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چالشهای دیوان کیفری بینالمللی در پیگیری پرونده رئیسجمهور سودان:
از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه
جواد صالحی
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تاریخدریافت-6937/1/69:تاریخپذیرش6931/2/93:



چکیده
پسازعدمموفقیتشورایصلحوامنیتاتحادیهآفریقادرتعلیقپروندهعمرالبشیر از
سویشورایامنیت،دیوانکیفریبینالمللیدومینحکمجلبعمرالبشیرراصادرمیکند.
دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست
میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند.
اتحادیهآفریقادراینشرایطبهتالفیشکستدرمتوقفساختنحکمدستگیریعمرالبشیر
تصمیممیگیرد؛ حداقلازدولتهایعضوبخواهدکهدردستگیریوتحویلعمرالبشیربا
دیوان کیفری بینالمللی همکاری نکنند .این وضعیت باعث میشود که عمرالبشیر بدون
هراسازحکمدستگیریبهکشورهایعضواساسنامهازجمله؛چاد،کنیاو...مسافرتکند.
ازاینروموضعگیریدولتهایمیزبانبراولویتحفظصلحوثباتسودان وهمینطور
الزامبهتبعیتازدستوراتاتحادیهآفریقابهلحاظعضویتدرآناتحادیه،باعثشدتا
دیوانکیفریبینالمللیازتمامظرفیتهایموجوددراساسنامهبرایمقابلهبااینوضعیتو
اعمالصالحیتخوددردستگیریعمرالبشیراستفادهکندوموضوعرابهمجمعدولتهای
عضودیوانوشورایامنیتسازمانمللگزارشدهد .


واژگان کلیدی :دیوانکیفریبینالمللی،شورایامنیت،اتحادیهآفریقا،عمرالبشیر.

.استادیارحقوقبینالمللدانشگاهپیامنور

6

Javadsalehi@pnu.ac.ir

07

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالنوزدهم،شماره،75زمستان 69


 .1مقدمه
پسازاینکهشورایامنیتدرتاریخ96مارس2337وضعیتسودانرابهدیوانکیفریبین-
المللی ارجاع داد (صالحی ،)16 :6932 ،از دادستان خواسته شد تا بر اساس ماده  79اساسنامه
تحقیقاتخودراآغازکند.پسازانجامتحقیقاتمقدماتی،دادستاندرتاریخ61جوالی2332
ازشعبهمقدماتیدیوانکیفریبینالمللی،صدورحکمجلبعمرالبشیررئیسجمهورسودانرابه
نسلکشی،جرایمعلیهبشریتوجرایمجنگیعلیهگروههاییازمردمدرسالهای2339تا
اتهام 
2332درخواستکرد.کیفرخواستعمرالبشیردرتاریخ1مارس2333بهاتهامعاملغیرمستقیم
جنایاتعلیهبشریتوجرایمجنگیصادرشد.)(6.ایناولینمرتبهایبودکهکیفرخواستیعلیه
درحالخدمتیککشور،ازسویدیوانکیفریبینالمللیصادرمیشد.ازاین

رئیسجمهورِ
روصدوراینکیفرخواستباواکنشهاییازسویاتحادیهآفریقامواجهشد .
ادعاشدهبودکهصدورکیفرخواستعلیهعمرالبشیراقتدارملیسودانرازیرسوالبردهاست
(.)Maweni, 2011: 2منتقدیناینکیفرخواستاعتقادداشتندکهتعقیبعمرالبشیر،اعالنجنگی
هایمطرحدردیوانکیفریبینالمللیفقطبر

ازسویغربعلیهآفریقااست.چراکهکلیهپرونده
منطقه آفریقا متمرکز شده است .رئیس اتحادیه آفریقا اعالم کرد« :به نظر میرسد که آفریقا
آزمایشگاه آزمودن حقوق بینالمللجدیداست»  2.اگرچهبرخیمدعیهستند علتمخالفت
دولآفریقاییبهعملکرددیوانکیفریناشیازعدماعتمادآنهابهکارکرددیواناست(رمضانی
میکردکهنسبت
قوامآبادیوبهمئی،)2:6921،لیکناتحادیهآفریقادریکتحلیلمنطقیادعا 
به صالحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت دارفور دارای اولویت است .چراکه دیوان
کیفریبینالمللیبرایتحققعدالتدرمنطقهآفریقانمیتواندبهنحوشایستهایبهتعقیبعوامل
جنایتبپردازد.عملیاتتعقیباشخاصدخیلدرجنایات،دردیوانکیفریبینالمللیبهصورت
موردیوباکُندیصورتمیگیرد .جامعهجهانیاینرویهرانمیپسندد .ازاینحیثدیوان
کیفریبینالمللینمیتواندکلیهافرادمسئولدروضعیتدارفورراتحتتعقیبقراردهد.دراین
شرایط ،چهبسابرخیازافرادیکهحقیقتاًدرجنایاتنقشاصلیراایفا کردهاند،ممکناست
مشمولتعقیبومجازاتدیوانکیفریبینالمللیقرارنگیرند.لذاضروریاست کهدراین

1. Prosecutor V. Al-Bashir, 4 Mar. 2009, para. 3.
2. BBC News, 27 Sept. 2008.
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شرایطازظرفیتهایداخلیدستگاهقضاییسودانبهرهبرداریشود .
دراینراستاشورایامنیتوصلحاتحادیهآفریقادرتاریخ 26جوالی 2332ازشورایامنیت
سازمانمللدرخواستکردکهتعقیبعمرالبشیر،بهموجبماده61اساسنامه6برایمدت62ماهبه
تعویقبیفتدتااینکهمقدماتبهرهبرداریازظرفیتهایقضاییسودانبرایرفعتعقیبعمرالبشیر
درسطحدیوانکیفریبینالمللیفراهمشود (.)African Union, 21 July 2008, para. 24شورای
امنیتبااستنادبهآغازتحقیقاتدراینپروندهبهتشخیصدادستانازپاسخبهایندرخواستامتناع
کرد.اتحادیهآفریقادر اینوضعیتباابرازنگرانیازعدمهمکاریشورایامنیت،موضعخودرا
دربرابرکیفرخواستصادرشدهخطاببهدولتهایعضواتحادیهاعالمکرد .اتحادیهآفریقا در
اینبیانیهازشورایامنیتدرخواست کردکهدرتصمیمخودبازنگریکند ،وگرنهازبیتوجهی
شورایامنیتبهتعلیقپروندهعمرالبشیرمتأسفاست 2.
در این شرایط دیوان کیفری بینالمللی بدون توجه به بیانیه اتحادیه آفریقا ،در تاریخ 62
جوالی  2363دومین حکم دستگیری عمرالبشیر را به  9اتهام نسلکشی صادر کرد 9.اتحادیه
آفریقا در  61جوالی  2363در پاسخ به  حکم مذکور بیانیهای را صادر و در آن به ابراز
نگرانیهایخودازایناقدامدیوانکیفریبینالمللیپرداخت1.اتحادیهآفریقادراینبیانیهاعالم
داشت؛ حکمدستگیریجدیدعمرالبشیردرمقطعیاززمانصادرشدهاستکهبرایسوداندر
حالتبدیلبهسودانامنتر ودموکراتیکتر ،خطرناکاست .بنابراین ضروریاستکههرچه
سریعتر ،تعقیب عمرالبشیر از سوی شورای امنیت متوقف شود (2011: 1608

 .)Barnes,لیکن

دیوانکیفریبینالمللینهتنهابهایندرخواستتوجهنکرد،بلکهدرتاریخ26جوالی2363از
دولت سودان و دولتهای عضو و غیرعضو اساسنامه ،درخواست کرد که برای دستگیری و
تحویلعمرالبشیربادیوانکیفریبینالمللیهمکاریکنند ( Prosecutor V. Al-Bashir, 21 July

 .)2010
درایننوشتار،تالشمیشودرویکرداتحادیهآفریقادرالزامدولتهایعضوخودجهت
.6ر.ک.شریعتباقری.6933،
2. Africa Union, 8 July 2009.
3. Prosecutor V. Al-Bashir, 12 July 2010.
4. African Union, 16 July 2010.
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عدمهمکاریبادیوانکیفریبینالمللی،واکنشِدیوانِکیفریِبینالمللیدرقبالآنونقداین
دو رویکردباتوجهبهمفاداساسنامهرُمدراعمالصالحیتدیوانکیفریبینالمللیبرپرونده
عمرالبشیرموردبررسیوتحلیلقرارگیردتاتصویرروشنیازجایگاهحقوقیرویکرداتحادیه
آفریقاو دیوانکیفریبینالمللیدردستگیری عمرالبشیر ورسیدگی بهجنایاتویبه جامعه
حقوقیارائهشود .

 .2تنش اتحادیه آفریقا و دیوان کیفری بینالمللی
تنشمیاندیوانکیفریبینالمللیواتحادیهآفریقادررابطهباکیفرخواستعمرالبشیر ،از
زمانیشدتگرفتکهتحقیقاتدادستان،پسازارجاعوضعیتدارفورازسویشورایامنیت
سازمانمللمتحد ،منتهیبهصدورحکمجلبعمرالبشیررئیس جمهورِ درحالِ خدمتسودان
شد.شورایامنیتوصلحاتحادیهآفریقاقبلازصدورحکمدستگیریعمرالبشیر،ناخرسندی
خودراازانجامتحقیقاتعلیهعمرالبشیرابرازواینحکمراعاملبازدارندهوبرهمزنندهتالشها
بهمنظورتوسعهصلحپایدار در اینمنطقهمعرفیکردهبودند 6.اتحادیهآفریقادراینبیانیهاز
شورایامنیتسازمانمللتقاضاکردهبودکهبااستفادهازاختیاراتحاصلازماده 61اساسنامه
برایمعلقساختنپروندهعمرالبشیرتالشکند .لیکندیوانکیفریبینالمللیبدونتوجهبهاین
شرایط،ازدولتهایعضواساسنامهبرایدستگیریوتحویلعمرالبشیرتقاضایهمکاریکرد2.
تقاضایدیوانکیفریبینالمللیبرای همکاریبهاستنادماده(23)6اساسنامهبودکهدولتهای
عضودیوانرامتعهدساختهاستبادیوانکیفریبینالمللیدردستگیریوتحویلافرادمشمول
حکمدستگیریهمکارینمایند .
اینرویکرددیوانکیفریبینالمللی ،منجربهصدوربیانیهایدیگر ازسویاتحادیهآفریقا
خطاببهدولتهایعضوبرعدمهمکاریبادیوانکیفریبینالمللی شد(

African Union, 3

 .)July 2009, para. 10دیوان کیفری بینالمللی نیز در قبال این موضعگیری از مجمع عمومی
دولتهای عضو دیوان برای رفع این تنش تقاضای کمک کرد 9.اتحادیه آفریقا در بیانیههای
1. African Union, 21 July 2008, para. 10.
2. Prosecutor V. Al-Bashir, 6 Mar. 2009 and also; Prosecutor V. Al-Bashir, 12 July 2010.
3. ICC Kampala Declaration, 1 June 2010, and also; ICC Kampala Declaration, 8 June
2010, and also; ICC Resolution, 20 Dec. 2011, and also; ICC Resolution, 21 Dec. 2011.
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متفاوتازدولتهایعضوخوددرخواستکرد کهباتوجهبهعدمهمکاریشورایامنیتدر
تعلیقپروندهعمرالبشیر،الزماستکهآنهانیزتحتشرایطماده 32اساسنامهبادیوانکیفری
بینالمللیدردستگیریوتحویلعمرالبشیربهدیوانکیفریبینالمللیهمکارینکنند.اینموضع
گیریاتحادیهآفریقادر1بیانیهدیگرویدریکدورهیزمانیازتاریخ25جوالی2363تا93
ژانویه  2362نیز تکرار شد 6.اتحادیه آفریقا در این بیانیهها ،با اتکا به ماده ( 32)6اساسنامه به
مقررات حقوق بینالملل عرفی در رابطه با حفظ مصونیت مقامات دولتی استناد میکرد که
دولتهایعضواتحادیهراازهمکاریبادیوانکیفریبینالمللیبازمیدارد.ماده(32)6اساسنامه
مقرر میکند« :دیوان نمیتواند درخواستی برای تحویل یا همکاری بنماید که دولتِ مورد
درخواسترامجبورسازدکهبرخالفتعهدات ویمطابقحقوقبینالمللدرمورد مصونیت
سیاسی یا دیپلماتیک اشخاص و اموال دولت ثالث عمل کند ،مگر اینکه دیوان ابتدا بتواند
همکاریدولتثالثرابهمنظورصرفنظرکردنازمصونیتآنفردجلبکند» 2.
اینموضعگیریدرحالیبودکهمصونیتعمرالبشیر بهموجبماده 25اساسنامهازاساس
منتفیاست(موالییوصالحی.)6937،ماده( 25)6اساسنامهمقررمیکند«:سمترسمیمانند
رئیسدولتیاحکومت،عضوحکومتیامجلس ،نمایندهمردمیانمایندهیکدولتبههیچ-
وجهمانعازایجادمسئولیتکیفریبهموجبمقرراتایناساسنامهنیست».عالوهبراین ،ماده
(25)2اساسنامهنیزبهنفیمصونیتهایاقواعددادرسیخاصدرحقوقملییابینالمللیپرداخته
استووجودآنهارامانعیبرایاعمالصالحیتخود براشخاصمذکورتشخیصندادهاست
(صالحی.)21 :6931،بااین وجود ،ماده 32اساسنامهمسألهرا کمیپیچیدهکردهاست.ماده
(32)6اساسنامهتصریحکردهاست؛دیواننمیتوانددرخواستدستگیریوتحویلعمرالبشیررا
بنماید تا بر این اساس دولتهای عضو اساسنامه مجبور باشند برخالف تعهدات خود در
آموزههای حقوق بینالمللدر رابطهبامصونیتسیاسییادیپلماتیک اشخاص واموالدولت
سودان عملکنند،مگراینکه دیوان ابتدابتواند همکاریدولتسودان را بهمنظورصرفنظر
کردنازمصونیتعمرالبشیرجلبکند .
روبهنظرمیرسدکهشعبه مقدماتیدراینشرایط،دستگیریوتحویلعمرالبشیررااز
ازاین 
;1. African Union, 27 July 2010, and also; African Union, 30-31 Jan. 2011, and also
African Union, 30 June-1 July 2011, and also; African Union, 29–30 Jan. 2012.
.2ر.ک.محمدنسل.6936،
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دولتهایعضواساسنامه،بدونتوجهبهالزاماتمقرردرماده 32اساسنامهتقاضاکردهاست.
شعبهمقدماتیبایدقبلازصدورحکمدستگیریوتحویلعمرالبشیر توسطدولتهایعضوو
اعضایشورایامنیت،دربکارگیریماده32اساسنامهونحوهارتباطآنباماده25اساسنامهتأمل
کند(.)Akande, 2009: 333شعبهمقدماتیموظفاست ابتداازمفادماده32اساسنامهدریابدکه
نمیتواند ازدولتهایدیگردرخواستکنددررابطهبامصونیتعمرالبشیر،برخالفتعهدات
بینالمللیخودعملکنند.لذاازاینمنظرمیانمواد25و32اساسنامهتعارضجدیوجوددارد.
بهنظرمیرسدکهمقرراتاینمواد بایکدیگرهمسونیستند.بااینوجود ،یکروشسادهبرای
رفعتعارضمیاناینموادوجوددارد.درماده25اساسنامه،اصلبرنفیمصونیتباشدودرماده
 32اساسنامه ،اصلبرحفظمصونیتباشد.دیوانکیفریبینالمللی درماده 25اساسنامه مطلقاًبه
نفی مصونیت بپردازد ،در حالی که دولتها بر اساس ماده  32اساسنامه و دیگر معاهدات
بینالمللیمکلفبهرعایتمصونیتعمرالبشیرباشند .

در این شرایط دولتها فقط با حکم دیوان کیفری بینالمللی و در پاسخ به درخواست
دستگیریوتحویلمتهمازسویدیوانکیفریبینالمللی مکلفبهنادیدهگرفتناینمصونیت
هستند (.)Akande, 2004: 419دیوان کیفریبینالمللی برایدستگیریعمرالبشیرمستقلنیستو
بهناچاروابستهبههمکاریدولتهایعضو است.مقاماتملیدولتهایعضواساسنامهباید
دستوراتدیوانکیفریبینالمللی رابردستگیریوتحویلعمرالبشیربهاجرا بگذارند.دولتها
باید صالحیت داشته باشند به نفی مصونیت عمرالبشیر بپردازند ،او را دستگیر نمایند و تحویل
دیوانکیفریبینالمللیدهند.اگردولتهاباعدممصونیتعمرالبشیرمواجهشوند،دیوانکیفری
بینالمللی نمیتواند صالحیت خود را بر عمرالبشیر اعمال کند .از این منظر دیوان کیفری

بینالمللی نمیتواندبهدستگیریافراداقدامکند .اینافرادیابایدتوسطدولتهایمتبوعخود

دستگیرشوندویامشروطبهصرفنظرازمصونیتاعطاییبهآنهاازسویدولتهایمتبوع به
دیوانکیفریبینالمللیمعرفیشوند(.)Gardner, 2008: 159ولیاِشکالدراین

نحوداوطلبانهبه
استکهایندولتهانمیتوانندخودرامتقاعدسازندکهازمصونیتاعطاییبهموجبقانون
المللیبهاتباعخودصرفنظرکنند.دراینشرایطماده 25اساسنامهنشان-

داخلییاتعهداتبین
دهندهالزامدولتهابرزوالمصونیتاتباعخوددرسطحملیاست.بند2ماده25اساسنامهاشاره
مصونیتناشیازحقوق

میکند؛دیوانکیفریبهموجبمصونیتناشیازحقوقبینالمللویا
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ملی ،از اعمال صالحیتش منع نمیشود .این موضعگیری طبیعی است .چراکه دیوان کیفری
بینالمللی مخاطب حقوق ملی نیست .براین اساس مقررات داخلی نمیتوانند موجب سلب

صالحیت ازدیوانکیفریبینالمللی شوند.کما اینکه ماده 25اساسنامه نه تنهانسبت بهمتهمِ
بینالمللیکاربرددارد،بلکهسلبمصونیتدرسطحملیرانیز
مخاطبِصالحیتِدیوانکیفری 
تحتپوششقرارمیدهد .
امادولتچادکهیکیازدولتهایعضواساسنامهدیوانکیفریبینالمللیاست،ریسکعدم
همکاریخودبادیوانکیفریبینالمللیرابراساس بیانیه اتحادیهآفریقابرعهدهمیگیرد.قبول
ریسکعدمهمکاریمشروطبهامضایقراردادصلح،بادولتسودانبرایمتوقفکردنحمایت
ازشورشیاندودولتچاد وسودان ازطرفدولتهایمقابلخودمطرحمیشود.اینتوافقنامه
میاندوکشورچادوسودانبهامضامیرسدوبهموجبآناولینبازدیدعمرالبشیرازیککشور
عضودیوانکیفریبینالمللیپسازصدوردومینحکمجلبویصورتمیگیرد.صدورحکم
جلبدومعمرالبشیرمصادفبابازدیدعمرالبشیرازکشورچاد  شدهبود.بااینوجود دولتچاد
دعوتنامهخودرابرایپذیرشعمرالبشیر مستردنکردبود.لذاعمرالبشیردرتاریخ 26جوالی
 2363همزمان با درخواست جدید دیوان کیفری بینالمللی از دولتهای عضو اساسنامه برای
همکاریدردستگیریوتحویلویواردسرزمینچادمیشود(.)Hamilton, 2010ایناولینمرتبه
ایاستکهیکرئیسجمهورِتحتتعقیبدیوانکیفریبینالمللیخطراحتمالدستگیریخود
اساسنامهدیوانکیفریبینالمللیاست.درایام

رانادیدهمیگیردوواردکشوریمیشودکهعضو
اقامتعمرالبشیردرجمهوریچاد،6درحالیکهاتحادیهآفریقاازبهبودروابطمیانایندوکشور
ابراز خشنودی میکند ،دیوان کیفری بینالمللی ،اتحادیه اروپا و سازمانهایی از جمله؛ دیدهبان
حقوقبشروسازمانعفوبینالمللازجمهوریچاددرخواستمیکنندکهبهدستگیریعمرالبشر
اقدامکند (.)Soares, 2010: 22لیکنوزیرامورخارجهچاد بااذعانبهوظیفهخوددراطاعتاز
مقررات اساسنامه اعالم میکند که اولویت جمهوری چاد «حفظ صلح و ثبات سودان»  است
( .)Clarke, 2010: 9
عمرالبشیرتقریبایکماهپسازبازدیدازجمهوریچاددرتاریخ22آگوست2363بهکنیا
سفرمیکند (.)Borger, 28 Oct. 2010دولتکنیا نیزهمانندجمهوریچاد عضواساسنامهاست.
1. Prosecutor V. Al-Bashir, 27 Aug. 2010, para. 3.
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دولتکنیاعمرالبشیررابرایشرکتدرمراسمامضاقانوناساسیجدیدکنیابهاینکشوردعوت
کرد .در این شرایط که دیوان کیفری بینالمللی از دولت کنیا خواسته است به دستگیری
عمرالبشیراقدامکند،ریسجمهوردولتکنیا اعالممیکند« :برایدولتکنیا ممکننیستکه
عمرالبشیر را دستگیر کند ،چراکه این اقدام برای حفظ صلح و ثبات سودان خطرناک است»
صرفنظرازاین،دولتکنیا بهعنوانعضواتحادیهآفریقاموظفبهاجرای

(.)Nairobi, 2010
دستوراتاتحادیهآفریقادرعدمهمکاریبادیوانکیفریبینالمللیدرمشارکتبرایدستگیری
وتحویلعمرالبشیراست 
دولتکنیا مجدداًازعمرالبشیربرایشرکتدراجالستوسعهروابطمیانکشورهایآفریقا
دیوانکیفریبینالمللیمتعاقبایندعوت،ازدولتچاد اعالم موانع

دعوتبعملمیآورد 6.
بازدارنده اجرای درخواست وی برای دستگیری و تحویل عمرالبشیر را تقاضا می کند .لیکن
دولتکنیادرقبالدرخواستجدیددیوانکیفریبینالمللیاعالممیکندکهاجالستوسعه

روابطمیانکشورهایآفریقاییلغوشدهاست.برایناساس عمرالبشیربهاینکشورسفرنمی
کند 2.دیوانکیفریبینالمللیدراعتراضبهعدمهمکاریدولتچاد دردستگیریوتحویل
عمرالبشیرقرارمورخ25آگوست2363راصادرمیکند.دیوانکیفریبینالمللیدراینقراربا
اعالمنگرانیازعدماجرایدستوراتویدردستگیریوتحویلعمرالبشیر،تصمیممیگیردکه
موضوععدمهمکاریدولتچاد رابهشورایامنیتومجمععمومیدولتهایعضوگزارش
دهدتااینکهآنهاراجعبهاقداماتالزمدراینزمینهتصمیمگیرینمایند.برهمینمنوالدیوان
کیفریبینالمللیدرهمانروزقراردیگریرادررابطهباعدمهمکاریدولتکنیا نیزصادر

میکند 9.

اتحادیهآفریقادر برابراینآراموضعگیریونگرانیهایخودراازصدوراینقرارهاابراز
میکند1.اتحادیهآفریقادربیانیهاصداریاظهارمیدارد:ایناتحادیهحداکثرتالشخودرابرای
1. Prosecutor V. Al-Bashir, 22 Oct. 2010.
2. Prosecutor V. Al-Bashir, 29 Oct. 2010.
3. Prosecutor V. Al-Bashir, 27 Aug. 2010.
4. African Union, 29 Aug. 2010.
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متوقف کردن پرونده عمرالبشیر مطابق مقررات اساسنامه (ر.ک .ماده  61اساسنامه) انجام داده
است .با توجه به عدم موفقیت اتحادیه آفریقا انتظار میرود ،دولت های چاد و کنیا که از
دراینشرایطتاحدیکهمیتواننددرتوسعهصلحوتشویق

کشورهایهمسایهسودانهستند ،
دولتورئیس جمهورسودان دراینفرایندکمککنند.اتحادیهآفریقاابتدائاًبااستنادبهماده
( 29)2قانون تأسیس اتحادیه آفریقا ،دولتهای عضو اتحادیه آفریقا را مکلف به اطاعت از
تصمیمات اتحادیه آفریقا میداند .سپس با استناد به ماده  32اساسنامه راجع به مصونیتها،
دولتهای عضو اتحادیه را مکلف به عدم همکاری با دیوان کیفری بینالمللی میداند

(2013: 392

 .)Ssenyonjo,اتحادیه آفریقا استدالل میکند :ماده ( 32)6اساسنامه قابلیت نادیده

انگاشتنمصونیتاعطاییازسویحقوقبینالمللبهمقاماترسمیدولتهایغیرعضواساسنامه
راندارد .
عالوهبر دولتهایچاد وکنیا ،دراینشرایطدولتهای ماالوی و جیبوتی نیزدراطاعت
کامل از تصمیم اتحادیه آفریقا در رابطه با دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری
بینالمللیهمکارینمیکنند.دراینشرایطکهانتظارمیرود موضعگیریصریحدیوانکیفری

بینالمللیدرقبالعدمهمکاریدولتهایچادوکنیادردستگیریوتحویلعمرالبشیربازدارنده
باشدودولتهایدیگرراازپذیرشعمرالبشیرمنعکند ( ،)Barigaba, 14 June 2010عمرالبشیر
یکباردیگردرتاریخ2می2366درمراسمآغازدورهریاستجمهوریجیبوتیشرکتمیکند.
دیوانکیفریبینالمللیدرقبالعدمهمکاریدولتجیبوتی،اینوضعیتراجهتتصمیمگیری
به شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی دولتهای عضو اساسنامه گزارش میدهد6.
عمرالبشیربدونتوجهبهاینوضعیتدرتاریخ5آگوستهمانسالنیزمجدداًدرمراسمآغاز
دوره  ریاست جمهوری دولت چاد شرکت میکند .دیوان کیفری بینالمللی در تاریخ 62
آگوست2366ازدولتچادتوضیحمیخواهدکهچراعمرالبشیررادرمرتبهدومحضورویدر
این کشور ،دستگیر نکرده است 2.عمرالبشیر در اکتبر  2366نیز در اجالس مشترک آفریقای
جنوبیوشرقیدرکشورماالوی شرکتمیکند.اینبازدیدهادرحالیصورتمیگیردکه
ینالمللی در قبال عملکرد کشورهای
اتحادیه آفریقا در پاسخ به واکنشهای دیوان کیفری ب 
1 . Prosecutor V. Al-Bashir, 12 May 2011.
2. Prosecutor V. Al-Bashir, 18 Aug. 2011.
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مذکوردرعدمهمکاریدردستگیریوتحویلعمرالبشیر،در سه بیانیهمتفاوتاظهارمیدارد
که پذیرش عمرالبشیر در کشور و عدم تعرض به مصونیت وی از سوی دولتهای ماالوی،
جیبوتی،چادوکنیاصرفاً؛-6اجرایتصمیماتمجمععمومیاتحادیهدرعدمهمکاریبادیوان
کیفریبینالمللیدردستگیریوتحویلعمرالبشیررئیس جمهورسودان؛  -2اقدامیدرجهت

حفظصلحوثباتدرمنطقهو -9اقدامیهماهنگبامقرراتماده 29قانونتأسیساتحادیه
آفریقاوماده32اساسنامهاست .

 .3واکنش دیوان کیفری در قبال عدم همکاری دولتهای عضو اتحادیه آفریقا
و نقد آن
دیوان کیفری بینالمللی در راستای تحقق عدالت کیفری به منظور حفظ صلح و امنیت
بینالمللی،ازهیچتالشیدرچارچوبوظایفمحولهفروگذارینمیکند.اگرچهبرخیمعتقدند
کهاقداماتدیوانکیفریدرراستایعدالتکیفریباصلحوامنیتبینالمللیمنافاتدارد(زمانی،
.)5:6939درعینحالکهبعدازارجاعپروندهبهدیوانکیفریهیچراهکارحقوقیبرایممانعت
ازرسیدگیوصدورحکمدردیوانکیفریوجودندارد؛لیکندرهمینحالاساسنامهدیوانراه
توسلبهشیوههایغیرحقوقیوتعلیقوتوقفموقترسیدگیدرپروندههایارجاعیازطرف
شورایامنیتبهدیوانرابازگذاشتهاست(رمضانیقوامآبادیوبهمئی.)69:6931،لیکنسازمان
مللمتحدودولعضودائمشورایامنیت،خواهانانجاموظیفهحقوقیدیوانکیفریدربرخورد
بامسألهعمرالبشیرهستندومانعیحقوقییاغیرحقوقیبرسرراهدیوانکیفریقرارنمیدهند.تحت
اینشرایطدیوانکیفریبینالمللی ،موضوعترددعمرالبشیربهکشورجیبوتی رابهشورایامنیت
سازمانمللومجمععمومیدولتعضواساسنامهاطالعمیدهدتااینکهآنهاتصمیممقتضیدر
رابطهباواکنشاحتمالیباعدمهمکاریدولتجیبوتیرااتخاذنمایند،درواکنشبهعدمهمکاری
دولتهایچاد وماالوی دردستگیریوتحویلعمرالبشیردوقراردیگر نیزصادرمیکند.شعبه
مقدماتیدراینقرارهادولتهایچاد وماالویراناقضتعهداتشاندرهمکاریبادیوانکیفری
بینالمللیمعرفیمیکند.دیوانکیفریبینالمللیدرقبالعدمهمکاریدولتهایچادوماالویبه
همینحداکتفانمیکندودرتاریخ62دسامبر2366تالشمیکندکهبراساسمواد25)5(،21و
23اساسنامهازدوجهتدیگرنیزآنهاراموردخطابقراردهدکهچرا؛-6ازانجامتعهدمشورت
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با دیوان کیفری بینالمللی راجع به تعیین تکلیف دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت مصونیت
عمرالبشیرو -2ازهمکاریبادیوانکیفریبینالمللیدردستگیریعمرالبشیرقصورکردهاند،تا
حدیکهاینموضوعباعثشدهاست،دیوانکیفریبینالمللیازاعمالصالحیتخود،بهموجب
مقرراتاساسنامهبرپروندهعمرالبشیربازداشتهشود 6.
دیوانکیفریبینالمللی،ضمناشارهبهمطلعشدنهردودولتچادوماالویازدرخواست
خودمبنیبرهمکاریبادیوانکیفریبینالمللی،تصریحمیکندکهدولتچادوماالوینهتنها
به تقاضای همکاری دیوان کیفری بینالمللی هیچ پاسخی ندادهاند ،بلکه به صراحت از آن
سرپیچی کردهاند .دیوان کیفری بینالمللی تأکید میکند که این دولت ها صرفنظر از عدم
اعتباربخشیبههرنوعاستداللدررابطهباماده(32)6اساسنامهیاتقاضاهایاتحادیهآفریقا،رسماً
تعهداتخویشدرزمینههمکاریبادیوانکیفریبینالمللیرانقضکردهاند.دیوانکیفری
بینالمللیسپستوجیهعملکردایندولتهارادردودستهخالصهمیکند:اولاینکه؛دولتهای
مذکوربرمصونیتعمرالبشیرازدستگیریبراساساصولحقوقبینالمللمتکیهستند.دوم
اینکه؛ایندولتهاازاعضااتحادیهآفریقاهستندوخویشتنرابرپیرویازدستوراتایناتحادیه
برعدماجرایحکمدستگیریعمرالبشیرمقیدمیدانند .
دیوان کیفری بینالمللی ،عملکرد دولتهای مورد درخواست را برای حفظ مصونیت
عمرالبشیربهاستناداصولحقوقبینالمللوماده(32)6اساسنامهبهبادانتقادمیگیردوباتکیهبر
قرائت خود از ماده ( 32)6اساسنامه مبنای استناد این دولتها را در عدم تبعیت از دستورات
غیرالزامآورمیشناسد.ازاینرو،دیوانکیفریبینالمللیاستداللمیکندکهدولتهایمخاطب
دستوراتوی حقندارند براساسماده( 32)6اساسنامه ،خودرافارغازتعهدهمکاریبادیوان
کیفریبینالمللیبدانند،بااینتوجیهکهالزمههمکاریآنهابادیوانکیفریبینالمللیبهمعنای
نقضمصونیتعمرالبشیر ،مطابقآموزههایحقوقبینالمللعرفیاست.اینموضعگیریدیوان
کیفری بینالمللی تازگی ندارد ،چراکه دیوان کیفری بینالمللی قبالً در زمان صدور حکم
دستگیریعمرالبشیربهاستنادماده 25اساسنامهتصریحکردهبودکه؛«وضعیتفعلیعمرالبشیر
بهعنوان رئیس دولت غیرعضو اساسنامه هیچ تاثیری بر صالحیت دیوان کیفری بینالمللی بر

1. Prosecutor V. Al-Bashir, 13 Dec. 2011, and also; Prosecutor V. Al-Bashir, 12 Dec. 2011.
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پروندهویندارد» 6.برهمینمبنادیوانکیفریبینالمللییکباردیگرتاکیدمیکند استداللِ
دولتهایِ  مخاطبرابههیچوجهقبولندارد :مبنیبراینکهرئیسدولتغیرعضواساسنامهبر
حقوقبینالمللازتعقیبدردادگاههایبینالمللمصوناست .

اساسبایستههای
دیوان کیفری بینالمللی ضمن رد اعطای هرگونه مصونیت برای رئیس دولت به موجب
آموزههای حقوق بینالملل در دادرسی دادگاه بینالمللی تصدیق میکند که میان مقررات ماده
(25)2و(32)6اساسنامهتنشذاتیوجوددارد.بااینوجوددرخواستاتحادیهآفریقارابه1دلیل
نمیپذیرد؛  -6مصونیت رئیس دولت در دادگاههای بینالمللی مردود است؛  -2در دادگاههای

بینالمللی موقت ،پروندههای زیادی علیه روسای دولتها وجود دارد؛  -9به استناد ماده (25)2
اساسنامهتعداد 623دولتعضواساسنامه،ادعایمصونیتروسایدولتهاراانکارکردهاندو-1
دولتهای متقاضی و عضو اتحادیه ،محتویات اساسنامه را در قوانین داخلی تصویب کردهاند و
استناد آنها به تفسیر از ماده ( 32)6اساسنامه در توجیه عدم همکاری در دستگیری و تحویل
عمرالبشیرباعثمیشوددیوانکیفریبینالمللیدرانجاموظایفخودناتوانشودوسیستمعدالت
کیفرینیزدرمقابلاساسنامهقرار گیرد 2.باایناوصافاتحادیهآفریقا حقندارددرتوجیهعدم
همکاریخودبادیوانکیفریبینالمللی،بهمفادماده(32)6اساسنامهاستنادکند .
دیوانکیفریبینالمللیزمانیکهکیفرخواستیراعلیهیکفردصادرمینماید،توقعاتخود
رابرایهمکاریدولتهایعضودر اینرابطه نیزاعالممیکند (ر.ک.ماده( 23)6اساسنامه).
این در حالی است که به موجب مقررات ماده  32اساسنامه ،زمانی که از دولتهای عضو؛
درخواستهمکاریدرانجامتحقیقاتیاتعقیبمتهممیشود،ممکناستشرایطبهنحویرقم
بخوردکهدولتهایمورددرخواست ،بااستنادبهمصونیتمتهمازهمکاریبادیوانکیفری
بینالمللی معذور شناخته شوند .چراکه بر اساس ماده ( 32)6اساسنامه ،دولتهای عضو اجازه
ندارنددرصورتیکهتحتشرایطتعهداتیاقراردادهایبینالمللیراجعبهمصونیتدیپلماتیک
یادولتی؛ شخصیااموالدولتثالث،برخالفتعهداتمندرجدراساسنامهقرارگرفتهباشندبه
نقضآنتعهداتیاقراردادهابپردازند،مگراینکهقبلازآن ،دولتمتبوعازمصونیتشخص
مورددستگیری چشمپوشیکردهباشد.رئیسیکدولتبراساسآموزههایحقوقبینالمللیِ
1. Prosecutor V. Al-Bashir, 4 Mar. 2009, para. 41.
2. Prosecutor V. Al-Bashir, 12 Dec. 2011.

چالشهایدیوانکیفریبینالمللیدرپیگیریپروندهرئیسجمهورسودان71  ...

عرفیازمصونیتشخصیبرخورداراست.ماده( 32)2اساسنامهازدولتعضودیوانکیفری
بینالمللیمیخواهدکهبرایدستگیریرئیسدولتدارایمصونیتشخصیبادیوانکیفری
بینالمللیهمکارینکند.چراکهاگردولتمشمولهمکاریبهقراردادهایبینالمللالزامآوری
بادیگردولتهاملزمشدهباشد،همکاریبادیوانکیفریبینالمللیبدونتوجهبهمصونیتهای
بینالمللی،منجربهنقضآنقراردادهامیشود .

در این شرایط ،قرارهای صادره دیوان کیفری بینالمللی در واکنش به عدم همکاری
دولتهایچاد وماالوی ،ناشیازتنشمیاناتحادیهآفریقاودیوانکیفریبینالمللینسبتبه

موضوع اجرای حکم دستگیری عمرالبشیر است .دیوان کیفری بینالمللی در این قرارها به
موضعگیریاتحادیهآفریقا ،در درخواستازدولتهایعضو خودبر عدمهمکاریبادیوان

کیفریبینالمللیوبررسیجوانبحقوقیآنمیپردازد .دراینقرارهامشخصمیشودکهاز
منظردیوانکیفریبینالمللی ،مصونیتمصرحدرحقوقبینالمللعرفیدرپروندهعمرالبشیر
کاربردندارد.چراکهازمنظردیوانکیفریبینالمللی،حقوقبینالمللعرفی،یکاستثنارابرای
مصونیت رئیس دولت در دادگاه کیفری بینالمللی در نظر گرفته است که آن هم مجوز
دستگیریرئیسدولتبرایارتکابجرایمبینالمللیاست.ضمناینکهصِرفدرخواستدیوان

کیفریبینالمللیدرهمکاریدولتهابرایدستگیریبهمعناینفیمصونیتاست .
لیکنایناستداللشعبهمقدماتیخالیازاشکالنیست.ارزیابیشعبهمقدماتیازماده32
نفیمصونیترئیس جمهورسودان استوبهموجبماده 25اساسنامه؛ خودراصالح

اساسنامه ،
بهرسیدگیجرایمعمرالبشیرمیداند،درحالیکهاتحادیهآفریقابااستنادبهماده(32)6اساسنامه
استداللمیکندکهدرخواستهمکاریازدولتهایعضودیوانکیفریبینالمللی،بدونتوجه
به تعهدات بینالمللی این دولتها نسبت به مصونیت عمرالبشیر صورت گرفته است .اگر
درخواست دیوان کیفری بینالمللی به معنای نقض مصونیت عمرالبشیر برخالف ماده (32)6
اساسنامهاست،اینتقاضاغیرقانونیاستوهیچدولتیموظفبههمکاریبهموجبتقاضای
غیرقانونینیست.البتهدیوانکیفریبینالمللیمیتوانستبدوناینکهبهعدمهمکاریدولتهای
چاد وماالوی انتقادکند،تنهاازآنهاایرادبگیردکهچرابهموجبماده 35اساسنامه؛ اقدامات
الزمرادررابطهبادرخواستدستگیریعمرالبشیرانجامندادهاند،تاسپسبهاستنادماده(663)2
اساسنامهبهحلاشکاالتاحتمالیبپردازدوعدمهمکاریآنهاراپسازحلمشکلبهچالش
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بکشاند( .)Schabas, 2010: 1039
اشارهدیوانکیفریبینالمللیبهپروندههایروسایدولتهادرسایردادگاههایبینالمللی
موقتیادیوانبینالمللیدادگستری ،برایمستندساختنالزامدولتهابرهمکاریآنهابادیوان

کیفریبینالمللیدردستگیریعمرالبشیرنیزبااشکالمواجهاست.چراکهایندستهازمستندات
همگی مربوط به اعمال صالحیت مراجع مذکور میباشد و هیچ اشارهای به الزام همکاری
دولتهادردستگیریرئیسدولتبرخوردارازمصونیتندارد(.)Stephens, 2011: 1172قضات

دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده کنگو علیه بلژیک ،هیچ اشارهای به وظیفه دولتها در
دستگیریفردمظنونبهارتکابجرمندارند .عالوهبرایناگرچهدیوانبینالمللیدادگستریبه
ماده 25اساسنامهاستنادکردهاست ،ولیهیچاشارهایبهماده( 32)6اساسنامهنکردهاست.به
همین نحو دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق ،در پرونده میلوسویچ یا دادگاه ویژه
سیرالئوندرپروندهتیلورتنهابهموضوعپاسخبهایراداتمتهمبهمصونیتخودپرداختهاند.دیوان
کیفریبینالمللیدراینشرایطتنهابهاستنادماده 25اساسنامهوبدونتوجهبهمقرراتماده
(32)6اساسنامهتاکیدمیکند،هیچمصونیتیبرایعمرالبشیروجودندارد.ازاینمنظردولتهای
مورددرخواستنبایدبهمقرراتماده(32)6اساسنامهاستنادکنند،درحالیکهاستنادبهماده25
اساسنامهبرایآنهاکفایتمیکند.ایناستداللاشتباهاست،چراکهموضوعماده(32)6اساسنامه
تااندازهایکهبهمصونیتپرداختهاست،باماده 25اساسنامهمرتبطاستودرعین حالاین
اشتراکوجههرگزبهمعناییکیبودناینموادنیست(.)Akande, 2004: 420کمااینکهاتحادیه
آفریقانیزبرهمینمنوالاعتقادداردماده 25اساسنامه؛ محدودبهرابطهمظنونبادیوانکیفری
بینالمللیاستوماده 32اساسنامهبهرابطهدیوانکیفریبینالمللیبادولتهایعضو اساسنامه
مربوطاست .


 .4نتیجهگیری
دولتهایعضودیوانکیفریبینالمللیمکلفبههمکاریدرتحقیقوتعقیبپروندههای
پیشرویدیوانکیفریبینالمللی هستند.دراینشرایط کلیه دولتهایعضودیوان کیفری
بینالمللیموظفهستندکهدردستگیریوتحویلعمرالبشیربادیوانکیفریبینالمللیهمکاری

کنند.دولتهایعضواتحادیهآفریقاکهعضواساسنامهرممیباشند،نیزازاینهمکاریبهدیوان
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کیفری بینالمللی مستثنی نیستند .اگر دولتهای عضو از همکاری با دیوان کیفری بینالمللی
خودداریکنند،دیوانکیفریبینالمللیابزارمناسبیبرایبرخوردواصالحرفتارآنهادراختیار
ندارد.عالوهبراینمشخصنیستکهازدولتهایعضودیوانکیفریبینالمللی ،برایعدم
دیوانچهعذرهاییپذیرفتهوچهعذرهاییمردوداست.اگردولتهایعضواز

همکاریبااین
همکاریدراین زمینهخودداریکنند،دادگاهحداکثرمیتواندموضوعرابهمجمعدولتهای
عضویاشورایامنیتحسبموردارجاعدهد .
بااینوجود،دولتهایعضودیوانکیفریبینالمللیحقندارندکهدیگرتعهداتخوداز
جملهعضویتدراتحادیهآفریقارامستمسکعدمهمکاریخودبادیوانکیفریبینالمللیقرار
دهندیااینکهبنابهتفسیرخودازماده 32اساسنامه،قائلبهحفظمصونیتمتهممدنظردیوان
کیفریبینالمللیباشندوازبهاجراءگذاشتندستوراتدیوانکیفریبینالمللیدررابطهباآن
شخص خودداری کنند .از یک طرف در صورتی که تفاسیر دولتهای مختلف عضو دیوان
کیفری بینالمللی دارای وجاهت باشد ،جایگاه دیوان کیفری بینالمللی ایجاد شده بر اساس
معاهدهموردقبولاعضاءآنمخدوشاست.چراکهدولتهایعضوباعضویتدردیوانکیفری
بینالمللی بر اعتبار اساسنامه و دیوان کیفری بینالمللی منطبق بر آن صحّه گذاشتهاند .پذیرفته

نیست کهدراین شرایطدولتهای عضو ،هریک بنا به تشخیص خود،نظراتقضاییدیوان
کیفریبینالمللیراقبولنداشتهباشندوازهمکاریبادیوانکیفریبینالمللیخودداریکنند.از
طرفدیگر،اتحادیهآفریقانیزحقندارددرانجاموظایفدیوانکیفریبینالمللیوهمکاری
اعضایآندخالتداشتهباشدومانعآنهاشود .
تحتاینشرایطبهنظرمیرسدکهعملکرددیوانکیفریبینالمللینسبتبهعدمهمکاری
دولتهایچادوماالویعجوالنهاست.شایدبهتراینبودکهدیوانکیفریبینالمللیبهموجب
ماده 35اساسنامهازآنهابخواهدکه چرااقداماتالزمرادررابطهبادرخواستدیوانکیفری
بینالمللیبرایدستگیریعمرالبشیرانجامندادهاند ،تااینکهسپسبتواندبهاستنادماده(663)2
اساسنامهبهحلاشکاالتاحتمالیدولتهایچاد وماالوی،یعنیاعتقادآنهابرحفظمصونیت
عمرالبشیربهموجبماده32اساسنامهبپردازد.دراینشرایطاگرآنهابهعدمهمکاریخودادامه
میدادند،میتوانستعدمهمکاریآنهارابهچالشبکشاند.ایندرحالیاستکهدیوانکیفری
بینالمللیدرهمانابتدایصدورحکمجلباولعمرالبشیراعالمکردهبودکهعمرالبشیرهیچ
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مصونیتیدردیوانکیفریبینالمللینداردواینرویکردموردقبولاتحادیهآفریقاواعضایوی
قرارنگرفت.البتهباایناوصافبهنظرمیرسدفقدانضمانتاجرایکافیدرعدمهمکاری
دولتهای عضو اساسنامه نیز مزید بر علت است .اگر اساسنامه ضمانت اجراهای موثرتری از
جمله؛تعلیقعضویتدولتهایخودداریکنندهازهمکاریبادیوانکیفریبینالمللیرادرنظر
میگرفتشایدایناتفاقهرگزنمیافتاد .
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