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پدیده ب،کیفر ماندن من دسته از افرادی که مرتکب اعمال ،تحت عنوان جنایاات باینالمللا ،ما،شاوند
مشککت ،را در روابط میان دولتها و جامعه جهان ،ایجاد نموده است .در بررس،های تاریخ ،ما،تاوان
شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بینالملل ،هماواره کساان ،کاه از مصاونیت یاا
اقتدار کاف ،برخوردار بودهاند هیچگاه به میل خود تسلیم عدالت نشدهاند .گستردگ ،اثرات زیانبااری کاه
جنایات بینالملل ،بهویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته ،جامعه بینالملل ،را به واکنش واداشته اسات.
با توجه به این امر ،دولتها در نیمه دوّم قرن بیستم بر من شدند که سازوکارهای ،بارای مباارزه باا با-،
کیفری این متهمان بیاندیشند .مرتکبان جنایات بایست ،محاکمه و مجازات م،شدند .این امر باه عناوان
مرمان اجتماع بینالملل ،شناخته شده است .این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سع ،در بکارگیری
سازوکارهای متفاوت ،داشته است .محاکمات صورتگرفته از بریساخ تا رم بهویژه محاکمات صورتگرفته
در دادگاههای نورنبرگ و توکیو ،یوگسکوی سابق و رومندا ،نشاندهنده جدیت جامعه بینالملل ،در مبارزه
با ب،کیفری مرتکبان جنایات بینالملل ،است .کشورها باا شارکت در کنفارانس دیپلماتیاک رم در ساال
 9118بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مباارزه باا با،کیفاری پایبندناد .نتیجاة ایان کنفارانس
دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با الزماالجرا شدن من در سال  6886دیوان باینالمللا ،کیفاری
تشکیل شد که یک ،از اهداف اصل ،من مبارزه با ب،کیفری جنایات است .دیوان با تعریف این هدف برای
خود سع ،در برموردن یک ،از مرمانهای دیرینه جامعه بینالملل ،دارد .دیوان برای جامه عمل پوشاانیدن
به اهداف خود بهویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بینالملل ،،نیازمند دارا باودن ساازوکارهای
خاص ،است .این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شاده اسات و دیاوان باا بهارهگیاری از ایان
سازوکارها سع ،در مبارزه با ب،کیفری دارد.
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مقدمه
فکر تأسیس یک دادگاه دائم ،کیفری بینالملل ،که صکحیت رسیدگ ،باه جارایم باین-
الملل ،را داشته باشد از مغاز قرن بیستم و بهویژه بعد از پایاان جنا جهاان ،دوّم وجاود
داشته است .در این راستا ،تک های متعددی در زمانهای مختلف توسط اعضای اجتماع
بینالملل ،به عمل ممده است .برای نمونه م،توان به تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو،
دادگاههای بینالملل ،کیفری برای یوگساکوی ساابق و رومنادا و همچناین دادگااههاای
کیفری مختلط اشاره کرد .در نهایت ،اساسنامة دیوان بینالملل ،کیفری در  98ژوئیه 9118
از سوی نشست نمایندگان تاماالختیار ملل متحد در شهر رم مورد پذیر قرار گرفت و در
سال  6886الزماالجرا شد.
یک ،از مهمترین اهداف دیوان بینالملل ،کیفری ،محاکمه و مجازات جنایتکاران بین-
الملل ،و محو ب،کیفری است .در واقع ،هدف و شعار اصال ،دیاوان باینالمللا ،کیفاری،
مبارزه با ب،کیفری است .ب،کیفری به معنای داشتن مصونیت در مقابل مجازات است .در
بند  3دیباچه اساسنامه دیوان بینالملل ،کیفری مقرر شده است« :باا تأکیاد بار ایان کاه
فجیعترین جنایات ،که موجب نگران ،جامعه بینالملل ،م،شوند ،ب،مجازات نمانند» .ایان
امر حاک ،از اهمیت مبارزه با ب،کیفری برای دیوان است .در واقع ،دادگاه نماد این خواست
بینالملل ،است که دیگر شدیدترین جنایات ،که موجب نگران ،اجتماع بینالملل ،م،شوند،
ب،کیفر باق ،نمانند و تعقیب این جرایم به شیوهای منصفانه و مستقل مورد رسیدگ ،قارار
گیرد.
به عکوه ،دیوان م،تواند از تجربههای نظامهای حقوق کیفری داخل ،نیاز بهارهمناد
شود .در حقوق کیفری داخل ،هدف از اعمال مجازات از یک طرف ،پیشگیری از ارتکااب
جرم است و از طرف دیگر ،جامعه با اجرای مجازات ساع ،در تحقاق عادالت دارد(نوربهاا،
 ،9385ص .)354بنابراین ،م،توان گفت که در حقوق باینالمللا ،کیفاری ا مانناد حقاوق
کیفری داخل ،ا تعیین کیفر و اعمال مجازات با هادف بازدانادگ ،صاورت ما،گیارد .در
حقیقت ،دیوان نیز با توسل به ایان ساازوکار ،از یاک جهات مرتکباان جنایاات فعلا ،را
محاکمه و مجازات م،نماید و از جهت دیگر به عنوان یک عامال بازدارناده عمال ما-،
کند) .(Seibert-fober,2002,p.303این مطلب در مورد دیگر دادگاههای بینالمللا ،کیفاری
نیز صادق م،باشد.
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در این نوشتار ابتدا به چگونگ ،تشکیل و اهداف دیوان و سپس به سازوکارهای ،که از
طریق منها دیوان با ب،کیفری مبارزه م،کند پرداخته خواهد شد.
 .9چگونگی تشکیل و اهداف دیوان بینالمللی کیفری
 .9-9چگونگی تشکیل دیوان بینالمللی کیفری

تشکیل دیوان دائم ،بینالملل ،کیفری ،پاسخ ،دیر هنگام به اتفاقات سده بیستم میکدی
است .ما،تاوان گفات کاه ایادة ایجااد یاک دیاوان دائما ،باه ساال  9886بااز ما-،
گردد) .(McGoldrick and others,2004,p.40بعد از این تک در جهت ایجاد یک محکماه
بینالملل ،م،توان به تک ایجاد یک محکمه بینالملل ،به موجب معاهده صلح ورسای
9
بین فاتحین جن جهان ،اوّل و ملمان اشاره کرد.
تشکیل محاکم نظام ،نورنبرگ و توکیو ،عامل ،برای سرعتبخش ،باه تاک هاا در
راستای محکمهای دائم ،بود .مجمع عموم ،سازمان ملل متحد در  1دسامبر  9148جهت
تک برای ایجاد یک محکمه بینالملل ،،قطعنامه  678خود را صادر نمود6و به موجب من
از کمیسیون حقوق بینالملل خواست که مطالعات ،را جهت بررس ،امکاان تشاکیل یاک
محکمه بینالملل ،برای تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایت نسالزدایا ،و دیگار جنایاات
انجام دهد .گزارشگران ویژه در گزار های ،که به کمیسیون تقدیم داشاتند ،یاا تشاکیل
دیوان بینالملل ،کیفری را امری ضروری تشخیص ندادند و یا این که ایجاد من را اماری
ناااممکن تلقاا ،نمودنااد(بیا زاده ،9384 ،ص .)59مجمااع عمااوم ،در واکاانش بااه گاازار
کمیسیون ،در  96دسامبر  9158قطعنامه  481خود را نیز صادر نمود3.بدین ترتیب ،تک -
های مجمع عموم ،برای تشکیل یک دیوان بینالملل ،کیفری ادامه داشت.
پس از سالهای  9181و پایان جن سرد ،گره مذاکرات در کمیسایون حقاوق باین-
الملل ،راجع به تشکیل دیوان باز شده بود و با پایان جن سرد تمایل کشورها برای ایجاد
 .9طبق ماده  668معاهده ورسای ،بایست ،ویلهلم دوّم امپراطور ملمان به عنوان مسبب اصل ،جن جهان ،اوّل در یک دادگااه
بینالملل مورد محاکمه قرار گیرد .با فراری شدن امپراطور ملمان به هلند ،محاکمه وی ب،اثر ماند.
_2. See: A/RES/260(III)[A-C](Available at: http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r3
en.shtml).
3. See: A/RES/489(V)(Available at: http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r5_en.
shtml).
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یک دادگاه بینالملل ،رو به فزون ،نهاد .این بار نیز مجمع عموم ،در واکنش باه دهماین
گزار کمیسیون حقوق بینالملل ،در  65نوامبر  9116قطعنامه  48/33را صادر نمود9.در
بند  9این قطعنامه مجمع عموم ،از کمیسیون خواست تا تک های خود را بر روی تهیه
پیشنویس اساسنامه یک دیوان بینالملل ،کیفری متمرکز نماید .تاک هاای کمیسایون
جهت تهیه پیشنویس اساسنامه در سال  9114به پایان رسید .این پیشناویس تاا حادود
زیادی متأثر از اساسنامه دیوان بینالملل ،کیفری برای یوگساکوی ساابق باود(شایایزری،
 ،9383ص .)51شش اجکس جهت تهیه مقدمات کنفرانس ،دیپلماتیک باه منظاور تهیاه و
بررس ،پیشنویس اساسنامه برگزار شد .کنفرانس دیپلماتیک بررس ،پیشنویس اساسنامه
دیوان بینالملل ،کیفری در شهر رم از  95ژوئن تا  98جوالی  9118برگازار شاد(صافری،
 ،9381ص )984و در نهایت با وجود تماام ،ایان اختکفاات ماتن اساسانامه رم باه تأییاد
نمایندگان کشورها رسید6.متن اساسنامه بهگونهای تدوین شده است که بتواند کشاورهای
بیشتری را جذب نماید(فیلیپ ،9383 ،ص .)999دیوان بینالملل ،کیفری با تصویب اساسانامه
رم توسط  78کشور جهان از تاریخ  9ژوئن  6886الزماالجرا شده است.
 .2-9اهداف دیوان بینالمللی کیفری

در اساسنامه دیوان بهطور صریح سخن ،از اهداف دیوان به میان نیامده است ،امّا باهطاور
کلّ ،اهداف دیوان را م،توان شامل پایان دادن به ب،کیفری ،ایجاد اثر بازدارندگ ،و کمک
به برقراری صلح ،عدالت و امنیت برشمرد که در ادامه به اختصار باه بررسا ،ایان ماوارد
پرداخته خواهد شد.
 .9-2-9پایان دادن به بیکیفری

پایان دادن به ب،کیفری به این معنا است که هیچ کس ،ا حتّ ،سران حکومتها و دولت-
ها ا نم،تواند از مسؤولیت کیفری خود معاف گاردد .فلسافه تشاکیل دیاوان باینالمللا،
1. See: A/RES/47/33 (Available at: http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r47_en.
shtml).
 .6در این کنفرانس که نمایندگان  978کشور در من حضور داشتند ،نمایندگان  968کشاور بادان ر ی مثبات دادناد 8 ،کشاور
ایاالت متحده ،هند ،چین ،اسرائیل ،بحرین ،قطر و ویتنام به من ر ی منف ،دادند 69 ،دولت از جمله ایران به من ر ی ممتناع
داده و  96دولت هم در ر یگیری شرکت نکردند.
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کیفری این است که هر فردی بدون توجه به خصوصیات و مقام و موقعیت وی ،زمان ،که
به موجب اساسنامه دیوان ،دارای مسؤولیت کیفری باشد ماورد محاکماه و مجاازات قارار
گرفته و ب،کیفر نم،ماند .اساسنامه در بند  5دیباچه مقرر ما،دارد کاه کشاورهای عضاو
دیوان مصمّم به پایان دادن به ب،کیفری مرتکباان جنایاات نسالزدایا ،،جنایاات علیاه
بشریت و جنایات جنگ ،هستند .بدین منظور و در جهت برداشتن گام ،در پایان دادن باه
فرهن ب،کیفرمان ،،ماده  68اساسنامه ،هرگونه مصونیت سران و مقامات دولت ،را نادیده
م،گیرد.
کارکرد صحیح دیوان م،تواند جرقه امیدی در پایان دادن به دوران ب،کیفری باشد .در
پروندههای ،که تاکنون در دیوان مطرح شده است ،مبارزه با ب،کیفاری از اهاداف اصال،
دیوان برشمرده شده است .برای مثال ،یک ،از اقدامات مهم دیوان در راساتای مباارزه باا
ب،کیفری در پرونده توماس لوبانگو صورت گرفت(ر : .بهمن ،قاجار ،9318 ،ص.)943
 .2-2-9ایجاد اثر بازدارندگی

اعمال مجازاتها دارای اثر بازدارندگ ،و پیشگیری از ارتکاب جنایاات ما،باشاند .دیاوان
بینالملل ،کیفری نیز که وظیفه تعقیب ،محاکمه و مجازات جنایتکاران باینالمللا ،را بار
عهده دارد تصمیماتش م،تواند دارای اثر بازدارندگ ،باشد .تعقیب و محاکمه جنایتکاران تا
اندازه زیادی به پیشگیری از ارتکاب این جنایات در مینده منته ،م،شود .تأسایس دیاوان
دائم ،بینالملل ،کیفری احتمال تعقیب مرتکبان جنایات شدید بینالملل ،را افزایش ما-،
دهد .افزایش فعالیت دیوان ،اثرات محسوس ،در پیشاگیری از ارتکااب جنایاات در میناده
خواهد داشت .در حقیقت ،اگر مرتکبان جنایات بدانند کاه ماورد تعقیاب و محاکماه قارار
خواهند گرفت ،دست از ارتکاب جنایات م،کشند .حال ،همانگونه که در تاریخ نیز شااهد
بودهایم ممکن است که این امر در مورد جنایتکاران خاص ،کاه دارای قادرت ما،باشاند
صدق نکند ،امّ ا ممکن است که برخ ،از مقامات دولت ،هم به خود بگویند کاه دسات باه
ارتکاب فکن عمل نخواهم زد چون در غیر این صورت مقصر شناخته خواهم شد.
در مورد اثرات پیشگیریکنندة تعقیبات دیوان ،همواره این استدالل مطرح م،شود که
برای مثال ،تعقیب و مجازات مناسب و قابل پیشبین ،یک جرم حتّ ،کم اهمیت م،تواند
اثرات خود را در عدم ارتکااب من در میناده بگاذارد .افارادی کاه دارای اهاداف و افکاار
جنایتکارانه هستند ،زمان ،که مشاهده م،کنند افرادی که در مسند قدرت دست به جنایات
15
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فجیع م،زدند ،در حال حاضر در پیشگاه دیوان زانو زدهاند ،در اهداف خود تجدیدنظر م-،
کنند).(McGoldrick and others, 2004, p.459
 .3-2-9کمک به برقرای صلح ،عدالت و امنیت

یک ،از مهمترین درسهای ،که م،توان از وقایع دو دهه اخیر گرفت این است که بادون
مسؤولیتپذیری کیفری ،رسیدن به صلح و امنیت چندان مسان نیست .فرض کنیم کاه در
یک کشور جنایات جنگ ،رخ داده است .اگر به جای تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایت
با منها مدارا کنیم ،صلح و امنیت ،که چنین حاصل شود چندان پایدار نخواهد بود9.تعقیب و
مجازات مرتکبان ،نوع ،مرامش برای قربانیان این جنایات ایجاد م،کند و به عنوان یاک
راهکار جبران در قبال زیانهای وارده به منها تلق ،م،شود .تعقیب و محاکمه موجب اعاده
حیثیت و کرامت قربانیان م،گردد و از اقدامات تکف،جویانه فردی توسط قربان ،جلوگیری
م،کند .بنابراین با این شیوه ،از سرگیری مخاصمات به بهانه انتقام متوقف م،شود و ایان
امر به برقراری صلح کمک خواهد کرد .در نتیجه ،دیوان باینالمللا ،کیفاری باا داشاتن
وظیفه تعقیب و محاکم جنایتکاران ،در بلند مدّت خواهد توانست اثرات خود را در کمک به
حفظ صلح و عدالت نشان دهد(نژندیمنش و ضیای،بیگدل ،9381 ،،صص.)975-977
دیوان نهاد مستقل ،است که در چهارچوب تک های صورتگرفته توسط سازمان ملل
متحد و بر پایه اصول و اهداف منشور ملل متحد ایجاد شده است و این امار تأکیادی بار
این نکته است که مسوله صلح و امنیت بینالملل ،برای دیوان موضوع ،ناشناخته نیسات.
دیوان با رسیدگ ،به یک پرونده م،کوشد تا به برقراری صلح و امنیات در جهاان کماک
کند و به کسان ،که در اندیشه ارتکاب جنایات هستند هشدار م،دهد .برای مثال ،دادستان
دیوان در پرونده دارفور سودان بیان م،دارد که رسیدگ ،به پروناده دارفاور ،باه حکومات
صلح در جهان کمک م،کند(بهمن ،قاجار ،9318 ،ص.)946
 .2سازوکارهای مبارزه با بیکیفری در چهارچوب دیوان بینالمللی کیفری
همانگونه که پیشتر هم بیان گردید هدف دیوان بینالملل ،کیفری ،مبارزه با ب،کیفاری

1. See: http://www.mfat.govt.nz/Media-and-publications/Media/MFAT-speeches/
2012/0-17b-Oct-2012.php.
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است و اساسنامه رم نیز سازوکارهای ،را برای تحقق این هدف پیشبین ،کرده است که در
ادامه به بررس ،منها پرداخته خواهد شد.
 .9-2صالحیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری

سابقه بحث صکحیت تکمیل ،دیوان بینالملل ،کیفری به زمان ،بر م،گردد که کمیسیون
حقوق بینالملل در اولین پیشنویس اساسنامه که به مجمع عموم ،تقدیم کارد پیشانهاد
نمود که در دیباچه چنین مقرر شود که «این دادگاه قرار است مکمال نظاامهاای عادالت
کیفری ملّ ،در مواردی باشد که چنین دستگاههاای محاکماهکننادهای ممکان اسات در
دسترس نبوده و یا مؤثر واقع نشوند».
این پیشنهاد کمیسیون حقاوق باینالملال در ماورد اساسانامه بعاد از من کاه کمیتاه
اختصاص ،توسط مجمع عموم ،به موجب قطعنامه  41/53تشکیل شد ،به کمیتاه ارجااع
شد و در کمیته اختصاص ،نیز بحثهای مفصل ،بر روی ایان طارح صاورت گرفات امّاا
مخالفت جدی با من مطرح نشد .بعد از من که کمیته مقدمات ،به موجب قطعناماه 58/47
مجمع عموم ،تشکیل شد پیشنویس تهیه و توسط کمیسیون حقوق بینالملال باه ایان
کمیته ارجاع شد .در کمیته مقدمات ،بود که تعدادی از نمایندگان کشورها این امر را مطرح
نمودند که دیوان بینالملل ،کیفری برای این که بتواند به وظاایفش عمال کناد بایسات،
مقررات ،شبیه به منچه که در اساسنامه محاکم کیفری یوگسکوی سابق و رومندا مقرر شده
است دارا باشد .به موجب مقررات اساسنامة این دو محکمه ،محاکم ملّ ،و محااکم باین-
الملل ،برای یوگسکوی ساابق و رومنادا ،دارای صاکحیت ماوازی هساتند امّاا تقادّم در
رسیدگ ،با محاکم بینالملل ،خواهد بود .در نهایت منچه که در کمیته مقدمات ،بین اعضاا
مورد موافقت قرار گرفت در قالاب مااده  9اساسانامه گنجاناده شاد(شاریعت بااقری،9388 ،
صص.)54-58

ماده  9اساسنامه دیوان مقرر م،دارد« :بدینوسایله یاک دیاوان باینالمللا ،کیفاری
تأسیس م،گردد .این نهاد یک سازمان دائ ما ،خواهاد باود و اختیاار خواهاد داشات کاه
صکحیت خود را به نحوی که در مقررات این اساسنامه پیشبین ،شده و مکمل صکحیت
محاکم کیفری ملّ ،است ،بر افرادی اعمال نماید که مرتکب جنایات ،گردیدند که موجبات
نگران ،بینالملل ،را فراهم م،مورند» .به عکوه ،به موجب بند  98دیباچه مقرر شده است:
«دیوان بینالملل ،کیفری ایجاد شده بر اساس این اساسانامه مکمال صاکحیت محااکم
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کیفری ملّ ،خواهد بود» .ماده  98اساسنامه نیز معیارهای ،را مقارر داشاته اسات کاه باه
موجب من دیوان م،تواند تصمیم بگیرد که یک دولت ملّ ،،در زمینه رسیدگ ،به جنایاات
داخل در صکحیت دیوان قادر یا مایل نیست و در نتیجه دیوان م،تواند باه ایان جنایاات
رسیدگ ،نماید .به عبارت دیگر ،از جمله در صورت ،که دادگاه داخل ،نتواند یا نخواهد باه
پرونده رسیدگ ،نماید ،پرونده در نزد دیوان قابل استماع و پذیر است.
در تعریف اصل صکحیت تکمیل ،دیوان م،توان بیان داشت که در چهاارچوب چناین
اصل ،،دو مرجع اوّل ،و ثانوی وجود دارد .در صورت ،کاه مرجاع اوّلا ،نتواناد اختیاارات و
وظایف خود را اعمال نماید نوبت به مرجع ثانوی م،رسد .به موجب ایان اصال ،محااکم
ملّ ،صکحیت رسیدگ ،به جنایات بینالملل ،را خواهند داشت و حق تقدّم در رسیدگ ،به
این جنایات با محاکم ملّ ،کشورها خواهد بود مگر این که شرایط خاص ،حادث گردد که
محکمه داخل ،کشورها نخواهند یا نتوانند مرتکبان این جنایات را مورد تعقیب یا محاکمه
قرار دهند.
هدف نهای ،اصل صکحیت تکمیل ،،تضمین این هدف مقدّس دیوان است که جنایات
مشمول صکحیت دیوان بدون کیفر نمانند .به عکوه ،تکمیل ،بودن صکحیت دیوان م-،
تواند مبیّن این واقعیت باشد که تعقیب جنایات بینالملل ،توسط نهادی دائم ،به نام دیوان
بینالملل ،کیفری ،به تنهای ،کاف ،نیست و اقدام دادگاههای ملّ ،در مبارزه با ب،کیفاری،
از چنان اهمیت ،برخوردار است که نم،توان از من چشام پوشاید(زماان ،و حساین ،اکبرناژاد،
 ،9388ص.)685

به موجب شق الف از بند  9ماده  ،98اگر پروندهای توسط کشوری کاه نسابت باه من
صکحیت دارد در حال تحقیق یا رسیدگ ،باشد ،دیوان به من پرونده رسیدگ ،نخواهد نمود
مگر من که بر دیوان مسلّ م گردد که من کشور در واقع مایل یا قادر به انجام تحقیقات یاا
رسیدگ ،نیست .همچنین شق ب از بند  9ماده  98مقرر م،دارد که اگار تحقیقاات یاک
پرونده توسط کشوری که نسبت به دعوای مزبور صکحیت قضای ،دارد انجام شده و ایان
کشور تصمیم گرفته باشد که شخص موردنظر را تحت پیگرد قارار ندهاد ،ایان دعاوا در
دیوان قابل طرح نخواهد بود مگر این که تصمیم من کشور مبن ،بر عدم تعقیب یا تحقیق
در واقع ناش ،از عدم تمایل یا عدم توانای ،باشد .به موجب این ماده است که دیوان ما-،
تواند تصمیم بگیرد که یک پرونده در دیوان قابلیت پذیر را دارد یا نه.
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 .2-2ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحود بوه دیووان
بینالمللی کیفری در چهارچوب اساسنامه رم

شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب منشور ،مسؤولیت اولیه حفاظ صالح و امنیات
بینالملل ،را بر عهده دارد .اهمیت مثار جنایات بینالملل ،و اثرات ،که این جنایات بر صلح
و امنیت بینالملل ،دارند حتّ ،قبل از تشکیل دیوان ،شورای امنیت را مجبور به دخالت در
کارکرد قضای ،محاکم بینالملل ،نموده بود .نمونههای ،از دخالت شاورای امنیات در ایان
زمینه ،تأسیس محاکم بینالملل ،کیفری یوگسکوی سابق و رومندا است .بنابراین ،دیاوان
بینالملل ،کیفری نیز که تا حدودی از طریق کارکرد قضای ،،وظیفة کماک باه برقاراری
صلح و امنیت بینالملل ،را بر عهده دارد ناگزیر از ارتباط با شورای امنیت به عنوان نهادی
سیاس ،است.
در چهارچوب اساسنامه رم ،دیوان و شورای امنیت در حوزههای متفااوت ،باا یکادیگر
مرتبط م،باشند .یک ،از حوزههای ارتباط میان شورای امنیت و دیوان ،صکحیت دیوان در
رسیدگ ،به جنایت تجاوز است .صکحیت شورای امنیت در احراز تجاوز ،ارتبااط و تعامال
میان شورا و دیوان را ناگزیر م،سازد .به عکوه ،با تفسیری ضمن ،از ماواد اساسانامه رم،
شورای امنیت و دیوان در زمینههای ،چون همکاری بینالملل ،کشورها با دیوان و کساب
اطکعات دیوان از شورای امنیت در زمینه جنایات داخل در صکحیت دیوان ،با یکدیگر در
چهارچوب اساسنامه مرتبط م،باشند .از دیگر حوزههای ارتبااط ،میاان دیاوان و شاورای
امنیت در چهارچوب اساسنامه م،توان به اختیار شورای امنیت جهت درخواسات از دیاوان
برای تعلیق تحقیق یا تعقیب و اختیار شورای امنیت در ارجاع وضعیت به دیوان اشاره نمود.
اعطای اختیار ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل باه دیاوان باین-
الملل ،کیفری ،مباحثات زیادی را به دنبال داشته اسات .در جریاان تادوین اساسانامه در
کمیته مقدمات ،و کنفرانس دیپلماتیک رم بعض ،از کشورها مخاالف و در مقابال ،بعضا،
دیگر از کشورها موافق اعطای این اختیار به شورای امنیت بودند .برای این که تعادل ،بین
نظرات موافقان و مخالفان اعطای اختیار ارجاع یک وضعیت به دیوان بینالمللا ،کیفاری
ایجاد شود متن ماده  93اساسنامه تصویب شد .به موجب این ماده« ،دیوان ما،تواناد بار
طبق مقررات این اساسنامه نسبت به جنایات مندرج در ماده  5صاکحیت خاود را اعماال
نماید اگر ... ،ب -شورای امنیت وضعیت ،را که در من یک یا چند جنایت به نظر م،رساد
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ارتکاب یافته است به موجب فصل هفت منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید .»...
به موجب ماده  64منشور ،وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بینالمللا ،اسات.
فصل هفتم منشور به شورای امنیت اختیار بهکارگیری سازوکارهای نظام ،و غیر نظام ،را
برای اعاده صلح و امنیت داده است .به موجب ماده  31منشور ،پس از احراز هرگونه تهدید
علیه صلح یا نقض صلح ،شورا صکحیت دارد که برای مقابله با این تهدیدات ،بار اسااس
مواد  49و  46اقدامات ،اتخاذ نماید .شورای امنیت عکوه بر این که دارای صکحیت احراز
وضعیتهای ،است که تهدید علیه صلح و امنیات تلقا ،ما،شاوند ،از صاکحیت انطبااق
مصادیق با این وضعیتها و نیز تصمیمگیری برای اتخاذ اقدامات مناسب جهت اعاده صلح
و امنیت نیز برخوردار م،باشد.
یک ،از انتقادات ،که علیه دیوان مطرح م،شود محدودیت صکحیت ،دیوان است .یک،
از مهمترین اهداف دیوان این است که جنایات داخل در صکحیتش بدون مجازات نمانند.
امّ ا عمکً اگر جنایت ،در یک ،از دول غیر عضو دیوان به وقوع بپیوندد ،دیاوان باه موجاب
مقررات اساسنامه ،صکحیت رسیدگ ،به من را ندارد و این امر باعاث و باان ،با،کیفاری
است .بنابراین ،م،توان اظهار داشت که غیر از  966کشور عضو دیوان ،اگر مابق ،کشورها
نخواهند به عضویت اساسنامه درمیند ،چون رسیدگ ،به جنایات ارتکاب ،در ایان کشاورها
مستلزم رضایت دولت محل وقوع جرم یا دولت متبوع متهم است لذا مرتکبان جنایات ب-،
کیفر م،مانند .به عکوه ،با مکحظة جنایات داخل در صکحیت دیوان خواهیم دید که این
جنایات به موجب حقوق بینالملل عرف ،تحت حکومت اصل صکحیت جهان ،قرار ما-،
گیرند و هر دولت ،م،تواند با تکیه بر اصل شناخته شدة صکحیت جهان ،،مرتکباان ایان
جنایات را محاکمه و مجازات نماید .در حال ،که دیوان برای رسیدگ ،باه هماان جنایاات
نیازمند تحصیل رضایت کشورهای خاصا ،اسات .لازوم تحصایل رضاایت از کشاورهای
خاص ،شانس دیوان بینالملل ،کیفری برای مبارزه با جنایات حقوق بشری را کاهش م-،
دهد(شریعت باقری ،9388 ،ص.)988
تدوینکنندگان اساسنامه رم ،از وجود این چالش مگاه ،کامل داشتهاند .به موجب ماده
 93اساسنامه ،شروع به تحقیق یا تعقیب نسبت به یک جنایت م،تواند از طریق ارجاع هر
یک از کشورهای عضو ،شورای امنیت و یا ر ساً توسط دادستان دیوان صورت گیرد .بند 6
ماده  ،96ارجاع وضعیت توسط کشورهای عضو و مغاز تحقیقات ر سااً توساط دادساتان را
988
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مستلزم عضویت هر یک از کشورهای محل وقوع جنایت یا کشاور متباوع ماتهم نماوده
است ،در حال ،که در مورد ارجاع توسط شورای امنیت چنین مقررهای ندارد .به عکوه ،بند
الف ماده  ،93امکان ارجاع یک وضعیت توسط کشورهای عضو را منوط به رعایت مقررات
ماده  94نموده است .به همین ترتیب ،بند پ ماده  ،93دادستان را ملزم به رعایات قواعاد
مندرج در ماده  95نموده است .امّا بند ب ماده  ،93امکاان ارجااع یاک وضاعیت توساط
شورای امنیت را صرفاً به اختیارات اعطا شده به شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور
مقیّد نموده است .م،توان اظهار داشت که بند ب ماده  93باه ناوع ،بیاانگر پایشبینا،
صکحیت جهان ،داشتن دیوان بینالمللا ،کیفاری اسات .باا پایشبینا ،ایان مقارره در
اساسنامه ،از یک طرف به خواست کشورهای ،که طرفدار نامحدود بودن اختیارات شاورای
امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالملل ،بودند تا حدودی پاسخ مثبت داده شد و تا اندازهای
توانست انتظارات کشورهای ،را که خواستار ایجاد صاکحیت جهاان ،بارای دیاوان بودناد
برمورده نماید .بر طبق این بند ،شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحاد ،در
موارد نقض صلح و امنیت بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت کشوری که جنایات در
قلمرو من رخ داده است ،وضعیت را به دادستان ارجاع م،دهد تا در دیوان ماورد رسایدگ،
قرار گیرد(جان،پور و خانعل،پور واچارگاه ،9381 ،ص.)8
در صورت ارجاع وضعیت ،به دیوان توسط شورای امنیت ،اعمال صکحیت توسط دیوان
جنبة جهانشمول ،دارد؛ چراکه مبنای این اقدام شورا به موجاب بناد ب مااده  93فصال
هفتم منشور ملل متحد است .در نتیجه ،هر کشوری که عضاو دیاوان نیسات خاود را در
مواجهه با این خطر م،یابد که اگر جنایت ،توسط اتباع من دولت و یا در محدوده من کشور
ار تکاب یابد ،هر من ممکن است این وضعیت از طریق شورای امنیت به دیوان ارجاع داده
شود؛ چون ارجاع یک وضعیت توسط شورا ،همة کشورها اعم از عضو و غیر عضو را دربار
م،گیرد .شورای امنیت مرجع ،بینالملل ،است و در عین حال ،که حکم م،دهد ،اجارای
من را نیز بر عهده دارد .به عکوه ،سرنوشتسازترین اختکفات به شورا ارجاع داده م،شود.
پذیر صکحیت دیوان توسط شورای امنیت و توسّل این نهاد به دیوان ،بارای مجاازات
مرتکبین با دو هدف عبرتمموزی و تشفّ ،خاطر قربانیان ،مدن،ترین راه تمسک به فصل
هفتم منشور برای تضمین رعایت حقوق بشر و حیات انسان ،و در نهایات اساتمرار صالح
است.
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به موجب اختیارات ،که در چهارچوب اساسنامه رم به شورای امنیت داده شده ،تااکنون
دو وضعیت از طرف شورای امنیت به دادستان ارجاع گردیده است .یک ،از وضاعیتهاای
ارجاع شده وضعیت دارفور سودان است .در  39مارس  6885برای نخستین باار در تااریخ
دیوان بینالملل ،کیفری ،شورای امنیت به موجب قطعنامه 9،9513وضعیت پیش مماده در
دارفور سودان را به موجب بند ب ماده  93به دادستان دیوان ارجاع داد .به موجاب بناد 9
قطعنامه ،شورای امنیت تصمیم م،گیرد کاه وضاعیت در دارفاور را بارای رسایدگ ،از 9
جوالی  6886به دادستان ارجاع دهد .شورا همچنین در بند  4قطعنامه ،دیوان را تشاویق
م،کند که از همکاریهای بینالملل ،و تک های دموکراتیک جهت ارتقای نقش قاانون
و حمایت از حقوق بشر و مبارزه با ب،کیفری در دارفور حمایت نماید.
وضعیت دیگری که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شد وضعیت لیبا ،باود.
انعکاس اخبار تحوالت لیب ،در گزار های ،که نشاندهندة توسّل قذاف ،باه خشاونت در
برابر مخالفان بود افکار عموم ،را متوجه عکسالعمل سازمان ملل و نهادهای وابساته باه
من نمود .گزار ها و قطعنامههای شورای حقوق بشر کمکم زمینههای مسااعدی جهات
مرتبط ساختن اوضاع در لیب ،با مسوله صلح و امنیت بینالملل ،را مهیا نمود(دلخو ،9318 ،
ص .)84شورای امنیت سرانجام با وجود مخالفتهای مکرر روسایه و چاین ،در  68فوریاه
 6899قطعنامه  9188را علیه لیب ،صادر نمود6.به موجاب بناد  4ایان قطعناماه ،شاورای
امنیت تصمیم گرفت تا از  95فوریه  ،6899وضعیت لیب ،را به دادستان دیوان ارجاع دهد.
بنابراین ،ارجاع وضعیت کشورهای غیر طرف اساسنامه به دیوان توسط شورای امنیات
م،تواند دیوان را در تحقق رسالت خود مبن ،بر مبارزه با ب،کیفری مساعدت نماید.
 .3-2تسرّی صالحیت ذاتی دیوان بینالمللی کیفری با تصویب یوک قطعناموه
توسط شورای امنیت

دیوان بینالملل ،کیفری برای رسیدگ ،به مهمترین جنایات بینالملل ،برپاا شاده اسات و
رسیدگ ،به جنایات معدودی در صکحیت دیوان قرار دارد .صکحیت ذاتا ،دیاوان صارفاً
1. See: S/RES/1593(2005)(Available at: http://www.un.org/en/sc/documents/
resolutions/2005.shtml).
2. See: S/RES/1970(2011)(Available at: http://www.un.org/en/sc/documents/
resolutions/2011.shtml).
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رسیدگ ،به جنایات ،است که در ماده  5اساسنامة دیوان احصا شده است .به عبارت دیگر،
دولتها در جریان کنفرانس دیپلماتیک رم در سال  9118بار ایان کاه دیاوان صاکحیت
رسیدگ ،به جنایات مندرج در ماده  5را داشته باشد توافق نمودند .در جریاان مباحثاات در
این کنفرانس نمایندگ ،دولت ترینیداد و توباگو همواره تأکید داشت که رسیدگ ،به جرایم
مواد مخدّر نیز در صکحیت دیوان تازه تأسیس قرار گیرد .به عکوه ،دولت الجزایر نیاز در
ضمن اظهار مواضع خود بیان م،داشت که دیوان بایست ،نسبت به جنایاات تروریسات ،و
مواد مخدّر اعمال صکحیت نماید .امّا در نهایت تنها  4دسته از جنایات در قالب ماده  5در
صکحیت دیوان قرار گرفت(شاریعت بااقری ،9388 ،ص .)688باا ایان حاال ،امکاان تساری
صکحیت دیوان مثکً به جرایم زیستمحیط ،و یا جنایات تروریسات ،،صارفاً باا اصاکح
اساسنامه امکانپذیر است.
حال فرض کنیم در یک ،از کشورهای عضو سازمان ملل متحاد اقادامات تروریسات،
چنان شدّت و حدّت ،م،یابد که تهدید علیه صلح و امنیت بودن من برای همگاان اماری
مسلّم م،شود .در چنین شرایط ،شورای امنیت این وظیفه را دارد که راه ،جهات اعااده
صلح و امنیت بیابد .حال اگر با توجه به سوابق ایجاد محاکم باینالمللا ،توساط شاورای
امنیت ،شورا برای اعاده صلح درصدد ایجاد یک محکمه بینالملل ،دیگر بر مید تا عامکن
جنایات تروریست ،را محاکمه و مجازات نماید ،میاا چناین اقادام ،در جهات ایجااد یاک
محکمه بینالملل ،با وجود دیوان بینالملل ،کیفری شایسته است؟ میا این امر به تضاعیف
جایگاه دیوان منجر نخواهد شد؟ در پاسخ م،توان اظهار داشت که به موجب اساسنامه رم،
دیوان صکحیت رسیدگ ،به جنایات تروریست ،را ندارد.
شورای امنیت با توجه به سوابق عملکرد خود توانای ،ایجاد یک محکماه باینالمللا،
دیگر را دارد .حال ،چه مانع ،وجود خواهد داشت که اگر شورای امنیت به جای ایجاد یک
محکمه اختصاص ،بینالملل ،کیفری برای رسیدگ ،به جنایات تروریست ،در یاک کشاور
عضو سازمان ملل ،رسیدگ ،به این وضعیت خاص را از طریق تصویب یاک قطعناماه باه
موجب فصل هفتم منشور به دیوان بینالملل ،کیفری ارجاع دهد؟! منظور تسرّی صکحیت
ذات ،دیوان است؛ یعن ،قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصال هفاتم
منشور صادر شود که به موجب من دیوان بینالملل ،کیفری صکحیت رسایدگ ،باه یاک
وضعیت خاص و موردی را داشته باشد که در صکحیت ذاتا ،دیاوان باه موجاب مااده 5
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اساسنامه نم،گنجد .در اینجا بحث اساسنامه نیست که بتواند مانع ،جدی به نام صکحیت
ذات ،برای دیوان ایجاد نماید ،بلکه بحث یک قطعنامه صادر شده توساط شاورای امنیات
است که این قطعنامه به جای ایجااد یاک محکماه اختصاصا ،دیگار همچاون محااکم
یوگسکوی سابق و رومندا ،درصدد بکارگیری ظرفیتهای موجود ،یعن ،دیوان باینالمللا،
کیفری است .در چنین شرایط ،مبنای عملکرد دیوان قطعنامه شورای امنیت خواهد بود نه
اساسنامه رم .در دفاع از تسرّی صکحیت ذات ،دیوان از طریق تصویب یک قطعنامه م-،
توان اظهار داشت که اگر از این مقرره به نحو صحیح ،استفاده شود هم دیوان ما،تواناد
گام ،جسورانه در مبارزه با ب،کیفری جنایتکاران بردارد و هم شورای امنیت در رسیدن به
هدف حفظ صلح و امنیت بینالملل ،دریچهای نو بگشاید و بدین ترتیب مانع استفاده مکرر
جنایتکاران از خألهای موجود گردد.
 .4-2نادیده گرفتن مصونیت سران و مقامات

مصونیت بدین معنا است که شخص دارای مصونیت ،از تعقیب قانون و مأموران دولات در
انجام وظایف خود در امان و مصون است .اساسنامه دیوان بینالملل ،کیفاری باه عناوان
اساسنامه نخستین دادگاه دائم ،بینالملل ،کیفری در ماده  68به موضع مصونیت سران و
مقامات دولت ،پرداخته و هرگونه مصونیت ،را در پیشگاه دیوان مردود اعکم م،نماید .این
ماده مقرر م،دارد -9« :مقررات این اساسنامه نسبت به همه به صورت برابر بادون هایچ
تمایزی مبتن ،بر سمت رسم ،متهم اعمال م،شود .بهویژه سمت رسم ،رئیس دولت یاا
حکومت ،عضو یک حکومت یا پارلمان ،نماینده منتخب یا مأمور دولات ،در هایچ حاالت،
باعث معاف شدن متهم از مسوولیت کیفری او به موجب این اساسنامه نبوده و باه عناوان
دلیل ،برای کاهش مجازات نم،باشد -6 .مصونیتهای ،که با توجه به سمت رسم ،فارد
بر اساس حقوق داخل ،یا حقوق بینالملل به او تعلّق م،گیارد ماانع از اعماال صاکحیت
دیوان نسبت به فرد متهم نم،شوند» .در مورد این ماده این نکته شایان ذکر است کاه در
زمان تهیه پیشنویس اساسنامه هرگز به قواعد مقرر در این مااده اعتراضا ،نشاد ،بلکاه
همواره جزء پیشنهادات بود .این امر م،تواند دلیل مهم ،بر اعتقاد حقاوق ،جامعاه باین-
الملل ،نسبت به موضوع باشد .اهمیت قواعد مندرج در اساسنامه رم حتّ ،قبل از الزماالجرا
شدن ،بدان پایه از اهمیت رسیده بود که دیوان بینالملل ،کیفری برای یوگسکوی ساابق
در دو مورد با اشاره به مقررات اساسنامه رم تأکید نمود که به دلیل تصویب این اساسانامه
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توسط شمار زیادی از کشورها ،اساسنامه مذکور نشاندهندة نظارات و اعتقاادات حقاوق،
کشورها در موضوعات حقوق بینالملل کیفری است.
اساسنامه در ماده  68بر این نکته تأکید دارد که هیچ نوع مصاونیت ،ماک قضااوت
دیوان نخواهد بود ،بلکه اصل تساوی همه در برابار قواعاد منادرج در اساسانامه را مقارر
داشته است .با نادیده گرفته شدن مصونیت ساران و مقاماات دولتا ،در صاورت ارتکااب
جنایات مندرج در ماده  5اساسنامه ،ارتکاب جنایات از سوی ساران دولاتهاا باا پوشاش
سیاس ،نم،تواند بدون کیفر بماند؛ زیرا اساسنامه ،هم مصاونیت شاغل ،و هام مصاونیت
شخص ،را در رسیدگ،ها نادیده خواهد گرفت .بند  9ماده  68بهطور مشاخص مصاونیت
شغل ،را مد نظر قرار داده است و بند  6مصونیت شخص ،را(کچوئیان فین ،9388 ،،ص.)9953
مصونیت نم،تواند چتر حمایت ،بارای جنایتکااران محساوب شاود .مرای مرباوط باه
قضایای پینوشه و یرودیا اندومباس ،حاک ،از این بودند که زمان ،که یک مقام عاال،رتباة
دولت ،در ر س قدرت م،باشد نم،توان وی را محاکمه نمود؛ لکن این مطلب مرباوط باه
زمان ،است که محاکم ملّ  ،کشورها باا تکیاه بار اصال صاکحیت جهاان ،باه محاکماة
جنایتکاران م،پردازند .در این صورت به نظر م،رسد که مصونیت شخص ،م،تواند مانع،
در راه مبارزه با ب،کیفری باشد .امّا اگر همان موضوع در یک محکمه بینالملل ،همچاون
دیوان بینالملل ،کیفری مطرح شود ،مصونیت شخص ،به استناد بند  6ماده  68اساسانامه
رم قابل استناد نخواهد بود.
به موجب قواعد مندرج در ماده  68اساسنامه رم ،مقررات اساسنامه نسابت باه هماه و
بدون تبعیض اعمال م،شود و مصونیت نم،تواند مانع ،در راه اجرای وظایف دیوان باشد.
صکحیت تکمیل ،داشتن دیوان و به رسمیت نشناختن مصونیت سران توانساته اسات بار
قوانین کشورها تأثیر بگذارد .برای نمونه ،کشور فرانسه قبل از پیوساتن باه اساسانامه رم،
قانون اساس ،خود را اصکح نمود و اعکم کرد که رئیس جمهور این کشاور در خصاوص
جنایات داخل در صکحیت دیوان بینالملل ،کیفری فاقد مصونیت است(مزماایش و دیگاران،
 ،9385ص.)34

 .5-2عدم پذیرش عفو عمومی

عفو به معنای اقدام ،است که از جانب نهادهای حکومت ،به منظور موقوف ماندن تعقیب
متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمت ،از مجازات محکومان صورت م،گیارد .معماوالً باه
985

فصلنامه قضاوت ،شماره ،88زمستان15

سازوکارهای دیوان بینالمللی کیفری برای مبارزه با بیکیفری

دنبال شور ها و انقکبها زمان ،که نظم یک جامعه به هم م،ریزد ،قانونگذاران از بنیاد
عفو به عنوان گذشت کیفری برای جرایم اتفاق افتاده قبل یا حین انقکبها جهت ایجااد
مرامش در جامعه استفاده م،کنند .با اعطای عفو ،شخص مرتکب در برابر اعمال مجاازات
مصونیت یافته و حمایت م،شود .عفو یک ،از موانع مبارزه با ب،کیفری است؛ چراکه ماانع
محاکمه و مجازات شخص مرتکب جنایات م،شود و وی را از تعقیب و مجاازات مصاون
م،نماید .اعطای عفو نسبت به جنایات بینالملل ،،مغایر با تعهدات باینالمللا ،دولاتهاا
است و دیوان بینالملل ،کیفری نیز بهطور ضمن ،با اعطای ایان ناوع از عفوهاا مخاالف
است.
مسوله عفوها ،در کنفرانس دیپلماتیک رم مورد بحث و بررس ،قارار گرفات ،امّاا ایان
مسوله منقدر مجادله برانگیز بود که مذاکرات در خصوص من به نتیجهای نرسید .بعض ،از
هیأتهای نمایندگ ،بر این عقیده بودند که دیوان نبایست ،در تصمیمات داخل ،دولتهاا
مداخله نماید؛ چراکه عفوهاا عمومااً از جاناب حکوماتهاا اعطاا ما،شاوند و محصاول
قانونگذاری داخل ،هستند .هیأتهای نمایندگ ،دیگر نیز نگران بودناد کاه باا توجاه باه
مقاومت های انجام شده در برابر پیشنهاد به رسمیت نشناختن عفو عموم ،،این امر موجب
تجدیدنظر در صکحیت تکمیل ،دیوان شود .در اجاکس  ،9118کمیتاه مقادمات ،تادوین
اساسنامه هیأت نمایندگ ،ایاالت متحده به موجب یک سند غیر رسم ،پیشنهادی را ارائه
نمود مبن ،بر این که در شرایط ،که قرار است عفوی اعکم شود ،پاسخ باه ایان کاه میاا
تعقیب جنایتکاران بینالم لل ،در دیوان مطلوب است یا نه ،بایست ،با توجه به منافع مشات،
ملّ ،و تسهیل انتقال به یک دولت دموکراتیک سنجیده شاود .سارانجام هرگوناه ماذاکره
راجع به عفو ،در جریان تدوین اساسنامه کنار گذاشته شد و در نتیجه ،هرگونه اشاره به عفو
از اساسنامه رم حذف گردید(گاورون ،9385 ،صص.)337-338
بعد از حذف هرگونه مقرره راجع به عفو از اساسنامه رم ،دو دیدگاه راجع به دالیل این
امر ارائه شد .دیدگاه نخست بر این عقیده است که عدم گنجاندن مقررهای راجع باه عفاو
بعد از مذاکرات مفصّل ،عمدی بوده است .به موجب این دیدگاه ،دیوان به موجب اساسنامه
خود را ملزم به مبارزه با ب،کیفری م،داند .عکوه بر این ،هم دیوان و هم کشورها ملزم به
تعقیب مرتکبان جنایات داخل در صکحیت دیوان هستند .بنابراین ،پذیر و ترتیاب اثار
دادن به عفوهای ملّ  ،اعطا شده نسبت به مرتکبان این جنایات ،توسط دیاوان متضااد باا
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اساسنامه دیوان است .کشورها نیز با مگاه ،از این امر از درج هرگونه مادهای راجع به عفو
در اساسنامه خودداری نمودهاند .امّا در مقابل ،دیدگاه دوّم بر ایان عقیاده اسات کاه عادم
گنجاندن مقررهای راجع به عفو در اساسنامه ،بهگونهای اجازة اعطای عفوهای ملّ ،را داده
است .برای مثال ،میشل شارف اظهار ما،دارد کاه در جریاان کنفارانس دیپلماتیاک رم،
ایاالت متحده و گروه دیگری از کشورها باا اعطاای عفاو نسابت باه جنایاات منادرج در
اساسنامه موافق بودند .استدالل این گروه این بود که در غیر این صاورت ،اَعماال دیاوان
بینالملل ،کیفری در به رسمیت نشناختن عفوها ،به تک ها جهت توقف تجاوزات حقوق
بشری و اعاده صلح و مشت ،و گذار به یک دولت دموکراتیک ،مانند منچه که در هاییت ،و
مفریقای جنوب ،رخ داد را به خطر م،اندازد).(Majzub, 2002, p.18
عفو مرتکبان ،به ارتکاب این جنایات در مینده دامن خواهد زد .تااریخ حکایات از ایان
دارد که رهبران سابق متهم به ارتکاب جنایات که به منها عفو اعطاا شاده اسات مساتعد
تکرار جنایات و عامل مختلکننده صلح م،باشند و این تنهاا یاک بعاد مااجرا اسات .در
صورت اعطای عفو ،امکان این که قربانیان این جنایات درصدد انتقام برمیند دور از انتظاار
نخواهد بود که نتیجة چنین امری تهدید صلح و امنیت خواهد بود .برای قربانیان جنایات،
اعطای عفو ،نهایت دوروی ،و نفاق است .وقت ،در گوشهای از این جهاان باه جنایتکااری
عفو اعطا م،شود این اقدام ،چراغ سبزی خواهد بود برای جنایتکاران دیگار .بارای مثاال،
عفو بینالملل ،اعطا شده به مقامات تر مسؤول قتل عام بیش از یک میلیون ارمنا ،در
خکل جن جهان ،اوّل ،هیتلر را تشویق کرد تا  68سال بعد به این نتیجه برسد که ملمان
م،تواند سیاستهای نسلزدای ،خود را بدون مجازات و کیفر دنباال نمایاد(نژنادیمانش و
ضیای ،بیگدل ،9381 ،،صص.)977-978

همانگونه که بیان شد متن اساسنامه رم فاقد مقررهای راجع به عفو اسات؛ بناابراین،
برای در دیدگاه اساسنامه راجع به عفو بایست ،به قواعد کلّ ،حاکم بر اساسانامه توجاه
کرد .هدف اصل ،و اساس ،اساسنامه رم پایان دادن به ب،کیفری مرتکبان جنایات موجاب
نگران ،شدید بینالملل ،از طریق تعقیب مؤثر متهمان است؛ امّا قوانین عفو ،مغایر باا ایان
هدف اساسنامه م،باشند .این امر بدیه ،است که قوانین عفو داخل ،نم،توانند تأثیری بار
دیوان داشته باشند؛ چراکه دیوان یک سازمان مبتن ،بر معاهده بینالملل ،است که ملتازم
به اجرای قوانین ملّ ،کشورها نم،باشد .به عکوه ،به موجب حقوق بینالملل ،یک قاانون
ملّ ،همچون عفو نم،تواند در تعارض با تعهدات کشورها به موجب معاهدات باینالمللا،
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باشد .کشورهای عضو دیوان نم،توانند قوانین عفوی را که در تعاارض باا تعهاد منهاا در
همکاری با دیوان است تأیید نمایند .باه عاکوه ،باا توجاه باه مقدماه اساسانامه رم کاه
دربرگیرندة اصول و خط مش ،کلّ ،است ،احترام و پذیر عفوهای ملّ ،مغایر باا اهاداف
اصل ،اساسنامه است .نتیجة مسلّم اعطای عفو نسبت باه مرتکباان جنایاات باینالمللا،،
رهانیدن شخص یا گروه ،از اشخاص ،از مسؤولیت کیفری و مجازات است .در نتیجه ،باا
توجه به ماده  98اساسنامه م،توان اعطای عفو را حااک ،از عادم تمایال یاک دولات در
رسیدگ ،فرض نمود و موضوع را در دیوان قابل پذیر اعکم کرد .در زمان مذاکره جهت
تدوین متن اساسنامة دیوان ،استدالل عدهای از دولتها این بود کاه درج ماادهای تحات
عنوان قابلیت پذیر دعوا برای پاسخگوی ،به مساولة عفاو کااف ،اسات(گااورون،9385 ،
ص.)338

 .1-2عدم پذیرش و پیشبینی مرور زمان

منظور از مرور زمان9،سپری شدن مدّت زمان ،است کاه پاس از من جارم ارتکااب ،قابال
تعقیب و مجازات نباشد .در واقع ،مرور زمان قاعدهای است که امکان شروع رسایدگ ،یاا
اجرای مجازات را به سبب گذشت زمان و مهلت معاین غیار ممکان ما،ساازد .در یاک
تقسیمبندی کلّ ،م،توان قواعد مربوط به مرور زمان را به دو دساته تقسایم کارد :مارور
زمان تعقیب و مرور زمان مجازات .منظور از مرور زمان تعقیاب ،گذشات مادّت ،از تااریخ
وقوع جرم است که پس از سپری شدن من مدّت دیگر امکاان تعقیاب و محاکماة ماتهم
وجود ندارد .امّا منظور از مرور زمان مجازات ،سپری شدن مدّت زمان معین ،بعد از قطعیت
حکم است که پس از من دیگر امکان اجرای حکم نسبت به محکومعلیه وجود ندارد .یک،
از انتقادات ،که همواره علیه قواعد مرور زمان مطرح م،شود این است که عادم تعقیاب و
مجازات مرتکبان نقض قوانین پس از گذشت مدّت زمان معاین ،سابب فارار مجرماان از
پنجة عدالت و تشویق دیگران به ارتکاب جنایت م،شود(خالق ،9319 ،،ص.)967
ارزشمن دترین گام در جهت نهادینه نمودن عدم شمول قواعد مارور زماان نسابت باه
جنایات بینالمللا ،،توساط اساسانامة رم برداشاته شاد .در جریاان تادوین اساسانامه رم
پیشنهادات متفاوت ،نسبت به مرور زمان ارائه شد .یک ،از ایان پیشانهادات تعیاین مارور
1. Statute of limitation.
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زمان برای همه یا دستهای از جنایات و پیشنهاد دیگر حذف مرور زمان نسبت به جنایاات
بهطور کلّ ،بود .کشورهای ،چون فرانسه پیشنهاد نمودند که نسبت به جنایات جنگ ،قواعد
مرور زمان مقرر شود امّا دیگر جنایت مشمول مرور زمان نباشند .پیشنهاد ژاپن این بود که
جنایات مندرج در اساسنامه اساساً قابل مرور زمان نباشند امّا دیوان بتواند در ماواردی کاه
احراز م،نماید که رسیدگ ،عادالنه غیر ممکن گردیده است ،جنایت را مشمول مرور زمان
بداند .در نهایت ،پیشنهاد کشورهای ،مورد قبول قرار گرفات کاه عناوان ما،داشاتند کاه
جنایات مربوط به صکحیت دیوان قابل مرور زمان نباشند .ماده  61اساسنامه بیان م،دارد:
«جنایات مشمول صکحیت دیوان شامل هیچ نوع قاعدة مرور زمان نم،شاوند» .از جملاه
ایرادات ،که از سوی موافقان مرور زمان مطرح م،شد این بود که با وصف تکمیل ،باودن
صکحیت دیوان نسبت به محاکم ملّ ،ممکن است در مواردی تعقیاب جناایت ،در قاانون
داخل ،کشوری ،به لحا مرور زمان متوقف شود و حال من که اگر مرور زمان در اساسنامه
دیوان حذف شود ،جنایت مذکور قابل تعقیب در دیاوان خواهاد باود(شاریعت بااقری،9388 ،
ص)663؛ در واقع ،به موجب اصل صکحیت تکمیل ،،وظیفه اولیه و اصل ،تعقیب بر عهادة
محاکم ملّ ،کشورها م،باشد .حال ،اگر برای مثال قوانین داخل ،یک کشاور بارای یاک
جنایت مشمول صکحیت دیوان ،مرور زمان تعیین کرده باشند دیوان به دلیل قاعدة عادم
شمول مرور زمان نسبت به جنایات مندرج در اساسنامه ،به موجب ماده  61موضوع را قابل
پذیر اعکم خواهد نمود .به عقیده طرفداران مرور زمان ،اگر این قواعد در دیوان حاذف
شوند کشورها عمکً مجبور م،شوند قاعدة عدم شمول مرور زمان را در نظام حقوق داخل،
خود وارد نمایند؛ در غیر این صورت ،صکحیت تکمیل ،دیوان به صکحیت اصال ،تبادیل
خواهد شد و اگر محاکم ملّ ،به بهانة شمول مرور زمان ،از رسیدگ ،به جنایاات ارتکااب،
استنکاف نمایند ،چون این جنایات طبق اساسنامه مشمول مارور زماان نما،باشاند پاس
دیوان صکحیت الزم برای رسیدگ ،را کسب م،کند.
بسیاری از کشورهای عضو دیوان که در قوانین داخل ،خود قواعدی را نسبت به شمول
مرور زمان نسبت به جنایات داخل در صکحیت دیوان داشتند ،درصدد اصکح یا تغییار من
برممدند؛ امّا در مقابل ،کشورهای ،هم هستند که درصدد چنین اقدام ،برنیامادهاناد .بارای
مثال ،در کشور ملمان ماده  5قانون جنایات علیه حقوق باینالملال مصاوب  ،6886عادم
شمول قوانین مرور زمان نسبت به جنایات بینالملل ،را مقرر م،دارد .امّا با توجه به قوانین
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دیگر کشور ملمان ،این قانون شامل جنایاات جنگا ،نما،باشاد؛ چراکاه جنایاات جنگا،
مشمول قوانین مرور زمان ،پیشبین ،شده در مادة  88قانون مجازات ملمان است .بنابراین،
اگر دادگاههای کشور ملمان به یک جنایت جنگ ،به دلیل ساپری شادن مادّت مشاخص
رساایدگ ،نکننااد دیااوان ماا،توانااد صااکحیت خااود را نساابت بااه ایاان جنایاات اعمااال
نماید).(Kok,2007,p.110
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نتیجه
نظریه «حاکمیت مطلق» که بر مبنای من ،حاکمان کشورها در چهارچوب مرزهاای باین-
الملل ،خود از قدرت کامل و مصونکنندهای برخوردارند ،در سایة تحوالت نوین و ارتقاای
حقوق بشر ،مفهوم سنت ،خود را از دست داده است .در عصر حاضر ،حاکمیت و اساتقکل
سیاس ،نم،تواند به عنوان سنگری در نظر گرفته شود تا دولتمردان در پناه من با مزادی و
خودر ی ،کامل نسبت به شهروندانشان هرگونه رفتار خارج از ضابطهای داشته باشد .قواعد
و ضوابط بینالملل ،سع ،در محدود نمودن قدرت حاکمان و جنایتکاران مستبدی دارند که
خود را برتر از قوانین م،پندارند .در عرصه بینالملل ،اعمال ،تحت عناوان جنایاات باین-
الملل ،وجود دارد که ارتکاب گستردة منها نگران ،جدّی برای اجتماع بینالملل ایجاد نموده
است .در نتیجة گستردگ ،اثرات زیانبار جنایات بینالملل ،،محاکمه و مجاازات مرتکباان
جنایات وجهة همّت جامعة بینالملل ،قرار گرفته است.
محاکمات نظام ،نورنبرگ و توکیو که بکفاصله بعد از جن جهان ،دوّم ایجاد شادند
به جنایتکاران خاطر نشان کردند که پایههای عدالت کیفری بینالملل ،در حال شکلگیری
است و هدف این نظام ،واکنش مناسب به جنایات ارتکاب ،است .بایست ،به این امر اذعان
نمود که این تحوالت حاد بینالملل ،هستند که حقوق باینالملال را باه پایش ما،برناد.
گستردگ ،جنایات به وقوع پیوسته در یوگساکوی ساابق و رومنادا یکا ،از ایان مراحال
بحران ،حقوق بینالملل محسوب م،شود .تشکیل دیوانهای باینالمللا ،کیفاری بارای
یوگسکوی سابق و رومندا به موجب قطعنامههای  888و  155شورای امنیت سازمان ملل،
واکنش جامعة بینالملل ،به جنایتهای به وقوع پیوسته در این کشورها م،باشد .تعقیب و
محاکمة جنایتکاران در این محاکم این عقیده را در عرصه بینالملل ،تقویت نمود که ب-،
کیفری مرتکبان جنایات بینالملل ،عامل بالقوة تهدید صلح و عدالت محسوب م،گاردد و
م،تواند دیگران را تشویق به ارتکاب جنایات نماید.
تأسیس دیوان بینالملل ،کیفری را باید ابتکار اجتماع بینالملل ،بارای حفاظ صالح و
امنیت بینالملل ،و اجرای عدالت دانست .هدف از تشکیل دیاوان ،مباارزه باا با،کیفاری
مرتکبان این جنایات است تا با مجازات نمودن منها ،از یک طرف رسیدگ،هایش دارای اثر
بازدارندگ ،در ارتکاب جنایات باشد و از طرف دیگر به برقاراری صالح ،عادالت و امنیات
کمک نماید.
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امّ ا با وجود در اختیار داشتن سازوکارهای متفاوت ،که دیوان با بکارگیری منها سع ،در
مبارزه با ب،کیفری دارد ،در مقابل ،با موانع و مشککت ،نیز مواجه است .یک ،از این موانع
فقدان حمایت بینالملل ،از دیوان است .تمام کشورها عضو دیوان نیستند و در واقع ،ایان
همکاری و هماهنگ ،کشورها است که یک نهاد بینالملل ،را در رسیدن به اهاداف خاود
یاری م،رساند .دیوان نسبت به کشورهای غیر عضو نم،تواند اعمال صکحیت نماید .عدم
عضویت دولتها چالش دیوان و یک ،از مشککت قربانیان جهت رسیدن به عدالت است.
چالش دیگر ،بحث اجرای تصمیمات دیوان است و حتّ ،در مواردی هم که شورای امنیت
وضعیت ،را ارجاع م،دهد مکحظه م،گردد که دیوان در اجرای قرارهای خود موفق نبوده
است.
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Abstract:
Impunity of some persons for international crimes has created some
problems in relations among states and international community. The
historical shows that there were some offenders of international
crimes who have not been tried because of immunity. The expansion
of outcomes of international crimes, especially in the two recent
centuries, enforced international community to react. Accordingly,
the states during the second half of the 20th century decided to create
mechanisms for combating impunity of the accused of international
crimes. The offenders need to be tried and punished. This has been
recognized as the ideal of international community. To achieve its
purpose, the community tried to use different mechanisms. All trials
done during the history, from Breisach to Rome, in particular trials by
Nuremburg Tribunal, International Criminal Tribunal for Yugoslavia
and Rwanda, indicate the seriousness of the community in combating
the impunity of the offenders of international crimes. By participating
in diplomatic conference in Rome (1998), the states reemphasized
that they are faithful to combat impunity. The outcome of the
conference was adoption of Rome Statute. It has entered into force in
2002 and resulted in creation of the International Criminal Court
(ICC). One of the main purposes of the Court is to fight against
impunity. By this way, it has helped to realization of one of the ideals
of the international community. To realization of its purposes,
especially for trial and punishment of the offenders of international
crimes, the court needs special mechanisms. They have been provided
for by the Rome Statute. By applying these mechanisms, the court
tries to fight against impunity.
Key words: Rome Statute, International Criminal Court, Impunity,
jurisdictions of the Court, International Crimes.
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