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در تحقیق پیش رو ،وضعیت و نگرش بزهدیددگان (قربانیدان) جنایدات بینالمللدی،
موضوع اصلی مطالعه و بحث حاضر میباشدد اگرچده ایدن امدر روشدن اسدت هده
دیدگاه قربانیان در گفتمان حقوق بشر نمیتواند جدا از ارگدانهدای دیگدر جامعده
مورد بررسی قرار گیرد بنابراین ممکن است دولتها با توجه به سداتتار دولدت و
وجود حاهمیت آن ،موضوع را تحلیدل هنندد و یدا ملتهدا حدق تدود را در قالد
تعیین سرنوشت و توسعه ،تعقی و تحلیل نمایند .البته نگرش مذهبی و وجود ادیان
نیز مالک نظامهای ارزشی را تعیدین مدیهنندد و بده دنبدا آن ،نهادهدای سیاسدی و
اجتماعی به دنبا مبنایی قانونی برای به دستآوردن مقاصد و اهداف تود هسدتند.
باید اذعان داشت دیدگاههای این فعاالن ممکن است به حقوق بشر نزدیک باشدد
ولی اغل با توجه به وضعیت و مواضع قدرت آنها و ابزارهای هم و بیشدی هده در
اتتیار دارند ،متفاوت میشود بنابراین در این تحقیق ،به مطالعه مفهدوم و م دادیق
قربانی ،جبران تسارت و نقض فاحش حقوق و متعاقبدا شدیوههای تکمیلدی جبدران
تسارات قربانیان بر مبندای قواعدد حقدوق بینالملدل هیفدری ندوین و بده ت دو
«دستورالعملهای اساسی سدازمان ملدل متحدد دربداره حدق جبدران تسدارت بدرای
قربانیان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقدوق بشردوسدتانه» م دو مممدع
عمومی سازمان ملل متحد در سا 5002م پرداتته تواهد شد.

مقدمه
در جنایات بینالمللی ،قربانیان اغلب خود را در وضعیت آسییبپذیرِ نادییدهانگاشتهشیدن و
رهاسازی میبینند و به مراقبت ،توجه و به رسمیتشناختن عملیی سیتیتمهای حفاظیت از
حقوق بشر ،نیازمندند .در بیان موقعیت و وضعیت قربانیانی کیه وضیعیت نامناسیبی دارنید،
دبیرکل سابق یونتکو به مناسبت بیتتمین سالگرد اعالمیه جهانی حقوق بشر اذعان میدارد:
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ناله و گریهای که از قربانیان جنایات بینالمللیی شینیده مییشیود،
هرگز از اسفبارترین قربانیان هم شنیده نشده اسیت .اینیان در ییی
اعصار ساکت بودهاند .هر زمان که حقوق بشر به یور کامل زیر پیا
گذاشته شده ،سکوت و بیتحرکیی بیدون اینکیه اثیری در تیاریخ
بماند ،غالب شده است .در حافظه تاریخ فقط عبیارات و عملکیرد
کتانی که قادر به مدیریت زنیدگی خیود ،حتیی بیه مییزان نیا یز
بودهاند ،یا تالش کردهاند که مدیریت کنند ،باقی اسیت .هنیوز هیم
تعداد زیادی از مردان ،زنان و کودکان وجود دارند که به علت فقر،
ترور و دروغ کرامت ذاتی وانتانی خود را فراموش کرده یا تیالش
برای تضمین به رسمیتشناختن این کرامت ،توسیط دیگیران را از
یاد بردهاند .اکثر آنهیا خاموشانید و تنهیا تعیداد کمیی از قربانییان
شکایت کرده و شکایت آنها نیز شنیده شده است و ایین در حیا
1
حاضر ،بهتر از سکوت و خاموشی است.

اگر همه قربانیان وضعیت مشابهی برای صحبت کردن داشته باشیند ،مییتواننید
وضعیت خود را با عبارات مشابهی وصف کنند .در نتیجه می توان فهمیید آنهیه در
مورد ماهیت و عام الشمولی حقوق بشر از زبان قربانیان شنیده میشیود ،نتیبت بیه
دیدگاه رهبران مذهبی و یا سیاسی  ،متفاوت است .بیر ایین اسیا  ،مناسیب اسیت
مفهوم حقوق بشر از منظر قربانیان توصیف شود ،نه از منظر افرادی کیه در موضی
قدرت قرار دارند ؛ بنابراین بدون فهمییدن مفهیوم «قربیانی» و « حیق قربیانی بیرای
جبران ختارت» ،روشن اسیت کتیانی کیه قربیانی نقیح فیاحی و سیتیتماتی

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.

حقوق بشرند ،خود را در وضعیت های گوناگون یون مااصیمات متیلحانه و ییا
نقح حقوق ،از جمله حقوق داخلی خواهند دید ،در حالی که ذات بشیر ،متیتحق
برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی تقدیس شده در اعالمییه جهیانی حقیوق
بشر و دیگر اسناد حقوق بشری است؛ ولی بزهدیدگان ،قربانی اختالف مییان حیق
و واقعیت اند که از جمله آنها می توان موارد ذیل را نام برد:
کاستیهای حقوقی یعنی ناکارآمد و ناکافیبودن قیوانین داخلیی و نظیم اجتمیاعی،
محدودیت حوزه و محتوای قوانین ،موان دسترسی و محیدودیت سیاختار دادگیاههیا،
موان سیاسی که از بیمیلی حاکمان و جوام به پذیرفتن خالفی که مرتکیب شیدهانید،
ناشی میشود ،موان اقتصادی که از کمبیود ییا ناعادهنیهیودن توزیی منیاب سر شیمه
میگیرد ،عدم قدرت و اختیار نداشتن قربانیان به دلیل نبود آگاهی و توانایی برای تقدیم
و تعقیب دعاوی خود.

1

کودکان ،اعضای گروههای نژادی ،قومی ،مذهبی و یا حتی ناتوانان جتمی و روحیی و
بتیاری گروههای دیگر تأثیرگذار است.

 .1تکامل حقوق بینالملل کیفری
در حقوق بینالملل عرفی ،کشورها موضوع اصلی حقوق بینالمللاند تا جایی که اعما
متالفانه ارتکابیافته به وسیله آنها ،ضمانت اجراها و جبرانهایی که برقرار مییشیوند،
موضوع اصلی روابط میان کشورها و متئولیت میان کشورهاست .نظر مشورتی در ایین
باره در رأی دیوان دائمی دادگتتری در قضیه کارخانه کوزوف گفته شیده اسیت .ایین
متئله یکی از اصو حقوق بینالملل است که نقح ی

تعهد ،متضمن قبو به جبران،

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).
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مدتهای یوهنی ،تا زمانی که حمایت بینالمللی از حقوق بشر هنوز اعیالم نشیده
بود ،تالفات صورتگرفته به وسیله کشورها علیه اتباع خود ،اساساً موضیوعی داخلیی
تلقی میشد و تالفات صورتگرفته به وسیله ی کشور علیه اتباع کشور دیگیر ،فقیط
حق اقامه دعوا را برای کشور به عنوان دفاع از حق خود به وجود میآورد .این نظر تیا
زمان جنگ جهانی دوم و با بیه رسیمیتشیناختن ایین امیر کیه حقیوق بشیر موضیوع
انحصاری حقوق داخلی نیتت و قربانیان نقح حقوق بشر ،حق تعقیب دعاوی خود را
برای جبران ختارت و دریافت غرامت ،پیی از مکانیزم دادگاههای ملی و احتماهً پیی
از محاکم بینالمللی دارند ،ادامه یافت.
در نتیجه ،در شرحهایی که بر اسناد حقوق بشری بینالمللی نوشته شده بود ،مبیانی
قانونی برای حق جبران و غرامت ،متتحکم شده و امروزه بیه صیورت گتیتردهای بیه
تصویب کشورها رسیده است .عالوه بر این ،در حقیوق رویّیهای یون ارکیان (شیبه)
قضایی بینالمللی شامل دیوان اروپایی حقوق بشر ،دیوان بین امریکایی حقوق بشر نییز
تکامل یافت و معنا و مفهوم دسترسی به جبران مؤثر در ی سطح ملیی ییا بینالمللیی
شکل منتجمی به خود گرفت.
در این مجا  ،درباره پیشرفتهای صورتگرفته در میورد جبیران ختیارت کیه در
اسناد حقوق بشری نیز مطرح شده است ،با تأکید بر محتوای قانونی این حقوق ،بحی
خواهیم کرد و توجه ویژهای بر اصو و دستورالعملهای اساسی سیازمان ملیل متحید
درباره حق جبران ختارت برای قربانیان نقح فاحی و گتترده حقوق بشر و حقیوق
بشردوستانه که شکل نهایی آن به وسیله مجم عمومی سیازمان ملیل در سیا 5112م
پذیرفته شیده اسیت ،خیواهیم داشیت و مراحلیی از دوره ییوهنی مربیوت بیه تنظییم
سیاستها و قواعد قربانی محور را نشیان خیواهیم داد 2.اگر یه شیکاف مییان حیق و
واقعیییت در پرتییو الزامییات عییدالت ترمیمییی هنییوز هییم بییاقی اسییت؛ ولییی اصییو و
دستورالعملهای اساسی ،با افزایی آگاهی حقوق قربانیان منطبق میباشد .این توجیه و

1. Permanent Court of International Justice, Ser. A, No. 9 at 21 (1927).
5.United Nations General Assembly resolution 60/147, 16 December 2005.

مشارکت قربانیان در جریان رسیدگی پیی از دیوان کیفری بینالمللی و توجیه وییژهای
که به قربانیان گذشته و حاضر نژادپرستی و تبعیح نیژادی در اسیناد پذیرفتیهشیده در
کنفرانس بینالمللی علیه نژادپرستی ،تبعییح نیژادی ،بیگانیههراسیی ( )Xenophobiaو
تعصبات مربویه وجود دارد ،نشان داده شده است.

 .2حق جبران خسارت در اسناد بینالمللی
حق بنیادین جبران ختارت ،دو جنبه دارد؛ 1بُعد رویّهای و بُعید اثبیاتی .بُعید رویّیهای،
شامل فراهمکردن راه حلهای مؤثر داخلی از راه دسترسیی متیاوی و بیدون میان بیه
دادگاه است .همهنین ،این حق بر ندین سند بینالمللی متکی اسیت کیه بیه صیورت
گتترده به وسیله دولتها پذیرفته شده است :اعالمییه جهیانی حقیوق بشیر (میادّه ،)8
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (میادّه  ،)15میثیاق بینالمللیی امحیای هرگونیه
تبعیح نیژادی (میادّه  ،)6میثیاق ضیدترور و دیگیر رفتارهیا و مجازاتهیای ظالمانیه،
حمایت از اشااص در برابر ناپدیدشدن اجباری (مادّه  .)51البته حق جبران ختارت در
ندین معاهده منطقهای نیز مورد حمایت قرار گرفته است؛ از جمله :منشیور آفریقیایی
حقوق بشر (مادّه  ،)7میثاق امریکایی حقوق بشر (مادّه  ،)52میثاق اروپیایی حماییت از
حقوق بشر و آزادیهای اساسی (مادّه .)11
همهنین ،اسناد بینالمللی بشردوستانه نیز وجود دارد که عبارتاند از :معاهده ههیه
1317م درباره حقوق و عرفهای جنگ در سرزمینها (مادّه  ،)1پروتکلهای الحاقی به
کنوانتیون ژنو  51آگوست 1313م مربوت به حمایت از قربانیان مااصمات متیلحانه
بینالمللی (پروتکل  ،1مادّه  ،)13اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (میواد  68و .)72
گر ه نکته قابل تأمل آن ا ست که مفهوم جبران ختارت در ایین اسیناد بینالمللیی ،بیا
جزئیات مشاص نشده است ،با وجود این ،رویّه بینالمللیی ماصوصیاً زمیانی کیه بیا
دعاوی در مورد نقح فاحی حقوق اساسی مثیل حیق زنیدگی و ممنوعییت شیکنجه
1. See in particular Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law (2nd
edition) , Oxford, 2005, 7 ff.
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غیرانتانی و ترذیلی (مادّه  ،)11میثیاق حقیوق کیود

(میادّه  ،)13معاهیده بینالمللیی
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مواجه میشوند ،به صورت فزاینده و مصرّانهای بر تعهد کشورهای یرف معاهده بیرای
دادن ی معنای منتجم به مفهوم جبران ختارت و اقتضائاتی که برای جبران ختارت
هزم است ،تأکید میکنند.
این امر در حالی است که دادگاه اروپایی حقوق بشیر در تفتییرهای خیود ،موضی
مشاصی نتبت به جبران ختارت در مادّه  11میثاق اروپایی مقرر نداشته است و فقط
موض خود را در زمان برخورد با ی ادعا در مورد نقح فاحی حقوق مندرج در مادّه
( 5حق بر زندگی) و میادّه ( 15ممنوعییت شیکنجه و دیگیر رفتارهیا و مجیازاتهیای
ظالمانه ،غیرانتانی و ترذیلی) بیان کرد؛ به عنوان مثا  ،در ی قضیه تاریای که بییانگر
بدرفتاری علیه افرادی از اقلیتها در جنوب شرقی ترکیه بود که در بازداشت پلیس بیه
سر میبردند ،دادگاه اروپایی توجه ویژهای به ممنوعیت شکنجه و آسیبپذیری قربانیان
شکنجه در مادّه  11مبذو داشت.
در نتیجه میتوان گفت مفهوم جبران ختارت یبق نظر دادگاه اروپایی حقوق بشیر،
عبارت است از:
تعهد به انجام رسیدگی کامل و مؤثر به وقای شیکنجه و پرداخیت
غرامت در صورت اقتضا و رسیدگی فوری و مؤثر ی مقام توانیا،
برای شناسایی و مجازات کتانی که متئو هتتند و نیز دسترسیی
1
شاکی به ی آیین دادرسی تعقیبی.

دادگاه در ی پرونده مربوت به تجاوز ادعایی و بدرفتاری علیه ی زن بازداشتشیده و
2
قصور مقامات در رسیدگی به شکایت از شکنجه ،از دهیل مشابهی پیروی کرد.
یکی از دادگاههای امریکا در سا 1337م در قضیهای که به نقیح فیاحی حقیوق
بشر و به ویژه کشتن و ناپدیدکردن اجباری مربوت بود ،حکم داد که مفاد مادّه  52میثاق
امریکایی حقوق بشر مبنی بر حق بر حماییت قضیایی و دسترسیی بیه مراجی قضیایی
رسیدگیکننده مؤثر ( ،)Local Remedyنهتنها یی رکین اساسیی در میثیاق امریکیایی

1. Aksoy v. Turkey, ECtHR, Judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and
Decisions of the ECtHR, 1996-VI, para. 98.

5. Aydin v. Turkey, ECtHR, Judgment of 25 September 1997, Reports of Judgments and
Decisions of the ECtHR, 1997-VI, para. 103.

بیکیفری عبارت است از قصور کشورها بیرای انجیام تعهید خیود
مبنی بر رسیدگی به تجاوزات و اتااذ اقدامات متناسب در ارتبیات
با مرتکبان ماصوصاً در حوزه خود و تضمین اینکیه مظنونیان ،بیه
کیفر جرم مورد تعقییب خیود ،خواهنید رسیید .عیدم فراهمکیردن
مقدمات جبران ختارت بیرای قربانییان و عیدم تضیمین دریافیت
غرامت رنجهای متحمیلشیده و عیدم تیالش بیرای جلیوگیری از
تکرارشدن تجاوزات .در حقیقت ،در وضیعیتهایی کیه بیکیفیری
قانونی دانتته شده یا بیکیفیری عملیی غالیب اسیت ،قربانییان از

1. Castillo Paez v. Peru, IACtHR, Judgment of 3 November 1997, 19 Human Rights Law
Journal (1998) , 219–229.

5. See also in the study referred to in n. 2 above, para. 56 and Dinah Shelton, supra. n. 5,
184–186.

1. 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 ،بلکه رکن اساسی در قواعد حقوقی ی جامعه دموکراتی است؛ 1بنابراین
باید اذعان داشت تأکید بر اهمیت اساسی جبران ختارت در سیتتمهای حمایتی حقوق
بشر ،نهتنها در آرای محاکم حقوق بشری منطقهای ،بلکه در رویّه قضایی که بیه وسییله
آرای محاکم حقوق بشری بینالمللی به ویژه کمیته حقوق بشر صیادر شیده اسیت نییز
آشکار میباشد .بر این اسا  ،تحلیل رویّه قضایی مربوت به حیق حییات و ممنوعییت
شکنجه (مواد  6و  7میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) نشان میدهید کیه کمیتیه
حقوق بشر در ندین مورد ،دیدگاه کشورهایی که متعهد به اتااذ تصمیماتی از جملیه
تعقیب جرایم و اقداماتی که با آن متناسب است ،آوردن متئو و قربانیان به دادگیاه در
2
حدی که با مقررات این منشور مطابق میباشد را بیان کرده است.
ماهیت جنبه رویّه قضایی جبران ختارت در همه کشورها ،در اصو تنظیمی به کار
گرفتهشده برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از راه مبارزه با بیکیفری 3کیه بیه وسییله
قطعنامه  5112/81کمیته حقوق بشر سازمان ملیل اتایاذ شیده ،مینعکس شیده اسیت؛
بنابراین اصل او دربردارنده اصو کلی برای کشورها درباره بهکارگیری اقدامات مؤثر
برای مبارزه با بیکیفری است که در ذیل آورده میشود:

دسترسی مؤثر و مراجعیه بیه دادگیاه بیرای دریافیت یی جبیران
ختارت محروم هتتند .زمیانی کیه مقامیات کشیورها در تعقییب
جرایم و برقراری متئولیت کیفری قصور میکنند ،برای قربانیان یا
خویشاوندان آنها ،ادامهدادن به اقدامات قانونی کیه منجیر بیه یی
جبران ختارت عادهنه و متناسب شود ،بتیار مشکل خواهد بود.

 .3بُعد واقعی (بُعد اثباتی)
در اصو کلی ،بُعد واقعی جبران ختارت در نتایج تالفات ارتکابی ،نمایان اسیت .در
این رابطه (در رابطه با متئولیت کشورها) مناسب است بر دکترین متیئولیت کشیورها
( 1)R2Pکه به وسیله کمیتیون حقوق بینالملل در تنظییم میوادی کیه در سیا 5111م
برای توجه کشورها به وسیله مجم عمومی سازمان ملل متحد تنظیم شده است ،تأکیید
168
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یا تر فعل است ،زمانی ی عمل متالفانه بینالمللی است که:
الف) یبق حقوق بینالملل منتتب به دولت باشد؛
ب) متضمن نقح ی تعهد بینالمللی برای آن دولت باشد.
در جهت این اهداف و در ارتبات با بُعد واقعی ،جبران ختارت ،موادی از کمتیون
حقوق بینالملل قواعد کارآمدی را به خصوص در ارتبات با تشریح تعهد دولتهیا بیه
دستکشیدن از اعما متالفانه پیشینهاد داده اسیت و نییز ضیمانت اجراهیای میؤثر و
متناسب با عدم تکرار این اعما (مادّه  )11و تعهد به جبران کامل ختارتهایی را کیه
از اعما متالفانه بینالمللی سر شمه گرفته است (مادّه  ،)11مقرر میکند.
عالوه بر این مواد ،اَشکا گوناگونی از جبران ختارت ،خواه به تنهایی و خیواه بیه
صورت ترکیبی شامل اعاده وض به حالت سابق ،پرداخت غرامت و جلب رضیایت را
مقییرر کییرده اسییت؛ بنییابراین در اییین مجییا  ،توجییه تفصیییلی بیشییتری بییه اصییو و
دستورالعملهای اساسی حق قربانیان ،نقح فاحی حقوق بشر و حقیوق بشردوسیتانه
1. Responsibility To Protect.
5. UN General Assembly resolution 56/83, Annex, Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts.

 .4حقوق مسئولیت کشورها به عنوان مبنایی قانونی برای
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.

5. See n. 10 above.
1. 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.
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بینالمللی بر دادخواهی و جبران خواهیم داشت و اَشکا گوناگون جبران ختارت نییز
مورد بح بیشتر قرار خواهد گرفت.
باید خایرنشان کرد که در حالی کیه اصیو و دسیتورالعملهای اساسیی ،ضیمانت
اجراهای عدم تکرار عمل متالفانه را یکی از اَشکا جبران ضیررهای وارده مییداننید،
مواد کمیتیون حقوق بینالملل« ،تعهد به توقف» و «تضمین عدم تکیرار» را بیه عنیوان
نتایج حقوقی جدا و متمایز عمل متالفانه بینالمللی بیان میکند؛ 1به همین دلیل ،اصو
جدید مبارزه با بیکیفری به صورت ضمانت اجراهای عدم تکیرار نقیح حقیوق بشیر
عمل میکنند 2و متضمن اصالح ساختار دولتها ،لغو قوانینی که به نقح حقیوق بشیر
کم میکنند یا آن را اجازه می دهند و کنتر نیروهای نظامی و امنیتی و سیرویسهای
ایالعاتی ،به منظور جبران ختارتاند.
تعهد دولتها به قبو جبران ختارت ،در تفتیر عمومی شماره  11درباره تفتیر معنا و
مفهوم مادّه  5میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفیت؛ 3نانکیه
کمیته با نشاندادن اهمیت جبران ختارت مقرر در بند  1مادّه  5میثاق ،خایرنشیان سیاخت
که بدون دادن غرامت به قربانیانی که حقوق مندرج در میثاق آنها نقح شیده اسیت ،تعهید
دولتها به جبران مؤثری که در بند  1مادّه  5مندرج میباشد ،محقق ناواهد شد.
عالوه بر این ،کمیته خایرنشان کرد که هر زمان متناسیب و مقتضیی باشید ،جبیران
ختارت میتوانید متضیمن اعیاده وضی بیه حالیت سیابق ،اعیاده حیثییت ،اقیدامات
رضایتبای شامل عیذرخواهی رسیمی ( ،)Public Apologiesایجیاد بناهیای ییادبود
رسمی ( ،)Public Memorialsتعهد به عیدم تکیرار و تفتییر در حقیوق و رویّیه و ییا
آوردن مرتکبان نقح حقوق بشر به دادگاه برای محاکمه باشد.

جبران خسارت
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در مواد پیینویس کمیتیون حقوق بینالملل ( )ILCدرباره متئولیت کشورها به تعهید
دولتها برای متوقفکردن اعما متالفانه منتتب به آن دولت و ترمیم زیانهای وارده
به یرف مقابل ،اشاره شده است؛ بنابراین در این رابطه باید گفت درست است که مواد
 ،ILCهمانگونه که به وسیله کتانی که منتقد ،متکیبودن به متئولیت دولتها به عنوان
مبنای حق بر جبران ختارت در موارد نقح حقوق بشرند 1نیز مورد نقید قیرار گرفتیه
است؛ ولی پرسی مهم آنکه آیا این متئله بدینمعناست که نتبت به افراد یا گروههایی
که مورد صدمات جدی به تمامیت ویا کرامت افراد قرار مییگیرنید ،قواعید متیئولیت
بینالمللی دولتها اعما نشود؟
یبق این نظریه ،ایجاد متئولیت بینالمللی دولت ،باشیی کامیل و پوییا از حقیوق
بینالملل است و به وسیله ندین سند بینالمللی که به صورت گتترده به تصویب نیز
رسیدهاند ،آمده است .همهنین ،تکلیف اعطای ختارت بموجب تالفات و نقح های
دولتی به گونهای تصدیق شده است که حق جبران ختارت نقح حقوق بشیر ،ممکین
است به عنوان ی قتمت رسمی از حقوق بینالملل عرفی شناخته شود و با این یرح
2
مورد شمپوشی واق می شود.
تکامل مفهوم سنّتی متئول یت کشورها در پرتو ظهور حقوق بشر به عنیوان موضیوع
اصلی نگرانی بینالمللی و اعالمیه حقوق بشر در سطح جهانی ،منطقهای و ملی ،از زمان
تصویب منشور ملل متحد در سا 1312م که در گزارش کمیتیون تحقیق بینالملیل در
دارفور سودان و متعاقب قطعنامه  1261شورای امنیت 3تنظییم شیده بیود ،بیه ریاسیت
پروفتور آنتونیو کتته به دبیرکل سازمان ملل ،به درستی بیان شده است.
در پاسخ به ایجاد ی کمیتیون جبران ختارت که از سوی قربانیان جرایم جنگی و
جرایم علیه بشریت ماصوصاً قربانیان تجیاوز ،پیشینهاد شیده بیود ،کمیتییون تحقییق
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.

5. See Dinah Shelton, supra. n. 5, 28–29.
1. UN doc. S/2005/60, 11 February 2005.

استده کرد که به رسمیتشناختن بینالمللی و پیذیرفتن جبیران ختیارت نمییتوانید
متضمن تفتیر مقررات متئولیت بینالمللی کشورها باشد و نییز کمیتییون خایرنشیان
کرد که این مقررات ممکن است امیروزه بیه عنیوان تعهید دولتهیا ،نیهتنها در مقابیل
یکدیگر ،بلکه در مقابل قربانیانی که از جرایم جنگی و جنایت علیه بشیریت نییز رنیج
1
بردهاند ،تفتیر شود.
همهنین ،کمیتیون تحقیق ،اظهارات رئیس سابق دیوان بینالمللی کیفیری را بیرای
یوگتالوی سابق که در نامه  15اکتبر 5111م به دبیرکل سازمان ملیل بییان شیده بیود،
نقل قو کرد:

این امر اگر ه هنوز ی حق فراگیر نیتت؛ ولی بیه عنیوان وظیفیهای نوظهیور ،در
اسناد حقوق بشری به آن اشاره شده است و در کمیتیون تحقییق بینالملیل نییز میورد
تصدیق قرار گرفته است.
در اعالمیه سازمان ملل متحد نیز جبران ختارت قربانیان نقح فاحی حقوق بشیر
و نقح آشکار حقوق بشردوستانه مورد تأیید قرار گرفت.
اما بتلقی برخی کشورها از جمله آلمان؛ توافق عمومی دربیاره وجیود یی حقیوق

1. Id, para. 597.
5. UN doc. S/2000/1063, at p. 11, Annex para. 20.
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ظهور حقوق بشر یبق حقوق بینالملیل ،مفهیوم سینّتی متیئولیت
کشورها را که بر کشورها به عنوان وسیله غرامت تمرکز کرده بود،
تغییر داد .انضمام حقوق بشر بیه متیئولیت کشیورها ،محیدودیت
رویّهای که قربانیان را محدود به دعیوای غرامیت فقیط بیه وسییله
دولتهایشان میکرد ،برداشت و جبران ختارت را هم به اتبیاع و
هییم بیگانگییان گتییترش داد و اییین تمایییل شییدید در ارتبییات بییا
فراهمکردن غرامت ،نهتنها برای کشورها ،بلکه برای افراد بر مبنیای
متئولیت کشورها وجود دارد .عالوه بر این ،یی گیرایی آشیکار
برا ی شناسایی جبران ختارت قربانیان برای التیام زیانهیای وارده
از یرف کتانی کیه متیبب ایین زیانهیا بودهانید نییز در حقیوق
2
بینالملل وجود دارد.

بینالملل ی عرفی حاکم بر ادعای جبران ختارت قربانیان ،وجود ندارد؛ 1شورای امنییت
بر مبنای نظر کمیتیون تحقیق دارفور عمیل کیرده ،وضیعیت دارفیور را بیرای تعقییب
کیفری و اقدام یبق مادّه  11اساسنامه  ICCبه دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد؛ ولیی
شوارای امنیت به نظر کمیتیون مبنی بر ایجاد ی کمیتیون جبیران ختیارت تیوجهی
نکرد و این امر ،بر حق قربانیان در وضعیت دارفور برای ادعای جبران ختارت شیامل
اعاده وض به حالت سابق ،غرامت و جلب رضایت مندرج در مادّه  72اساسینامه ICC
تأثیری ندارد

 .5حرکت به سمت سندی جامع
با پایان جنگ سرد (اواخر دهه  81و اوایل دهه  ،)31پتانتلها و ظرفیتهیای جدییدی
172

به وجود آمد .ساختار دموکراتی

در اکثر کشورها ماصوصاً در مرکز و شیرق اروپیا و

در امریکای هتین شروع یا دوباره به کار گرفته شد .همزمان با دوره مبارزه با بیکیفری
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و فریاد برای شکلگیری عدالت ترمیمی ،در برخی کشورها نهادهیا و مکانیزمهیایی بیا
هدف تنظیم روند صداقت ،صلح و برتری در آفریقای جنوبی ایجاد شد.
همزمان با این دوره ،ادعا برای عدالت ترمیمی که خاسیتگاه آن جنیگ جهیانی دوم
بود ،بیشتر دیده و شنیده مییشید .از نظیر قربانییان ،اغلیب آنهیا میورد شمپوشیی و
بیتوجهی قرار میگرفتند که این متئله از بنبتت جنگ سرد ناشی مییشید؛ بنیابراین
گروههای غیرنظامی در شرق آسیا و استرالیا ،خواستار جبران ختارت برای تتلی خایر
زنان (بردگان جنتی ارتی شاهنشاهی ژاپن) و قربانیان یرح کار اجباری ژاپن شدند.
در این دوره ،جبیران ختیارت بیرای قربانییان سیرکوب وحشییانه کیه بیه وسییله
حکومتهای دیکتاتوری در امریکای هتین به وجود امده بود نیز شنیده میشد.

1. 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.

البته تأکید بر اهمیت عدالت کیفری و ترمیمی به عنوان شیرت صیلح و دموکراسیی
همزمان با این دوره بود که متعاقباً کمیتیون فرعیی سیازمان ملیل بیرای جلیوگیری از
تبعیح و حمایت از مناف اقلیتها در سا 1383م ،وظیفه انجیام مطالعیاتی را دربیاره
حق بر اعاده وض به حالت سابق ،1غرامت و جلب رضایت 2بیرای قربانییان در میوارد
نقح جدی حقوق بشر و آزادیهای اساسی با نگاهی به بررسی امکان توسعه بتییاری
از اصو و دستورالعملها در این باره برعهده گرفت.

3

مطالعات باید در محاسبات خود ،قواعد موجود مربوت به حقوق بشیر بینالمللیی و
آرای ارگانهای حقوق بشری درباره غرامت را جای دهد .مطالعات و پیینویس قواعد
و دستورالعملها ،همانگونه که آنها استنتاج کردند ،ثابت میکنند که شکافهای موجود
در حمایت از حقوق بشر ،بیشتر سیاسی است تا حقوقی و اینکه نباید تصور شود سیند
جدید ،متضمن تعهد بینالمللی یا داخلی است ،بلکه بیشتر بیرای شناسیایی مکانیزمهیا،

 .6توصیف مراحل ،شکل و ماهیت جبران خسارات
گزارشگر ویژه کمیتیون فرعی ،در گزارش 1331م که گزارش نهایی بیود ،یی
اصو و دسیتورالعملهای اساسیی را بیا کمی

سیری

کارشناسیان غیردولتیی از کشیورهای

گوناگون به ویژه کشورهایی که بیشتر با نقح فاحی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
روبرو بودند ،یا در کشورهایی که نقح فاحی رخ میداد ،زندگی میکردنید ،پیشینهاد
داد 4.گزارشگر ویژه ،به عنوان نتیجه نظرات دریافیتشیده و شیور و مشیورت در یی
جلتات کاری که بیا همکیاری کمیتییون بینالمللیی عیدالت و مرکیز حقیوق بشیری

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

1. UN doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, chapter IX.
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کیفیت ،آیینها و ایجاد تعهدات حقوقی معتبر میباشد.
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ماستریات شکل گرفته بود ،ی

پیینویس با موضوع اصو اساسی را همراه بیا نید

اصالحیه ارائه داد.
متن تجدیدنظر شده در سا 1337م ،به کمیتیون حقوق بشر رسید 1.در آنجا پرونده
از حوزه کارشناسان و نهادهای غیردولتی به عرصه میان دولتها منتقل شد و با وجیود
گرفتاریهای زیاد ،کارشناسان متتقل و غیردولتی ذیل نظر دولتها قرار گرفتند.
با وجود درخواستهای مکرر بیرای تفتییر ،بحی هیای واقعیی کمیی بیه وسییله
کمیتیون رخ میداد و همین امر باع

شد پرونده ند سا یو بکشد .البته متعاقیب

انتصاب کمیتیونر متتقل متاصص ی آقیای ام .رییف باسییونی ی انگییزه و تحیر
جدیدی حاصل شد؛ بدین شکل که پس از مشورت با کارشناسان دولتیی و غیردولتیی،
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ابعاد جدیدی را با ارجاع به حقیوق بشردوسیتانه بینالمللیی بیه پیینیویس اصیو و
دستورالعملهای اساسی افزود 2و باع

شد تا پرونده کامل شود .همهنین ،روند کار بر
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مبنای قطعنامه کمیتیون و با همکاری جلتات مشاوره سازمانهای همکار ،به ریاسیت
نماینده شیلی 3و با همکاری گزارشگر سابق کمیتیون فرعی سازمان ملل و کارشناسیان
متتقل قبلی و با مشارکت نمایندگان دولتی و کارشناسیان غیردولتیی ،رو بیه پیشیرفت
گذاشت .در نهایت ،پیینویس اصو  ،با اجماع دولتها و بدون اینکه میتن آن نیدان
تغییر کند ،مشمو

ند اصالحیه و تجدیدنظر جزئی شد.

یکی از موضوعات مورد مناقشه این بود که آیا اسناد و مفاهیم بنییادین حقیوق
بشر فقط با نقح فاحی حقوق بشر مادوش می شود یا با هرگونیه نقیح حقیوق
بشر واق می گردد؟ موضوع دیگر این بود که آییا ایین اصیو و دسیتورالعمل های
راهنما ،عالوه بر نقح حقوق بشر به وسیله کشورها ،به نقح حقوق بشر به وسیله
دیگر عوامل غیردولتی نیز گتترش خواهد یافت؟ عالوه بر این ،آیا متضمن وظیفیه

1. UN doc. E/CN.4/1997, Annex.
5. UN doc. E/CN.4/2000/62.
 .3شیلی یکی از ناتتین یرفداران پیینویس قواعد و دستورالعملها بود.

تعیین جبران ختارت هم خواهد بود؟ موضوعی که بح های زیادی را بیه همیراه
داشت این بود که آیا مفهوم قربانی ،فقط به افراد بشر اعما

میشود یا بر گروه هیا

نیز اعما می گردد؟
در یی پرونده در سا 5111م و 5111م ،ابهاماتی نیز در پیییزمینیه ماصوصیاً در
پروندههای سیاسی که به کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی ،تبعیح نژادی ،بیگانههراسی
و دیگر خشونتهای مربویه که در شهر دوربان در آفریقای جنوبی ( 11آگوست تیا 8
سپتامبر 5111م) منجر شد و در آن موضوعات عمیقاً سیاسی که کشورها را دسیتهبندی
میکردند و به ماهیت اصو و دستورالعملهای اساسی مربوت میشدند 1،وجود داشت.
این پرونده به وظیفه جبران ختارت ،اعما متالفانه تاریای بردهداری و اسیتعمار
مربوت میشد .اگر ایین موضیوعات در جیای متعیارفی از پرونیده معرفیی مییشیدند،
میتوانتت پرونده را تکمیل کند؛ ولی این اتفاق نیفتاد و هیچی

از نمایندگان نیز نین

همزمان و به دهیل قابل فهمی ،به منظور اجتناب از اثرات مارب آن ،پرونده در آن
سییا ها بییه تییأخیر افتییاد .در سییا های بعیید ،راهییی بییه سییوی بییهکارگیری اصییو و
دستورالعملهای اساسی با برگزاری ندین جلتیه مشیاورهای بیاز کیه تحیت اختییار
کمیتیون حقوق بشر سازمان ملل که با امضای اجماعی اعضای مجم عمومی سیازمان
ملل متحد متجل شد ،هموار گردید.

2

1. 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.

5. UN General Assembly resolution 60/147, 16 December 2005.
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موضوع پُرخطر و حتاسی را مطرح نکردند.
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 .7تأدیه جبران غرامات
شایان ذکر است در یی سا هایی که جبران ختارت در حا ظهور و شکلگیری بود،
تأثیر زیادی بر حقوق و رویّه ملی و بر رویّه بینالمللیی و دیگیر اسیتانداردهای تنظییم
رفتار داشت .ی

جنبه از این تحوهت که باید در نظیر گرفتیه شیود ،اجیرای پییی از

درخواست این اصو است .بر این اسا  ،ندین کشور امریکای هتین به منظور تنظیم
مقررات برای پرداخت غرامت به قربانیان ،پیینویس اصو و دستورالعملهای اساسی
را مد نظر قرار دادند.
«دادگییاه امریکییای حقییوق بشییر» در نییدین رأی خییود بییه پیینییویس اصییو و
دستورالعملهای اساسی اشاره کرد.
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اساسنامه دیوان کیفیری بینالمللیی بیه وییژه در میادّه  72دربیاره جبیران ختیارت
قربانیان ،در مفهوم و معنای آن ،هر نید بیه مییزان کیم ،از اصیو و دسیتورالعملهای
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اساسی استفاده کرد.
از زمانی که اصو و دستورالعملهای اساسی به وسیله مجم عمومی سیازمان ملیل بیه
تصویب رسیده است ،اجرای آن در پیشرفت عدالت ترمیمی ،نقی بتزایی داشته است.
عییالوه بییر اییین ،مجمیی عمییومی از کشییورها درخواسییت کییرد کییه اصییو و
دستورالعملهای اساسی را به تصویب برسانند و احترام به آن را توسیعه دهنید و آن را
در ارگانهای اجرایی دولت ماصوصاً در قانون نیروهیای اجراییی ،رسیمی ،نظیامی و
امنیتی ،در ارگانهای قانونگذاری ،قضایی ،قربانیان و نمایندگان آنهیا ،میدافعان حقیوق
بشر ،وکال ،رسانهها و عموم جامعه مورد توجه قرار دهند.

1

1. Id, oper. para. 2.

1

 حوزه و مندرجات اصول و دستورالعملهای اساسی، طبیعت.8

 قصد بر این است که همه جزئیات مقررات اصیو،به منظور شناخت اهداف این فصل
و دستورالعملهای اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و ندین موضیوع کلیی مربیوت بیه
. ساختار و ماهیت واقعی آن بررسی شود، اسناد، حوزه،یبیعت

 ارزش قانونی.9
زمانی که اصو و دستورالعملهای اساسی به وسیله مجمی عمیومی سیازمان ملیل بیه
سیند الیزامآور نیتیت و در

 بتیاری تأکید کردند که این سند قانوناً ی،تصویب رسید

این باره بیه پیاراگراف هفیتم اسیتناد کردنید کیه آن مبنیی بیر ایین بیود کیه اصیو و
تعهد قانونی بینالمللی یا داخلیی بیرای کشیورها

...  جبران خسارت بزهدیدگان جرایم بینالمللی/ دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری
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دستورالعملهای اساسی متضمن ی

 آیین و روش اجرای تعهدات قانونی موجود یبق، کیفیت،نیتت؛ ولی به عنوان مکانیزم
.حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی شناخته میشود
اگر ه اصو و قواعد اساسی به منظیور ایجیاد تعهیدات جدیید ییا اضیافی ایجیاد
نشدهاند؛ ولی وسیلهای برای خدمت به عنوان اسناد راهنمیای کشیورها بیرای ایجیاد و
 از آنهیا بیه عنیوان راهنمیای، همهنیین.اجرای سیاستها و برنامههای قربانیمحورنید
1. 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).
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قربانیان ،ه به صورت فردی و ه گروهی و نیز برای حمایت از دعیاوی آنهیا بیرای
اصالح و جبران به کار میروند .عالوه بر این ،ممکن است به وسیله دادگاههای داخلی
یا بینالمللی ،زمانی که با موضوع حق قربانی و جبران ختارت مواجه میشوند ،میورد
استناد قرار گیرند.
دیوان بین امریکایی حقوق بشر و دیوان کیفری بینالمللی ،اغلب در فکر ارجاع بیه
قواعد و دستورالعملهای اساسی حتی پیی از آنکه متن نهایی به وسیله مجم عمومی
تصویب شده باشد ،بودهاند.
یادآور میشود که اصو و دستورالعملهای اساسی حاصیل یی پرونیده ییوهنی،
رسیدگی ،بازنگری و اصالح اسناد از سوی کارشناسان غیردولتی و دولتی و اصالحات
صورتگرفته به وسیله مجم عمومی سازمان ملل ،بدون حتی ی رأی مایالف بیوده
است؛ بنابراین دهیل منطقی وجود دارد که متن را به عنوان اعالمیه استانداردهای قانونی
1
در حوزه حق قربانیان ،ماصوصاً جبران ختارت در نظر بگیریم.
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 .11نقضهای فاحش و جدی
دومین جنبه درباره یبیعت و حوزه اصو و دستورالعملهای اساسی ،حقیقیت مربیوت
به اصطالحات نقح فاحی و نقح جدی است .این کلمات توصیفی ،تأثیر محیدودی
در حوزه اصو و دستورالعملهای اساسی دارند و موضوع بح های گونیاگونی واقی
شدهاند؛ به گونهای که استده شده است که هرگونه نقح ،دربردارنده وظیفه تعهد بیه
اصالح و جبران میباشد.
یبق مطالعات اولیهای که به وسیله کمیتیون فرعی جلوگیری از تبعیح و حماییت
از اقلیتها انجام شده است ،به نقح فاحی حقیوق بشیر اشیاره گردییده اسیت و در
فقدان ی تعریف توافقی از واژه نقح فاحی 2،از گزارشگر ویژه خواسته شده بود بیا

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.

5. gross violations.

تکیه بر مناب مربویه ،راهنمایی بیشتری درباره این موضوع ارائه دهد؛ بنیابراین در ایین
باره ایشان به مادّه  1پیینویس قانون جرایم علیه صلح و امنییت بشیر کیه بیه وسییله
کمیتیون حقوق بینالملل ،مشتر کنوانتیون  151آگوست 1313م ژنو و دومین بیانییه
قانون روابط خارجی امریکا را مورد اشاره قرار دادند .همهنین ،خایرنشیان کردنید کیه
کلمه فاحی ،صفت نقح است و به ندین نقح جدی اشاره دارد؛ ولی واژه فاحی،
به نوع حقوق بشر نقحشده هم مربوت میشود 1.البته مقیارن بیا نیین پییزمینیهای،
گزارشگر ویژه در ناتتین گزارش تنظیمی خود ،اصو و دسیتورالعملهای اساسیی از
جمله متن ذیل را به عنوان مادّه  1کلی ارائه دادند:

میتوان آن را از مصادیق جنایت ضدآزادیهای فردی برشمرد ،در حالی کیه گیروه
کمی معتقد بودند و سا ها اصرار داشتند که اصو و دستورالعملهای اساسی بایید بیه
نقح فاحی محدود باشد .گروه زیادی نیز معتقد بودنید کیه ایین اسیناد بایید آشیکارا
نقحهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی را پوشی دهند و نظر غالب این بود کیه
تمرکز بر اصو و قواعد اساسی ،باید بر شدیدترین نقحها باشد.
نویتندگان در ذهن خود ،نقحهای حقوق بشردوستانه بینالمللی را در نظر داشتند
که تشکیلدهنده جرایم بینالمللی یبق اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی بود.
در اییین مقدمییه ،مقییررات گونییاگونی از جملییه در اصییو و دسییتورالعملهای اساسییی

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

5. Id, para. 137.
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یبق حقوق بینالملل ،نقح هرگونه حقوق بشر ،بیه قربانییان حیق
درخواست جبران ختارت را میدهد و باید توجه ویژهای به نقح
فاحی حقوق و آزادیهای اساسی که حیداقل میوارد زییر اسیت،
شود :نتلکشی ،بردگی و اعما همانند آن ،توقیف خودسیرانه ییا
عجوهنه ،شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای ظالمانیه ،غیرانتیانی و
ترذیلی ،ربودن اجباری ،بازداشت غیرقانونی و یوهنیمدت ،تبعیید
یا انتقا اجباری جمعیت و تبعیح اصولی و سیتتماتی و به ویژه
2
بر مبنای نژاد و جنتیت.
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بیانکننده آثار حقوقی جرایم بینالمللی یبق وضعیت فعلیی حقیوق بینالملیل وجیود دارد.
نین مقرراتی بر وظیفه دولتها بر تعقیب در صورت وجود شواهد کافی ،تتلیم اشیااص
متهم به نقح به دادستان و مجازات آنها در صورت اثبات (مادّه  )1اشاره دارند.
عالوه بر این ،شامل مقررات متناسب برای صالحیتهای جهانی (مادّه  )12و ارجاع بیه
دادگاههایی که محدودیت اساسنامهای در آنها قابلیت اجرا ندارد ،میباشند (مادّه  6و .)7
اصطالح نقح جدی و نقح فاحی ،در حقوق بینالملل به صورت رسمی تعریف
نشدهاند؛ ولی به هر حا  ،باید دانتت در حقوق بینالملل عرفی ،نقح فیاحی شیامل
نقحهایی میشود که بر کمیت و کیفیت حقوق اساسی به ویژه حق حیات و حیق بیر
تمامیت جتمی و روحی اشااص بشر تأثیر میگذارند.
ممکن است نین فرض شود که عدم جامعیت لیتیت نقیح فیاحی کیه پییتیر
گفته شد ،اشاره بر این دارد که اصل کلیی ناتیتین نتیاه اصیو و دسیتورالعملهای
اساسی در این یبقه قرار گیرد .همهنین ،نقح عمدی ،سیتتماتی و گتیترده حقیوق
اقتصادی ،اجتماعی ممکن است به نقح فیاحی حقیوق بشیر و حقیوق بشردوسیتانه
1
بینالمللی منجر شود.
باید خایرنشان ساخت که در حقوق بین الملل ،مفهیوم نقیح جیدی از نقیح
فاحی ،متمایز است؛ زیرا نقح فاحی به اعما بی رحمانه مشاص شده در حقوق
بشردوستانه بین الملل ی و در ارتبات با مااصمات متلحانه اشیاره دارد (کنوانتییون
سوم و هارم 15 ،آگوست 1313م و پرو تکل او الحاقی به کنوانتییون ژنیو) ،در
حالی که اصطالح نقح جدی برای جدا کردن نقح هایی که تشیکیلدهنیده جیرایم
بین المللی است ،به کار میرود؛ 2قط نظر از زمینه داخلی یا بین المللیی کیه نیین
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.

5. 34 See also REDRESS, Handbook, supra. n. 29, at 14.

نقضی در آن واق شده است .اعما و عناصر نین جرایمی در اساس نامه رم دیوان
کیفری بین المللی ذیل عنوان نتلکشی ،جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی منعکس
است ( اساسنامه  ICCمواد  7 ،6و .)8
در مراحل گوناگون توسعه اصو و دستورالعملهای اساسی ،حق شرتهایی درباره
نقح فاحی و نقح جدی بیان شده است؛ با این استده که بیه عنیوان یی قاعیده
عمیومی ،همییه نقحهییای حقییوق بشیر و حقییوق بشردوسییتانه بینالمللیی ،متییئولیت
بینالمللی دولتها و آثار حقوقی نین نقضی را به دنبا دارند .به هر حا  ،به منظیور
جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم در این باره ،مادّه  56که در مورد عدم ابطا میباشید،
آمده است که از آن فهمیده میشود که اصو و دستورالعملهای حاضر بدون هیچگونه
تبعیضی برای حق بر جبران و اصالح قربانیان همه نقحهای حقوق بشر و بشردوستانه
بینالمللی اعما میشوند.

در وضعیت هایی که به عنوان نقح سیتیتماتی

و فیاحی حقیوق بشیر توصییف

می شوند ،گروه زیادی از افراد تحت تأثیر قرار می گیرند و همه آنها متتحق عدالت
ترمیمی اند و متائل گوناگونی به وجود میآید؛ زیرا میان تعداد کثیر افراد قربانی و
درگیر و گروه اند

متعهد به جبران و پرداخت غرامت ،تنیازع وجیود دارد .اصیل

ثابت در این باره ،با تأکید بر مادّه  52اصو و دستورالعمل های اساسی ،اصل عیدم
تبعیح است؛ ولی به منظور ایجاد و اعما قواعید درسیت و عادهنیه بیرای ارائیه
عدالت ترمیمی با شرایط شاصی و جتمی ،تعریف مفهیوم قربیانی بتییار سیات
است .دیدگاه های متنوعی در مقام مشاوره و بررسی این موضوع ابراز شده است و
معترضان درصدند تا گروه ها را در تعریف بگنجانند .دسته دیگر ،اشااص حقیوقی
را نیز در تعریف قربانی قرار میدهند.
امروزه تصمیم بر آن است که تعریفی که در مواد  8و  3اعالمیه سازمان ملل متحید
درباره اصو اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از قدرت که به وسییله
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 .11مفهوم قربانی
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مجم عمومی تصویب شده است ،به عنوان مبنای تعریف قربانی پذیرفته شود.
بر این اسا  ،به منظور تفتیر و اجرای اصو و دستورالعملهای اساسیی ،عناصیر
2
ذیل باید تفکی شوند:
قربانی :کتی است که متحمل زیانهای جتمی ،روحی ،اقتصیادی و نقیح حقیوق
اساسی میشود؛ صرف نظر از اینکه مرتکب نین نقضی شناسایی شده باشد یا خیر 3،و
یا اینکه قربانی ،ارتبات خاصی با مرتکب داشته است یا خیر .انواع گوناگونی از ضرر و
زیان وجود دارد که از راه فعل یا تر فعل تحمیل میشوند .دو نوع قربیانی متیتقیم و
غیرمتتقیم مثل اعضای نزدی خانواده یا وابتتگان قربانی وجیود دارد .اشیااص هیم
میتوانند شاصاً یا به صورت دسته جمعی ،متحمل زیان شوند.
باید دقت شود تعریف پییگفتیه ،فقیط اشیااص حقیقیی را شیامل مییشیود ،نیه
اشااص حقوقی و این بدینمعنا نیتت که اشااص حقوقی نمیتوانند قربانی باشند .در
حقیقت ،در متون حقیوق کیفیری بینالمللیی بیه وییژه در دییوان بینالمللیی ،قربانییان
کتانیاند که در قوانین آیین دادرسی اساسنامه دیوان تعریف شدهاند و شامل:
الف) اشااص حقیقی که از ارتکاب جرایم ذیل صالحیت این دییوان ،متحمیل
زیان شدهاند.
ب) سازمانها و نهادهایی که متحمل زیانهای متتقیم علیه اموا شیان شیدهاند کیه
برای اهداف مذهبی ،آموزشی ،هنری ،علمی یا امور خیریه اختصاص داده شدهاند و آثار

1. UN General Assembly resolution 40/34, 29 November 1985.
5. Th ese elements were aptly summarised in REDRESS, Handbook, supra. n. 29 at 15–16.
1. 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.

1

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.

5. 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.
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باستانی و بیمارستانها و مکانهایی که برای اهداف بشردوستانه ساخته شدهاند.
متئله مهمی که ممکین اسیت مقامهیای داخلیی و نهادهیایی مثیل دییوان کیفیری
بینالمللی با آن روبهرو شوند ،شمار زیاد قربانیان و نقح گتترده و سیتتماتی حقوق
بشر و بشردوستانه اسیت .انیواع گونیاگون وضیعیتهای ارجیاعی بیه دییوان کیفیری
بینالمللی (اوگاندا ،جمهوری دموکراتیی کنگیو و دارفیور سیودان) ،همگیی متضیمن
حمالت سیتتماتی و گتترده علیه گروههای غیرنظامی بودهاند و بر بییی از هیزاران
نفر و یا شاید کمتر از صدها نفر از زنان ،مردان و کودکان تأثیر گذاشتهاند.
ظرفیتهای جبرانی دیوان مثل صندوق امانی برای قربانیان ،ترکیبی از ارتبیات مییان
تعیین ذینفعان و حق آنها و روشهای جبران است .نین موضیوع پیهییده و مهمیی،
موضوع اصلی رأی شیعبه یی مقیدماتی دییوان کیفیری بینالمللیی دربیاره وضیعیت
جمهوری دموکراتی کنگو میباشد که در آن شی تن از قربانیان ،خواهان مشارکت در
جریان رسیدگی بودند .دادستان مقرر داشت که نین مداخله بیی از موقعی و پیی از
آنکه مدعیعلیه شناخته و دستگیر شود ،موضوع (رسیدگی) را تضمین میکنید .از نظیر
دادستان ،اجازه مداخله شی تن از قربانیان ،هزاران قربانی دیگر را با توجیه بیه حیوزه
گتترده جرایم ادعایی در جمهوری کنگو و اینکه قربانیان خود را در وضعیت مشابه آن
شی نفر ببینند ،به درخواست نین حق مشابهی وادار خواهد کرد .از نظر او ،باید میان
وضعیتهای قربانیان و قربانیانی که شاصاً از یی قضییه تیأثیر پذیرفتهانید و متهمیان
نین قضایایی ،تمایز قائل شد .شعبه مقدماتی ،در نظر خود ،جزییات قواعد مربوت بیه
اساسنامه  ICCو قانون آیین دادرسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
شعبه پس از بررسی اصو اساسی سازمان ملل درباره عدالت بیرای قربانییان جیرایم و
تجاوزات حاکمان و اصو و دستورالعملهای سازمان ملل درباره حق بر جبیران و اصیالح
برای قربانیان نقحهای حقوق بشر و حقیوق بشردوسیتانه و پیس از ارزییابی شیرایط هیر
قربانی ،تصمیم گرفت نین حقی را به قربانیان اعطا کند 2.در نتیجه ،در تعیین یبقه و حوزه

مشارکت قربانیان در روند رسیدگی  ICCبر جبران ختارت قربانیان ،اصو اساسی سیازمان
ملل 1382م و اصو دستورالعملهای اساسی 5112م سازمان ملل ،راهنماییهای مفییدی را
مقرر کردهاند .هردو سند مقرر میدارند که اشااص بدون توجیه بیه اینکیه مرتکیب نقیح
شناسایی ،توقیف ،تعقیب و یا محکومشده و بدون توجه به ارتبات خانوادگی میان مرتکب و
قربانی و فقط شاص قربانی در نظر گرفته شود.

 .12ارتباط با بیکیفری
سا های متمادی ،در جهت مبارزه با بیکیفری مرتکبان نقح حقوق بشر و جبران برای
قربانیان ،کمیتیون فرعی سازمان ملل و کمیتیون حقوق بشر ،از روش یکتانی پییروی
میکردند .همانگونه که گزارشگر ویژه در متن حاضیر در گیزارش خیود کیه در سیا
184
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زمانی که در ی شرایط سیاسیی ییا اجتمیاعی ،بیکیفیری غالیب
میشود ،حق قربانیان نقح حقوق بشر و حقیوق بشردوسیتانه ،در
هالهای از ابهام قرار میگیرد .بتیار سیات اسیت کیه ببینییم یی
سیتتم قضایی که قاعدتاً باید پاسدار حقوق قربانیان باشد ،در برابر
1
اعما متالفانه فاحی مرتکبان بتواند بیتفاوت و راکد باشد.

این روند ،به تکمیل دو سند جام درباره جبران و بیکیفری که در سیا 5112م بیا
تصویب اصو و دستورالعملهایی در مورد جبران و اصالح به وسیله مجمی عمیومی
سازمان ملل و امضای اصو جدید تنظیمی حفاظت و ارتقای حقوق بشر از راه مبیارزه
با بیکیفری به وسیله کمیتیون حقوق بشر سازمان ملل منجیر شید 2.اصیو مبیارزه بیا
بیکیفری و اصو دستورالعملها درباره جبران ختارت و اصالح به صورت گتتردهای
مکمل تنظیم اصو و دستورات عدالت تنبیهی و ترمیمی بودهاند.
اصل او مبارزه با بیکیفری به صورت ماتصر ،تعهد دولتها را برای بیهکارگیری
1. Final report of the Special Rapporteur, supra. n. 2, UN doc. E/CN.4/sub.2/1993/8, at para. 130.
5. 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.

نتیجه :اشکال جبران خسارت در چشمانداز نهایی
در نتاه پیشین اصو و دستورالعملهای اساسی که به وسیله گزارشگر ویژه کمیتیون
فرعی پیشنهاد شده بود ،اَ شکا جبران ذیل شناسایی و بیان شده بودند که عبارتاند از:
اعاده وض به حالت سابق ،پرداخت غرامت ،احیا و بازتوانی ،جلب رضایت و تعهد به
عدم تکرار 2.گفتنی است این اَشکا جبران ،در مواد متئولیت بینالمللی دولتها تنظیم
 . 1هرگونه نقح حقوق بشر به خود قربانی و یا ذینفعان او ،حق بر جبران میدهد (مادّه .)11
5. Final Report of the Special Rapporteur, supra. n. 2, UN doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, at para. 137.
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اقدامات متناسب برای مبارزه با بیکیفری بیا تأکیید بیر وظیفیه .1 :تعقییب تجیاوزات؛
 .5برخورد قضایی با مرتکبان؛  .1فراهمکیردن جبیران و اصیالح میؤثر بیرای قربانییان؛
 .1تضمین حق ذاتی شناسایی صحیح تجاوزات؛  .2بهکارگیری اقداماتی برای جلوگیری
از عدم تکرار را توضیح میدهد.
«سند جام » مرکب از مقدمه تفتیر معنایی و اصل  18با یکدیگر ،عناصر سیه اصیل
را تشکیل میدهند :حق بر شناسایی ،حق بر عدالت و حق بر ضمانت اجراهای جبیران
و عدم تکرار.
اصو بیکیفری ،تدابیر و سیاسیتهای متیتقیمی را در ارتبیات بیا دیگیر اقیدامات
قضایی و در جهت جبران ختارت و اصالح مؤثر ماصوصاً در جوام انتقیالی ،فیراهم
میسازند .درباره روند جبران ختیارت (میادّه  ،)15نیهتنها بیر حیق همیه قربانییان بیر
دسترسی واقعی و سودمند ،سری و مؤثر به جبران ،به شکل رسیدگی کیفری مدنی و یا
اداری منظم تأکید میکند ،بلکه توجه ویژهای به راهاندازی برنامههای جبرانساز کیه بیر
مبنای اقدامات قانونی اداری که بودجه آن از ی منب ملی یا بینالمللیی تیأمین شیود،
برای افراد در جوام تأکید میکنند .البته عنصر بعدی ایجاب میکند که غرامیت نیهتنها
فقط از راه دعاوی قضایی و داوری تأمین شود ،بلکه بهتر است از راه یراحی و اجرای
برنامههای جبران ساز که مکمیل سیودمند و واقعیی حیق بیر جبیران در پنیاه اصیو و
دستوالعملهای سازمان مللاند ،اعما شوند.
اصو مبارزه با بیکیفیری ،بیه نقیح فیاحی حقیوق بشیر محیدود نمییشیود 1و
همانگونه که پییتر گفته شد ،ضمانت اجراهای عدم تکرار نقح (میادّه 12یی ،)18بیه
عنوان شکلی از جبران قرار داده نشده است؛ ولی ی یبقه مرتبط و جدا تلقی میشود.

شده بودند و در مواد  ILCتعهد به توقف و عدم تکرار ذییل اصیو کلیی و شیکلی از
جبران مندرج در جبران ختارات آمدهاند.
در جریان اصالحات بعدی و تصویب اصیو و دسیتورالعملهای اساسیی ،اَشیکا
گوناگونی از راههای جبران امروزه به شکل بایی  ،3حفی ییا اصیالح شید (جبیران
ضررهای وارده) 1.این اصو  ،تأکید میکنند که قربانیان ،متتحق جبران عادهنه ،میؤثر و
سری اند که بیا شیدت تجیاوزات و زیانهیای وارده متناسیب باشید؛ بنیابراین اَشیکا
گوناگون جبران و حوزه و محتوای آنها ممکن است به شکل ذیل خالصه شود:
ی اعاده به اقداماتی اشاره دارد که قربانی را به وضعیت پیی از نقح فاحی حقوق
بشر و نقح جدی حقوق بشردوسیتانه اتفیاقافتیاده برمییگردانید (میادّه  13اصیو و
دستورالعملهای اساسی)؛ مثالً :اعاده آزادی برخورداری از حقوق بشیر ،آزادی زنیدگی
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ی غرامت باید برای هر زیان اقتصادی قابل ارزیابی فراهم شود و با میزان و شدت تجاوز
و شرایط هر قضیه ،مناسب و متناسب باشد (مادّه  51اصو و دستورالعملهای اساسی).
ی زیانهایی که حق غرامت میدهند ،ممکن است در نتیجه صدمهای جتمی یا روحیی،
از دستدادن فرصت کار ،آموزش و مناف اجتماعی ،صدمات روحی ،هزینههای هزم بیرای
کم

و مشاوره حقوقی ،خدمات پزشکی و درمانی و خدمات اجتماعی و روانی باشد.
ی بازتوانی شامل مراقبتهای روحی و جتمی و خدمات اجتماعی و حقوقی اسیت

(مادّه  51اصو و دستورالعملهای اساسی).
ی جلب رضایت شامل اقدامات گتتردهای از جمله توقف تجاوزات و حقیقتییابی
و یافتن ناپدیدشدگان ،توانباشی و ترمیم بازماندگان ،عذرخواهی رسمی ،مجازاتهای
اجرایی و قضایی ،ییادبود و آموزشهیای حقیوق بشیری میشیود (میادّه  55اصیو و
دستورالعملهای اساسی).

1. See General Assembly resolution 56/83, Annex, Responsibility of States for internationally
wrongful acts, articles 28–39.

ی تعهد به عدم تکرار شامل اقدامات بنیادی با ماهیت سیاسی مثل اصالح سیاختارها
با هدف کنتر غیرنظامیان بر نیروهای نظامی و امنیتی ،تقویت استقال قضایی ،حمایت
از مدافعان حقوق بشر ،ارتقای استانداردهای حقوق بشری در خدمات عمومی ،اجیرای
قانون ،رسانهها ،صنعت و خدمات روانی و اجتماعی است.
یبق نظرات نهایی ،برخی خواهان اعطای ند گونه جبراناند:
او  ،این اَشکا و مد ها غیرقابل جم نیتتند .در برخی موارد خاص و با توجه به
شرایط برخی از قربانیان ،ممکن است برای ارائه عدالت ،بیی از یی

گونیه از جبیران

ختارت مورد استفاده قرار گیرد .اصو و دستورالعملهای اساسی در ایین بیاره مییزان
انعطاف باهیی دارند.
دوم ،برنامههای غیرقضایی ،نقشهها و برنامههای جبران و پرداخت ختارت ،در کنار
دیدگاههای حقوقی و قضایی ،به عنوان عیدالت ترمیمیی میورد اسیتفاده قیرار گیرنید؛

1

سوم ،اگر ه ادرا  ،مفهوم و اَشکا جبران ختارت ،اغلب به شیکل میالی مطیرح
میشود؛ ولی نباید اهمیت اشکا جبران غیرمالی و نمادین ،با هدف جلب رضیایت بیه
قربانیان نادیده گرفته شود.
هارم ،در موقعیتهای نقح فاحی و جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،شیمار
زیاد قربانیان زن ،مرد و کودکان متمایل به دریافت جبران ختارت متناسب میباشند.
بر این اسا  ،سیاستهای جبرانساز ،با توجه به ذینفعیان و متیتحقان جبیران و
روشهای جبران ،بتیار پیهیدهاند؛ بنابراین با وجود این شرایط و با توجه به اقتضائات
عدالت ،سیاستها و برنامههای جبران باید در جهت جبران ضررهای میادی و معنیوی
اشااص متحمل زیان ،کامل و جام باشند.

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.

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /جبران خسارت بزهدیدگان جرایم بینالمللی ...
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