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مقدمه
ماده  89اساسنامه رم به شورای امنیت اجازه میدهد وضعیتهايی را که منتهی به ارتکاب جرايم
موضوع ماده  5اساسنامه میشود ،به ديوان ارجاع دهد .همین اساسنامه ،برابر ماده  81خود،
شورای امنیت را مجاز میکند که با قطعنامة 8فصل هفتمی ،با مداخله در کار ديوان ،تعلیق
تحقیق يا تعقیب در برخی از جرايم بینالمللی را سبب شود .چون جرايم موضوع صالحیت ديوان
کیفری بینالمللی ،نتیجه مخاصمات داخلی يا تالقی صاحبان قدرت در دو يا چند کشور است،
حقوق کیفری بینالمللی با جرايمی روبهروست که کامالً ماهیت قدرتمحور ،حاکمیتی و سیاسی
دارند .برخالف حقوق داخلی که ماهیت جرايم آن منحصر به جرايم سیاسی نیست ،جرايم در
عرصه جهانی ،در عین جرمبودن ،به علت ارتباط فراوان با سیاست ،صلح و امنیت بینالمللی را
تحت تأثیر قرار میدهد .ماهیت توأمان مجرمانه و سیاسی جرايم بزرگ بینالمللی ،شرايطی را
فراهم میآورد که در پی وقوع جرايم بزرگ بینالمللی ،ديوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت
سازمان ملل متحد ،همزمان خود را محق به ورود و صالح به رسیدگی بدانند؛ يکی برای تحقق
عدالت و ديگری برای اعاده صلح و امنیت بینالمللی مداخله و اعمال صالحیت کنند .صرفنظر
از اينکه ورود کداميک اولويت دارد و فارغ از بحثهای نظری ،مانند «بدون صلح امکان عدالت
وجود ندارد» و «اگر صلح میخواهید دنبال عدالت باشید» 2،دو نهاد ظاهراً صالح برای رسیدگی
به يک وضعیت ،گاهی در کنار هم و زمانی در مقابل هم قرار میگیرند .ارجاع وضعیت دارفور و
لیبی به ديوان از سوی شورای امنیت ،نمونهای از تعامل اين دو در زمینه حقوق کیفری بینالمللی
است ،همچنان که صدور قطعنامه  8422شورای امنیت و مستثناشدن نیروهای حافظ صلح 9تبعه
کشورهای غیرعضو ديوان 4،از مجازات ديوان را میتوان تقابل آنها در نظر گرفت .بدين صورت،
اهمیت پژوهش در اين مورد که مناسبات حقوقی اين دو نهاد بینالمللی چگونه بايد باشد ،روشن
است .اينکه آيا روابط و مناسبات حقوقی حاکم بین اين دو ،سمتوسويی عدالتمحور دارد يا
بیشتر ناظر بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی است ،سؤال اصلی اين نوشته خواهد بود .بهعنوان
نمونه ،هرچند بسیاری از اعضای شورای امنیت در هنگام تصويب قطعنامه  )2005(8539در مورد
جنگ دارفور ،تأکید کردند که اهداف صلح و عدالت میتواند و بايد همزمان دنبال شود 5،به جهت
اينکه هم شورای امنیت و هم ديوان کیفری بینالمللی ،هر دو محصول اجتماع اراده دولتها
1. Resolution
2. https://blogs.commons.georgetown.edu/campusministry/2016/09/12/jaspa_2016: 2017.05.29.
3. Peace-keeping forces
4. Jain, Neha, “A Separate Law for Peacekeepers: The Clash between the Security Council and the ICC”,
European Journal of International Law, vol. 16, No. 2, 2005, p. 250.
5. Oette, Lutz, “Peace and Justice, or Neither?: The Repercussions of the al-Bashir Case for International
Criminal Justice in Africa and Beyond”, Journal of International Criminal Justice, 8, 2010, p. 347.
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هستند ،به نظر سیاست بینالملل ،نسبت به حقوق بینالملل از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
لذا مقاله در مقام اثبات اين فرضیه است که عرف حاکم در حقوق کیفری بینالمللی يعنی برتری
سیاست بر حقوق ،موجب حبس عدالت کیفری بینالمللی شده است .از سوی ديگر میتوان ماده
 89را بهنوعی اعطای صالحیت کمرنگ جهانی به ديوان رم در نظر گرفت .بنابراين ،موضوعات
مورد توجه اين پژوهش از اين قرار است :بررسی نقش مثبت ماده  89برای پاسخ به سؤال اصلی
و اثبات فرضیه اصلی ،نقض استقالل قضايی و بیطرفی ديوان ،ماده  81اساسنامه بهعنوان حق
وتو قضايی شورای امنیت ،اطاله دادرسی ،مناسبات يکطرفه میان آن دو ،و فقدان نظارت قضايی
و سیاسی بر شورای امنیت.
 .7ماده  79ترمیم اندک صالحیت جهانی 6دیوان
بهموجب ماده  89اساسنامه رم ،عالوه بر دولتهای عضو و دادستان ،شورای امنیت مجاز است
وضعیتی را که يکی از جنايات داخل در صالحیت ديوان در آن شرايط صورت میگیرد به ديوان
ارجاع دهد .دادن چنین اختیاری به شورای امنیت ،داليل سیاسی و حقوقی مختلفی داشت .اما
بیترديد ،اصلیترين دلیل آن ،ترس و واهمه دولتها از تداوم تشکیل محاکم کیفری موردی
بهوسیله شورای امنیت و در نتیجه ،بیخاصیتشدن ديوان رم بود؛ هرچند که از نگرانی تکتک
دولتها از تسلط قضايی شورای امنیت هم نبايد بیتفاوت گذشت .به ديگر سخن ،يکی از داليل
اعطای چنین حقی به شورای امنیت ،بیش از آنکه اراده دولتها به تقويت کارآمدی ديوان ،و
اقدام حقوقی باشد ،ناشی از نگرانی آنها از نقش مخرب و سیاسی شورای امنیت بود .فارغ از نیت
دولتها ،اعطای چنین اختیاری به شورای امنیت ،ضروری به نظر میرسید.
در خصوص اعطای اين امتیاز به شورای امنیت بايد گفت که اين اختیار ،اتفاقاً و به علت
مرتبطبودن آن با وظیفه اولیه شورای امنیت ،نهتنها منفی نیست بلکه بنا به داليل زير ،الزم و
حتی ضروری بوده است ،چون اين اختیار سبب میشود که اوالً ،اين رويه در شورای امنیت
سازمان ملل متحد جا بیفتد که راهحل همه مسائل ،فقط نظامی و سیاسی نیست و میتوان خیلی
از موضوعات را از طريق حقوقی و قضايی ،از راه ديوان کیفری بینالمللی يا ساير مراجع قضايی
بینالمللی ،با کمترين هزينه انسانی و مالی حلوفصل کرد .بهعالوه ،شکلگیری اين رويه در
شورای امنیت موجب میشود در درازمدت ،شورای امنیت از تشکیل ديوانهای کیفری که به
اعتقاد برخی از حقوقدانان بینالمللی مانند داويد اريک 7،اصالً در صالحیت آن نهاد سیاسی

6. Universal jurisdiction
7. David Eric
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نیست 1،اجتناب کند .روشن است که نتیجه قهری و قطعی اجتناب شورای امنیت از تشکیل
دادگاه ،اعم از کیفری و غیر آن ،تفکیک و تقسیم وظايف ارکان ملل متحد و نظم در روشهای
حلوفصل اختالفات بینالمللی و در نهايت ،رشد حقوق بینالملل خواهد بود .ثالثاً ،وجود ارتباط
قانونمند بین شورای امنیت و ديوان کیفری بینالمللی به نوبه خود ،باعث ترغیب و تشويق
دولتها برای پیوستن هرچه بیشتر به ديوان و در نتیجه ،رشد حقوق کیفری بینالمللی میشود.
ممکن است اين سؤال مطرح باشد که چگونه ممکن است دخالت شورای امنیت با آن ترکیب
نامتقارن از چند کشور محدود و با حق قانونی ولی غیرعادالنه وتو 3در ديوان در ارتقای حقوق
بینالملل و حقوق کیفری بینالملل مؤثر افتد؟ در جواب بايد گفت که اين اختیار برخالف
ظاهرش ،دخالت مستقیم و يکمرحلهای نیست بلکه در نهايت ،تصمیم بر اينکه چه وضعیتی
برای اعمال صالحیت ديوان قابل پذيرش است و کدامین وضعیت قابل پذيرش نیست ،بر عهده
ديوان و شعبه مقدماتی آن است .همچنان که درخواست مورخه  28اوت  2001شورای امنیت
سازمان ملل متحد در خصوص پرونده دارفور از دادستان ديوان ،که سبب تقاضای دادستان ديوان
برای صدور جلب عمر البشیر از شعبه مقدماتی شد ،علیرغم اينکه تقاضای دادستان حاوی
مدارک و اسناد مستدل برای مسئولیت عمر البشیر در جنايات مزبور بود ،بهصورت خودکار ،سبب
صدور حکم جلب وی نشد .نهتنها شورای امنیت ،حتی دادستان ديوان کیفری هم توانايی و اختیار
80
صدور چنین حکمی را نداشت و در نهايت ،شعبه مقدماتی ديوان ،تصمیم نهايی را اتخاذ کرد.
مضاف بر آن ،حضور سه قاضی برای نظارت بر تصمیمات دادستان موجب میشود که جلوی
اعمال ساليق سیاسی کامالً گرفته شود88.
حقوقدانان بینالمللی ،مکرراً ضرورت وجودی صالحیت جهانی ديوان را بیان کردهاند 82.به
اعتقاد برخی از آنها ،اعمال صالحیت جهانی مطابق کنوانسیونهای ژنو ،نه اختیار ،بلکه وظیفه
دولتها محسوب میشود 89.لذا وجود چنین حقی برای شورای امنیت ،فقدان 84صالحیت جهانی
ديوان رم را اندکی ترمیم میکند زيرا در حالت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت ،برابر بند
 .8امینینیا ،عاطفه؛ ضمانت اجرا در سازمان ملل ،فرهنگشناسی ،8939 ،ص .272
 .9هرچند حق وتو از اختیارات مصرح برای اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است ،به علت اينکه اوضاعواحوال
ال تغییر کرده است ،حق مذکور در شرايط امروز حقوق بینالملل دربرگیرنده و
جهان نسبت به سال  8345میالدی کام ً
بازتابدهنده اراده جهانی نبوده و با وجود قانونیبودنش ،ناعادالنه ارزيابی میشود.
 .70طهماسبی ،جواد؛ صالحیت ديوان کیفری بینالمللی ،زيتون ،8911 ،ص .842
11. Sang-Hyun, Song, “The Independence of the ICC and Safeguards against Political Influence”,
Journal of Separation Science, 30, 15, 9, 2007.
12. Trahan, Jennifer, The Relationship between the International Criminal Court and the U. N. Security
Council: Parameters and Best Practices, Springer, 24, 2013, 420.

 .79شريعتباقری ،محمد جواد؛ حقوق کیفری بینالمللی ،جنگل ،8911 ،ص .821
14. Lack
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(ب) ماده  ،89ديگر محل وقوع جرم ،تابعیت قربانی و تابعیت جانی ،مثل آنچه در قضايای دارفور
سودان و لیبی اتفاق افتاد ،مطرح نیست و شورای امنیت بهنوعی به نمايندگی از کلّ جامعه جهانی
و در چارچوب وظايف قانونی و منشوری خويش اقدام میکند و اين اقدام شورای امنیت،
جهانشمول است .قبول اين اختیار برای شورای امنیت در ديوان ،در واقع ،قبول ضمنی و
کمرنگ صالحیت جهانی ديوان کیفری بینالمللی است .افزون بر آن ،در مواقعی که شورای
امنیت ،وضعیت را به ديوان ارجاع میکند ،مطابق ماده  82اساسنامه ،عضويت دولتها ،تأثیری در
صالحیت ديوان نداشته 85و تبعیضی به نام دولت عضو و غیرعضو اساسنامه وجود ندارد .اين به
نوبه خود ،تقويت عدالت بینالمللی را به دنبال دارد .متأسفانه در نبود روش حقوقی موضوعه
بینالمللی جهت بهرهمندی از اين خصیصه مثبت ،شورای امنیت در ارجاع و عدم ارجاع
وضعیتها همچنان به روش سیاسی اقدام میکند .ازآنجاکه ماده  89بهتنهايی اکسیر تمام
مشکالت روابط اين دو نیست ،معايب اساسنامه ذيالً بررسی میشود.
 .7نقض اصل بیطرفی 76و استقالل دیوان
حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بیطرف ،از اصول اساسی دادرسی عادالنه است که در
غیاب معیارهای مذکور ،تحقق عدالت کیفری غیرممکن است .لذا اين معیارها حداقل در چارچوب
عمومی مورد توجه اسناد بینالمللی است 87.البته و برخالف تصور رايج ،دادرسی عادالنه ،منحصر
به تضمین حقوق متهم نیست بلکه بهرهمندی همه اصحاب دعوا و افراد درگیر در فرآيند دادرسی
از تمامی حقوق خود به معنای دادرسی عادالنه است 81.دادگاه ،زمانی مستقل خواهد بود که
مطابق اصل قانونی بودن جرايم و توسط قانونگذار و افراد فاقد نفع و ضرر و قبل از وقوع جرايم
ايجاد شده باشد .بنابراين ،مهمترين موضوع در اين خصوص ،يافتن جواب اين سؤال است که آيا
ديوان بهموجب قانون ايجاد شده است يا خیر؟ 83درست است که ديوان کیفری بینالمللی از پیش
موجود بوده و برابر ماده  88اساسنامه فقط صالحیت خويش را به جرايم ارتکابی بعدی اعمال
میکند ،اما مؤسسین اين ديوان ،نظر به ماهیت جرايم داخل در صالحیت آن ،کموبیش ذینفع
 .75سلیمی ،صادق؛ «ارتباط شورای امنیت و ديوان کیفری بینالمللی در پرتو بازنگری  ،»2080پژوهش حقوق عمومی ،دوره
شانزدهم ،شماره  ،49زمستان  ،8939ص .815
16. Principle of Impartiality
17. Machenzie, Ruth and Sands, Philippe, “International Courts and Tribunals and the Independence of
the International Judge”, Harward International Law Journal, vol. 44, No. 1, 2003, 275.

 .78صفری ،سجاد؛ «دادرسی عادالنه» ،تعالی حقوق ،دادسرای عمومی و انقالب اسالمی تهران ،شماره .8911 ،85
 .79جاللی ،محمود و سلمان زيالبی؛ «اصل استقالل قضايی ديوان کیفری بینالمللی» ،پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه
تربیت مدرس ،شماره  ،8939 ،2صص  81و .27
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هستند.
از سوی ديگر ،مطابق ماده  2اساسنامه رم ،ديوان کیفری بینالمللی با سازمان ملل متحد
بهموجب موافقتنامهای که به تصويب مجمع دولتهای عضو رسیده و سپس به امضای رئیس
ديوان از طرف ديوان میرسد ،رابطه برقرار میکند .اين مهم ،مطابق ماده  9توافق منعقده بین
ديوان و سازمان ملل تأيید شده است .پس ديوان ،منشور سازمان و سازمان ،اساسنامه ديوان را
قبول کرده است که اين به لحاظ نظری ،داللت بر استقالل اين دو از هم دارد .ديوان رواندا در
پاسخ به ايراد عدم استقالل آن از شورای امنیت ،با استناد به رأی ديوان دادگستری بینالمللی در
قضیه آثار احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد که با وجود ايجاد از سوی مجمع عمومی،
مستقل است و احکامش را الزماجرا اعالم کرده بود ،استدالل کرد که ايجاد اين دادگاه بهواسطه
قطعنامه شورای امنیت نمیتواند استقالل و موجوديت او را خدشهدار کند 20.مطابق استدالل فوق،
به باور حقوقدانان معتقد به حقوق بینالملل حاکمیتمحور ،حتی اگر ديوان کیفری بینالمللی
توسط مجمع عمومی يا شورای امنیت ايجاد شود ،دلیلی بر عدم استقالل ديوان نخواهد بود.
بنابراين يکی از مسائل مطرح در مورد محاکم کیفری بینالمللی ،وابستگی آنها به دولتها و
ساير نهادهای بینالمللی است 28،چرا که اکثر جنايات بینالمللی را اشخاص قدرتمند ،سران
نظامی و سیاسی مرتکب میشوند .در اين وضعیت ،عدم معاضدت کشورها در موضوعاتی مانند
دستگیری متهم و کمک به جمعآوری ادله و شواهد ،دادرسی عادالنه را تقريباً غیرممکن
میکند 22.لذا وابستگی عملکرد ديوان به دولتها و ساير بازيگران بینالمللی غیرقابل انکار است.
چون مفهوم عدالت ،عنصر اصلی متن اساسنامه بوده و مشروعیت دادگاه به عادالنهبودن29
اوست 24،بهرغم اينکه بهمنظور کاستن از کاهش فشار بر قضات برای انتخابهای بعدی ،آنها
فقط برای يک دوره انتخاب میشوند و باوجود اينکه در انتخاب آنها ،ويژگیهای کامالً حقوقی،
تخصص و تعهدشان شرط اصلی است ،آخراالمر ،انتخاب قضات دادگاه به عهده مجمع
دولتهای عضو است .مجمع دولتهای عضو ،نهايتاً متشکل از نمايندگان سیاسی و ديپلماتیک
کشورهای عضو است که حسب مورد ،مالحظات سیاسی خود را در تمام موضوعات و
20. Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal, Advisory
Opinion, ICJ Rep. 13 July 1954, p. 53. http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1,15Apr.2017.
21. Cryer, Robert, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University
Press, 2010, 2, 432.

 .77صابر ،محمود و حسین ناظريان؛ «مهلت معقول دادرسی در ديوان کیفری بینالمللی و آرای دادگاه اروپايی حقوق بشر»،
پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره هجدهم ،شماره  ،4زمستان  ،8939ص .55
23. Bangmwabo, F. X., “The Right to an Independent and Impartial Tribunal: A Comparative Study of
the Namibian Judiciary and International Judges”, http://kas.de/upload/auslandshomepages/Namibia/
IndependenceJudiciary/bangambwabo.pdf, last visited 14 Nov. 2010.

 .74جاللی و زيالبی؛ همان ،ص .48
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تصمیمگیریها ازجمله انتخاب قضات اعمال میکنند 25.در نتیجه ،ذکر کلماتی مانند داشتن
سجايای عالی اخالقی ،کمال و اوصاف بیطرفی در داوطلبان عضويت در ديوان ،از اعمال
ساليق سیاسی نمايندگان دولتها جلوگیری نمیکند؛ پس میتوان با اندکی مسامحه ،قضات را
نمايندگان شبهسیاسی دول و قدرتهای سیاسی فرض کرد .به ديگر سخن ،وجود و فقدان
کماالت اخالقی و حقوقی در داوطلبان عضويت ،با انتخابکنندگان که نمايندگان سیاسی هستند،
بیارتباط خواهد بود .در اين زمینه ،شعبه پژوهش ديوان کیفری يوگسالوی سابق در پرونده
فوروندژيا 21با آنکه وجود محکمهای بیطرف و مستقل را جزء الينفک اصل ضرورت محاکمه
منصفانه میداند 27،در پاسخ به اعتراضات متعدد به عدم استقالل ديوان ،تنها به استدالل سیاسی
بسنده و اعالم میکند که «همه محاکم کیفری در نهايت توسط يک رکن سیاسی ،قانونگذاری
میشوند» و با اين استدالل غیرحقوقی ،خود را از بار مسئولیت اثبات استقالل ديوان میرهاند.
گفته میشود که سازمانهای بینالمللی ازجمله محاکم کیفری بینالمللی ،به دلیل داشتن
اداره مستقل و صالحیتی ممتاز از دولتهای عضو خود ،بهعنوان اشخاص حقوقی عمومی حقوق
بینالملل شناخته میشوند؛ لذا عالوه بر صالحیتهای مصرح در اساسنامه ،يعنی صالحیتهای
تصريحی ،از صالحیتهای ضمنی هم برخوردارند 21و میتوانند با استفاده از صالحیتهای
ضمنی ،مستقل از دولتها اقدام کنند .اما حقوق عرفی و موضوعه بینالمللی ،همانند ماده 94
حقوق معاهدات  8313وين يعنی عدم امکان تحمیل هر نوع تعهد بدون رضايت دولتها بر
آنها ،نشان میدهد که در حقوق بین دول ،اصل بر صالحیت محدود تصريحی سازمانهای
بینالمللی است و صالحیتهای ضمنی آنان ،قدرت عبور از اصل رضايت حاکمیتها را به هیچ
وجه ندارد .صالحیتهای ناقص محاکم کیفری مؤيد اين مدعاست.
در حالت کلی ،محاکم کیفری بینالمللی محصول اشتراک حاکمان و مشارکت سیاستمداران
است و از ديگر سو ،دولتها بخصوص دول قدرتمند مانند اياالت متحده ،بههیچوجه حاکمیت و
سیاست خارجی خود را به معاهدات منطقهای و جهانی حقوق بشر محدود نمیکنند 23.در هر
حال ،تأ سیس دادگاه کیفری با صالحیت انحصاری در مباينت با اصل حاکمیت و منافع ملی
دولتهاست 90.افزون بر آنها ،نحوه همکاری دولتها با ديوان و مسائلی مانند ارائه اطالعات
 .75فضائلی ،مصطفی؛ داوری عادالنه محاکمات کیفری بینالمللی ،شهر دانش ،8917 ،ص .81
26. Furundzija Case
27. Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008, 486.
 .78موسیزاده ،رضا؛ سازمانهای بینالمللی ،میزان ،8911 ،ص .97
29. Forsythe, P. David, “Human Rights and US Foreign Policy: Two Levels, Two Worlds”, Political
Studies, 43, 1, 1995, 117.
30. Greafrath, Bernhard, “Universal Criminal Jurisdiction and an International Criminal Court”,
European Journal of International Law, 67, 1, 1990, 82.
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محرمانة مرتبط با امنیت کشور ،در فرآيند دادرسی ديوان ،فوقالعاده مؤثر و سبب سؤاالت فراوانی
است .بهعنوان مثال ،کشورها تا چه اندازه در ارائه اطالعات محرمانه خود ،مشتاق به همکاری
هستند يا بهصرف ارائه اطالعات محرمانه ،آيا مجاز به درخواست رسیدگی غیرعلنی در ديوان
هستند يا بايد اين اطالعات محرمانه ،تهديدی بر امنیت ملی آنها باشد تا بتوانند چنین
درخواستی بنمايند 98.لذا عاليق و ساليق سیاسی دولتها و شورای امنیت ،بر فرآيند و زمان
دادرسی و صالحیتهای محاکم کیفری بینالمللی ،فوقالعاده مؤثر است .اين اثرپذيری در موادی
مانند ماده  87اساسنامه ،مبنی بر صالحیت ثانويه و تکمیلی ديوان رم نسبت به محاکم ملی ،ماده
 31داير بر همکاری دولتها با ديوان يا مواد  89و  81اساسنامه وابستگی ديوان به شورای
امنیت ،خود را نشان میدهد .در نتیجه نمیتوان ديوان کیفری بینالمللی را به دلیل وابستگی به
دولتها و سازمانهای بینالمللی در تدوين سند مؤسس ،ايجاد و تجهیز محاکم ،انتخاب قضات و
همکاری دول ،مستقل و بیطرف دانست .البته شدت وابستگی و فقدان بیطرفی در ارتباط با
شورای امنیت ،از سايرين پررنگتر است زيرا کشورهای عضو دائم میتوانند يکجانبه با توسل به
حق وتوی خود بهموجب ماده  27منشور سازمان ملل ،هرگونه تقاضای تعلیق از سوی شورای
امنیت را رد کنند که اين شیوة دخالت و اعمال نفوذ در روند انجام وظايف يک نهاد قضايی که
«استقالل» و «بیطرفی» ،دو رکن جدايیناپذير آن محسوب میشود ،نتايج مطلوبی نخواهد
داشت92.
 .9ماده  76تعمیم حق وتو
در جريان کنفرانس رم برای تشکیل ديوان کیفری بینالمللی ،برخی کشورها ازجمله امريکا،
عقیده داشتند که رسیدگی مستقل ديوان به جرايم بزرگ بینالمللی 99،ناديدهگرفتن منشور
سازمان ملل متحد است .بنابراين تأکید میکردند که ديوان بايد وابسته به شورای امنیت باشد.
عده ديگری مانند هند نیز بر استقالل ديوان تأکید داشتند 94.گفته میشود که برابر بند  9ماده 29
طرح کمیسیون حقوق بینالملل 95برای تشکیل ديوان ،در حالتهايی که شورای امنیت در حال
بررسی يک وضعیت باشد ،هیچ تعقیبی نبايد صورت میگرفت مگر آنکه شورای امنیت ،تصمیم
ديگری اتخاذ کند .حاضران در کنفرانس ،ماده  29طرح مذکور را به علت نقض بیطرفی ديوان از
31. Safferling, Cristoph, Towards an International Criminal Procedure, Oxford University Press, 2001, 239.
 .97طهماسبی ،جواد؛ صالحیت ديوان کیفری بینالمللی ،جاودانه جنگل ،8911 ،ص .841
33. International Major Crimes
 .94شريعتباقری ،محمد جواد؛ حقوق کیفری بینالمللی ،جنگل ،8917 ،ص .92
35. International Law Commission
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سوی شورای امنیت رد کردند 91.ولی در نهايت ،ماده  81در اساسنامه رم گنجانده شد که برابر
اين ماده ،پس از صدور قطعنامهای از سوی شورای امنیت بهموجب فصل  7منشور ملل متحد،
مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق يا تعقیب ،هیچ تحقیق يا تعقیبی بهموجب اساسنامه نمیتواند به
مدت  82ماه شروع شود يا ادامه يابد .اين درخواست بهموجب همان شرايط ،قابل تجديد توسط
شورای امنیت است97.
همچنین ادعا شده ،چون جايگزينی ماده  81بهجای بند  9ماده  29طرح کمیسیون حقوق
بینالملل سبب میشود که شورای امنیت هرگز نتواند در فعالیتهای ديوان قبل از ارجاع موضوع
به شعبه مقدماتی دخالت کند ،بهنوعی شورای امنیت ،محدود و در نتیجه ،پیشرفتی هرچند اندک
حاصل شده است 91.ولی نبايد فراموش کرد که اقدامات دادستان برای شروع تحقیق ،هیچ
مشکلی را حل نکرده و هیچ جنايتی را کیفر نمیدهد .تحقق عدالت ،منوط به مجازات جانی است
و مجازات ،زمانی قابل اعمال خواهد بود که کلیه مراحل مقدماتی ،بدوی و حتی تجديدنظر ،طی
و به رأی قطعی منتهی شده باشد .بنابراين ،اينکه شورای امنیت در مرحله شروع تعقیب مداخله
کند يا در شروع رسیدگی مزاحم کار ديوان شود ،در عمل ،چیزی را عوض نخواهد کرد .همچنین
مهلت تعلیق  82ماهه مصرح در ماده  81اساسنامه ،مکرراً قابل تمديد بوده و برابر اساسنامه،
ديوان هم مجاز به رد درخواست تعلیق از سوی شورای امنیت نیست .عمالً شورای امنیت
میتواند رسیدگی به پرونده خاص و مورد نظر خود را تا ابد تعلیق کند .اين امر ،جز اعطای حق
وتوی قضايی به شورای امنیت ،تفسیر ديگری نخواهد داشت 93.لذا ماده  81بهتنهايی آينه
تمامنمايی از وابستگی ديوان به شورای امنیت است .هرچند اختیارات مذکور برای مبارزه با
کارشکنی اعضای شورای امنیت در مواجهه با ديوان در نظر گرفته شد ،تا حدود زيادی ديوان را
40
تحت انقیاد شورای امنیت قرار داد.
به جهت اينکه ساختار ماده مذکور و اختیارات مصرح برای شورای امنیت در آن ،مطلقاً
غیرقابل تفسیر و در نتیجه ،غیرقابل تحديد از سوی ديوان است ،سیاسیکاری و اعمال فشار
قدرتهای بزرگ در شورای امنیت ،مانند ورود تهديدآمیز امريکا برای اعمال تبعیض و معافیت
سربازان حافظ صلح تبعه کشورهای غیرعضو اساسنامه از مقررات ديوان کیفری که به صدور
 .96پیشین ،ص .55
 .91شبث ،ويلیام؛ مقدمهای بر ديوان کیفری بینالمللی ،ترجمه :سید باقر میرعباسی و حمید الهويی نظری ،جنگل،8914 ،
ص .221
38. Stahn, Corsten, “Between Faith and Facts: By What Standards Should We Assess International
Criminal Justice?”, Leiden Journal of International Law, 25, 2, 2012, 231.

 .99طهماسبی؛ همان ،ص .841
 .40نوروزی ،میثم؛ ضمانت اجرای تصمیمات ديوان کیفری بینالمللی ،مجد ،8939 ،ص .891
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قطعنامه  8422انجامید ،نمونه روشنی از تداوم عدالت تبعیضآمیز خواهد

بود48.

 .4اطاله دادرسی
باوجود اينکه آيین دادرسی ديوان کیفری بینالمللی تا حدود زيادی کاملتر و دقیقتر است ،هنوز
ترديد وجود دارد که آيا ترکیب مذکور در اساسنامه ،سرعت محاکمات را تضمین میکند يا خیر42.
صرفنظر از معیارهای ارزيابی مهلت معقول يعنی معیار شخصی ،معیار نوعی و مختلط 49،دادرسی
دادرسی محاکمات کیفری بینالمللی در مقايسه با دادرسی داخلی پیچیدهتر است .ازاينرو،
تضمین سرعت معقول در فرآيند کیفری بینالمللی حساسیت فوقالعادهای دارد 44.اما محاکم
کیفری بینالمللی کامالً به دولتهای عضو و شورای امنیت وابستهاند .اين وابستگی ،سبب
زيرسؤالرفتن مشروعیت و قانونیبودن آنها میشود ،چون عادالنهبودن دادگاه ،مشروط به
مشروعیت اوست 45.وابستگی ،نهتنها عدالت محاکم مذکور ازجمله ديوان رم را با ترديد مواجه
میکند ،بلکه صرف زمان در مورد مسائلی مانند بود و نبود صالحیت و تقدم و تأخر محاکم ملی
صالح نسبت به هم و حل تعارض و اصطکاک اجتنابناپذير محاکم داخلی 41موجب اطاله
سهمگین دادرسی میشود .عالوه بر آنها ،صالحیت تکمیلی و احراز میل و قدرت محاکم صالح
داخلی ،زمان زيادی را تلف میکند.
مطابق بند  8ماده  ،81هرگاه دادستان ادله مستند و قابلقبولی برای تعقیب بیابد ،فارغ از
اينکه وضعیت توسط دولت عضو يا شورای امنیت ارجاع شده باشد يا دادستان ،رأساً شروع به
تحقیق نموده باشد ،دادستان موظف است که به کلیه دولتهايی که احتماالً صالحیت رسیدگی
به چنین جناياتی را دارند ،اعالم کند .به فاصله يک ماه از اين اعالمیه ،دولتها حق دارند به
ديوان اطالع دهند که از اتباع خود يا تبعه کشورهای ديگر در حدود صالحیت قضايی نسبت به
اعمالی که مشمول جنايات مندرج در ماده  5بودهاند مشغول تحقیق بوده يا تحقیقاتی به عمل
آورده است 47.وفق بند  9ماده  81دادستان تا شش ماه بعد از واگذاری امر تحقیق به يک دولت،
41. Stahn, Carsten, “The Ambiguities of Security Council Resolution 1422 (2002)”, European Journal
of International Law, vol. 14, No.1, p. 85.

 .47آقايی جنتمکان ،حسین؛ حقوق بشر در محاکمات کیفری بینالمللی ،جنگل ،8932 ،ص .829
 .49صابر و ناظريان؛ همان ،ص .55
 .44فضائلی ،مصطفی؛ دادرسی عادالنه ،محاکمات کیفری بینالمللی ،شهر دانش ،8917 ،ص .942
45. Bangmwabo, F. X., “The Right to an Independent and Impartial Tribunal: A Comparative Study of
the Namibian Judiciary and International Judges”, http://kas.de/upload/auslandshomepages/Namibia/
Independence Judiciary/bangambwabo.pdf, last visited 14 Nov. 2010. p. 432.

 .46صادقی ،میرمحمد؛ دادگاه کیفری بینالمللی ،دادگستر ،8934 ،ص .77
 .41شبث ،ويلیام؛ مقدمهای بر ديوان کیفری بینالمللی ،ترجمه :سید باقر میرعباسی ،جنگل ،8914 ،ص .223
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حق اظهارنظر در عدم تمايل و عدم توانايی دولت مذکور را ندارد .بعد از اعتراض احتمالی
دادستان به تأخیر ناموجه در رسیدگی دولتها ،شعبه مقدماتی ،مسئول رسیدگی به تمايل و
توانايی دولت مذکور خواهد بود که البته تا زمان صدور قرار از شعبه مقدماتی ،دادستان فقط حق
درخواست صدور قراری برای حفظ ادله خواهد داشت .عالوه بر ماده  81در سايه موانع ماده 83
عمالً ديوان به مدت يک سال در بالتکلیفی کامل خواهد بود .نظر به اينکه مرتکبان اين جرايم،
رابطه نزديک و نفوذ زيادی در دولتها دارند ،امکان ازبینرفتن برخی از داليل و آثار جرم در
مدت زمان مذکور وجود دارد .افزون بر آن ،فقدان جرمانگاری مناسب به جنايات مندرج در
اساسنامه در قوانین داخلی ،بر توانايی دولتها ازجمله زمان دادرسی تأثیر میگذارد 41.فقدان
جرمانگاری بینالمللی و جرمانگاریهای مغاير احتمالی در قوانین داخلی دولتها 43يکی از مظاهر
عدالت تبعیضآمیز خواهد بود.
در حالتی هم که شورای امنیت به استناد قطعنامة فصل هفتمی و ماده  81درخواست تعلیق
تحقیق يا تعقیب 50را مینمايد ،نظر به مجازبودن شورا به تمديدهای مکرر ،عمالً بدون اجازه
شورای امنیت ،دادرسی معلق خواهد ماند .در نتیجه ،در همه حاالت به علت وابستگی ديوان به
دولتها و شورای امنیت ،که بنا بر آنچه گفته شد ،عموماً ماهیت سیاسی دارد ،سبب اطاله
دادرسی میشود که با دادرسی دادگرايانه ،رعايت حقوق بزهديده ،متهم و تحقق عدالت کیفری
بینالمللی مغايرت دارد .عالوه بر آنها و در غیاب صالحیت اجباری ديوان ،وجود مواد ،81 ،87
 11 ،83و  31اساسنامه ،آشکارا مانع همکاری بهموقع و سريع دولتهای عضو با ديوان است.
عدم تعهد زمانی شورای امنیت به ديوان و عدم شمول بند  5ماده  17بر دول عضو موجب
میشود ديوان برای الزام دولتها به همکاری ،هیچ ضمانت اجرايی نداشته باشد .روشن است که
عدم همکاری دولتها و شورای امنیت با ديوان ،نتیجهای جز اتالف زمان و اطاله دادرسی
نخواهد داشت.
 .5مناسبات حقوقی 57یکجانبة شورای امنیت با دیوان
«اگر رسالت کلی حقوق ،دفاع از منافع حیاتی بشر است ،رسالت خاص حقوق کیفری ،دفاع
کیفری از منافعی است که به نحوی خاص قابل حمايت است؛ دفاعی که با تهديد و اجرای کیفر
48. Terracino, J. Bacio, “National Implementation of ICC Crimes Impact on National Jurisdiction and
the ICC”, JICI, 5, 2, 2007, 421.
49. Cryer, Robert, “International Criminal Law v. State Sovereignty: Another Round?”, EJIL, vol. 16,
No. 5, 2005, 989.
50. Deferral of Investigation or Prosecution
51. Legal relations
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صورت میگیرد و بهصورت مصیبتی بر سر بزهکار نازل میشود» 52.نظر به نیاز هر اجتماعی به
نظم عمومی ،جامعه بینالمللی نیز محتاج نظم عمومی است .بنابراين ،وجود مرجعی بینالمللی که
حامی نظم عمومی بینالمللی و عهدهدار دفاع از ارزشهای جامعه جهانی 59بوده و مقتدرانه با
کیفردادن بهموقع و سريع به جنايتکاران بزرگ ،مدافع حريم حقوق بینالمللی و زندگی جمعی
جهانی باشد ،ضرورتی انکارناپذير بود .اما وجود مانعی مستحکم به نام حاکمیت ملی ،قرنها مانع
ايجاد چنین مرجعی فرادولتی و مستقل از آنها بوده است .دانشمندان و منصفان عالم ،از هیچ
روزنه امیدی برای عملیکردن تأسیس چنین نهادی فروگذار نبودهاند .تا اينکه وقوع دو جنگ
جهانی در طول عمر يک انسان با خسارات و جنايات زياد ،اين تالشها را مضاعف کرد .بعد از
جنگ دوم جهانی تا کنون ،در سايه همین تالشها نهاد بینالمللی مهمی با صالحیت عام به نام
سازمان ملل متحد که يک نهاد نظامی ،سیاسی با عنوان شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت
بینالمللی و مجازات ناقضان از آن پشتیبانی میکند ،تشکیل شد .باوجود اختیارات تام و تمام و
صالحیت بیحد و حصر شورای امنیت سازمان ملل برای برخورد با متعرضان دولتی به صلح و
امنیت بینالمللی در چارچوب فصول ششم و هفتم منشور و باوجود اينکه شورای امنیت در
قطعنامه  8087نگرانی خود را از مصونیت و بیکیفری اعالم و در قطعنامههای  8215و  8984بر
مسئولیت دولتها تأکید میکند 54،در برخورد با مرتکبین جنايات بینالمللی عاجز مانده است.
اين نقیصه عظیم شورای امنیت سازمان ملل و افزايش جرايم بر علیه انسانها سبب شد که
دولتها جبراً به تشکیل دادگاه بینالمللی رضايت دهند .اما ازآنجاکه مرز دقیقی بین صلح و
عدالت و اولويت يکی بر ديگری وجود نداشت ،حتی قبل از شروع به کار ديوان کیفری
بینالمللی ،درهمآمیختگی وظايف و مأموريتهای اين دو نهاد بینالمللی آشکار شد .از يک سو
شورای امنیت که به صراحتِ منشور ،وظیفه اولیه 55حفظ صلح و امنیت بینالمللی و حتی
حلوفصل دعاوی سیاسی را بر عهده داشت ،الزم بود به تناسب وظايف ذاتی خود با دولتها و
سازمانهای بینالمللی ازجمله دادگاه کیفری بینالمللی در ارتباط باشد .از ديگر سو ديوان کیفری
بینالمللی برای تحقق اهداف عالیه خود ،ناگزير از داشتن ارتباط با دولتها و سازمانهای
بینالمللی ازجمله شورای امنیت بود .هرچند شرکتکنندگان در کنفرانس رم ،نهايت تالش
خويش را به کار بستند تا روابط اين دو را سامان بخشند ،به علت تسلط شورای امنیت بر دولتها
و نیز تعصب دولتها به حفظ حريم حاکمیت خويش ،تنظیم اين روابط مهم ،تا حدود زيادی
 .57حسینینژاد ،حسینقلی؛ حقوق کیفری بینالمللی ،میزان ،8919 ،صص  9و .10
53. The value of the international community
 .54عباسی ،مجید؛ مداخله بشردوستانه و حقوق بینالملل ،دانشگاه امام صادق(ع) ،8932 ،ص.810
55. Nasu Hitoshi, “The UN Security Council’s Responsibility and the Responsibility to Protect”, Max
Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 15, 2011, 379.
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موفقیتآمیز نبوده است .مؤسسین ديوان کیفری در راستای تنظیم روابط ديوان و شورا ،در
اساسنامه ،اختیارات ويژه و قابلتوجهی را به شورای امنیت اعطا و به زعم خود ،راه ارتباطی اين
دو را هموار کردند .لیکن اين امتیازات ويژة اهدايی به شورای امنیت ،موجب وابستگی شديد
ديوان به شورا ،بالتکلیفی مطلق ديوان در رسیدگی به جرم تجاوز ،قبل از تعريف آن از سوی
شورای امنیت و بالتکلیفی نسبی ديوان در رسیدگی به سه جرم ديگر در نتیجه صالحیت تکمیلی
شده است.
در منشور و در موارد متعددی وظايفی به شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی
برشمرده شده است و به تبع آن در فصل ششم در مواد  99الی  97به شورای امنیت اجازه داده
شده است تا توصیههايی در مورد حلوفصل اختالفات بنمايد .لذا شورای امنیت را میتوان
مسئول حل اختالف و منازعات سیاسی و ديپلماتیک بین دولتها تلقی کرد 51.با وجود آن ،در بند
 9ماده  91اختالفات قضايی تأکیداً از صالحیت شورای امنیت خارج شده و هرگونه امر و نهی
شورای امنیت به ديوان يا تشکیل هر نوع ديوانی از سوی آن شورا آشکارا منع شده است .نزديکی
بیش از اندازه مفهوم عدالت و صلح ،فجايع متأثرکننده انسانی جنگهای داخلی و بینالمللی و
پايان جنگ سرد سبب شد باوجود مخالفتهای پراکنده دولتها و مواضع دوگانه دبیرکل وقت
سازمان ملل متحد ،برخالف بند  9ماده  91منشور ،شورای امنیت با صدور قطعنامه  127به
تشکیل دادگاه موقت کیفری بینالمللی با عنوان رکن فرعی خود مبادرت نمايد 57.رويه موجود در
زمینه فوق ،گويای اين واقعیت است که شورای امنیت به دلیل ترکیب سیاسی ناعادالنهاش در
صدد گسترش صالحیتهای خويش از حوزه صلح و امنیت به حوزه احقاق حق و عدالت است.
قبل از تشکیل ديوان رم ،شورای امنیت در خصوص موضوعات قضايی کیفری بینالمللی،
ناظر صرف نبود ،بلکه مطابق ماده  1کنوانسیون  8314پیشگیری و مجازات ژنوسید 51،متعاهدين
حق داشتند طبق منشور ،از مراجع صالحیتدار سازمان ملل يعنی شورای امنیت بخواهند که
برای جلوگیری و مجازات ژنوسید ،اقدامات مقتضی را به عمل آورند .وفق ماده  1کنوانسیون
 8379آپارتايد 53،اعضا متعهد شدهاند که برابر منشور ،تصمیمات شورای امنیت را بهمنظور حذف
و نکوهش آپارتايد پذيرفته و اجرايی کنند .همچنین ماده  73پروتکل الحاقی  8377به
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 10،همکاری فردی و جمعی اعضا را منطبق بر منشور پیشبینی
56. Ibid., p. 391
 .51نوروزی ،میثم؛ ضمانت اجرای تصمیمات ديوان کیفری بینالمللی ،مجد ،8939 ،ص .83
58. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
59. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
60. ICRC. 2010, Protocols additional: to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 58.
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کرده است 18.عالوه بر همه آنها ،خأل دادگاه کیفری بینالمللی و تزايد بیکیفرمانی 12جانیان
بزرگ و عدم کفايت اقدامات مصرح شورا در منشور برای تحقق عدالت کیفری ،شورا را بر آن
داشت که دادگاههای کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق و رواندا را تشکیل دهد .اختیارات
شورای امنیت در زمینه صلح و امنیت بینالمللی و اوضاعواحوال منتهی به صدور قطعنامههای
 127 ،101و  355و فراهم شدن تشکیل دو دادگاه کیفری توسط شورا به استناد فصل هفتم
منشور و وجود چنین سابقهای در نظام دادرسی بینالمللی سبب شد که بحث استقالل و وابستگی
ديوان به شورای امنیت ،کلّ کنفرانس رم را تحت شعاع قرار دهد 19.پس شورا قبل از تشکیل
ديوان ،نهتنها ناظر بیطرف نبود بلکه بهصورت خودخوانده ،در نقش مؤسس محاکم کیفری هم
ظاهر میشد.
ايراد دوم که از ايراد اول هم خطرناکتر است ترکیب غیردموکراتیک شورای امنیت و وجود
حق وتو است .نگرانی زمانی تشديد خواهد شد که «اختیار شورا برای تعیلق تعقیب» بهمنزله
تسری حق وتوی موجود در شورای امنیت به امر اجرای عدالت ،به رويه تبديل شود زيرا
کشورهای دارنده حق وتو میتوانند يکجانبه با توسل به نفوذ و حق وتوی خود بهموجب بند 9
ماده  27منشور ،با هرگونه تحقیق و تعقیبی علیه اتباع خود مخالفت نموده يا تقاضای تعلیقی از
سوی شورای امنیت را بر له ديگران رد کنند .هرچند اولین شرط اعمال ماده  81صدور قطعنامه
شورای امنیت بوده و فردی نیست ،در کل ،شورا مصون از فشار قدرتهای بزرگ نیست .بهعنوان
مثال ،در اثر فشار امريکا ،شورای امنیت مجبور شد برای تعلیق تعقیب نیروهای حافظ صلحی که
تبعه دولتهای غیرعضو اساسنامه هستند ،قطعنامه  8422سال  2002را صادر کند .صدور
قطعنامه  8422تنها  82روز پس از شروع به کار ديوان ،نشانگر سهولت استفاده از ماده 81
اساسنامه ديوان توسط شورای امنیت بر له يا علیه هر کشوری است .با توجه به نبود هیچ
محدوديتی برای تعداد تمديدهای قطعنامههای صادرة موضوع ماده  81اساسنامه از سوی شورای
امنیت ،بهطور نامحدود 82 ،ماه زمان را در اختیار يک نهاد سیاسی تشنه حضور در عدالت قرار
میدهد .با توجه به رويه شورای امنیت در تفسیر موسع 14از اختیارت خويش ،عالقه و اشتیاق
فراوان اين نهاد سیاسی به تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی ،مانند يوگسالوی سابق و رواندا،
اشتهای سیرناشدنی صاحبان حق وتو به دخالت سیاسی در کشورهای ديگر ،نبود دورنمايی
 .67براتی ،شهرام؛ «صالحیت شورای امنیت در ارتباط با ديوان کیفری بینالمللی» ،پژوهش حقوق و سیاست ،دوره پنجم،
شماره  ،3زمستان  ،8912ص .891
62. Increasing impunity
 .69دارابینیا ،مرتضی و حسین فروغینیا؛ «رابطه شورای امنیت با ديوان کیفری بینالمللی در زمینه جنايات تجاوز
سرزمینی» ،پژوهشنامه حقوق کیفری ،دوره  ،1شماره  ،8بهار ـ تابستان  ،8934صص 870ـ .848
64. A broad interpretation
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دلگرمکننده به اصالح و تعديل حق وتو ،حداقل در کوتاهمدت و میانمدت ،تصمیمگیری
قطعنامهای 15و آسان در شورا در مقابل صدور رأی حقوقی ديوان که ممکن است سالها به طول
انجامد ،داشتن امکانات مالی بیشتر شورا از ديوان ،موجبات گسترش مداخله شورای امنیت در
حقوق کیفری بینالمللی ازجمله ديوان را فراهم آورده است.
عالوه بر آن ،اعطای چنین حقی به کشورهای غیرعضو ديوان کیفری و معافیت آنها از
صالحیت ديوان ،بیطرفی ديوان را بهشدت متزلزل میکند .قطعنامه  8422شورای امنیت که
معافیت نیروهای حافظ صلح تبعه کشورهای غیرعضو از مقررات قضايی ديوان را معادل تهديدی
علیه صلح تلقی کرده است 11يکی از بارزترين مصاديق غلبه سیاست بر حقوق در عرصه جهانی
است که پرسشهای فراوانی را سبب شده است 17.با توجه به اينکه همه جرايم موضوع ماده 5
اساسنامه ،مستقیماً به صلح و امنیت بینالمللی مرتبط است و نیز متصدی صلح و امنیت
بینالمللی يعنی شورای امنیت ،يک نهاد کامالً سیاسی است ،هیچ پروندهای در دادگاه کیفری
بینالمللی نمیتوان يافت که موضوع آن غیرسیاسی و بیارتباط با وظیفه شورای امنیت باشد.
مالحظه میشود قطعنامه اخیرالذکر بهجای استناد به منشور و اساسنامه ،بر اساس تهديد امريکا و
همراهی ديگر قدرتهای بزرگ صادر شده است .به عبارت ديگر ،بدون موافقت شورای امنیت،
امکان طرح هیچ دعوايی در دادگاه کیفری رم وجود ندارد .اختیار نامحدود شورای امنیت ،استقالل
قضايی قضات و دادستان ديوان را شديداً زير سؤال برده و استقالل آن را مخدوش میکند .عالوه
بر اين دو ،در سراسر اساسنامه ،هیچ خبری از الزام دولتها و شورای امنیت در مقابل ديوان وجود
ندارد ،حال آنکه ديوان تعهدات متعددی در مواجهه با دولتها و شورای امنیت دارد .اين بايدها و
نبايدها برای ديوان و قضات او و آزادی عمل دولتها و شورای امنیت ،حقوقدانان بینالمللی
بیطرف را با شک و ترديد فراوانی روبهرو کرده است .به گفته کرلر« ،هرگاه جنايتکاران در سايه
توافق صلح ،آزادانه عمل کنند ،عدالت محقق نخواهد شد» 11.در حقوق کیفری بینالمللی ،هم
دولتها ،هم شورای امنیت و هم متهمان اختیارات فراوان دارند و اختیارات ديوان و بزهديدگان
کامالً محدود است .اين برخالف عدل و انصاف و اصل تساوی سالحهاست که يکی از مهمترين
ويژگیهای عدالت کیفری است13.
65. Resolution decision
 .66استان ،کارستن؛ «معافیت نیروهای حافظ صلح دول غیرعضو ديوان رم از صالحیت ديوان و ابهامات قطعنامه ،»8422
سید حسامالدين لسانی ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،92بهار ـ تابستان  ،8914ص .221
67. Trahan, Jennifer, The Relationship between the International Criminal Court and the UN Security
Council: Parameters and Best Practice, Springer, 24, 4, 2013, 435.
68. Keller, Linda M., “The False Dichotomy of Peace Versus Justice and the ICC”, Hague Justice
Journal, vol. 3, No. 1, 2008, 31.
69. Stahn, Carsten, “Between Faith and Facts: By What Standards Should We Assess International
Criminal Justice?”, LJIL, 25, 231, 2012, 206.
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در کنفرانس سانفرانسیسکو و آنگاه که وظايف و اختیارات شورای امنیت در شُرف تدوين
بود ،اثری از ديوان کیفری بینالمللی نبود ،درحالیکه در زمان تشکیل کنفرانس رم ،اعضای
پرنفوذ شورا در کنفرانس حاضر بودند .ازآنجاکه تشکیل ديوان در گام اول ،قبول ناتوانی و
بیکفايتی شورای امنیت به تحقق عدالت کیفری و در گام بعدی ،تحديدکنندة اختیارات
دولتهای عضو دايم و دارندة حق وتوی شورا بود ،شورا و اعضای قدرتمند آن ،از دو سو در
معرض تهديد بودند .اولین تهديد ،تحديد قدرت سیاسی شورا در مقابل ديوان ،و دومین تهديد،
تحديد امتیازات دولتهای عضو دائم شورا بود .تهديد دوسوية نقش دولتهای قدرتمند،
نمايندگان دولتهای عضو دائم شورا در کنفرانس رم را بیشتر از ديگران متوجه اختیارات و
صالحیتهای ديوان کرد .اهمیت اختیارات ديوان ،کار را به آنجا کشاند که تنظیم روابط بین
صالحیت ديوان و حاکمیت دولتها به مسئله مسئلهها بدل شد .ممکن است تصور شود که چون
پیدايش شورا ،سابق بر پیدايش ديوان کیفری است ،نبود هیچ اثری از ديوان در ارتباط با شورای
امنیت و عدم مداخله دادگاه بینالمللی در وظايف و اختیارات شورا ،بهرغم اشتراک موضوعات دو
نهاد ،طبیعی است ،اما اين تصور نادرست است زيرا هرچند ديوان کیفری بینالمللی در زمان
کنفرانس سانفرانسیسکو وجود نداشت ،ديوان دادگستری بینالمللی بهعنوان رکن اصلی قضايی
سازمان ملل ،همزمان با شورای امنیت و ديوان دايمی دادگستری بینالمللی ،حتی قبل از سازمان
ملل متحد در عرصه عدالت بینالمللی حاضر بودند .به سخن ديگر ،موضوع محکمه و عدالت
بینالمللی ،خیلی زودتر از شورای امنیت مطرح بوده است .ولی تاريخچه روابط شورا و ديوان
دادگستری و اختیاریبودن صالحیت آن 70و رويه حاکم بر آرای ديوان بینالمللی دادگستری
گويای اين واقعیت است که نهتنها هیچ نظارت عملی از سوی ديوان مذکور در ارزيابی عملکرد
شورای امنیت در کار نبوده ،بلکه به دلیل سلطه شورا بر ساير ارکان سازمان ملل ،معموالً ديوان
بینالمللی دادگستری سعی نموده اقدامات شورای امنیت را تأيید و توجیه کند.
کوتاهسخن اينکه در حقوق بینالملل موجود ،همچنان سیاست بر قانون تفوق دارد .رأی
ديوان دادگستری بینالمللی در قضیه الکربی نشان میدهد برخالف باور قاضی بجاوی ،ديوان
مذکور به محدوديت شورای امنیت به چارچوبهای قانونی و مقررات منشور ،اعتقادی ندارد .در
سايه صدور چنین آرايی از ديوان ،نظارت موضوع ماده  80منشور ملل متحد يعنی نظارت مجمع
عمومی بر شورای امنیت که دلیلی واضح بر اولیه و موقتیبودن مسئولیت شوراست ،از میان رفته
و عمالً مرجع بینالمللی مقتدری برای نظارت بر شورای امنیت وجود ندارد .از ديگر سو ،شورای
امنیت ،نقض گسترده حقوق بشردوستانه بینالمللی در سرزمین يوگسالوی سابق را تهديدی علیه
 .10میرعباسی ،سید باقر و حسین سادات میدانی؛ ديوان بینالمللی دادگستری در تئوری و عمل ،جنگل ،8914 ،ص .932
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صلح معرفی 78و با تفاسیر موسع از اختیارات منشوری خويش ،در اقدامی مناقشهبرانگیز ،محاکم
بینالمللی موردی ايجاد  72و متعاقباً اين اقدامات قابل تأمل را بهعنوان رويه ،مستند اعمال خود
قرار داده و برای اقدامات خويش ،مشروعیتزايی میکند .روحیه سلطهگری شورای امنیت ،زمینه
صدور قطعنامههايی نظیر  8539در خصوص قضیه دارفور و  8370در خصوص لیبی را فراهم
آورده است .هرچند از اين قطعنامهها بهعنوان گامهای مثبت همکاری شورا و ديوان ياد میشود،
موظفشدن دادستان ديوان به گزارش دورهای در هر شش ماه به شورای امنیت ،اين ظن را که
شورا ديوان را فقط بهعنوان ابزار حقوقی در خدمت سیاست و زير نظر خود و برای مطامع خويش
میخواهد ،تقويت کرده است .همچنان استفاده شورا از واژه «تقاضا» در قطعنامههای  8422و
 8471و بهکاربردن واژه «تصمیم در قطعنامه  ،8437قطعنامهای که دبیرکل وقت سازمان ملل در
قانونیبودن آن ترديد کرد 79،نشان از تغییر لحن شورای امنیت نسبت به ديوان و تبديل رابطه
اين دو به رابطه آمر ـ مأموری و تحمیل صالحیتی مستبدانه نسبت به برخی از اعضای سازمان
ملل متحد است 74.همچنان که صدور قطعنامه  798شورا در قضیه الکربی و مشارکت امريکا و
انگلیس باوجود ذینفع بودنشان 75و برخالف بند  9ماده  27منشور ،ناشی از اشتهای سیریناپذير
اين نهاد سیاسی است71.
 .6عملکرد شورای امنیت ،قانوناً نظارتپذیر ،عمالً غیرقابل ارزیابی
شورای امنیت در مواردی مانند صدور قطعنامههای  8979و  8540با توسل به تفاسیر موسع از
صلح و امنیت بینالمللی ،صالحیت خود را گسترش داده ،حتی در مواردی اقدام به قانونگذاری
کرده است .قطعنامه  8244در خصوص اداره کوزوو  77نیز تأيیدکننده اين مطلب است که شورای
امنیت به انجام کار حاکمیتی هم بیعالقه نبوده است 71.مرجع مذکور با صدور قطعنامه  127و
 .17آقايی جنتمکان ،حسین؛ حقوق کیفری بینالمللی ،جنگل ،8917 ،ص .98
 .17امینینیا ،عاطفه؛ ضمانت اجرا در سازمان ملل ،فرهنگشناسی ،8939 ،ص .272
73. Jean-d'Amour K. Twibanire, The UN Security Council: Imbalance of Power and the Need for
Reform, International Journal of Political Science & Diplomacy, 2015, 242.
74. Zappala, Salvatore, “Are Some Peace Keepers Better Than Others? UN Security Council Resolution
14947 and the ICC”, Journal International Criminal Justice, 1, 2003, 674.
75. Plachta, Michael, “The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the Principle
Aut Dedere Aut Judicare”, European Journal of International Law, vol. 12, No.1, 2001, 129.

 .16رضايی ،پیشرباط و فردين قريشی؛ «توسعه صالحیت شورای امنیت ملل متحد در عمل» ،نشريه فقه و حقوق اسالمی
دانشگاه تبريز ،دوره سوم ،شماره  ،4بهار ـ تابستان  ،8938ص .254
 .11شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  8244مورخ دهم ژوئن  8333تصمیم گرفت برای اداره کوزوو يک
مقام امنیتی و مدنی را به خدمت بگیرد.
 .18امینینیا؛ همان ،ص .821
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متعاقب آن ،قطعنامههای  355و  377اقدام به تشکیل محاکم کیفری موردی برای يوگسالوی
سابق 73و رواندا نمود ،فارغ از اينکه اين اقدام به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان ،خارج از اختیارات
شورای امنیت ،و غیرقانونی بود 10.در اين خصوص ،داويد اريک معتقد است که «اين اختیار ،با
توجه به وظايف شورا ،آنگونه که مواد  24تا  21منشور ملل متحد تعیین کرده است ،آشکارا
خارج از حد است» 18.با اين عمل ،شورای امنیت عمالً خود را در شأن قضا و مدعیالعموم12
کیفری بینالمللی قرارداد .منشأ تمايل شورای امنیت به قانونگذاری ،چه امور حاکمیتی باشد و چه
قضاوت بینالمللی ،منافاتی با اين واقعیت که اين شورا در صدد توسیع اختیارات خود بوده است،
نخواهد داشت .موارد مذکور سبب شده اين سؤال که آيا عملکرد شورای امنیت قابل ارزيابی است
يا نه ،به سؤال بحثبرانگیز بدل شود.
در اين زمینه عدهای از حقوقدانان بینالمللی ،با استناد به برخی از مواد اساسنامه و بعضی از
آرای ديوان بینالمللی دادگستری و ساير محاکم بینالمللی معتقدند که شورا ،نهتنها از سوی
ال
قوانین موضوعه بینالمللی نظارتپذير است بلکه در سايه تحوالت حقوق بینالملل ،عم ً
نظارتپذيری خود را نشان هم داده است 19.اينان بر اين باورند که بهرغم اينکه شورای امنیت
بهعنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بینالمللی ،از جايگاه رفیعی در جامعه بینالمللی
برخوردار است ،اين موقعیت واال منجر نمیشود که دادگاههای بینالمللی نتوانند اقدامات اين
مرجع را از لحاظ قضايی بررسی کنند .اينان اعتقاد دارند رويه ديوان دادگستری اروپا در قضیه
کادی ،ديوان بینالمللی کیفری يوگسالوی سابق در قضیه تاديچ ،ديوان اروپايی حقوق بشر 14در
قضیه بهرامی و سراماتی و امکان بررسی قطعنامههای حاوی وضعیت ارجاعی از سوی شورای
امنیت برای ديوان بینالمللی کیفری ،شرايطی فراهم آورده است که میتوان ادعا کرد که امکان
نظارت قضايی دادگاههای بینالمللی بر شورای امنیت ،در حال شکلگیری است 15.مدافعان
نظريه وجود نظارت از سوی محاکم بینالمللی بر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای
79. 79- UNSC, 1993, S/RES/827, 25 May 1993.
80. Werner, G. Wouter, “Securitization and Judicial Review: A Semiotic Perspective on the Relation
between the Security Council and International Judicial Bodies”, International Journal for the Semiotics
of Law, 2001, 14, 359.

 .87داويد ،اريک؛ «دادگاه بینالمللی کیفری برای يوگسالوی سابق» ،ترجمه :مصطفی رحیمی ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر
خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره 81و  ،8972 ،83صص 834ـ.839
82. Public prosecutor
 .89افتخار جهرمی ،گودرز و علی حاجیانی؛ «عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی»،
مجله حقوقی بینالمللی ،سال سیوچهارم ،شماره  ،51بهار ـ تابستان  ،8931ص .97
84. European Court of Human Rights
 .85موسوی ،سید فضلاهلل و وحید بذار؛ «نظارت محاکم بینالمللی بر شورای امنیت سازمان ملل» ،مجله حقوقی بینالمللی،
سال سیوسوم ،شماره  ،54بهار ـ تابستان  ،8935ص .53
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اثبات استدالل خويش به پروندههای مختلفی در محاکم بینالمللی ،نظیر بررسی همهجانبه
قطعنامه  8217شورای امنیت توسط ديوان اروپايی حقوق بشر در قضیه ناوا اشاره میکنند11.
از طرف ديگر ،رويه و آرای محاکم بینالمللی ،نظارت مؤثر بر اقدامات و قطعنامههای شورای
امنیت را تأيید نمیکند چون عمده فعالیت و تفاسیر ديوان بینالمللی دادگستری مانند نظر
مشورتی آن ديوان در قضیه نامیبیا در سال  8378عموماً ناظر بر تأيید اقدامات شورای امنیت و
تفاسیر موسع اوست 17.اينها برای ادعای خود ،صدور قطعنامههای  741و  798شورای امنیت در
مورد استرداد دو متهم لیبیايی انفجار هواپیمای پان امريکن در فراز الکربی اسکاتلند را شاهد
میآورند .در اين قطعنامهها بهرغم شکايت و درخواست لیبی از ديوان دادگستری برای اعالم
غیرقانونی و مغاير حقوق بینالمللبودن قطعنامههای مذکور ،ديوان در نظريه خود ،هیچ مخالفتی
با اقدام شورای امنیت نکرد و اعالم نمود که «با توجه به اينکه لیبی و انگلیس بهعنوان اعضای
سازمان ملل متحد ،طبق ماده  25منشور ،مکلف به پذيرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت
هستند ،ديوان که در اين مرحله از رسیدگی ،بررسی درخواست صدور دستور موقت را در دستور
کار خود قرار داده است ،اظهار میدارد که اين تکلیف (تبعیت از تصمیمات شورای امنیت) در
بادی امر ،قابل تسری به قطعنامه  741بوده و طبق ماده  809منشور ،تعهدات طرفین در اين
خصوص ،مقدم بر ساير تعهداتی است که مبتنی بر هر موافقتنامه بینالمللی ديگر ،ازجمله
کنوانسیون مونترال است» .اين قضیه آنقدر پیچیدگی حقوقی نداشت که ديوانی مرکب از 85
قاضی متبحر را مجبور به ارتکاب اشتباه کند چون تعهدات ناشی از قطعنامههای شورای امنیت،
زمانی در رديف تعهدات ماده  809منشور قرار میگیرد که منطبق بر منشور و اهداف آن بوده و
وفق ماده  25منشور صادر شده باشد ،درحالیکه در اين قضیه ،خواسته لیبی اين بوده که ديوان
بینالمللی دادگستری اعالم کند که مصوبات و اقدامات خارج از ماده  25منشور ،تعهداتی در
شمول ماده  809منشور ايجاد نکرده و قابل تبعیت نیست .باوجود استدالل محکم قاضی
الکشری ،قاضی اختصاصی لیبی که استدالل نمود «دولتها حق دارند قطعنامههای مخالف
منشور را رعايت نکنند و ديوان محق است که قطعنامههای مخالف منشور را بیاعتبار و باطل
اعالم کند» ،ديوان عمالً سیاست را بر حقوق ترجیح داده و طرف شورا را گرفت11 .
باوجود آنکه محاکم کیفری يوگسالوی سابق و رواندا در پروندههای تاديچ و کانیاباشی ،با رد
 .86موسوی و بذار؛ همان ،ص .15
 .81ديوان بینالمللی دادگستری در خصوص انطباق کامل قطعنامه های شورای امنیت با نص صريح فصول ششم و هفتم
اظهار داشت :شورای امنیت عالوه بر اختیارات مخصوص ،دارای اختیارات کلی و وسیعی نیز هست .به نقل از رضا موسیزاده،
سازمانهای بینالمللی ،میزان ،8911 ،ص .91
 .88امینینیا ،عاطفه؛ اقدامات اجباری شورای امنیت ،فرهنگشناسی ،8932 ،ص .220
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ايرادات متهمان ،داير بر عدم صالحیت خود و فقدان مشروعیت قطعنامههای  127و  355شورای
امنیت ،نوعی نظارت قضايی بر قطعنامه ايجادکننده خويش را پذيرفتند ،تأکید کردند که اعتقادی
به نظارت قضايی بر تصمیمات شورای امنیت ندارند .ديوان رواندا همچنین در قضیه کاره مرا
تصريح کرد در خصوص بررسی يا بازنگری تصمیمات 13شورای امنیت ،بخصوص قطعنامه 355
آن شورا هیچ اختیاری ندارد .ديوان اروپايی حقوق بشر در قضیه بهرامی و سراماتی باوجود اينکه
از همه لحاظ ،قطعنامههای شورای امنیت را تفسیر کرد ،به لحاظ مواد  25و  809منشور ،اعتقاد
داشت که کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نبايد طوری تفسیر شود که منشور را تحت تأثیر قرار
دهد .همچنین ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه نوتهبام  8359در خصوص تفسیر اسناد حاکم
بر صالحیت خويش ،واجد حق و اختیار دانست .شعبه استیناف ديوان کیفری يوگسالوی سابق در
قضیه کراجیس نیک ،قطعنامه  8111را مانع اشتغال قضايی خود ندانست .مالحظه میشود که
همه محاکم مذکور در ارزيابی قطعنامههای شورای امنیت فقط دنبال اثبات مشروعیت خود بوده
و همیشه خود را برای نظارت و بازنگری در قطعنامههای شورای امنیت ،فاقد صالحیت اعالم
کردهاند .بدين صورت ،رويه محاکم بینالمللی نشان میدهد که اين محاکم بیش از آنکه در مقام
تحلیل اقدامات و ارزيابی قطعنامههای شورای امنیت و مشروعیت آنها مطابق حقوق بینالملل
باشند ،در صدد توجیه تصمیمات و مشروعیتزايی برای قطعنامههای شورا بودهاند.
بند  8ماده  24منشور مقرر میدارد :بهمنظور تأمین اقدام فوری 30و مؤثر از طرف ملل متحد،
اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت واگذار و موافقت
میکنند که شورای امنیت در اجرای وظايفی که بهموجب اين مسئولیت بر عهده دارد از طرف
آنها اقدام کند .ماده  25منشور ،اعضای ملل متحد را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای
امنیت بر طبق اين منشور مینمايد .همچنین تصريح به حل تعارض بین تعهدات اعضای ملل
متحد بهموجب منشور و ساير تعهدات بینالمللی ،به نفع تعهدات منشوری اعضا وفق ماده ،809
اهمیت اقدامات شورای امنیت را تأيید میکند .در نتیجه ،حقوقدانان پوزيتیويستی 38و معتقدان به
حقوق بینالملل حاکمیتمحور ،ضرورت اقدامات شورای امنیت را برای حفظ صلح و امنیت
بینالمللی برجسته کرده و موضوع مشروعیت اقدامات آن را ناديده میگیرند .درصورتیکه وجود
کلمه «اولیه» در ماده  24و عبارت «بر طبق منشور» در ماده  25و نیز وجود بند  9ماده  24مبنی
بر ارائه گزارش اقدامات شورای امنیت به مجمع نشان میدهد که اقدامات شورای امنیت ،زمانی
مشروع و مقبول خواهد بود که منطبق بر منشور بوده و در اولین زمان ممکن به مجمع عمومی
گزارش داده شده باشد .بنابراين ،اين مواد برخالف برداشت اثباتگرايان ،بیش از آنکه در مقام
89. Revision of decisions
90. Urgent measures
91. Positivism
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تبیین اهمیت اقدامات باشند در پی تأکید بر مشروعیت اقدامات شورای امنیت هستند و ازآنجاکه
عدالت برخالف حفظ صلح ،فاقد وصف فوريت بوده و ماهیت دادگستری ،مستلزم آيین دادرسی و
زمان نسبتاً طوالنی است ،از منشور ملل متحد ،بیهیچ روشی نمیتوان مشروعیت همه اقدامات،
خصوصاً اقدام قضايی شورای امنیت را نتیجه گرفت .وجود  32ماده ديوان دادگستری در منشور و
تصريح به اينکه ديوان ،رکن قضايی اصلی سازمان است ،صحت ادعای فوق را بیش از پیش
تقويت میکند .در نتیجه بهجرأت میتوان گفت که هرگاه اقدامات شورای امنیت ،غیرفوری بوده
و وصف قضايی داشته باشد ،قطعاً غیرقانونی است.
رويهقضايی ديوان بینالمللی دادگستری در مواجهه با قطعنامههای شورای امنیت ،مانند
قطعنامههای  741و  798قضیه الکربی ،عالوه بر تأيید اقدامات شورا ،توسیع صالحیت و
تعرضناپذيری تصمیمات شورا ،مراقب مصونیت دولتها هم بوده است .افراط ديوان بینالمللی
دادگستری در اصرار بیش از اندازه به حقوق سیاستمحور و حاکمیتمحور را میتوان در رأی 84
فوريه  2002در قضیه تعقیب وزير خارجه کنگو توسط بلژيک مشاهده کرد .ديوان در اين رأی،
آشکارا به خدشهناپذيری مصونیت کیفری و مدنی مقامات عالیرتبـه دولتـی و مأموران ديپلماتیک و
کنسولی ،حتی اگر به ارتکاب جنايات جنگی يا جنايت ضدبشريت متهم باشند ،صحه میگذارد.
هرچند گفته میشود اين مصونیتها در دادگاههای کیفری بینالمللی و ازجمله در ديوان کیفری
بینالمللی قابل طرح نیستند ،همچنان حاکمیت ،سیاست و مصونیت ،موانعی بلند برای نظارت
محاکم کیفری بینالمللی بر شورای امنیت هستند.
باوجود اينکه شورای امنیت ،تشخیص ضرورت و عدم ضرورت اجرای احکام ديوان
دادگستری و کیفری بینالمللی را بهترتیب ،برابر بند  2ماده  34منشور 32و بند  5ماده 17
اساسنامه رم 39بر عهده دارد و آشکارا در نقش ارزياب آرای محاکم مذکور ظاهر میشود و بهرغم
اينکه شورای امنیت ،گاهی رأساً اقدام به تشکیل محکمه کیفری بینالمللی و گاهی با مشارکت و
جلب رضايت يک يا چند دولت ،اقدام به تأسیس محاکم کیفری مختلط بینالمللی 34میکند 35و
 .97بند  2ماده  34منشور :هرگاه طرف دعوايی از انجام تعهداتی که برحسب رأی ديوان بر عهده او گذارده شده است تخلف
کند ،طرف ديگر میتواند به شورای امنیت رجوع نمايد و شورای مزبور ممکن است درصورتیکه ضروری تشخیص دهد،
توصیههايی نموده يا برای اجرای رأی ديوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
 .99برابر بند  5ماده  17اساسنامه رم ،هرگاه باوجود تنظیم توافقنامه بین ديوان و دولت غیرعضو ،دولت مذکور از همکاری با
ديوان امتناع کند ،ديوان میتواند موضوع را به اطالع مجمع دولتهای عضو ،يا درصورتیکه موضوع را شورای امنیت مطرح
کرده باشد به اطالع شورای امنیت برساند.
94. Hybrids International Criminal Courts
 .95محاکم کیفری بینالمللی مانند دادگاه ويژه سیرالئون ،تیمور شرقی ،کامبوج ،لبنان و ...که با مشارکت شورای امنیت و
دولتهای نزديک به ارتکاب جرايم بینالمللی و با ماهیت دوگانه بینالمللی و داخلی تشکیل میشود ،محاکم کیفری
بینالمللی نسل سوم يا محاکم کیفری مختلط بینالمللی نامگذاری شدهاند.
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هر آن ،برابر مواد  89و  81اساسنامه میتواند در کار ديوان مداخله کند ،هیچ نظارتی از سوی
محاکم کیفری بینالمللی بر مصوبات و قطعنامههای شورای امنیت صورت نمیگیرد .بدينسبب
شورای امنیت به جهت داشتن امکانات بیشتر ،نظرات خود را به ديوان کیفری بینالمللی تحمیل
میکند تا همچنان حقوق کیفری بینالمللی با سیاستمحوری اداره شود .در نتیجه ،باوجود آنکه
وفق مواد متعدد منشور ،ازجمله مواد  24و  25منشور و قواعد آمرة 31بینالمللی ،شورای امنیت،
قانوناً نظارتپذير است ،صدور آرای متعدد از سوی ديوان بینالمللی دادگستری در تأيید اکثر
قطعنامههای شورای امنیت و امکان وجود مداخله شورای امنیت در کار ديوان رم در موادی مانند
 89و  81و  31و نقش شورا در مرحله بعد از صدور احکام در ماده  32منشور و ماده  17اساسنامه
ال از سوی محاکم بینالمللی
رم نشان میدهد حداقل تا امروز عملکرد اين نهاد سیاسی عم ً
غیرقابل ارزيابی مانده است.
نتیجه
ماده  24منشور ملل متحد ،شورای امنیت را مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،و ماده
 32آن ديوان ،مسئولیت اصلی تحقق عدالت بینالمللی و حفظ دائم صلح و تحقق کامل عدالت را
وفق ماده  85بر عهده کل سازمان ملل نهاده است .لیکن شورای امنیت با بیتوجهی به مفهوم
کلمه اولیه در عبارت «مسئول اولیه حفظ صلح  ،».....ماده  32منشور ،بند  9ماده  91که شورا را
آشکارا از اشتغال قضايی منع کرده ،همواره در صدد گسترش اختیارات خويش بوده است .اشتغال
قضايی در مخاصمات داخلی يوگسالوی سابق ،انجام امور حاکمیتی در کوزوو و قانونگذاری در
برخی قطعنامهها گواه اين مدعاست .شرايط مذکور و فشار برخی از اعضای شورای امنیت به
حاضران در کنفرانس رم ،اختیار مداخله در تعقیب ،تعلیق و حتی توقف دادرسی کیفری بینالمللی
به همراه نقش ارزياب ،ممیز و گاهی جرمانگاری را نصیب اين شورا کرده است .شورای امنیت به
صالحديد خود ،قضايايی مانند دارفور و لیبی را به ديوان ارجاع و در مواردی مانند صدور قطعنامه
 8422ديوان را از وظیفه ذاتی خويش محروم میکند .رابطه سلسلهمراتبی بین سیاست و حقوق
بینالملل و ماهیت سیاسی جرايم موضوع اساسنامه سبب میشود که هیچ پروندهای بدون
رضايت اعضای قدرتمند شورای امنیت ،امکان طرح در ديوان را پیدا نکند .بدينسان ،بستر
مداخله نهاد امنیت در دستگاه عدالت مهیا شده ،مناسبات حقوقی اين دو به رابطه آمر و مأموری و
قواعد صرفاً سیاستمحور تقلیل يافته و تداوم عدالت کیفری بینالمللی مبتنی بر تبعیض را سبب
شده است.
پیشنهاد مشخص آن است که حقوقدانان بینالمللی ،هدف اصلی ديوان يعنی مبارزه با
96. Jus cogens
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بیکیفری و اولیهبودن مسئولیت شورا و تحقق صلح دائم و عدالت پايدار توسط همه ارکان ملل
متحد را مدنظر قرار دهند و قضات بینالمللی با صدور آرای متقن در مقابل توسیع صالحیت شورا
به حوزه قضا و سیاستزدگی حقوق بینالمللی مقاومت ،و از تفاسیر مشروعیتزای قطعنامههای
خارج از منشور اجتناب کنند .راهحل عملی پايان بیکیفری و عدالت تبعیضآمیز ،ايجاد دادگاه
کیفری بینالمللی با صالحیت اجباری ،جهانی ،اولیه و واجد ضمانت برای آرای خويش است .با
توجه به راهکار سهل اساسنامه رم به بازنگری که برخالف مواد  801و  803منشور ،بینیاز به
رضايت دارندگان حق وتو و دستيافتنی است ،اعطای صالحیت اولیه به ديوان و ارجاع ثانويه
پروندهها به دادگاههای ملیِ قادر و مايل به تشخیص و نظارت ديوان برای جلوگیری از تراکم
کاری با اصالح مواد  89و  ،87حذف تعلیق و توقیف دادرسی و مشروطنمودن آن با اصالح ماده
 81الزام به همکاری با تعمیم شرايط ماده  809منشور به ماده  31اساسنامه ،ممانعت از اطاله
دادرسی با اصالح مواد  81و  83اساسنامه و نظاير آنها میتواند موضوع يک کنفرانس بازنگری
باشد .نتیجه چنین کنفرانسی ،تبديل ديوان رم به ديوان مورد نیاز جامعه جهانی خواهد بود.
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