درآمدي بر تأسيس ديوان كيفري بينالمللي
و ارزيابي اساسنامه آن
دكتر سيد نصرا ...ابراهيمي

9

مقدمه
پيوسته مسئله تدوين و اعمال
كيفري بينالمللي بل طرح اصا
حلكميت كشورهل و عاد
اهلي آنلن ،مور

امور

انكلر قرار ميگرفات

حقاو
و

اساتق

ر

واوام مداهلاه

شك و تر يد بلكه
ر نتي هه هي گال

اورهل و
الن كشا
الري ميا
ارورك همكا
اوض ضا
موضا
ادا
اقا

ال
اه آن ا
همهولنبا

ال
با

الرم
ر مبا

ورايم بينالمللاي باه صاورك وادي م ارح
نميشد

بدينو ت ام يك طرف وواما

پيوسته شلهد ونليلتي ام قبيا

بشاري

نس كشاي،

ونلياات برضااد بشااريت ،و ونلياالك ون ااي
بو

اند باه طوريكاه مشالهد

مملن ونگ

و

ميشاو

و لني تلكنون باي

مخلصملك مسلحلنه هونين

ام

ام 052

ر و لن رخ

ا

ور ليسلنس ام انش ل
 .9نويسند فلرغالتحصي
ت ران ،فو ليسلنس و كتري ام انش ل شفيلد ان لستلن
ميبلشد
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است كه قريب  072ميليون قربلني به هاو
گرفته

است0،

و ام طرف

ي ار

اهلااي ام توانلييهاالي مم

ا گله الي
برهااور ار

نيستند تل آنكه مرتكبين چنين ورايمي را
به پلي ميا
كيفري را

محلكماه بكشالنند و عادالت

ر حق آن ل اورا نمليند

اگرچااه همكاالري گسااتر
كشورهل بل يكادي ر

بينالمللااي

ر بخشا لي حقاوقي و

تهلري ،ام طريق انعقل
چندولنبه ،قلب

3

معلهاداك

و يال

مقليسه بل چنين همكالري

ر ممينههلي كيفري نميبلشد ،به طوريكاه
به وارتك ميتاوان ا عال كار
همكلري بينالمللي كشاورهل
كيفري حداق

 02سل

و تهلري عقبتر
كر

است4،

كاه روناد
ر مميناههلي

ام ممينههلي حقاوقي
ولاي بل يد اععالن

كه هميشاه آرموي همكالري و مشالركت
و لني

وسي

ر ممينههلي كيفاري مخصوصال

ام طريااق تيساايس يااك محكمااه كيفااري
بينالمللي انديشه بشر را آمار مي ا
اه مل ا  ،بح ا
ايس ولمعا
الم تيسا
ام آغا
همكلريهلي بينالمللاي كشاورهل

ر اماور

2. Dakar Declaration of 6 February 1998 for the Establishment of the International Criminal
Court.

3. Ibid.
4. D. J. McClean, International Judicial Assistance, Clarendon Press, 1992, p. 124.
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كيفااري ،موضااوض

سااتور كاالر كميتااه

كلرشنلسلن ولمعه مل
حقو
مي

بينالمل

5

و ت تدوين پيشرفته

قرار گرفت

ي ،گ ارشي ام كميته

به آن توسط پرفسور

ر سل

فرعاي6

شوكينگ7

0201

وابساته

ت يه شد ،كه

ر آن ام همه كشورهل هواسته شاد تال ام
مهلري

را

يپلملساي پيشان ل اك هاو

ر

اي و
اري بينالمللا
الي كيفا
اه همكلريها
ممينا
راهكر هلي آن ارائه نمليند

1

موضااااوعلتي ام قبياااا
ونگاف ارهلي كشتلرومعي ،ماوا

تهاااالرك
مخادر ،و

تروريسم بينالمللي و حتي ورايم

تهلري2،

ولمعااه بينالمللااي را بااه فكاار تيساايس
ا گله االي وياا
ا گله االي وياا
نااورنبرو و

02

انااداهت

تيساايس

ن االمي بينالمللااي

او00
توكيا

و

بعااد ام ونااگ

و لني به من اور محلكماه مهرمالن ون اي
آلملن و ژاپن ،سپس تيسيس

ا گال

ويا

5. League of Nations Committee of Experts for the Progressive Codification of International
Law.

6. Sub – Committee.
7. Schücking.
8. League of Nations Doc. A. 15. 1928 V, reproduced in the Harvard Research, (1939) 33 Am.
Jo. I. L (Supp). P. 143 in McClean, op. cit., pp. 124-125.

9. Commercial crimes.
10. ad hoc.
11. International Military Tribunals.
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ي ري به نل
يوگس وي

محكماه كيفاري بينالمللاي
و ت محلكمه مهرملن ون ي

سلبق00

مسلملن و بي فلض بوسني ا

ر كشتلر مر

هرمگوين ،اولين گال

ر طارح ياك

عماد

محكمه بينالمللي مدرن و پليدار بهشاملر
ِيد ،همچنلنكه محكمه اهير اع
ميآ

نمو :

بينالمل

وظليف و

« اين موضوض كه حقو

اي و
مسئوليت ليي را هم بر اشخلص حقيقا
هم بر كشورهل تحميا
مديدي پي
است
لي

مور

ميكناد ،ام مادك

شنلسليي قارار گرفتاه

اشخلص حقيقاي ممكان اسات باه
تخلفلك ام حقو

مهلماك قرار گيرند
بينالمل

بينالملا

ماور

ورايم بر ضد حقو

ايله
ورايمي هستند كه باه وسا

اشخلص حقيقي ،و نه شخصايت لي حقاوقي،
به وقوض ميپيوندند ،و تن ال ام طرياق
مهلماك اشخلص حقيقي كه اينگونه ورايم
را مرتكب شد اند ميتوان مقرراك حقاو
بينالمل

را اورا كر »

ر سلل لي اهير ع

03

راسخ بسيلري ام

كشورهل و سلمملن لي بينالمللي كه اسلسل
12. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 1993.
13. Steiner & Alston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, Clarendon
Press, 1996, p. 1034.
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اراي ملهيت سيلسي ميبلشد ،بر اين تعلق
گرفت تل يك مرك
ر ساا ج و االن
بينالمللي شك
ر حاال

مستق

كيفري بينالمللي

ر مباالرم
گير

حلضاار بلتصااويب اسلساانلمه

يوان كيفاري بينالمللاي
 0221مي

باال واارايم

ر مال

واومي

ي ،بعد ام سلل ل برنلمهري ي و

ال و پي نويسا لي
اه طرحها
الر و ارائا
انت ا
متعد  ،و قبولي آن توسط اكثار كشاورهلي
شااركتكنند

ر اواا

بر اشته شد

است

04

 ،اياان گاال

م اام

كشورهلي عضو ولمعاه

ايس
الريخي تيسا
اينه تا
 .94پيشا
اهتصلرا به قرار مير است:
ا ر سل  0291مي ي ،كنوانسيون نس كشاي )(Genocide Convention
توسط سلمملن مل پذيرفته شد
(The
اا ر هاه  0202ماي ي ،كميسايون حقاو بينالملا
) International Law Commmissionميمور تدوين اصو محلكملك ا گال
نورنبرو شد
ا ر سل  0212مي ي ،كشور كوچاك  Trinidad & Tobagoپيشان ل
اومي
اي را ر مهم ا عما
اري بينالمللا
ال كيفا
ايس ا گا
تيسا
آنگل مهم عماومي ام
سلمملن مل متحد مهد ا طرح كر
رهواست تدوين طرح پيشن ل ي ر
كميسيون حقو بينالمل
اين هصوص را نمو
ا ر سل  0223مي ي ،شوراي امنيت سالمملن ملا متحاد
يوگس وي سلبق را تيسيس كر
ا گل ن لمي وي
ا ر سل  0229ماي ي ،كميسايون حقاو بينالملا طارح
ن ليي پيشن ل ي هو را به كميته ششم ام چ ا و ن ماين
ا گل ويا
ر اين سل
ولسه مهم عمومي تقديم نمو
رواندا توسط شوراي امنيت تيسيس شد
اري
اي كيفا
اوان بينالمللا
يا
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اراي حفا
اه با
اد كا
اي پذيرفتهانا
بينالمللا
امنيت
هو

ملي05

و اوراي موفق قوانين كيفري

ضروري است ام طريق همكلري و تشاريك

مسلعي بينالمللي كشورهل بل همادي ر باه
ونگ بل مهرملن بينالمللي بروند
ر اين مقلله كوش
اهتصلر ضامن
الي
ا گله ا

شد

ال باه
است تا

طرح موضاوض صا حيت كيفاري
اي،
اي و بينالمللا
اهلا

ايس
ال تيسا
اوافقين با
اللفين و ما
مخا
كيفااري بينالمللااي مااور
گرفتااه ،و

اوان
يا

بررسااي قاارار

ر هلتمااه ارمياالبي كلااي ام

محلسن و معليب
همرا

ميا

يوان و اسلسنلمه آن باه

برهي ام پيشن ل هلي عملاي ارائاه

گر

ارح
اي طا
ات بررسا
اههلي موقا
اي ي ،كميتا
ال  0220ما
ا ا ر سا
ر طي و مرحله ولسلك
پيشن ل ي كميسيون حقو بينالمل
ا ند
و هفتهاي هو را تشكي
سلمبر سل  0220مي ي ،مهم عمومي تصميم بر
ا ر مل
تشااكي كميتااه مقاادملتي بااراي تيساايس يااوان كيفااري
بينالمللي گرفات ،كاه و بالر ر سال  0221ماي ي ر
نيويورك ( 00ملر تل  00آوريا و ي اري ام  00تال 32
اوك) و ت تدوين اسلسنلمه ماوقتي تشاكي ولساه ا ناد
كميته مقدملتي ولسلك ي ري را ني ترتيب ا
ا ر مال واومي  0221ماي ي ،نملينادگلن تل امهتيالر
كشورهل ر ر ايتلليل و ت تصويب اسلسنلمه يوان كيفري
بينالمللي حضور به هم رسلنيدند
15. England: see infra.
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مبحث 1
صالحيت كيفري دادگاهها
موضوع مسئ وليتهاي كيفئري

ئا

كوئورها

اشخاص؟
يكي ام سؤامك اسلسي اين است كه آيل
وداي ام وظليفي كه برع د
شد

كشورهل ن ل

است ،تع اداك و تكالليف بينالمللاي
و اشاخلص حقيقاي

مستقيمل متوواه افارا
هواهد شد؟

برهااي ام حقوقاادانلن معتقدنااد شااكي
نيست كه افرا

ني

ميتوانند موضاوض هار

نوض سيستم حقوقي مووو
حقو

بينالمل

بينالمل

ر اين و لن حتي
ر هصوص حقو

قرار گيرند

ميتوان ا عال كار

كاه اگرچاه

موضوض و هدف اصالي ايان رشاته ام حقاو
كشورهل هستند ،ولي هرگل
كشورهل كنلر م

نقلب ام چ ار

شو  ،آ مي

رمييلبد كه

ر وراش شخصاايت حقااوقي كشااورهل و ياال
سلمملن لي بينالمللاي ،اشاخلص و افارا
حقيقي ،يعني انسلن ليي بل گوشت و هون و
اسااتخوان ووااو

ارنااد كااه بااه صااورك

غيرمستقيم و گلهي مستقيم موضوض حقاو
تع داك حقو

بينالمل

و

قرار ميگيرند
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به عنوان مثل

گالهي اشاخلص باهطور

مستقيم و بدون مداهله شخصايتهلي حقاوقي
كشورهل و يل سلمملن لي بينالمللي موضوض
بشر بينالمل

حقو

قرار ميگيرند

البته

اين امر بدان معنل نيست كه آن ل هي گل
موضوض تكلليف و تع داك حقاو

بينالملا

قرار نميگيرند ،همچنالن كاه گفتاه شاد
است:
بشر بينالمللي

« آن ليي كه به حقو

بستهاند ،بليستي باه طارف

ي ار ساكه

يعني وظليف و تكلليف بينالمللاي بشار
ني

ن ر اندومند»

06

معموم هرول سخن ام وظليف و تع اداك
بلشد سخن ام تخلف هواهاد باو  ،و هروال
سخن ام تخلف بلشد سخن ام مهلماك و كيفر
بنالبراين هرگال

هواهد باو

فار ي ام

وظليف و تع داك بينالمللي كه برع د
گذاشته شد

است تخلف كناد ،مرتكاب وار

بينالمللي شد

است ،كه متعلقب آن گالهي

مل  ،مقل  ،آما ي و حتي حيالك هاوي
به مخلطر

او

را

مياندام

ر مقلب

ستهاي

ي ر ام حقوقدانلن
16. Steiner & Alston, op. cit., p. 1023.
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بر اين بلور هساتند كاه هي گال
او
الليف حقا
اوض تكا
اي موضا
حقيقا
نبااو

 ،و

اشاخلص

بينالملا

ر نتيهااه موضااوض محلكمااه و

اي يكاي ام
مهلماك بينالمللي نلشي ام نقا
اد
ارار نخواها
قا

او
اي ها
الليف بينالمللا
تكا

گرفت ،بلكه اين كشورهل هستند كاه ممكان
اساات موضااوض تكاالليف بينالمللااي قاارار
گرفته ،و نسبت به تخلاف ام وظاليف هاو
مسؤوليت بينالمللي
ام طرفااي
مي ارند كاه
ووو

اشته بلشند

ي اار اياان عااد
ر حقيقات وار

ندار  ،ميرا ورمي كه

بينالمللي تعريف ميشو
بينالمل
حقو

07

اظ االر

بينالمللاي
ر يك معلهد

ورمي تحات حقاو

است ،نه آنكه ورماي برعلياه

بينالمل

01

بلشد

معنلي اين گفتلر

آن اساات كااه هرگاال

كشااوري معلهااد

بينالمللي را بر اسل

موامين و تشريفلك

حقوقي هلص هاو
قرار
تبدي
اد
شا

و ئاي ام قالنون

هد ،هملن ور
به يك ور

اهلاي

بل ملهيت بينالمللي

بل ملهيت

اهلي هواهاد

اللي
اذيرش احتما
الي پا
البراين معنا
بنا

ص حيت كيفري و لني نسبت به تعقيب كيفري
17. A crime under international law.
18. A crime against international law.
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كاه قلمارو

چنين ورمي ،اين هواهاد باو

ال ي ياك كشاور باه صاورك
ص حيت كيفري عا
ش فتآوري توسعه پيدا كر

نه آن

است02،

كه وظليف و تع داتي به صورك مستقيم بار
اشخلص حقيقي تحمي

شد

است

ر نتيهه گرچه توساعه و بساط چناين
ص حيتي ام حوم
حوم

اهلاي باه

ص حيت كيفري

ص حيت و لني ضربه آشكلر و محسوساي

را بر اشخلص حقيقي كاه
شد اند وار

ا

ر

آن اساير
آنلن را

ميكند ،امل هي گل

ام اينكه موضوض قوانين و مقرراك كشورهل
بلشااند ،موضااوض حقااو

بينالملاا

قاارار

نمي هد
شليد براسل

چنين بر اشتي باو

كاه

وقتي رژيم نلمشروض و اشاالل ر اسارائي
آيشمن02،

نلمي مت م به ارتكالب ونليالك

ون ي بينالمللاي
ست ير كر

ر وناگ

او را و ت محلكمه به

بينالمللي نورنبرو تحوي
ووو

يك

و

و الني را

ا گل

ا گل

ندا  ،ميرا به

بينالمللي كه قل ر بلشد

اد ،معتقاد
وي را محلكمه و مهالماك نمليا

19. Steiner & international law.
20. Eichmann.
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نبو

00

به هرحل  ،اگرچه ر
ام حقوقدانلن تل قب

ا علي اين

سته

ام تصويب اسلسنلمه

يوان كيفري بينالمللي نيلم به تيم ك و
منلقشلك ميل ي
به ووو
ا گل

اشت ،و

ر واق

اعتقال

وارايم و ونليالك بينالمللاي و
بينالمللي به معنلي واقعي كلماه

براي رسيدگي كيفري و مهلماك آن ال كالر
آسلني نبو  ،ولي نبليد فراموش كار
انسلن قرن بيستم بل چشملن ش فتم

كاه
هاوش

شلهد مهلماك اشاخلص حقيقاي شاد كاه باه
ات اال

ارتكاالب واارايم بينالمللااي

ا گله لي وي

ر

نورنبرو ،توكياو و مهاه

( ر هصااوص مهاالماك مهاارمين ون ااي

ر

يوگس وي و رواندا) محلكمه شدند ،كه باه
نوبه هو

اعتقل

انسلن قرن بيستم را به

االكم
ااي و محا
اارايم بينالمللا
اائله وا
مسا
بينالمللي راسختر نمو

صالحيت جهاني

ا صالحيت كيفري بينالمللي

همچنلن كه پرفسور

سينكلير00

ر بحا

& 21. District Court of Jerusalem, Judgment of December 11, 1961. See for details Steiner
Alston, op. cit., p. 1035; and also 56, Am. J. Intl. L., 805, (1962).

22. Sinclair.
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ص حيت كيفاري

ا گله

ال03

ام

و صا حيت

 .11اهم اصو حلكم بر ص حيت كيفري
و محلكمه مهرملن به قرار مير است:
( )0اص سرمميني ) : (Territorial Principleيعني يك كشور ممكن است
ص حيت هو را براسل رفتلرهلي مهرملنهاي تعيين كند كه
تململ يل قسمت م م آن ر اه سرممين اتفال افتال
است؛
( )0اص آثلر و تواب ) : (Effects Principleيعني يك كشور ممكان
است ص حيت هو را بر اسل رفتلرهلي مهرملناهاي تعياين
اسات ،ولاي
كند كه ر هلرج ام سرممين اتفال افتال
تيثير اسلساي و م ماي ) (Substantial effectر اها سارممين آن
ايهل نمليد؛
( )3اص تلبعيت ) : (Nationality Principleيعني يك كشور ممكن است
ص حيت هو را براسل رفتلرهل ،منلف  ،وضعيت يل رواباط
مهرملنه اتبلض هو ش ر هلرج و اه سرممين هو تعياين
كند؛
( )9اص حمليتي ) : (Protective Principleيعني يك كشور ممكن اسات
ص حيت هو را بر اسل رفتلرهلي مهرملنهاي تعياين كناد
الن (غيار ام
كه ر هلرج ام سارممين هاو توساط بي لن ا
اتبلض هو او) ارتكلب يلفته است ،ولي آن اعمل برعليه
امنيت ملي آن كشور و يل ،ر برهي موار محدو  ،برعليه
منلف ملي ي ر كشورهل صورك پذيرفتاه اسات آن ماوار
محدو عمدتل شلم ورايمي هستند ام قبي ولسوسي ،قلچل
موا مخادر و سا ح لي ممنوعاه و كشاتلر ساتهومعي كاه
تملميت اركلن و ن ل هلي يك كشور را ت ديد ميكنند؛
( )0اص تبعي باو ن شخصايت فار ي ): (Passive Personalitgy Principle
يعني يك كشور ممكن است ص حيت هو را براسل رفتلرهالي
مهرملنهاي تعيين كناد كاه ر هالرج ام سارممين توساط
اسات ،ولاي
اشخلص بي لنه (غير اتبالض) اتفال افتال
قربلنيلن نلشاي ام چناين اعمال مهرملناهاي اتبالض او
ر تخلفلك و ورايم عل ي ولري
هستند بهطوركلي اين اص
نمي شو  ،امل به طور روماف وني شالم ورايماي ام قبيا
شاد برعلياه
حم ك تروريستي ،و ي ر حم ك سلمملن ا
اتبلض يك كشور به صارف اينكاه اتبالض آن كشاور هساتند
ميشو
ر اين هصاوص رك قالنون رواباط هالروي
براي بح مفص
ايلمك متحد امريكل ،سل 0217
ا گله ل
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ر تعقياب

و لني ،و ص حيت كيفاري بينالمللاي ساخن
بهميلن آور

04،

كشاورهل قبا

يوان كيفري بينالمللي
اشتند05،

برابر هو

را

ر

و را حا

كاه يكاي ام آن

و

پذيرش ص حيت كيفاري ياك
اي06،
بينالمللا

كيفري و لني
و لني بو

07

و

ام تيسايس

ا

گل

كيفاري

ي ااري پااذيرش صاا حيت

ا گله لي ملي براسل

اصا

ر نتيهه هر كشوري صا حيت

هواهد

اشت تل ورايم بينالمللي ام قبي

م ي

ريليي ،آپلرتلياد ،وارايم ون اي،

كشتلر

ستهومعي ،و ورايم بر عليه صلج و

امنيت ،و غير

را كه

اور
او  ،ما
اوب ميشا
محسا

ر همه كشورهل ور
اب
رسايدگي و تعقيا

Restatement (Third) of The Foreign Relations Law of the United States, 1987

همچنين رك
Steiner & Alston, op. cit., p. 1023; M. N. Shaw, International Law, 3rd Edn., Cambridge
University Press, 1994, pp. 413 infra.

.11
حقو

24. Steiner & Alston, op. cit., p. 1080.
 4طرح پيشان ل ي كميسايون

ر گ ارشي نسبت به مل
بينالمل آمد بو كه:
ا گال ام واديترين
«مشك تعيين ص حيت قلب قبو
موضوعلك بو  ،ميرا چنين امري يال باه انتخالب ياك
صاا حيت ا گاال بينالمللااي ،و ياال توسااعه صاا حيت
ا گله لي اهلي و ت رسيدگي به وارايم بينالمللاي
ميشد»

رك
Steiner & Alston, op. cit., p. 1080.

26. Criminal jurisdiction of an International Criminal Court.
27. Universal Criminal Jurisdiction of National Courts based on the Universality Principle.
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كيفري و مهلماك قرار

هد

رهصوص ورايم بينالمللي بليد اف و
كه برهي ام ورايم

اراي هصوصيتي هساتند

ال
الني و يا
اري و ا
اوض صا حيت كيفا
اه موضا
كا
ا گل
مهم

كيفري بينالمللي قرار ميگيرناد
عمومي سالمملن ملا

 0211مااي
غيرقلب

اد
متحا

ي كنوانساايوني راواا

اعمل

ر سال
بااه «

بو ن محدو يت لي قالنوني

براي [مهلماك] ورايم ون ي و وارايم بار
ضد

بشريت»01

تدوين نمو

بر اسل

چناين

كنوانسيوني ورايم ون ي و ورايم بار ضاد
اخج وارايم
ستههلي معين و مشا

بشريت ،ام

بينالمللي به حسلب آمدناد كاه اساتعدا
پااذيرش صاا حيت كيفااري و االني را
ميبلشااند

02

ارا

همچنااين چنااين صاا حيتي

ر

ارتبلط بل متخلفلن و مهرملن بينالمللاي
ر چ لر كنوانسيون صليب سرخ
ال
سا

اي
 0292ما

گرفت

30

اور
ي ما

ژنو32

مصوب

ارار
اليي قا
شنلسا

28. Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity,
1968.

29. Weiss, "Times Limits for the Prosecution of Crimes against International Law", 53,
B.Y.I.L., 1982, pp. 163, 188.

30. The Four Geneva Red Cross Conventions of 1949.
31. See e.g. Draper, The Red Cross Conventions, 1958, p. 105; M.N. Shaw, International law,
3rd edn., Cambridge University Press, 1994, p. 413.
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البته بليد توواه

اشات كاه سيساتم

ص حيت كيفري و لني قلب
كيفري ياك

ا گال

وم

بال صا حيت

بينالمللاي ميبلشاد،

همچناالن كااه اسلساانلمه

يااوان كيفااري

بينالمللي مصوب وومي  0221مي

ي30،

بال

پي بيني ص حيت كيفاري تكميلاي ،هي گال
ايدگي و
ات رسا
الري و ا
اري انحصا
صا حيت كيفا
تعقيب كيفري ورايم بينالمللاي را باراي
هو

قلئ

كشورهل
كه

نيست

علت اين امر آن است كاه

ر صورتي حلكميت هو

ر سرممينشلن اتفل

بر ورايماي

ميافتد و منالف

ملي آن ل و يل اتبلض آن ل را به مخلطر
مياناادام  ،بااه يااك

ا گاال

بينالمللي واگذار ميكنناد ،و
ص حيت هو شلن را

كيفااري
ر نتيهاه

ر رسيدگي كيفري محدو

ميسلمند ،كه ام ايان راساتل باه منالف
اسلسي و حيلتي آنلن هسلراك عمد اي وار
نشو

مبحث 2
تأسيس ديوان كيفري بينالمللي
 .11ر هصوص ص حيت تكميلي يوان كيفري بينالمللاي باه
مبح سو «ارميلبي يوان كيفري بينالمللي و اسلسانلمه
آن» مراوعه نملييد
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دال ل مخالفئت بئا تأسئيس د ئواف كيفئري
بينالمللي
قباا

ام نشساات اهياار كشااورهل

ر ر

ايتلليل ،كشاورهلي سوسيلليساتي مخصوصال
شوروي سلبق باه
تيسيس

يوان كيفري بينالمللي به عناوان

يك ن ل

فراملي33

پيوسته ام تيسيس
آنچه كه
بو ،

فعالك مكارر ام پاذيرش

ر

ا گل

اوتنلب ميكر ند
ا گله لي وي

آن ل

 ،شابيه

نورنبرو تهرباه شاد

فلض ميكر ند ،و معتقد بو ناد كاه

ص حيت چنين
براسل

ا گله اليي تن ال ميتواناد

ص حيت كيفري ملي

مشترك34

تعياين

گر
اين كشاورهل مخاللف هرگوناه تا ش و
اك
ايس يا
ات تيسا
ادامي و ا
اقا

اري
اوان كيفا
يا

بينالمللي بو ناد كاه صا حيت كيفاري آن
موامي35

بلشد

و يل ولنشين ص حيت كيفاري ملاي

36

البته اين تن ل كشورهلي سوسيلليسات
نبو ند كه نسابت باه تشاكي

ياك

ياوان

اللف
ال مخا
ادبين و يا
اي با
اري بينالمللا
كيفا
33. Supra-national.
34. Joint Nationsl Criminal Jurisdiction. See Steiner & Alston, op. cit., p. 1080.
35. Side by side jurisdiction.
36. See Steiner & Alston, op. cit., p. 1080.
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ي ر ام كشورهل ن يار

بو ند ،بلكه برهي

امريكل و بريتلنيل ني
اشتند

37

ر اين هصوص

«كنوانسيون راو
سل

چنين

منلقشلك و مبلحثلك شديداللحن

بين كشورهل
كشتلر

به من

ر مملن انعقل
الماك وار
و مها

ستهومعي [نس كشي] مصاوب

 0291مي

ي»31

به تيسيس يك

كيفري بينالمللاي نبو ناد
لي

بو

سالمبر

حكليات ام آن ميكار

كه اغلب كشورهل ملي
همين

يدگلهي را

كه فيت

32

يوان

شاليد باه

موريس42

رهصاوص

مخللفت كشورهل بل طرح پيشن ل ي كميسيون
حقااو

اشاات كااه آن

بينالملاا  ،اعاا

كميسيون موفاق نشاد تال ع قاه و تمليا
كشورهل را نسبت به تيسيس
بينالمللي ولب كند
مخللفتهلي فو
انلمه
اسلسا

ياوان كيفاري

40

حتي

ر ممالن تصاويب

اي
اري بينالمللا
اوان كيفا
يا

وومي  0221مي

ي به وضوح محسو

طوريكااه برهااي كشااورهل ام قبياا

ر

بو  ،به
ق اار،

اال
ااه آن را امضا
ااين ،تركيا
اال ،چا
امريكا
37. Ibid.
38. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 9
December 1948.

39. Steiner & Alston, op. cit., p. 1080.
40. Fitzmaurice.
41. Ibid.
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نكر

اند ،و برهي

ا

ي ر به آن رتي ممتن

اند
ام عمااد ترين

مياا

كشورهل بل تيسيس
و

مخللفاات برهااي

يوان كيفري بينالمللي

ر نتيهه انكلر ص حيت كيفري ح لني آن

به اهتصلر به قرار عي
او

آنكه اص

ر امور

ميبلشد:
كشاورهل

حلكميت مستق

اهلي هو  ،و عد

ووام مداهلاه

ر سيستم حقوقي آن ل ملن

آن هواهد شاد

كه محكمه يك كشور هلروي يال ياك محكماه
بينالمللي بتواند ص حيت كيفاري هاو
بر كشور
و

ي ر اعمل
آنكه اص

نسبت به امور هو

را

نمليد

حق تعيين سرنوشت مر
40

مالن

ام آن هواهاد

شد كه برهاي ام كشاورهل يال سالمملن لي
بينالمللي به من ور مداهلاه
كشور

مر

ي ر به طارح منالف

ولمعه بينالمللي بپر امند،
ره ذر منلف
سااو

ر سرنوشات

هلص هو

آرمالني

تل ام ايان

را تيمين نمليند

آنكااه براساال

اصاالي كااه «

ا گله لي هي

كشوري قوانين و ايي كشور

ي ر را اعمل

و همچنين

نخواهد كر

»43،

42. People's right to self-determination.
43. "The Courts of no Country Execute the Penal Laws of Another", Lord Kames, Equity,
Books 3, Chap. 8, s. 1.

911

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و سوم

ولمعهاي به ورماي اهميات

اصلي كه « هي

نمي هد ،م ر آنچه كاه باراي هاو ش مضار
بلشد»44،

قوانين كيفري اسلسال
ر نتيهه ص حيت

ملي هستند

حد سرممين هاو
هواهد بو

اهلاي و

ا گله ل

ر

و منحصار باه اتبالض او
ورايماي كاه

باهعنوان مثال

مووب نقي احكل

و مقرراك عمومي يك كشور

ميبلشند ورايم

اهلي محساوب ميشاو ن ،و

تن ل توسط مقلملك

ولتي آن كشاور قلبا

رسيدگي و تعقيب كيفري هستند
چ لر
كه يك
قبي

آنكه بره ف

ا رسيهلي حقوقي،

ا گل

ممكان اسات باه اصاولي ام

انتخلب

يال قالنون

منلسب46

قلنون

تمسك كند ،و

حالكم45

ر نتيهه قلنون يك

ال
كشور هلروي را (به عناوان مثا
مسئوليت مادني آن كشاور را
حل ثااه ناالگوار
افتاال

قالنون

ر صاورتيكه

ر آن ساارممين اتفاال

بلشااد)

ر ونبااههلي معينااي ام

اعمل

ا رسايهلي

ا رسي هو
كيفري هرگ

نمليد،

ر

مسيله انتخلب قلنون حلكم يل

قلنون منلسب هلروي م رح نميشو

توضايج

44. "No Society Takes Concern In Any Crime But What Is Hurtful to Itself", The Antelope
(!825), 10 Wheat 123 (US Sup. Ct.), Per Marshall CJ.

45. Governing law / Applicable law.
46. Proper law.
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آنكه

ر قضليلي كيفري

تن ل قلنون كشور مح
اعمل

ا گله ال معماوم
ا گالهي را

وقاوض

ميكنند كه حلكميت و اعتبلر قضليي

را ام آنهل گرفته بلشد ،حتي اگر تعقياب
كيفري
پذير
ال
افتا

ر ارتبلط بل عم
آن

كه ور
اد
بلشا

ر كشورهلي

ص حيت كيفري
ام قضليل هي

وو ي ووو

ا گل

ي ر اتفل

ال
اراي اعما
اه با
ر نتيها

ا گل

يك

مهرملنهاي صورك

ا گل

هلروي

ر ايان ناوض

نادار  ،چاه آن

اك
ملي و يل يا

ا گال

بينالمللي بلشد
اف ون بر

مي

قبا

آن اسات كاه

ر

و لني بو ن قوانين كيفري و ص حيت محلكم
بينالمللي نبليد اغرا

و مبللااه كار ،

ميرا آنچه كاه باه ولمعاه

بينالمللاي47

شخصيت اعتبلري مي هد كشاورهل هساتند ،و
آن ل نيا

ر حقيقات شاك

سالمملنيلفته

ِيين
سيلسي مر مي هستند كه ميهواهند ام آ
و مقرراك حقوقي هو شلن
به ع و
مهلم

فلض كنند

آنكاه عملكار

بينالمللي ام قبيا

سالمملن ل و
سالمملن ملا

متحد و اركلن وابسته به آن و حتي
بينالمللي

يوان

ا گستري ،گويلي ايان تهرباه
47. International Community.
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تلااخ اساات كااه اينگونااه ساالمملن لي
بينالمللااي هرگاا
را

وظليف هو

نتوانسااتند به رسااتي

ر تحقق عدالت ،و ولوگيري

ام ظلاام و بيعاادالتي بااه صااورك كلماا
اهعم
ولما

اته
اه پيوسا
ر نتيها

النند
بپوشا

هللهاي ام شك و بدبيني عمومي نسابت باه
اه
ايدن با
ر رسا

الن
ات ي آنا
ات و شليسا
كفليا

او
الني ووا
الي وامي انسا
آرملن ا

اته و
اشا

ار
همچنين بليد اضلفه كر
ر پااذيرش

يااك كشااور

كاه ن راناي

يااوان كيفااري

بينالمللي ممكن است ام اين و ت بلشد كه
ر وليي كه ميبليست ص حيت كيفري هو
كند كه

نسبت به ورايمي اعمل

را

ر كشاورش

ارتكلب يلفته ،و متعلقب آن حقي ام حقو
ش روندان
منلف

ضلي

شاد  ،و يال منفعتاي ام

ملي آن كشور باه مخالطر

است ،مرتكب آن ور
املن عدالت

مور

كيفري41

آن

بخشا

افتال
و يال

ر

يوان بينالمللي

قرار ب ير
نكته قلب

تو وه

ي ار آن ا ست كاه

عل تل محل

است كشوري ام تعقياب كيفاري

ورايمي كه

الب يلفتاه
ر سرممين آن ارتكا
48. Criminal Justice.
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اللج
و مصا

الف
ات منا
الت رعليا
اه لحا
ات با
اسا

ا عليي ولمعاه بينالمللاي و يال
كيفااري بينالمللااي هااو

ياوان

اري كنااد

همچنلنكه ممكن نيست كشوري تبعه هاو
ر اهتياالر
ب ذار
گير

42

را

يااوان كيفااري بينالمللااي

تل مور

محلكمه و مهالماك قارار

52

بلمهر
ص حيت

آنكه بره ف حقو

ا گله ل

اي كاه
اهلا

ر آن به صاورك

و ناوض

صاا حيت مااوامي ياال عرضااي (نساابت بااه
ا گله لي همعرض و
طولي (نسبت به
ر

روه) و ص حيت

ر يك

ا گله لي عللي و

رواالك مختلااف) ووااو

بينالمللااي

ار  ،صاا حيت

ا گله اال بااه

حلكميت لي مستق

لياا

ووااو

ر روابط ك شورهل فقاط

بااه صااورك صاا حيت مااوامي ووااو
بنلبراين طرح ايان ساؤا
ا گل

اني و

كشور الف نسبت به

ص حيت عاتي يل نسبي

ار

كاه آيال ماث
ا گل

كشور ب

ار  ،صحيج به ن ار

نميرسد
اياان سااخن
بينالمللي ني

ر مااور

يااوان كيفااري

رسات اسات ،ميارا چناين
49. Steiner & Alston, op. cit., p. 1080.
50. Ibid.
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يواني نميتواند بر

اهلي اعمل

ا گل

ص حيتي نمليد
دال ل موافقئت بئا تأسئيس د

واف كيفئري

بينالمللي
به هن ال

ياوان

تصاويب اسلسانلمه

كيفري بينالمللي كشاورهلي م يل ي ام آن
كر نااد

اسااتقبل
اساااتقبل

ام عمااد ترين

ام تيسااايس

بينالمللي و

مياا

ياااوان كيفاااري
ص حيت كيفري

ر نتيهه قبو

و االني آن بااه اهتصاالر بااه قاارار عياا
ميبلشد:
آنكه

او

ر حل

حلضر ياك م كلني

ائمي براي مهلماك اشخلصي كه مقارراك و
قوانين بينالمللي را نقي ميكنناد وواو
ندار

ر چنين وضاعيتي تن ال مكالني

الرم
مبا

ال
اي ،اعما
ارايم بينالمللا
ال وا
با

مهلمات لي اقتصل ي ،تحريم و يل مصال ر
كلمهل ،و ن ليتل
ام مور و قااو
اعمل

ر موار

نل ري استفل

ق ريااه ميبلشااد

اگرچااه

چنين مهلماتي تل حادي م لاوب باه

ن ر ميرساد ،ولايكن عواقاب آن
انسلن لي بيگنل

و م لو

ني

امن يار
هواهد شد

اين امر برهي ام صلحبن ران حقوقي را بر
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آن وا اشته است تل به طور وادي انديشاه
مسئوليت كيفري بينالمللي
اين عد

نمليند

بر اين بلور هستند كاه

من قي كه تن ل را
كشورهل را

مهلماك برعليه

اعمل

ارراك حقاو
ر صاورك نقاي مقا

بينالمل  ،ال ا
وار

ولت ل را طرح

آنلن به وبران هسالراك

مي اند ،من قي است كه بل نيلمهلي

وديد حقو
ندار

50

بينالملا
بلكه

بينالمللي ووو
به س اي اعمل

ان بال

ر مقلب

و انساهل

بلياد محكماهاي

اشته بلشد تل مهار
هوي

را

برسلند ،بدون آنكاه

متعلقب آن انسلن لي بيگنل

ي ر متضارر

شوند
و

آنكه تهربه تلخ ون

ر كشورهليي ام قبيا

الي

اهلاي

ساومللي ،بوساني،

رواندا ،هلئيتي ،افالنستلن و سرممين لي
اه
ات كا
الن ر آن اسا
ار نشا
ي ا

ال و
رگيريها

مخلصملك مسلحلنه ،حتي بل حضور ساربلمان
حلف

صلج سلمملن مل

متحد ا امه

اشاته

است ،م ر آنكه طارفين

رگيري ال احسال

كنند كه عدالت كيفري

ر حق آنالن توساط

يك محكمه عد

بينالمللاي رعليات هواهاد

51. Christine Gary, Judicial Remedies in International Law, Clarendon Press, Oxford, 1990, p.
215. See Specially the Work of the International Law Commission: R. Ago (1976), I. L. C.
Yearbook, Vol II Part I, 24; F. V. Garica-Amador (1954) I. L. C. Yearbook, II, 24.
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شد
آنكااه تيساايس

سااو

بينالمللي

يااوان كيفااري

ر راساتلي همكالري مشاترك و

تعلون بينالمللي كشورهل باو
حف

 ،و باراي

صلج و امنيت بشاري ضاروري و حيالتي

اد
ميبلشا

50

اي،
اي ان ليسا
قلضا

رهصااوص پرونااد
Government

54،

اريفيتس53،
گا

Liangsiriprasert v. United States

اشات كاه « :بلياد ام

اع

طريااق مشاالركت و همكاالري بينالمللااي
فيملبين مهريلن قلنون به نبر
بينالمللي پر اهت»
امل
عمد ترين

55

رهصوص موضوض اص

كشورهل بر امور
ميا

بال وار

اهلي هاو

حلكميت مستق
اه يكاي ام
كا

مخاللفين تيسايس

بينالمللي است ،بليد اععلن كر
آن مف و

حلكميت كه

حقوقدانلن بو

ياوان

كه

ي ر

ر قرن  02م مجن ار

پاذيرفتني نيسات

توضايج

آنكه اگرچه هنوم هم كملكالن حلكميات ام
موضوعلك اسلسي حقو
مف و

آن تايير كر

بينالمل
اسات

است ،ولاي
يعناي آنكاه

52. See the Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind. See also Steiner
& Alston, op. cit., p. 1080.

53. Griffiths.
54. [1990] 2 All E. R. 866, 871-872.
55. "International Crime has to be Fought by International Co-operation Between Law
Enforcement Agencies".

درآمدي بر تأسيس دادگاه كيفري ...

111

اگرچااه مماالني ارا

ولت اال ام

آما

اصللت هلصي برهور ار بو  ،امل رفتهرفته
آن امر به
بينالمل

لي

تاييار

گرگاون شاد

ار
ال كا
اوان ا عا
ميتا
حلكميت باراي حفا

الني حقاو
ر مبا
بنالبراين

اسات

اروم
اه اما
كا

او
مف ا

و حراسات ام موقعيات

ولتمر ان يك كشور نيست ،بلكه براي حف
آن كشور و براي حمليت ام مر

منلب

آن

سرممين

ر مرحله نخست ،و آنگل

استحكل

ارتبلطلك بينالمللي و همبسات ي

نيل بل هم ،و حف

مل

ر و ات

و حراست ام صالج

و امنيت بينالمللي ميبلشد
آنكه تيسيس يك

چ لر

بينالمللي تن ل را

ياوان كيفاري

براي تضامين اعمال

يك ص حيت كيفري بينالمللي هدفدار ،عيني
اه ،و
و بيطرفلنا

ادالت
اق عا
اه تحقا
ر نتيها

كيفري ميبلشد ،اگرچه

ساتيلبي باه ايان

اهداف آرملني براي بشر كلري باس
هواهد بو

56

به ع و

آنكه تيسيس يك

بينالمللي تن ال را
اال
اعما

شاوار

يوان كيفري

باراي ولاوگيري ام

ااتت و
االگون ،متشا
االماك گونا
مها

الني مي
اورهل ،و مكا
اط كشا
اه توسا
تبعييگونا
56. Steiner & Alston, op. cit., p. 1080.
114

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و سوم

هدفدار و همهولنبه و ت رسيدگي و تعقياب
كيفااري مهرماالن بينالمللااي ميبلشااد

57

البته اين بدان معنل نيست كه رويه سنتي
اههلي
موافقتنلما
اوعي51
موضا

اه
ال چندولنبا
اه يا
وولنبا

ر حقااو

رهصااوص

بينالملاا

پيش يري ام ورايم و يل مهالماك مهارمين
بينالمللي مكلني مي موفق و
مبلرم
منلف

كلفي باراي

بل مهرملن بينالمللي و حمليت ام
ولمعه بينالمللي نبو

و نخواهاد

ايس ن ال ي
بو  ،بلكه بليد باه فكار تيسا
كاه باه نحاوي ماؤثرتر و

بينالمللي بو

قلنونمندتر اهداف پيش فته را باه منصاه
ظ ور برسلند
احوا

ام طرف

وديد و لني ،اين تفكر كه يك كشور

نبليد به حقو
موار

ي ار

استر ا

استثنلي عملاي

كيفري

ي ر كشورهل و

ر

مهرمين (كه پيوسته ماور
ر رواباط كشاورهل قارار

گرفته است) طرفاي ببناد ،
بو

ر اوضالض و

ور ام واقا

و بال ژرفانديشاي فلصالهاي طاومني

ار
مضلفل آنكه بليد ام
اه منالف
بين آن ورمي كا

يادگل

حقاوقي

كشاور هلصاي را

57. Ibid.
58. Subjective Multilateral or Bilateral Agreements.
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ت ديد ميكناد ،و آن ورماي كاه مصاللج و
ولمعه بينالمللي را نشلنه گرفتاه

منلف

و به مخلطر

مياندام

ر نتيهه براي ورايم
سيستم كيفري هلصي را

تفلوك قلئ
سته

و

شد ،و

ياك ناوض

ر س ج بينالمللاي

طرحري ي كر
ام طرف

ي ر بليد اف و

كيفري بينالمللاي شاك

اگر

ياوان

ن يار  ،محلكماه

افاارا ي كااه ماات م بااه واارايم معااين
بينالمللي هستند ،ميبليست
اهلااي كشااورهل انهاال
ا گله ل ممكن است نق

ا گله لي

ر

پااذير

اياان

را

ر ايان

هاو

هصوص بدرستي ايفل نكنند ،بلكه بل حمليت
ام يك مهار

بينالمللاي ،سا

ان لري

ر

تعقيااب كيفااري و اوااراي مهاالماك و ياال
نلتواني

ر محلكمه او ،عم

مهرمي را كه

شخصاال هاادف و موضااوض مسااؤوليت كيفااري
بينالمللي قرار گرفته است ،ام مهلماك و
اوراي عدالت رهليي بخشند ،كه ايان امار
مووب تقويت شبكههلي مخوب وارايم

بللمآ

و مهرملن بينالمللي هواهد شد
اف ون بر ا له قب
كشورهل

52

آن است كاه اگار

ر مملني نه چنادان

ور

ر اصا

59. Steiner & Alston, op. cit., p. 1033.
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ضرورك تيسايس
تر يد

ياوان كيفاري بينالمللاي
ر

اشتند ،تايير اوضلض و احاوا

نيلي وديد و تيسايس شابكههلي ملفياليي
بسيلر پيچيد  ،قدرتمناد و م خرب قلچال
موا

ربليي ،تروريسم

افيوني و مخدر ،آ

بينالمللي و غير  ،كه عرصه مندگي را بر
مر

و لن و

ولت لي معلصر تنگ كر

مقتضااي چنااين ضاارورتي ميبلشااد
تكلن هند

و افشلكنند

گ ارش مير سلمملن مل
اوك  0222مي

62،

م للااب

حقليق نلگوار
اه
متحد كا

ي منتشر شد

ر

ر مال

است مؤيد اين

ا عل ميبلشد:
« ر و لني كه مندگي كشورهل باه صاورك
مايدالوصفي به هم پيوند هاور
اعمل

اسات،

و رفتلرهالي فلساد و مخارب كاه

المملنيلفته و قلچال
اغلب بل ورايم سا
موا

مخدر به هم گر

هاو

اسات ،باه

الي
اد مرمها
ادي ام حا
اه ت ايا
اورك رو با
صا
اهلي فراتر رفتهاند
(صدهل ميليلر
قلچل

مبالل

مر) كه ام را

نلمشاروض ماوا

هن فتاي
الرك
تها

مخادر وما آوري

 .11برهي ام ورايم فو الذكر به يكي ام ورايم چ لرگلنه
مندرج ر اسلسنلمه يوان كيفري بينالمللي كه ر صفحلك
آتي بدان اشلر ميشو برميگر
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ميشو  ،مووب تمرك
ر

قدرك ع يم اقتصل ي
شاد

ستلن هداي لن قلچل

آنلني كه قل ر هستند تمل
ولت ل را فلسد و تبل
هداي لن قلچل
كيفري

موا

اسات،هم

ال و
حكومت ا

سلمند

مخدر سيستم عدالت
سلهته ،و نفاوع

ولت ل را مخت

مشت و نلهنهلر آنالن ارمشا لي اسلساي
ووام

بشري را نلبو

اين مهرملن
آمل

ميسلم

ر راستلي اهداف شو

انااد تاال

ا سااتلن ل ،قضاالك،

النوا
سيلستمداران و ها
را مرعوب سالمند
ااد
عا

و بست لنشالن

آنالن

ر مقلبا

تيثيري

ر ع

و پيوسته

ر مقلب

قلچلقچيلن مقلومات
ام هشاونت و مور

ميشوند

آنلن بل هدف قرار

ا ن مهريلن قلنون،

رومنلمااهن لران ،و شاا و
كيفري ،و اعمال
ارتبلط بل قلچل
آور

ا گله االي

هشاونت همهولنباه
موا

ر

يي باه
مخدر ،واو

اند كه بنيلن حقاو

قلنوني را مور

118

اللي
ما

و كلرشلن نخواهد گذاشت

ميكنند ،به اساتفل

ووو

آن

اابلن
االحب منصا
االك و صا
ام مقلما

ال
ال و فسا
اه ارتشا
ارافتمندي كا
شا

متوس

هوي

و امار

ت ديد قرار مي هند ،و

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و سوم

مر

ر نتيهه اعتمل

ولات

نسبت باه

[و محلكم قضليي] را ام بين ميبرند
ر بعضي ام كشورهل ،حكومت الي مركا ي
ر محلصاار

قدرتمناادان قلچاال

گرفته است ،و

ر برهاي

قاارار

ي ار ،سراسار

اورك
من قه يل بخش ليي ام ش رهل باه صا
هلكري هليي غيرقلب
اد
رآما

تصارف قلچلقچيالن

ايموران
اه ما
ادي كا
ال حا
ات ،تا
اسا
االي
ااه حوم ها
با

اات ورو
ااومتي ورئا
حكا

استحفلظي آنلن را ندارند
ال ي
امل ،به ن ر ميرسد كه تخريب اقتصا
ن ل هاالي مااللي و شااركت لي اقتصاال ي
مشروض هلئنلنهتر بلشد

بادينمعنل كاه

هماكنون سيساتم لي اقتصال ي هيلاي ام
الب
اه ام منا
اليي كا
اي آن ا
اورهل ،حتا
كشا
توليد موا
ارند ،كلم

نلمشروض مخدر فلصاله
به

مرهلي حلص

وري

اوا
ام ما

مخدر وابسته شد اند
اين اموا
مرتبط

ر تشاكي ك ب هكالري

مهد ا

ي ر (ام قبي

تهااالرك بااار

قملربلمي ،فحشل،

و هرياااد و فاااروش

ونگاف ارهاالي غيرقاالنوني) ،و ياال
بن له ليي (ام قبي

مراكا

ر

اتي،
توريسا

او ،
هتل ل و بلنك ل) سرمليهگذاري ميشا
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اانديكلهلي
ااب آن سا
ااه متعلقا
اال آنكا
تا
تب كلران قل ر بلشند تفو
را

اوي
حتمي ها

ر بخش لي كليدي اقتصليد و لن حف

نمليند
ام آنهليي كه قلچلقچيلن بينالمللي بل
بلنك ل و شاركت لي و الني

ر ارتبالط

هستند ،تحقيق و تعقيب آنلن كالري باس
شوار هواهاد باو
ميتواننااد هااو

الني
آنالن باه آسا
و اموالشاالن را بااه

حوم هلي قضليي يك كشور
هند

وسات انتقال

مضلفل آنكه فعلليت لي آنالن

هيلي ام كشورهل براسال

ر

حلكميات اصا
حمليت

محرملنه بو ن حسلب بلنك ل مور
قرار ميگير
لي

به

فقدان تحقيقالك و رسايدگيهلي

ماااااؤثر بينالمللاااااي و فقااااادان
موافقتنلمااههلي بينالمللااي
اعمل

ر و اات

و اوراي قوانين كيفري ،رهباران

كلرت هلي ب رو قلچل

موا

مخادر عما

ر ملوراء قلنون قرار گرفتهاند»

كميتااه حقوقاادانلن حقااو

60

ار60
بشا

ر

61. Corruption in Government, the Report of an Interreogional Seminar, The Hague, Dec. 1989
(UN Doc. TCD/SEM 90/2), p. 8.

62. Report of the Lawyers Committee for Human Rights, May, 1998.
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مقدمه گ ارش مل

ماي  0221هاو  ،را حا

مبااالرم

بااال وااارايم بينالمللاااي و

سوءاستفل

ر تيسايس

ا گل

بشار را

ام حقاو

كيفاري بينالمللاي يلفتاه اسات،

همچنلنكه

ر آن گ ارش آمد
الت ا

« لي

مل

است:

ر تيسيس يك

ا گال

كيفري بينالمللي اين است كاه ام نايم
قرن پي

و ام مملن محلكملك نورنبرو و

توكيو ،سوءاستفل
حقو

هلي ميل ي نسبت باه

بشر و قوانين بشر وساتلنه حقاو

بينالمل

صورك گرفته است ،و اين امار

هنوم ا اماه

ار

كميتاه حقوقادانلن

معتقد است كه مملن آن فرا رسيد
تل يك
شو

اسات

يوان بينالمللي كيفاري تيسايس

تال قال ر بلشاد بار اسال

بينالمل

حقاو

به قرار مهرمالن بينالمللاي

ام مهلمات ل هلتمه

هد ،و تل بتواناد

ر مملنيكه سيستم لي عدالت كيفري ملي
ام چنين محلكمهاي نلتوان بلشاند ،باه
عنوان محكمهاي [توانل] باه رسايدگي و
قضلوك كيفري بپر ام »

ام

ار
ي ا

مي ا

ايس
ات تيسا
و ا

اوان
يا

بينالمللي كيفري آن است كاه فقادان ياك
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يااوان كيفااري بينالمللااي روان مهاار
بينالمللي را ام تبعلك شاديد وار
هواهد سلهت

آسو

يااك

ووااو

اين

هاو

رحللي اسات كاه
ر ولمعااه

يااوان كيفااري

بينالمللي تيثير بسيلر مثبتي

ر تقليا

ورايم بينالمللي ،مهلماك ماؤثر مهارمين
بينالمللي و
ورايم هواهاد
يك مهر

هرگل

ر نتيهه پيش يري ام وقاوض
اشات

بينالمللي

اهلي محلكمه ميشو
مقرراك

63

باه ن ار ميرساد
ر يك

ا گال

و برطباق ماوامين و
ا

ا رسي كيفري يك

گل

اهلاي

محلكماااه ميشاااو  ،ام و ااات رواناااي
هلطرتر هواهاد باو  ،ن سبت باه آن

آسو

مملنيكه
مقلب
و

ر يك

ا گال

چشملن همه مر

بينالمللاي و

ر

و لن محلكمه شد ،

ر براباار هااو ش يااك ياال چنااد قلضااي

بينالمللي را ميبيند
معتقاادان بااه تيساايس

يااوان كيفااري

بينالمللي همچنين استدم

مينمليناد كاه

ا گله لي اهتصلصي و وي

كه به من اور

اراي حا
اوند ،و با
ايس ميشا
اي تيسا
هلصا
منلمعااه هاالص صاا حيت

اك
يا

ارنااد ،همچااون

اراي
اورنبرو (با
اي نا
الي بينالمللا
ا گله ا
63. Steiner & Alston, op. cit., p. 1023.
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مهلماك رهباران ون اي آلمالن) و توكياو
ان) و مهاه
(براي مهلماك رهبرن ون ي ژاپا
(براي مهلماك مهرملن ون ي

ر يوگس وي و

رواندا) ،نميتوانند ولمعه بينالمللي را
ااك
ااتن ام يا
ام ب ر وسا

ااري
ااوان كيفا
يا

بينالمللي بينيلم سلمند
اب
اه اغلا
ات كا
ار آن اسا
ان اما
ايا

لي ا

مؤسساالن چنااين محاالكمي هواسااته و ياال
نلهواسته يك طرف
هواهند گرفت،
مصلحت عدالت ن
طرفي
مشو

رگياري و نا اض قارار

ر نتيهه تصميملك آنلن به
ياك نخواهاد باو

64

ام

ي ر ،بل آنكاه ولمعاه بينالمللاي
اصلي براي تيسيس

ا گله الي ويا

يوگس وي و روانادا بو ناد ،ولاي تهرباه
عملي نشلن

ا

يك مكلني

مؤثر ،استوار و

نتيهه ولي

يني هوب و منلسبي بهولي ياك

اه
محكما
گر

كه چنين محلكمي نميتواند
ائمي ،و

ر

اي
اي تلقا
اري بينالمللا
اي كيفا
ائما

65

به ع و

تيسيس چناين محالكمي ممكان

است مووب بروم تن هلي سيلسي ا ن لمي

ر

االمملن لي
ااس و سا
ااورهلي مؤسا
االن كشا
ميا
64. Ibid, p. 1084.
65. Report of the Lawyers Committee for Human Rights, May, 1998.
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بينالمللي همچون شوراي امنيات گشاته ،و
تووه و الني را ام تعقياب كيفاري و

عم

ام طرفاي

مهلماك مهرمين منصارف نملياد

هم ،چون موضوض و هدف تيسيس چنين محلكمي
ام قب

معلو

الك و
قضا

است ،ممكن اسات ام ابتادا

اب
اراي منلصا
اه با
اتلن ليي كا
ا سا

كيفري هلص منصوب ميگر ند ،افرا
بو

معيناي

 ،و يل ام بادو امار پي قضالوت ليي

اي مهرمالن
نسبت باه وار  ،مهالماك و حتا
اشته بلشند
همچنين بليد اضلفه كار

كاه معماوم

تيسيس چنين محلكمي توسط شوراي امنيات و
براسل

فص

هفتم منشور سلمملن مل

اذير
اورك ميپا
صا
صورتي اقادا
هواهد كر

متحد

ات نيا
اوراي امنيا
شا

باه تشاكي

ر

چ نين محالكمي

كه ضارورك آن را

ريلباد

ر

اك
ادور يا
اه صا
ال با
اورك ،غللبا
ان صا
ار ايا
غيا
اولتيملتو

سيلسي و يل ق عنلمهاي كه چه

بسل بل حق وتاو نيا

مواواه هواهاد شاد

اه
اوم نتيها
اه معما
ار  ،كا
اد كا
ال هواها
اكتفا
رضليتبخشي نخواهد
هم شوراي امنيت

اشت
ر عم

البته بار فارض
باه وظيفاه هاو

تخ ي نكند ،نبليد ام اين نكته غلف

بو

كه و ت تيسايس چناين محالكمي نيالم باه
194
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امكلنلك ام قبي

فراهمكر ن سري

منالب

مللي و نيروهلي كلرآمد انسالني و غيار
ميبلشااد

ولااي ام آنهااليي كااه هي گاال

تضميني براي فراهمآوري چناين امكلنالتي
ر فرصت مملني محدو

ووو

نادار  ،عما

ر روند تصميمگيري و يل اوراي منلسب آن
ات
اها

ال
ايها

اري
ادالت كيفا
عا

اد ،و
اد شا
هواها

اه
ر نتيها

الن
الماك مهرما
اوص مها
رهصا

بينالمللي اورا نخواهد شد

مبحث 3
ارزيابي ديوان كيفري بينالمللي و اساسنامه آن
برخي از و ژگيهاي د واف و اساسنامه آف
اسلسنلمه

يوان كيفري بينالمللي

ر

متحد

ر

نشست نمليندگلن تل امهتيلر مل
ال
تلريخ  07تيرما

اومي )0221
 07( 0377وا

به تيييد نمليندگلن  002كشور ام مهماوض
 012كشور شركتكنند

رسايد،

كه ن ليتال

ارا هواهاد
بعد ام تصويب  12كشور مم اموا
شد
فص

اين اسلسنلمه
و  001مل
اسلسنلمه

تصوير مد

اراي ياك مقدماه03 ،

ميبلشد
ياوان كيفاري بينالمللاي

هلصي ام سيستم كيفري يك كشور

درآمدي بر تأسيس دادگاه كيفري ...
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معين را ارائاه نميكناد ،بل كه قاوانين
كيفري هو

را ام كنوانسايون لي متعاد ،

عاارف بينالمللااي ،اصااو

كلااي حقااو

بينالمللي ،و رويههلي قضليي متاداو
سيستم لي مختلف حقوقي اتخلع كر
البته بليد اععلن نمو
حقوقي حلكم بار

كه تايثير من اق

آن پيدا است

يبلچه اسلسانلمه

بينالمللي آمد
اسلسنلمه

اسات

نيالي غارب ،باه صاورك

آشكلري ام مب ي موا
ر

ر

66

ياوان كيفاري

است« :كشورهلي عضو ايان
مصمم هستند كه به مصاونيت

مرتكبين ايان ونليالك و فارار آن ال ام
مهاالماك پلياالن

ا

 ،و

ر نتيهااه

ر

پيش يري ام وقوض چنين ونليالتي مشالركت
نمليند»

بادينترتيب يكاي ام آرملن الي

يوان آن است كه
ار
اري ،وا
كيفا

ر راستلي تحقق عادالت

الماك
ادون مها
اي با
بينالمللا

نملند  ،و مهار

بينالمللاي نتواناد ام

چنگ عادالت فارار كناد بلكاه باه سا اي
اعملل

برسد

اسلسنلمه

يوان قلمرو ص حيت

كيفري67

 .11ر اين هصوص ،به مبحا آيناد راوا باه معلياب و
مشك ك احتمللي يوان و اسلسنلمه آن مراوعه نملييد
 .17البته بليد تووه اشت كه اص ح صا حيت ) (Jurisdictionر
اسلسنلمه يوان به مف و محدو ) (Narrow conceptهو استعمل
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ااوي
ها

االن
ااه مهرما
اابت با
اال نسا
را تن ا

بينالمللي ،ناه
چنلنكه

كر

ولت ال ،اعمال

ر مل

هواهاد

يك اسلسنلمه آماد

است:
يااوان بااه عنااوان يااك ن اال

«

بينالمللي قل ر هواهد بو
هوي

كاه صا حيت

ارين
را بر اشخلص ،نسبت به ه يرتا
اهتمل

ورايم مور

بينالمللاي كاه

اين اسلسنلمه به آن ل ارولض شد
نمليد

اعمل

اسلسنلمه
مقرر مي ار

يوان

ر

اسات

»

00

ر بند يك مال

كاه « :ياوان م البق ايان

اسلسنلمه نسبت به وارايم اشاخلص حقيقاي
ص حيت هواهد
آمد

اشت»

ر بند  0اين مال

اسات كاه « :هاركس مرت كب يكاي ام

ورايمي كه

ر ص حيت

طااور فاار ي مسااؤو

يوان است بشو  ،به
اساات و م االبق اياان

اسلسنلمه مهلماك هواهد شد»
بند  9همين مل

مقرر شاد

به ع و

ر

اسات كاه« :

ائوليت
اه مسا
اوط با
ارراك مربا
اك ام مقا
هي يا
كيفري افرا

كه

ر اين اسلسانلمه آماد

نشد است ،بلكه معنلي وسيعي هواهد اشت كه شلم ص حيت
براي شعبههلي يوان ،بيرهلنه ،ا ساتلن و غيار نيا
ميشو
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است تيثيري بر مسائوليت
بينالمل

حقو

بنلبراين

نخواهد

ولت ال م البق

اشت»

ياوان مسائوليتي

ورايم و مهلماك

رهصاوص

ولت ل ندار  ،و فقط به

محلكمه اشخلص حقيقاي ميپار ام
معنلي اين مقرر

البتاه

ايان نيسات كاه ريسالي

كشورهل و مقلملك رسامي حكومات
ص حيتي اين
آنلن ني
كيفري

يوان قارار ن يرناد ،بلكاه

همچون اشخلص عل ي مشمو

هصوص حفا

يوان ن راناي كشاورهل

ر

را باه

و

حلكميات ملاي هاو

طريق ،يكي ام طريق اعمل
ي ري ام طريق محدو

ار
يكي ام چ لر وا
مل

 ،0ح

نمو

ص حيت تكميلي،
نمو ن ورايم باه

بينالمللاي منادرج

ر صد

اهلي نميبلشد ،بلكه براسال

تصريج اسلسانلمه
مل

ياوان

 ،0ص حيت

ر مقدماه و

يوان

ر

ر امور كيفري

ص حيتي تكميلي نسبت به ص حيت

ا گله لي

اهلي كشورهل ميبلشاد ،همچنلنكاه

ر مقدمه اسلسنلمه آمد
198

يوان

ولنشين شدن بهولي صا حيت كيفاري

ا گله لي

كيفري

ر

است

توضيج آنكه اوم :ص حيت كيفري

عي

ص حيت

يوان هواهند شد

اسلسنلمه

و

ر حاوم

است:

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و سوم

«كشورهلي عضو اين اسلسنلمه
كر

اند كه

براسل

تيكيد

يوان كيفري بينالمللي كه

او ،
انلمه تيسايس ميشا
اين اسلسا

تكميلي و تتميمي نسابت باه صا حيت لي
كيفري

ا گله لي ملي هواهد بو »

بنلبراين

ا گله لي صا حيتدار ملاي

كملكلن ص حيت رسيدگي را هواهناد
بااه اسااتثنلي موار يكااه
انحصلري هواهاد
يوان
كه
مثاا

61

اشات،

يااوان صاا حيت

اشات

صا حيت انحصالري

ر وليي است كه

يوان احرام كناد

ولت ص حيتدار قل ر به رسيدگي نيست،
آنكااه ن اال

فروپلشي شد
بللفعاا

ملااي آن كشااور

اسات ،و

ر نتيهاه

چاالر
ا گال

و مساال ي و اات محلكمااه مهاار

بينالمللي ووو

ندار  ،و يل آنكه

يوان

احرام كند كه

ولت صا حيتدار باه

ميا

سيلسي و غيرسيلسي ملي
.18
آمد

به رسيدگي نيست

مي  0221كميته حقوقدانلن حقاو

ر گ ارش مل
است كه:
« لي ضرورك تيسيس يك يوان بينالمللاي كيفاري آن
است كه قل ر بلشد تل براسال حقاو بينالملا باه
فرار مهرملن بينالمللي ام مهلمات ل هلتمه هاد ،و
محكمهاي براي رسيدگي و قضلوك كيفري بلشد ر مملني
كه سيستم لي عدالت كيفري ملاي ام چناين محلكماهاي
نلتوان بلشند»
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 07اسلسنلمه مقرر مي ار :

بند  3مل

« باهمن اور تصاميمگيري
توانااليي ( ولتااي)

ر ماور

عاد

ر قضاايهاي هاالص،

يوان بليستي بال توواه باه فروپلشاي
كلم
يل

يل قلب
ستر

ر

م ح ه ن ل

نبو ن چنين ن ال

نسبت به توانليي آن
ست آور ن مت م يل
اصوم انهل

ولت
ليا

اليي
قضا

ر مور

باه

و شالهد يال

ا رسي ن ر

ثلنيل :اسلسنلمه
شااد  ،محاادو

قضاليي ملاي

هد»

يوان ص حيت تعريف

و مشخصااي را نساابت بااه

ه يرترين ورايم معينيكه وصف بينالمللاي
اشته و يال
ارائااه

ا

ر ارتبالط بال آن ميبلشاد
اساات ،همچنلنكااه ماال

0

اسلسنلمه مقرر مي ار :
« صا حيت

ياوان محادو

ورايمي هواهد بو
بينالمللي شد

باه ه يرتارين

كه متووه ك

است

ولمعاه

»

ر اياان راسااتل ماال

 0اسلساانلمه

ه يرترين ورايم بينالمللي را باه چ الر
سته اسلسي تقسيم كر
0ا وار
111

كشاتلر

است:
ساتهومعي

(The crime of

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و سوم

)genocide

0اا وارايم برضاد بشاريت

(Crimes against

)humanity
3ا ورايم ون ي )(War crimes

9ا ور

تهلوم )(The crime of aggression

ام آنهلييكه ايان اسلسانلمه اولاين
سااند بااراي تيساايس يااك
بينالمللااي

ر

يااوان كيفااري

نياالي معلصاار بهشااملر

ميآيد ،به ن ر ميرسد كه قال ر بلشاد
قرن بيست و يكم نق
و پيشرفت حقو

عمد اي

ر

ر و ت تحو
و حمليات

بينالمل  ،حفا

ام امنيت و ن م عمومي بينالمللي ،ايفال
نمليد
يوان كيفري بينالمللي اولين ن ل ي
هواهد بو
ن اال

كه و ت حف

ولمعااه بينالمللااي بااه مهاالماك

متخلفااين ام حقااو
پر اهت ،و ن ل ي
و منلف
اور
ما

ارمش لي مووو

ر

بينالملاا

هواهااد

ر و ت حمليت ام مصللج

كشور يل افرا ي هواهد باو

كاه

ارار
اي قا
الن بينالمللا
الوم مهرما
تها

گرفتهاند

ني

به اين اهداف

ر راساتلي

تحقق آرملن كشورهلي كوچك و ضعيفي همچون
كشورهلي كوچك حوم

كلرائيب بو

 ،كه به
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آنكه كشورشلن پيوسته محا

لي

تلهات و

تلم مهرملن ون ي و قلچلقچيلن بينالمللي
مخدر ميبلشاد ،و مقلمالك

موا

ا گله لي

اهلي آنلن ام آنچنلن قادرتي

برهور ار نيستند كه براي حف
منلف

ملي هو

و

پيشن ل

فلض ام

به تحقيق ،تعقيب ،محلكمه

و مهلماك آن مهرملن بپر امند،
مقد

ولتاي و

هندگلن تيسيس

ر وب اه

يوان كيفري

بينالمللي بو ند
برخي از معا ب و موكالت احتمالي د واف و
اساسنامة آف
عكر محلسن و م ايليي كه براي

يوان

كيفري بينالمللي و اسلسانلمه آن شامر
شد به معنلي آن نيسات كاه

ياوان و يال

اسلسنلمه آن هللي ام هرگونه عيب و نقصي
ميبلشد

بنلبراين به موار ي ام معليب و

كلستي لي آن
او

ر عي

ميشو :

اشلر

آنكااه اسلساانلمه

پيچيااد  ،مااب م و

يااوان هيلااي

ر مااوار ي بااه ن اار

متعلرض و متنلقي ميآيد

علت اين امر آن

است كه اين اسلسنلمه طي سلل لي متمال ي
و

الي
اط گروه ا
اي توسا
اههلي مختلفا
ر كميتا

مختلفي ام حقوقدانلن مور
111
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قرار گرفته ،و آن ل

و مذاكر

شد  ،و به صورك كنوني
بتوان ا عل كر
اسلسنلمه

كه

رآمد

وما آوري
شليد

است

ر مملن تدوين ماوا
كاه ام ابتادا

يوان كسي نبو

تااال انت ااالي منلقشااالك و مبلحثااالك
اسلسنلمهاي ،بر آن اشراف كلم
كلم

يل بر مفل

آن اطا ض

اشاته و
اشاته

قياق

بلشد
و

آنكااه اگرچااه اسلساانلمه

مكلني مي را براي تكميلي بو ن
مل

 07هاو

قلئ

به عد

طارح كار

يااوان
يوان

اسات ،و

ر

ر آن

اوام محلكماه مضالعف شاد
وا
رسيدگي و نه تقد

است ،و تقد

ص حيت را

اسات ،ولاي متيسافلنه

مد ن ر قرار

ا

اسلسنلمه هي

تعريفي را ام تكميلي بو ن
اسات ،يعناي مقارر

ص حيت ارائاه نادا

نداشته است آيل ص حيت تكميلي به معنالي
ص حيت ولي

نفي كلم

يوان هم ملن بل

يني است؟ حل

ا گل

اهلي شروض باه

تعقيب و رسيدگي كند مرو
ا گل

اگار

ص حيتدار كدا

هواهد بو ؟ آيل تكميلي بو ن باه

معنلي معلضدك و همكالري قضاليي باين
ا گل
صل ر

است؟
ام

و

ر صاورك تعالرض باين آراي

ا گل

اهي

و

ياوان كيفاري
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بينالمللي كدا
سو

رتي مقد

آنكه بهن ر ميرسد كه فضلي حلكم

بر اسلسنلمه

يوان اساتي ي تفكار حقاو

اروپل و برتري حقاو
شد

است؟

بينالملا

شانلهته

ر سيستم لي حقاوقي غارب بار

سيستم لي حقوقي
ام بند  0مل

نيل بلشاد

هواهد كر
و حقااو

ر قسامت ج

 00اسلسنلمه آمد

يوان باه آن اصاو

ي ار

است كه

حقاوقي كيفاري عما

كه « مالير بل اين اسلسانلمه
بينالملاا

و قواعااد و م ك االي

شنلهته شد

بينالمللي نبلشاد»

بند  3مل

 00اسلسانلمه مقارر ماي ار

كه « :ت بيق و تفسير حقوقي
پي بيني شد

مل

بل حقو

كه

همچنابن
ر ايان

است نبليساتي متنالقي

بشر شنلهته شد

بينالمللي باو

»
به عا و

آنكاه مال

يوان مقرر مي ار
اين فص

كه « :هي يك ام موا

ام اسلسنلمه به هي وواه نبلياد

به نحوي تفسير شو
رحل

 02اسلسانلمه

تشكي

مقلصااد

حقو

كه قواعد موواو
بينالمل

را كه باراي

ي ااري غياار ام اياان اسلساانلمه

م مجن ر است محدو

كند يل باه آن ل ماه

ب ند»
114
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چ لر

آنكاه اگرچاه
حفا

آرملن مقاد

ياون باه نبل

ن ام و صالج و امنيات

بينالمللي ميبلشد ،ولي به ن ر ميرسد كه
هي گونه تضميني
وار

ر اينكه

يوان بللماآ

بلمي االي سيلسااي و تماالي ك ق بااي
ووو

و لني نشو

ندار  ،همچنلنكه

سلمملن لي بينالمللاي ام قبيا
متحد

مل

سالمملن

ر سلل لي اهيار ام ايان امار

مصون نملناد  ،بلكاه
اهداف اصلي هو
اي حفا
پا

ي ار

الف
منا

ر ماوار ي هام ام
و متيسافلنه

ور شد

ر

الني
ادرت لي با رو و ا
قا

برآمدند
ام

ي ر مشك ك آن است كه اسلسانلمه

يوان هي نوض حق

شرطي62

اين امار ضامن آنكاه

را نميپذير  ،و

ملات بار صا بت و

انع لفنلپااذيري و ولمعياات مقاارراك آن
ار  ،مووب نل يد گرفتن مبلني و مقرراك
اوقي
حقا
ميشو

اتم لي
ار سيسا
ي ا

اين امر متعلقبل مكن اسات باراي

سيستم لي
بلعاا

اورهل
اي كشا
اهلا

اهلي مشك آفرين بلشد ،كه هو

كناادي رونااد الحاال

اسلسنلمه

كشااورهل بااه

يوان هواهد شد

ام طاارف

ي اار ماال

 01اسلساانلمه
69. Reservation right..
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يوان مقرر مي ار :
« پس ام صدور ق عنلمهاي ام سوي شاوراي
امنيت به مووب فص
ار
(مبنيبا

 7منشور مل

متحاد

ال
اق يا
اق تحقيا
ات تعليا
رهواسا

تعقيب) هي

تحقيق يل تعقيباي باهمووب

اين اسلسنلمه نميتواند به مدك  00مل
شروض شو

يل ا امه يلبد

بهمووب هملن شرايط قلب

اين

رهواست

تهدياد توساط

شوراي امنيت ميبلشد»

بل آنكه گرايشلك سيلسي شوراي امنيت
منلف

ر حف

ر برهي موار

كشورهلي

اراي حاق وتاو و

تصميملك غيرعل منه آن

حق كشورهلي مستضعف و و لن سو
پوشيد

فو

نيست ،ولي مل

ر

بر احادي
ر حقيقت به

اد ،و ايان
شوراي امنيت يك حق وتاو مي ها
امر ممكن است
برعليه
را

ر آيند

يوان تبدي

ار
به اها

فشالري

 ،و عم

ياوان

گر

ر مسير تحقق عدالت كيفري بينالمللي

بل مشك
ام

ودي مواوه نمليد
ي ر معليب اسلسانلمه

ياوان آن

است كه بل وواو اصارار تمالمي كشاورهلي
و لن سو

و ك شورهلي غيرمتع اد مبنيبار

ن راندوهتن باه موضاوعلك منا
111

تولياد و

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و سوم

اتفل
اسا
كشتلر

ايميليي و
اي ،شا
ام سا ح لي اتما
يوان بل ا ين اساتدم

ستهومعي،

كه چنين موضوعلتي تالكنون مبنالي عرفاي
پيدا نكر
راواا

است ،ام پاذيرش صا حيت هاو
و توليااد و بااهكلرگيري

بااه مناا

ي ر س ح لي مخرب امتنلض

س ح لي اتمي و

ورميااد  ،و صاا حيت هااوي

را نساابت بااه

س ح لي شيميليي مسكوك قارار
به ن ر ميرسد اميدي ووو
كه

ر آيند

ص حيت

ن

اسات

ا

نداشاته بلشاد

يك اين موار

ر قلمارو

يوان قرار ب ير  ،م ار آنكاه

ر

مفلهيم كلي و مصل يق وارايم بينالمللاي
تهديدن ر مهد
ام

آيد

بهعم

ي ر ايرا اك وار

بر اسلسانلمه

اه
انلمه هي گونا
اه اسلسا
ات كا
اوان آن اسا
يا
تم يد هلصي را براي مبالرم
تروريستي و قلچل

موا

بال وارايم

مخدر نيلنديشيد

است ،بل آنكه اين نوض ورايم ام ورايماي
است كه كشورهل و ملا

نيال ام آن رنا

ميبرنااد ،و شااليد ام

يرباالم يكااي ام

آرملن لي بهحق ولمعه بينالملا  ،ايهال
ولمعه بينالمل  ،ايهل
و صحيج و ت مبلرم

مكلني مي منلساب

بل اين نوض ام ورايم
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بو

72

البته اين بدان معنال نيسات كاه

يوان كيفري بينالمللاي بال
رهصاوص مبالرم

ملي

بال چ نين ورايماي

همكلري و معلضدك نخواهد

اشت

همچنااين بليااد افاا و
يوان

اسلسنلمه
كشورهل را
قوانين

ر مل

ر اعمال

طبقه ام ورايم نمو
به

كااه اگرچااه

او
 12ها

اسات70،

را محدو

و

به چ لر

است ،ولي ام توواه

و نكته م م غفلت نمو
اوم :اسلساانلمه

صا حيت

مهلمات ال براسال

اهلي و ملي پذيرفتاه

ام طرفي هم ص حيت هو

ا گله الي

است:

يااوان ف رسااتي ام

ورايم را چه به صورك هلص و چه به صاورك
عاال

ر

سااتههلي  0و  0و  3ام واارايم

بينالمللي عكر نمو
تعريفي ام ور
ارائه ندا
او
مف ا

است ،ولي هي گوناه

ستهو لر

(وار

تهالوم)

است ،بلكه تعرياف و تعياين

ادا
و مصا

ال
آن را براسا

ارراك
مقا

ميا
 .71رك گ ارش سالمملن ملا متحاد كاه ر مبحا
موافقت بل تيسيس يوان كيفري بينالمللي نق شد است
 12اسلسنلمه يوان مقرر مي ار كه:
 .79مل
« هي مور ام موار مذكور ر اين فص ام اسلسنلمه
بر اوراي مهلمات ليي كه قوانين ملي مقرر كر اناد
تيثير نميگذارند ،همچنلنكه بر قوانين كشورهليي كه
مهلمات لي مشروحه ر اين فصا را ر قاوانين هاو
پي بيني نكر اند بيتيثير هستند»
118
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مندرج

ر مل

 000اسلسنلمه راو

اال
اا حلك» و ما
اصا
«تهديدن ر
نمو

اا
 003آن راوا

موكو

ر نتيهاه يكاي ام م متارين

ونليت بينالمللي يعني وار
بو

ااه
با

ر اسلسنلمه» به آيند

است

آنكه

باه «

ر مفل

تهالوم ،بال

منشاور ناورنبرو

ام ص حيت

يوان حذف شد

رج شاد

است ،بلكاه

اين امر به شوراي امنيت واگذار شد
تل تصميم مم
نق

را اتخلع كناد

شوراي امنيت

هواهد بو

و

بنالبراين

ر اينهصوص نق

ياوان نقا

است

اسلساي

ثالنوي هواهاد

اشت
بهن ر ميرسد كه تال ممالن تعياين و
تعريف ور

تل هفات سال

تهلوم كه حداق

ي ر صورك نميپاذير  ،مهرمالن باه وار
تهلوم فقط

ر

ا گله لي

اهلاي محلكماه

هواهند شد ،مشروط بر آنكه چنين ورمي
ن

آن ل قلب

بلشااد

ر

رسيدگي و تعقيب و محلكمه

بناالبراين فيالمثاا

ا گله االي

ايران ص حيت رسيدگي به چنين ورايماي را
ندارند ،ميرا ور
قلنون

اهلي ايران پي بيني نشد

ثلنيل :موار
تحااات

تهلوم و مهلماك آن

ر

است

تفصيلي وارايم منادرج

ساااتههلي  0و  0و  3ام وااارايم
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اك
اد مشا
ال چنا
اي با
بينالمللا

اه
اي مواوا
كلا

است70:

او

آنكااه اگرچااه ظاالهرا

ر اصاا

عنلوين چ لرگلنه ورايم بينالمللاي باين
ندار  ،ولايكن طارم

كشورهل اهت في ووو

تلقي كشورهل و سيستمهلي حقوقي نسبت باه
تعريف ،و تفسير مفلهيم و مصال يق آنالن
متفلوك هواهد بو
و

آنكه برهي ام عنالوين مهرملناه

بسيلر مب م و كلي است ،كاه
ص حديد وسي

كيفاري73

يوان مي هد
اال
ما

گساتر

اي را باه

به عنوان مثال

بناد الاف

اانلمه
 77اسلسا

مهلمات لي قلب

اعمل

ااوان
يا

نبلشد

وض

االب
ر با

مقارر ماي ار « :

حبس به مدك معيني كاه باي
»

ر عما

ياك

ام ساي سال

چنين قلنوني به قلضاي

 .71ورو به بح تفصيلي ر اين هصاوص م ملن ي اري را
ر اين بلب كه تدوين بخشي
مي طلبد مقلله ي ر نويسند
ام آن به پليلن رسيد است ،مبلح مفصالي را ر وارايم
بينالمللي ،تعريف و مصال  ،مميناههلي تالريخي ،حضاور
آن ل ر اسلسنلمه يوان كيفري بينالمللي طرح كار  ،و
حوم ص حيتي يوان كيفري بينالمللي را ر هصاوص آن ال
ر بخشاي ام ايان مقللاه باه
تشريج و نقد هواهد كر
مشك ك عمد اي كه احيلنل كشورهلي اس مي هصوصل ايران ر
الحل به اسلسنلمه ياوان مواواه هواهناد شاد ،اشالر
هواهد شد
73. Criminal discretion..
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يك ص حديد وسي
مهر

هواهاد

كيفري74

تال

ا

بينالمللي را ولو به ياك روم حابس
ر ايان مال

هاي

مهلماك كناد ،ميارا

حداقلي براي مهالماك معاين نشاد

اسات

همچنين اسلسنلمه

يوان

ر بند ب مل

به صورك كلي و اب ل آوري « ايرا

1

صادمه

شديد نسبت به س مت وسمي يل روحي اعضالي
يك گارو » را ام وارايم نس كشاي شامر
و ياال آنكااه

اساات

اسلساانلمه

ر بنااد ك ماال

يااوان بااه صااورك كلااي و

اب ل آوري هر نوض ام « اعمل
مشلبه

7

غيرانسلني

ي ري كه علمدا به قصد ايهل

رن

ع يم يل صدمه شديد به وسم يل باه سا مت
روحي و وسمي صورك پذير » را ام ونليالك
ضدبشري به حسلب آور

به ن ر ميرسد كاه

اع لي هرگونه صا حديد وساي
قضلك

يوان،

ر صورك عد

هدايت و يل كنتر كنند

كيفاري باه

تدوين مكلني

مشخج ،ممكن اسات

اط
اه توسا
اميملك غيرعل منا
ادور تصا
اب صا
مووا
مقلملك قضليي
مساائله الحاال
استق

يوان شو

ام طرفاي ايان

كشااورهليي را كااه

حقوقي مبتنيبار گرايشالك

اراي
يناي،

سنتي ،و آيينهلي عرفي هساتند بال مشاك
74. Discretion..
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ودي روبرو هواهد سلهت
سو
شد

آنكه حضور برهي اموارايم ليسات
يوان هللي ام مبلح

ر اسلسنلمه

و

منلقشاالك واادي حقااوقي نميبلشااد ،بلكااه
تعدا ي ام آنلن باره ف اصاو
كيفري پذيرفته شد

توساط بر هي كشاورهل

ميبلشد ،كاه ايان هاو
الحل

و مقارراك

به اسلسنلمه

مسايله پاذيرش و

ياوان را بال مشاك

ب رو مواوه هواهد سلهت
ر هلتمه بليد متذكر شد ام آنهاليي
كه براي اولينبلر ن ل
بينالمللي مور

ا ستلني

ر س ج

ته ياه و آم ملي

قارار

ميگير  ،ايفلي صحيج نق

اتلن ،و
ا سا

نتيهه تحقق عادالت بادون مشاك
توضيج آنكاه،

بو

ا ساتلن

ر

نخواهاد

ر پي ياري

علوي بينالمللي نبليد باه

سيساتم

هي

حقوقي هلصي وابساته بلشاد ،بلكاه تن ال
بليد
ر

ر و ت تيمين منالف

فاالض ام ولمعااه بينالمللااي گاال

بر ار

ولي به هرحل  ،ام

بروم مشك
ووو

بينالمللاي و

عوام

نسبت به استق
متعد

عملاي

يدگل

ا ساتلن بال

نفوع و فشلر

معلصر امري ممكنالوقوض ،بلكه

ر

نيلي

ر شارايط

كنوني تحكيم ن م نوين و الني ا عاليي و
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انحصلري حق وتو توسط شوراي امنيت

اعمل

قريبالوقوض هواهد بو
خاتمه
قلنوني بو ن ور
بدي ي و مسلم

اصو

و مهلماك بلياد ام
ر پروند هلي كيفاري

اارايم
ااين وا
ااد ،و تعيا
ااي بلشا
بينالمللا
بينالمللي و مهلماك آن ل بليد توسط ياك
بينالمللي صورك پذير

ا گل

كه براسل

ادار
اي و پليا
ارراك اسلسا
ال مقا
البق با
و م ا
بينالمللي تيسيس شد

بلشد

توضيج آنكه طريق عل ي باراي تيسايس
ن ل هلي بينالمللاي و مخصوصال ن ل هالي
قضليي آن وض
آن است

قلنون منلسب و كلم

ايان امار

باراي

ر عرصاه بينالمللاي

امكلنپذير نخواهاد باو  ،م ار آنكاه ام
طريق انعقل
اذير
پا

اي
اك قلضا
اه يا
الفل آنكا
مضا

نميتواند
حقو

كيفري بينالمللي استنل

كند ،م ار

سيستم حقو

اهلاي او

حلكم

وار

و اعتبلر و اوراي آن

حقوقي

اي
اهلا

ر امر محلكماه و مهالماك باه

آنكه معلهد
شد

يك معلهد

بينالمللي صاورك

اهلي

ر حدو

كه عل تال برا سل

سيستم
شارايط

ر قلنون اسلسي و بل قوانين عال ي
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بليد باه امضال و تصاويب مقلمالك رسامي
بلشد

پذيرفته شد

اياان روش م مئنتاارين و تن اال را
منلسب باراي تيسايس ياك
بينالمللي است ،كه شللو
انلمه
اسلسا

ا

گل

آن

كيفاري
ر تصاويب

اي ر
اري بينالمللا
اوان كيفا
يا

روومي  0221پليهري ي شد

بر اين اسال

يوان كيفري بينالمللي يك محكمه كيفاري
كاه بار اشاخلص حقيقاي

ائمي هواهد بو

نسبت به ارتكلب ورايم بينالمللي صا حيت
كيفري هواهد
 ،ام قب

وي

يوان باره ف محالكم

اشت
ا گل

مهه باراي مهالماك

مهرملن ون اي يوگسا وي سالبق و روانادا
موقتي و محدو
يك حوم

به مملني هلص و منحصر به

هلص وارافيليي نخواهد بو

بدون شك ايهل

چنين

يواني

كه باه

محلكمه مهرملن بينالمللي هواهد پر اهت،
ميتواند مثبت و قلب
ميرا

تووه ارميلبي شو

يوان ميتواناد ن ال ي بينالمللاي

براي توسعه و رعليت حقو

بشر و همچناين

حمليت و حفا

صالج و امنيات بينالمللاي

بلشد

مسلمل

يوان ضامن ب ر بار اري ام

اصو

كلي حقو

بينالمللاي و عارف حقاو

بينالمل
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ر

اد
آينا

اراي وضا
ام با
اي م ا
منبعا

بينالمللي و اصو
گر

الي
عرف ا

وديد حقوقي بينالمللي

 ،كه ق عل مشلركت ولمعه بينالمللاي
ر و ات رسايدن باه ن ام و

ر اين هصوص

امنيت بينالمللي و حف

ياوان،

كالرايي

مؤثر بلكه ضروري ميبلشد
البته اگر
بخواهد

يوان كيفاري بينالمللاي

ر صحنه بينالمللي مفيد و معتبر

بلشد ،مم

است كه مستق  ،بيطرف ،عل
ياوان هرگا

مقتدر بلشاد

و

نبلياد تحات

تيثير و يل قيمومت هي ياك ام كشاورهل و
اوراي
اي شا
اي حتا
المملن لي بينالمللا
ال سا
يا
امنيت قرار گير
راه لي حف

استق

بدي ي است كه يكاي ام
و بيطرفي

يوان عاد

الي
اي ام ق ب ا
اه يكا
اللي آن با
ات ي ما
وابسا
اقتصل ي ميبلشد
استق

اركلن

يوان مخصوصال قضالك و

ا ستلن آن نسبت به اقاداملك
تضمين گر

هو

ميرا موفقيت چنين

بلياد

ا اگ اي

ر عرصه بينالمللاي مرهاون آن اسات كاه
پرسن

و كلرمندان و هصوصل قضلك آن معين

و مشخج بو

 ،ام استق

كلما

و امنيات

شااالي و تصاادي برهااور ار بااو

 ،و ام

مداهلاااه مساااتقيم و يااال غيرمساااتقيم
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ر

سلمملن لي بينالمللاي و يال كشاورهل
تصميملك آن ل مصون بلشند

ا اگااه كيفااري بينالمللااي

باالمهر

بليد بتواند يك سيستم مقتدر و منصافلنه
اري و
ايدگيهلي كيفا
ر رسا

اهاي را
و عل منا

محلكمااه و مهاالماك مهرماالن بينالمللااي
پليهري ي نمليد ،تل بتواند آن شكلفي را
كااه ام ناالتواني

اهلااي

ا گله االي

ر

رسيدگي به پروند هلي كيفاري بينالمللاي
نلشي ميشو

ُ
پر نمليد

رهصوص الحل
كشور به اين
مم

و يل عاد

الحال

يوان و پذيرش اسلسنلمه آن

است متخصصلن اه

فن و حقوقدانلن آن

كشور و ت اتخلع تصاميمي صاحيج و
مشلركت

ر ن ل

سلمند

ر سلهتلر ن ال

رو ات

بينالمللي و ايفلي نقشي
بينالمللاي

هم گر آيند ،و به ارميلبي كلم
عملي آن پر اهته و نتلي
الحاال

ياك

ور

تئوري و

ات و منفاي
مثبا

بااه آن را بررسااي موشااكلفلنه

نمليند
البته بليد به اين نكته تووه
كه گرچه براي برهي ام كشورهل الحل

اشات
باه

يوان كيفري بينالمللاي و اسلسانلمه آن
مشك تي را به همرا
111

هواهاد

اشات ،امال

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و سوم

سن يني هشونت ورايم بينالمللي باه حادي
تحما

غيرقلبا

او
اد با
هواها

ايثير
اه تا
كا

نلم لوبي بر ولمعه آن كشور وار
نمو

هواهاد

ام طرفي هم نبليد منت ر ملند تال

رومي فرا رسد كه تملمي مشك تي كاه فارا
را
حاا

يوان كيفري بينالمللاي قارار
گاار

 ،و آن اال

رهصوص الحل

تصااميم ن االيي را
كار  ،بلكاه

باه آن اعا

ال
اور فعا
اد حضا
اورهل بليا
كشا
ابتاادا

يك

اوي
ها

را ام

ر صااحنههلي بينالمللااي حفاا

نمليند ،تال آنكاه مياو
فعللي

ار

ر عرصه بينالمللي،

چناين مشالركت
ساتيلبي باه

يوان كيفري بينالمللي فعل  ،عل منه

ادر
و مقتا

الماك
اب و مها
ر رسايدگي ،تعقيا

مهرملن بينالمللي بلشد

درآمدي بر تأسيس دادگاه كيفري ...
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