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رابطه میان عرف مؤخر و معاهده،
در چارچوب ماده  01اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
هیبتاله نژندیمنش -1هاجر راعی دهقی

2


دریافت-7938/5/75:پذیرش 7931/5/02:

چکیده

نالمللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد.اساسنامه دیوان
معاهده به عنوان یک سند بی 
بینالمللی در ماده  72به امکان همزیستی میان
بینالمللی نیز به عنوان یک معاهده  
کیفری  
میشود که
عرفومعاهدهاشارهنمودهاست.بادرجاینماده دراساسنامهاینسؤالمطرح 
دادگاههای

آیادیوانها و 

آیادیوان ،موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است و 
عرفهای مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به
میتوانند  
کیفری دیگر  
عرفهای موجود
عالوه براین ،ارتباط اساسنامه با  
تبعیت صرف از اساسنامهخود هستند .
میشود.همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد
مطرح  
بینالملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و
موجود و در حال توسعه حقوق  
میشود .
مجازاتهاواثرقهریآنیعنیعطفبهماسبقنشدنبهذهنمتبادر 
پیشنویس اساسنامه،ماده
نگارنده در این پژوهشبه این نتیجه رسید که تهیه کنندگان  
 72را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از
عرفهای
بینالملل کیفری و توجه به  
اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق  
مؤخرهمچنانبازباشد .
واژگان کلیدی :اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ،عرف مؤخر ،عرف موجود ،معاهده
بینالمللی 

hnajandimanesh@gmail.com
.استادیارحقوقبینالمللعمومیدانشگاهعالمهطباطبائی

7
h_raee@yahoo.com
.0دانشجویدکتریحقوقبینالمللعمومیدانشگاهعالمهطباطبایی(نویسندهمسئول)
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 .0مقدمه
معاهدهبهعنوانیکسندبینالمللیوعرفهرکدامبرایخودنهادیمستقلندونمیتوان

هاتقدموتأخراعتباریقائلشد.دیوانبینالمللیدادگسترینیزدربخشیازتصمیمات

برایآن
متخذه،اصلبرابریحقوقیعرفومعاهدهرابهرسمیتشناختهاست 7.عرفومعاهدهآثار
متقابلیدارند.اینآثارمیتواندچهارصورتمختلفداشتهباشد:اثرایجادی،اثراعالمی،اثر

تکمیلی و باالخره اثر تفسیری .در این پژوهش نیز ارتباط متقابل عرف با اساسنامهی دیوان
بینالمللیدادگستریبهعنوانیکمعاهدهبهصورتموردیبررسیمیشود .

بسیاری ازمقرراتمعاهدات قانونساز ،تدوینکننده قواعد عرفیِ ازقبلموجودهستند.از
سوی دیگر ،چه بسا مقررات معاهدات قانونساز که به تدریج و همزمان با اجرا در مناسبات
متعاهدین،فرآیندایجادعرفرابرایغیرمتعاهدین(ثالث)طینمودهومتضمنآثاریگردند(
ضیاییبیگدلی.)747:7959،دراینحالتاینمقرراتنهازبابمعاهدهبلکهبهدلیلفرآیند
آورخواهدبود.اینمثالنمونهایازرابطهبههمپیوستهعرفو


گیریعرفبرایثالثالزام

شکل
معاهدهاست.کمااینکهماده  95کنوانسیونحقوقمعاهداتبهصراحتبهاینموضوعاشاره
کردهکهدرادامهبهآنپرداختهمیشود .
باتصویباساسنامهودرجماده72بااینمضمون«هیچیکازمواداینبخشازاساسنامهبه
حقوقبینالمللراکه

هیچوجهنبایدبهگونهایتفسیرشودکهقواعدموجودیادرحالتوسعه 

برایمقاصددیگریغیرازایناساسنامهموردنظراست،محدودکندیابهآنلطمهبزند»در
نامهاینسؤالمطرحمیشودکهشعبدیوانبینالمللیکیفریودیگرنهادهایکیفری

اساس
موظفبهتبعیتازاساسنامهکهبسیاریازقواعدعرفیازپیشموجودویادرحالتوسعهرابه
رشتهتحریردرنیاورده،هستندویامیتوانندفراترازاساسنامهنیزعملکنند.درصورتیکه
پاسخبهاینسوالاینگونهباشدکهشعبدیوانبینالمللیکیفریودیگرنهادهایکیفریدر
رسیدگیهایخودمیتوانندبهفراترازاساسنامهدیوانوعرفهایدرحالشکلگیرینظرداشته
باشند این سوال جدی مطرح خواهد شد که در این میان جای اصل قانونی بودن جرائم و
هایکیفریبینالمللیکجاست؟ 

مجازاتهابهعنوانیکیازمهمتریناصولدادرسی
هدفاینپژوهشدرنظرگرفتنتأثیرعرفهاییاستکهخارجازاساسنامهشکلگرفتهیا
1. Judgment of 27 June 1986 - Military and Paramilitary Activities in and Against
 Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), p 95; Judgment of 24 May 1980)United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran
p 44.
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درحالشکلگیریبرمبنایاساسنامه رُمهستند.بنابراینابتدابهرابطه میانعرفومعاهدهبه

عنوانیکسندبینالمللیپرداختهمیشودوتأثیراتمختلفیکهممکناستعرفبرمعاهده

داشتهباشدبررسیمیشود.همچنینماده72اساسنامهدیوانوتأثیرعرفِمؤخربراساسنامهدیوان
مورد توجه قرار می گیرد .در این راستا تاریخچه تدوین ماده  72و درج آن در بخش دوم
اساسنامه بررسی میشود .همچنین حوزه اجرایی این ماده و نظرات مطرح در این رابطه مورد
بررسیقرارمیگیرد،زیرااینمادهمبناییبرایروابطمتقابلمیانعرفومعاهده(اساسنامهدیوان
هایموجودیامؤخربراساسنامهوقابلیت

کیفریبینالمللی)است.عالوهبراینبهمسأله  
عرف

اجراییآنهاباتوجهبهماده72نیزتوجهمیشود.درمجموعاینپژوهشبهرابطهمیاناساسنامه
دیوانکیفریبینالمللیبهعنوانیکسندبینالمللیوعرفهایمؤخرپرداختهودررابطهمیان

مللبهکاوشمیپردازد .

ایندومنبعحقوقبینال


 .2رابطه میان عرف و اسناد بینالمللی
اثرمتقابلمیانعرفومعاهدهموضوعیستکهدرتئوریوعملازاهمیتزیادیبرخوردار
است .مطابقباماده()9(97ب)کنوانسیون7313ویندرخصوصحقوقمعاهدات،7رویهبعدی
دولتهایعضوبهمثابهیکیازابزارهابرایتفسیرمتنمعاهداتموردشناساییقرارگرفتهاست.
این رویه بعدی میتواند ناشی از عرف مؤخر میان کشورها باشد (صابری انصاری.)4 :7937 ،
آمدهاستکهحقوقبینالمللِعرفیهمچنانحاکمبرمسائلی

همچنین دردیباچه معاهده  7313
حاضربهنظمدرنیامدهاند(فلسفی.)408:7959،همینامر

خواهدبودکهدرحوزهمقرراتمعاهده
میتوانددرموردماده  72اساسنامه دیوانمطرحشودوامکانوظرفیتهایموجوددراینماده
برایاصالحاساسنامهدیوانودرجعرفهایمؤخربراساسنامهدیواندراساسنامهبررسیشود.در
صورت استفاده از این ظرفیت مانعِ مربوط به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نیز برداشته
خواهدشد.
مقررمیدارد«:هیچیکازمقرراتمندرجدرمواد 94تا91مانعاز

مادهی95معاهده7313
آننیستکهقاعده مندرجدرمعاهده،درحدقاعده عرفیِحقوقبینالمللکهبههمینصورت
رسمیت یافته است ،برای دولت ثالث الزامآور گردد» 0.از اینرو چنانچه معاهده یا یک سند
1. Vienna Convention on the Law of Treaties (with annex), Concluded at Vienna on 23
May 1969, Article 31(3)(b).
2. Ibid, Article 38.
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رسمیِترجمانِقاعدهعرفی،ازپیشموجودباشدیاآنکهمحتوایآنبهصورتعرفدرآمده
باشد،دیگرنمیتوانازاثرقاعدهنسبتبهثالثسخنبهمیانآورد.دراینقبیلمواردقاعده

المللبرایثالثالزامآورمیگردد(فلسفی،

مندرجدرمعاهدهدرحدقاعده عرفیِحقوق  
بین
.)473-950-957:7959البتهدراینخصوصذکرایننکتهالزماستکهقواعدحقوقبینالمللِ
کیفری در این رابطه میتواند تا حدودی متفاوت باشد .زیرا مراجع کیفری بینالمللی در
رسیدگیهای خود محدود به اساسنامه خود یا به عبارت دقیقتر محدود به اصل قانونی بودن
جرائمومجازاتهاهستند.حالجایاینسؤالباقیستکهآیاباایناوصافعرفهایایجاد
شدهپسازاساسنامهدیواندرشعبدیوانیادیگرنهادهایکیفریقابلیتاجرادارد؟ 
ازبررسیرابطه میانعرفومعاهدهبهعنوانیکسندبینالمللیاجتنابینیست.معاهدات
ممکناستباعرفمؤخرموردتفسیرقرارگیرند.همچنینبسیاریازمعاهداتمنعکس کننده
حقوقعرفیِزمانتشکیلخودهستندودرمرحله مذاکراتِتصویبمعاهده،قواعدعرفیرا
شفافمیکنند.همچنینممکناستمقرراتیکمعاهدهتبدیلبهعرفشودوایندرمورد
کندکهاقدامبهتوسعهحقوقبینالمللنمودهاند.درمواردباالعرفومعاهده


معاهداتیصدقمی
زیستیمسالمتآمیزیدارند.مشکلزمانیآغازمیشودکهبخواهیمتعیینکنیمچه

بایکدیگرهم
انیکهمعاهدهاجرامیشودوحوزههایتعارضمیاندومنبعراحل

زمانیکهعرفوچهزم
نماییم( 2006: 241-242

 .)Cryer,

میانعرفومعاهدهدرنظامبینالمللی،معاهداتوعرفدریکسطح

درخصوصرابطه 
قراردارند،درصورتتعارضدراجرایعرفومعاهدهدریکموردخاص،اینتعارضباید
مقدمرانسخمیکند»حلشود،یعنیاینکهمعاهده مؤخر،بر

براساساصل«قاعده مؤخرقاعده 
عرفِمقدمبرتریخواهدداشتوبهنوبهخودعرفِمؤخربرمعاهدهمقدمبرتریخواهدداشت.
البتهبادرنظرگرفتنایننکتهکهعرفِمؤخرقابلیتآنرانداردتااقدامبهجرمانگاری ِجرائم
بینالمللیکندولیستجدیدیازجرائمرابهاساسنامهدیواناضافهکند .

 .3تأثیر عرف الحق در اختتام اسناد بینالمللی
همیشهاینامکانوجودداردکهعرف،اثریکسندبینالمللیویابخشیازآنرامتوقف

سازدویادرآنتغییراتیایجادکند.اینامرآنگاهمصداقداردکهدرقلمروموضوع،سند
بینالمللیمقرراتعرفیالحقبامحتوایکلمعاهدهیابخشیازآنناسازگارباشد.دراینقبیل
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موارد طرفهای معاهده معموالً با اجرا نکردن تمامی مقررات معاهده و یا بخشی از آن و
بیاعتناییمداومبهمقرراتقراردادی،موجبمیشوندکهآنمقرراتازاعتبارافتادهومتروک

شود.ازاینرورفتارآنهادرقبالچنانمقرراتیرفتاریمشروعودرنتیجهموجدعرفجدیدی
است .بااین حال کنوانسیونوینموفق به تدوینمادهای جداگانه در خصوص رابطه عرف و
معاهدهنشد(فلسفی .)83-92:7959،
عنوانتراضیضمنیمبنیبراصالحیافسخمعاهدهپیشبینیشده

یکیازروشهاییکهبه

بود،ایجادیکقاعده عرفیجدیدبود.بااینحالبهمتننهاییکنوانسیون 7313راهپیدانکرد.
البتهازآنجاکهمعاهدهوعرفدومنبعمستقلازیکدیگرهستند،قاعده عرفیدرصورتیاثر
کندکهقلمروهردویآنهایکی


سازدیادرآنتغییراتیایجادمی

امتوقفمی
قاعدهقراردادیر
باشد(صابریانصاری.)88:7937،حال جایاینسؤال استکهآیاعرفهایمؤخربراساسنامه
دیوان ،قابلیت آن را دارد تا لیست جدیدی بر جرائم مندرج در اساسنامه دیوان اضافه کند یا
اصالحاتیبراساسنامهدیوانواردکند؟ 

 .3-0مفهوم رویه بعدی دولتها ،مندرج در ماده  30کنوانسیون وین و نسبت آن با قاعده
عرفی مؤخر

هایکنونیحقوقبینالمللدر

بعدیازجنسعرفباشد،میتوانازداشته

اگرجنسرویه 
خصوص روشهای شناسایی و احراز شکلگیری یک قاعده عرفی بهره برد .کنوانسیون وین
امکاناصالحوتجدیدنظردرمعاهداتراازطریقرفتاربعدیمنتفیندانستهاست.حتیممکن
استمعاهده بینابینیچونمنشورمللمتحدنیزموضوعچنینتجدیدنظریقرارگیرد(ضیایی
بیگدلی .)737 :7959 ،برخالف کنوانسیون  7313وین ،رویهی قضایی بینالمللی ،عملکرد
شناسد.بهعنوانمثال،دیوانبینالمللی

کشورهارامبناییبرایاصالحیاتجدیدنظرمعاهدهمی
رفتاربعدیتایلندرادلیلیبرصحتموافقتنامهیمرزیاین

دادگستریدرقضیه«پرهآ-ویهار»7
کشورباکامبوجمیداند(موسیزاده .)080:7911،

 .3-2شناسایی عرف بینالمللی از منظر گزارش کمیسیون حقوق بینالملل
علیرغم افزایش تعداد و حوزه معاهدات ،حقوق بینالملل عرفی به عنوان یک منبع مهم
1. Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Brelimiary
Objections Judgment of 26 May1661.
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حقوق بینالمللباقیماندهاست.درگذشتهدرتدوینمعاهدات،تمایلبه تدوینعرفوجود
داشت،درحالیکهدرسالهایاخیرگرایشهاییمبنیبرعدمتمایلبهتدوینعرفوجوددارد .
المللعرفیبهمعنایآندستهازقواعدحقوقبینالمللاستکهمنعکسکننده


حقوقبین
حقوقیاست.جهتشناساییقواعدحقوقبینالملل

یکرویهکلیموردپذیرشبهعنوانقاعده
عرفی و محتوای آن کمیسیون حقوق بینالملل بر شناسایی آن رویه به عنوان قاعده حقوق
بینالمللتأکیددارد 7.

کمیسیون،شرطشناساییعرفبهعنوانیکرویه عامرادروهله اولایندانستهاستکه
دولتهاشاملرفتارقابلانتساببه
رویه دولتهایایجادکننده عرفمذکورباشد.اینرویه  
دولتهااشکالمتنوعیازجمله
دولتاست،خواهعملقوهمجریه،قضاییهویامقننهباشد.رویه 
اعمالفیزیکیولفظیرادربرمیگیرد.مظاهراینرویهمیتواندمواردیهمچونرفتاردولتدر
زمینه اقدامات دیپلماتیک و کنسولی ،اعمال قانونگذاری ،آرای دادگاههای داخلی ،بیانیههای
وقبینالملل،بیانیههایدولتهایدرگیردراقداماتمربوطبهتدوین

رسمیدولتدرزمینه حق
هایبینالمللی

هایبینالمللیوکنفرانس

معاهدات،عملکرددولتهادرزمینهقطعنامههایسازمان
هایبینالمللیبهعنوانرویهتلقیشدهاست 0.


باشد.حتیعملسازمان
بهمنظورایجادقاعده عرفی،رویهمرتبطبایدعامباشدبدینمعناکهبهاندازه کافیگسترده
باشد ،با این حال الزم نیست این رویه جهانی باشد ،به شرط اینکه رویه عام و مداوم باشد.
همچنینزمانخاصیبرایشکلگیریعرفالزمنیست.درارزیابیرویه دولتهابایدتوجه

آنهابهطورخاصتحتتأثیراست،بشود 9.
مقتضیبهرویهدولتهاییکهمنافع 
هابهعنوانعرفبینالمللیبایداینرویههمراهباالتزامبهیک

جهتشناساییرویه دولت
تعهد حقوقی باشد و این احساس تعهد و پذیرش به عنوان قانون ،منجر به تمایز میان حقوق
بینالمللِ عرفی و نزاکت یا عادت صِرف میشود .سکوت یا عدم واکنش نیز ممکن است به

کهاوضاعواحوالبهگونهایباشدکهنیازبه

عنواناعتقادبهالزامآوربودنتلقیشودمگراین

واکنشوجودنداشتهباشد.ممکناستمقرراتیکمعاهدهوقطعنامههایاتخاذشدهتوسط
موارددلیلیبروجودحقوقبینالمللِ

هایبینالمللیدربرخی 

سازمانهایبینالمللییاکنفرانس
1. International Law Commission Sixty-sixth Session Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8
August 2014 Second Report on Identification of Customary International Law by Michael
Wood, Special Rapporteur.
2. Ibid.
3. Ibid.
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عرفییامشارکتدرتوسعهآنباشد.زیراممکناستیکقاعدهعرفیِازقبلموجودراتحت
عرفیجدیدیراپایهگذاریکنندکهازسویکشورها

یکسندبینالمللیتدوینکنندیاقاعده
قوقبینالمللموردقبولقرارگیرد 7.

ازطریقرویهموردقبولبهعنوانیکقاعدهعرفیِح
میانحقوقبینالمللِعرفیوحقوقبینالمللِعاممعتقداست

کمیسیوندرخصوصرابطه 
تواندچیزیجزهمانحقوقبینالمللعرفیباشد.همچنینمیانقواعد


المللعامنمی

حقوقبین
حقوقبینالمللعرفیوحقوقنرموحقوقعرفیوعادتیارسممحض،معاهداتغیررسمی

ورویهبعدیدرخصوصتفسیرمعاهداتقائلبهتفکیکشدهاست 0.

 .4ماده  01اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری و عرف مؤخر بر اسناد بینالمللی
تعریفدقیقیازجرائمبینالمللیاست،نهاین-

هدفازتنظیموتدویناساسنامهدیوانارائه
کهبرحقوقبینالمللعمومیتأثیرسوییداشتهباشد،ازاینروماده،72وجوددورژیمحقوقی
المللکیفریراپذیرفتهومنجربهچندشاخهشدنحقوقبینالمللکیفری

درحوزه حقوقبین
شود .دررابطهبااینمادهمیانحقوقدانانبینالمللیتوافقکلیوجودداردمبنیبراینکههدف
حقوقبینالمللاستدرجاییکه

اصلیازتنظیمماده  72حفظقواعدموجودودرحالتوسعه 
اساسنامهدرموردآنهاسکوتدارد(بهخصوصدرموردجرائمجنگیوجرائمعلیهبشریت).

اگرچهدرماده72بهمواردیخارجازاساسنامهصراحتاًاشارهشده،امادررویهدیوانباتوجهبه
تردیدهمیشود .

محدودیتهایموجوداشارهبهاینمواردکم


 .4-0تاریخچه پیشنویس و تدوین ماده  01اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی

ماده  72تنهاماده بدونعنواندراساسنامهاستزیرادرخصوصدرجاینمادهتحتعنوان
یک ماده جداگانه و یا شمول آن در ماده  8اختالف بود .هدف تدوینکنندگان پیشنویس
قواعدتازهتأسیسوقابلیتمجازاتجرائمبهموجبحقوقبینالملل

اساسنامهاینبودکهتوسعه
رامحدودنکنند.درزمانتدوینجرائمتحتصالحیتدیواناتفاقنظروجودنداشت،ازاینرو
بامصالحهایکهمیانشرکتکنندگانصورتگرفتتعداداینجرائممحدودشدند.بااینحال

1. International Law Commission, Sixty-seventh session, Geneva, 4 May-5 June and 6
July-7 August 2015 Third Report on Identification of Customary International Law by
Michael Wood, Special Rapporteur.
2. International Law Commission Sixty-sixth session, Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8
August 2014 Second Report on Identification of Customary International Law by Michael
Wood, Special Rapporteur.
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المللیمیشد.فقدانتوافقدرخصوص


تدریجیشناساییجرائمبین
اینمصالحهنبایدمانعتوسعه
صالحیتبینالمللیبرایجرائمجدیدیابرخیجرائمازقبلموجودبهمعنایآننیستکهاین

بهموجبحقوقبینالمللوجودندارد( .)Triffterer, 2008: 532

جرائموقابلیتمجازاتآنها
برای ماده  72در مراحل تدوین پیشنویس مواد اساسنامه برخالف مواد دیگر تیتری مقرر
نشد،زیراعنوانمناسبیدردسترسنبودتابتواندتماممحتوایاینمادهرادربرگیرد.همچنیناین
امیدوجودداشتباتوجهبهنبودتیتربرایمادهی،72بتوانبااستفادهازاینمادهجرمتجاوزرا
تعریف کرد (2008: 532

 .)Triffterer,البته به نظر میرسد منظور آن است که از ظرفیتهای

موجوددراینمادهبرایاصالحاساسنامهودرجتعریفجرمتجاوزدراساسنامهاستفادهشودنه
آنکهاینمادهتواناییداشتهباشدتابهجرمانگاریجرمتجاوزبهصورتعرفیبپردازد .
همچنیناساسنامهدادگاهکیفریبراییوگسالویسابقودادگاهکیفریبرایرواندامقرراتی
شبیه آنچه در ماده  72اساسنامه مقرر شده ،دربرندارند .به نظر میرسد صالحیت دیوانهای
اختصاصیمحدودبههماندوره زمانیخاص،جرائمخاصومسائلسرزمینیاست.همانگونه
که در ماده  7مشترک اساسنامه این دو دادگاه مقرر شده که نمیتوانند فراتر از هدف تفسیر
بعدیحقوقبینالملللطمهنزنند

گونهایکهبرتوسعه 
المللموجودبروندبه 


محدودحقوقبین
( .)Triffterer, 2008: 532بهنظرمیرسداینامرتأییدیاستبراینامرکهدادگاههایکیفری
بینالمللی در رسیدگیهای کیفری محدود به اساسنامه خود و اصل قانونی بودن جرائم و
مجازاتهاهستند .
داردهیچگونهحقشرطیبرایناساسنامهقابل


دیوانکهمقررمی
علیرغمماده702اساسنامه
داردکهمقرراتبخشدومنبایدتأثیرالزامآوری


مقررمی
اِعمالنخواهدبود،بااینحالماده72
اساسنامهوتوافقمیاندولتهایعضوداشتهباشد.اینبدین

فراترازموضوعاتماهویوحوزه 
معناستکهزمانیکهکشورهاموظفندبرایمثالباتوجهبهتعاریفموجودازجرائمدرمواد1
بینالمللی درخصوصجرائمیکهدر
الی 5اساسنامه،صالحیتملی خود راازسویجامعه  
صالحیت دیوان است ،اعمال کنند ،یا زمانی که با دیوان همکاری میکنند و زمانیکه دیوان
صالحیتتکمیلیخودرااعمالمیکند،بایدمواداساسنامهمدنظرومحدودبهاساسنامهباشند.اما

المللیاعمالمیکنند

زمانیکهکشورهاصالحیتمنحصراًداخلیخودرادرخصوصجرائمبین
ویابادیگرکشورهاهمکاریمیکنند،میتوانندعرفمؤخربراساسنامهرانیزمدنظرقراردهند
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( .)Triffterer, 2008: 533بنابراینذکرایننکتهالزماستکهشعبدیوانکیفریبینالمللیتا
زمانیکهاساسنامهدیواناصالحنشدهوجرائمجدیدبهلیستجرائممندرجدراساسنامهاضافه
نشده محدود به اساسنامه خود هستند .باید توجه داشت که دیوان به عنوان یک رکن قضایی
محدودبهاساسنامه خوداست.بهموجبماده  8اساسنامه،صالحیتدیوانمحدودبه جنایاتی
بینالمللیرابرانگیختهاست.بااینحالخارجازدیواننیزدادگاههای
استکهنگرانیجامعه  
ویژهوموقتیِدرحالشکلگیریرامیتوانموردتوجهقراردادکهلزومیندارندصرفاًبربخش
دوماساسنامهمحدودباشند .
درتدویناساسنامهتالششدتاحدممکنازحقوقعرفیدرتعریفجرائماستفادهشود،با
اینحالدربرخیمواقعالزماستتاازتعاریفحقوقعرفیجداشدتامالحظاتکشورهاونیاز
بهرسیدنبهتوافقیگستردهمیانکشورهاباتوسلبهمصالحهحاصلشود.بنابراینتعاریفجرائم
جنگیوجرائمعلیهبشریتبسیارمحتاطانهاتخاذشد).)Arsanjani, 1999: 30بهعبارتدیگردر
تعریف جرائم از حقوق عرفی به صورت کامل و جامع استفاده نشد .بنابراین پس از تدوین
اساسنامه دیوانکیفریبینالمللیهمچنانحقوقعرفیموجوددرزمینه حقوقبینالمللکیفری
موسعترازاساسنامهبود.اگرچهشعبرسیدگیکنندهدیواندررسیدگیهایخودهمچنانبه
اساسنامهدیوانمحدودهستند .
ایازجملهدیواناروپاییحقوقبشریادادگاههایاختصاصیاز

بااینحالدادگاههایمنطقه
جملهدادگاهکیفریبراییوگسالویسابقودادگاهکیفریبرایرواندا اگردرکناردیوانبه
حیاتخودادامهدهند،ممکناستماده72راموردتوجهقراردهند(.(Bennouna, 2002: 1103
رسد،درموردیکهشورایامنیتبهمنظورحفظصلحوامنیتبینالمللیبهوضعیتی


بهنظرمی
میپردازد و عمل تجاوز یا دیگر جرائم ذکر شده در بخش دوم اساسنامه را مطابق با منشور

شناساییمیکند،اگرموضوع در خصوصکشور غیرعضوی باشد که توسط شورابهدیوان
فرستادهشدهاست،ماده72وحقوققابلاجرابایدبهدرستیموردتوجهقرارگیرد (Bennouna,

.)2002: 1103بهعبارتدیگرهرزمانشعبدیواندررسیدگیهایخودمحدودبهاساسنامهی
دیواننباشندوبتوانندفراترازاساسنامهیآنعملکنندماده72قابلیتاجراییپیداخواهدکرد
اگرچهممکناستبااصلقانونیبودنجرائمومجازاتهاتعارضپیداکند .
تمایزآشکاریمیانمقرراتاساسنامهازیکسووقواعدموجودهمچونتوسعه

درماده72
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بعدیحقوقبینالمللوعرفمؤخرازسویدیگربهعملآمد.امااگربگوییمکهحقوقدر

یدیوانراتحتتأثیرقرارنمیدهد،موردپذیرش

حالتوسعهازجملهعرفمؤخر،اساسنامه
نیست .سادهترین فرض این است که مجمع عمومی کشورهای عضو دیوان ممکن است این
توسعهوتحولراوارداساسنامهکنند،یعنیدستبهاصالحاساسنامهیدیوانبزنندوازاینمنظر
عرفهایمؤخربراساسنامهدیواندراینمرجعکیفریقابلیتاجراپیداکند .


 .4-2تعریف خطیرترین جرائم بینالمللی

مقدماتیبرایتأسیسدیوان،جهتتعریفجرائمبینالمللیوتعیینصالحیتدیوان،

کمیته
حقوقبینالمللعرفیومعاهداتمربوطهرادرنظرگرفتندوعمدتاًآنهارادراساسنامه دیوان

کمیسیونحقوقبینالمللاینچنینمقرر

ادغامکردندودستبهتوسعه حقوقبینالمللنزدنند7.
نموده«:اساسنامهبدواًیکابزارآییندادرسیاستوکارکردآنتعریفجرائمجدیدنیست.
ساسنامهتدوینتمامیجرائمبهموجبحقوقبینالمللعامنیست.

همچنینکارکردووظیفها
توجهبهبرخیازاینجرائمهدفموادپیشنویسبودهوکمیسیونقصدنداردبهتمامجرائمبه

موجبحقوقبینالمللعاموحقوقعرفیموجودبپردازد.برایناساسکمیسیون،چهارجرمرا

دردستورکارخودقرارداد»0.ازاینروپیشنهاداتبرخیازکشورهادرخصوصتعریفجرائم
اعتناییبهحقوقموجودبودوبهروشنیحقوقعرفیموجودنیزموردبیتوجهیقرار

دراصلبی
گرفتهبود).)Sadat, 2000: 914-915بااینتوضیحکامالًمشخصاستکهتمامحقوقبینالملل
عرفیقابلیتآنراپیدانکرد کهدراساسنامه دیوانکیفریبینالمللیواردشودوهمچناناین
مسیربازاستکهاساسنامه دیوانباتوجهبهحقوقبینالمللعرفیموجودویادرحالتوسعه
مورداصالحوتغییرمجددقرارگیرد.
اینفرآیندمنجربهاینشائبهشدکهپروسهیتأسیسدیوانمنجربهپذیرشمحدودترینو
مضیقترین قواعد موجود در حقوق بینالملل عرفی شده است .یکی از این مثالها در این

حهاییاستکهاستفاده
ای،شیمیاییوبیولوژیکیازلیستسال 

خصوصاستثناءسالحهایهسته
ازآنهامجرمانه تلقیمیشوند ).)Sadat, 2000: 916بااین حالمادهی  72اساسنامهیدیوان
1. Report of the Working Group on a Draft Statute for an International Criminal Court, in
Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-fifth Session, U.N.
GAOR, 48th Sess., Supp. No. 10, at 106-07, U.N. Doc. A/48/10 (1993).
2. Draft Statute for an International Criminal Court, in Report of the International Law
Commission on the Work of its Forty-sixth Session, U.N. GAOR, 49th Sess., Supp. No.
10, U.N. Doc. A/49/10 (1994).
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میتواندبهعنوانیکیازبهترینابزارهابرایاصالحاساسنامهودرنتیجهجرمانگاریاستفادهاز

چنینسالحهاییدراساسنامهدیوانشود .
تعریف جرائم در اساسنامه در برخی موارد ناشی از معاهدات حقوق بشری از جمله
کنوانسیونمنعشکنجه(7)7354یاکنوانسیونمبارزهباآپارتاید0بوده،بااینحالبیشترینتوسعه
درخصوصتعریفجرائمبهحقوقبینالمللعرفینسبتدادهشدهاست.بااینحالآنچهدر

اساسنامه مشهود است ،اگرچه استفاده از حقوق بینالملل عرفی وجود دارد اما در حد اعلی
نیست).(A.Schabas, 2007: 84بهموجبنظرصلیبسرخالزمبودتأکیدشودکهاساسنامهی
دیوان به هیچ صورتی بر حقوق بشردوستانهی موجود و حقوق عرفی مؤخر تأثیری نخواهد
گذاشت و مانع پیشرفت آن نخواهد شد 9.صلیب سرخ تصریح داشت ترک فعلهایی که در
انگارینشده،نمیتوانددلیلیباشدبراینکهچنینجرائمیکهوجودآنها


جرائمجنگیجرم
بستگیبهدیگرمنابعحقوقبینالمللدارد،وجودندارند) .(Schabas, 2010: 270

اساسنامه رُم قطعاً دارای خالءهایی است .مقررات اساسنامه محدودیتهایی در خصوص
سالحهایممنوعهداردوتنهااقدامبهشناسایییکفرمولکلینمودهوآنرامنوطبه ضمیمه
الحاقیهای به اساسنامه دانست .چنین الحاقیهای به اساسنامه صورت نگرفت و این به دلیل

هایهستهای


ایوکشورهایفاقدسالح

هایهسته
مصالحهایبودکهمیانکشورهایدارایسال 
ح
صورتگرفت.ایندوگروهازکشورهاممکناستباارجاعبهماده  72اساسنامهاستداللکنند
ایتأثیرنمیگذارد

ممنوعیتاستفادهازسالحهایهسته

کهماده5برتوسعهحقوقعرفیدرزمینه
هایهستهایممنوعاست( . (Schabas, 2010: 271


وپیشنهاددهندکهاستفادهازسالح
باتوجهبهمالحظاتیکهاساسنامهبرایتعریفجرائماتخاذکرد ،عرفهایموجودیادرحال
شکلگیری دربرخیمواردموردبیتوجهیقرارگرفت.برایمثالمواردیازقبیلممنوعیت

میتوانممنوعاعالم
استفادهازسالحهایخاصکهدرماده5لیستنشده،رابااتکاءبرماده 72

کرد،البتهبهشرطیکهبتوانادعاکردمراجعکیفریبینالمللیمحدودبهاساسنامهخودنیستندیا
مواردیپیشآیدکهشعبدیواندررسیدگیهایخودمحدودبهاساسنامه دیواننباشند.این
1. Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, 1984.
2. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid,
G.A. res. 3068 (XXVIII)), 28 U.N. GAOR Supp, (No. 30) at 75, U.N. Doc, A/9030 (1974),
1015 U.N.T.S. 243, entered into force July 18, 1976.
3. International Committee of the Red Cross Statement of 8 July 1998 Relating to the
Bureau Discussion Paper in Document A/CONF.183/C.1/L.53, UN Doc.A/CONF.183/INF/
10, PARA.4.
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ماده قابلیت آن را دارد که در آینده مورد استفاده قرار گیرد ،زیرا حقوق عرفی در حال
شکلگیریبایدمورداستفادهقرارگیردوازآنجاییکهدیوانمحدودبهاساسنامه خوداست،

توانپیشبینینمودکهحقوق


تواناییاینرانداردتاحقوقعرفیرادرنظرگیرد.برایمثالمی
بینالمللعرفیممکناستاستفادهازبرخیازسالحهاراممنوعاعالمکندویامجازاتاعدامیا

زندانراشکنجه،رفتارظالمانهیاغیرانسانیدرنظرگیرد .درنهایتمیتوانمتذکرشدبیروناز

حقوقبینالمللکیفریوجوددارد.بااینحالموارداین

دیوانکیفریبینالمللیامکانتوسعه 

توسعه را تنها مجمع عمومی کشورهای عضو از طریق اصالح اساسنامه دیوان میتوانند در
صالحیتدیوانقراردهند.بنابرایندیوانهمچنانبهموجبماده  8صالحیتشمحدودبهاصل
قانونیبودنجرائمومجازاتهااست .

 .4-3عرف مؤخر و قابلیت اجرای آن با ماده  01اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی

هدفظاهریماده  72حمایتازنقشحقوقبینالمللِعرفیبهعنوانیکمنبعمستقلدر
حقوقبینالملل ِکیفریخارجازاساسنامهاست).)Sadat, 2000: 910همچنیناینامکانوجود

داردکهشورایامنیت،حقوقرُمرادرموردتمامیافرادبهاجرادرآوردووضعیتیراخارجاز
چارچوباساسنامهبهدیوانارجاعدهد،دراینمیانصرفنظرازاینکهدولتیعضواساسنامه

باشدیاخیر،ممکناستحقوقموجودوحقوقدرحالتوسعهازجملهعرفهایایجادشده
هاالزامآوراست،توسطدیوانمورداستنادقرارگیرد.

پسازتأسیسدیوانکهبرایتمامیدولت
(Carden, 2000: 406).بااینحالایننظرباتوجهبهمحدویتهایموجوددراساسنامهقابلانتقاد
استزیرابهموجبماده8اساسنامهدیوان،صالحیتدیوانمحدودبهچهارجرمبینالمللیاست
وعرفهایمؤخرتازمانیکهوارداساسنامه دیواننشدهباشندقابلیترسیدگیتوسطدیوانرا
ندارند .
روشناستکهدیوانبایددرابتدابهاساسنامهدیوانهمانگونهکهدرماده07اساسنامهآمده
توجهکندودرمرحلهدوماستکهدیوانمیتوانددرجاییکهمناسبتشخیصدهد،معاهدات،
الملل،ازجملهاصولحقوقبینالمللِقابلاجرادرمخاصماتمسلحانه


اصولوقواعدحقوقبین
رااجراکند ( .(Cassese, 2005: 157ماده07درخصوصحقوققابلاجرابهدیواناجازهمیدهد
که معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعد حقوق بینالملل از جمله اصول مورد تأیید حقوق
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توسلبهحقوقبینالمللخارجازاساسنامهتنهابهعنوانیکابزار

بشردوستانهرابهاجرابگذارد7.
تکمیلیدرجهتتکمیلمقرراتاساسنامهونهفراترازآنمجازاست .
با این حال منعی ندارد در جایی که اساسنامه صراحت ندارد یا موضوعاتی را قاعدهبندی
نکردهاست،حقوقبینالمللعاممورداستناددیوانقرارگیردوالبتهاینامرآشکاراستکهدر

خصوصبسیاریازقواعدماهویبا توجه بهمحدودیتهای اساسنامهدیدگاهمحدودیاتخاذ
شدهکهدرتناقضباحقوقعرفیموجودیا درحالتوسعهاست.توسعه تدریجیرویه قضایی
دیواننیزمبتنیبرهمیندیدگاهمحدودومضیقاستکهامکانمحدودیتحوزهاصولوقواعد
عاموجودداردوشکینیستکهاینمسألهممکناستمنجربهتأخیرجدیدرتوسعه حقوق
المللشود.عالوهبرایندادگاههایملیودادگاههایاختصاصیهمچوندادگاهکیفریبرای


بین
یوگسالویسابقودادگاهکیفریبرایروانداممکناستبرمقرراتمضیقاساسنامهکهحقوق
بینالمللموجودراتدویننمودهتکیهنمایند) (Cassese, 2005: 158واینامرموجبشودتوسعه

بعدیحقوقبینالمللِعرفیوحتیقواعدعرفی ازقبلموجوددرزمینه حقوقبینالمللکیفری
دردادرسیهایکیفریمدنظرقرارنگیرد .
المللواعمالواجرایعرفهای


حقوقبین
میتوانمدعیشدکهاساسنامهناچاراًبرتوسعه 

مؤخر تأثیر سوء بگذارد ،در بسیاری از موارد عرفهای مؤخر توسط نهادهای کیفری مورد
بیتوجهیقرارگرفتهواساسنامهمبناقرارگرفتهاست.قاضیلوکایدیس،0قاضیدیواناروپایی

حقوق بشر اظهار داشته« :با توجه به  عناصر جرائم علیه بشریت ،احتمال دارد اساسنامه دیوان
کیفریبینالمللیبهعنواناعالمیهبینالمللیبرایتعریفاینجرائمتلقیشود».دررأیدیگراز

دیواناروپاییحقوقبشربهتعریفتجاوزدراساسنامهرُمبهعنوانسندحقوقبینالمللقابلاجرا
حقوقبشرسازمانمللمتحدتعریفناپدیدسازیاجباری

ارجاعشدهاست.عالوهبراینکمیته 
اساسنامهبهعنوانحقوقبینالمللدرحالاجرااتخاذکردهاست.دادگاهآمریکایی

راازماده  1
حقوقبشرنیزبهمقرراتمشابهیدرخصوصناپدیدسازیاجباریازمواداساسنامهارجاعداده
بینالمللیمحکومنماید.همچنینایندادگاهدرخصوصیکیاز
تااینرویهراازسویجامعه  
اشکالجرائمعلیهبشریت(شکنجه)کهدرماده1اساسنامهلیستشده،بهاساسنامهدیوانبهعنوان
المللاشارهنمودهاست.همچنیناسنادزیادیدرخصوصدادگاههای


سندقابلاجرایحقوقبین
1. 1998 Rome Statute, art. 21(1)(b).
2.Lucaidis.
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دیوانبهعنوانتدوینالزامآور

کیفریبینالمللیاختصاصیوجودداردکهدرآنهااساسنامه 

حقوق بینالملل کیفری برای تعریف جرائم به موجب حقوق عرفی در نظر گرفته شده است
) .(Schabas, 2010: 271مثال دیگر ،رأی سال  0220دیوان بینالمللی دادگستری به مادهی 01
اساسنامهاستکهبهمصونیتها،بهعنوانمثالیازاینکهچگونهحقوقمعاهداتیوحقوقعرفی

درخصوصصالحیتبررؤسایکشورهاراکنارگذاشته،ارجاعدادهاست 7.
اینمثالهاحاکیازآناستکهفارغازآنکهنمیتواننقشتوسعهتدریجیحقوقبینالملل
دیوانراازنظردورداشتوهموارهایناساسنامهبهعنوانسندیالزماالجرابرای

بهوسیلهاساسنامه
استنادبهحقوقموجودیادرحالتوسعهمورداستفادهقرارمیگیرد،بااینحالماده  72بهطور

عمدهتوسطبسیاریازکشورهانادیدهگرفتهشده،بهخصوصدیوانهایاختصاصیکهدرگیر

تفسیرحقوقبینالمللهستند،عمالًبهاینمادهتوجهینداشتهاند.البتهدرمواردخاصینیزاساسنامه

و رجوع به مواد اساسنامه توسط نهادهای دیگر کنار گذاشته شده است .برای مثال قاضی
وولفگانگ 0قاضی تجدید نظر دادگاه کیفری برای یوگسالوی سابق اینگونه اظهار میکند:

دیوانمقررهایدرخصوص

«اگرچهمنازماده  72اساسنامه دیوان کامالًآگاه هستم ،اساسنامه 
ارجاعبهترورعلیهجمعیتغیرنظامیندارد.اگراینجرمقسمتیازحقوقبینالمللعرفیبوددر

سال  7335دولتها این جرم را در اساسنامه دیوان یا در قوانین داخلی خود میگنجاندند»
( .(Schabas, 2010: 271-272بنابراینمیتوانازظرفیتهایموجوددرماده  72اساسنامهبهدرستی
استفادهکردتاتنهاتعاریفمضیقدراساسنامهدیوانبهعنوانحقوقبینالمللیکیفریالزماالجرا
مورداستنادقرارنگیردوازحقوقبینالمللعرفیموجودوعرفهایمؤخربراساسنامهنیزاستفاده
شود .
در حکم بازداشت و دستگیری عمرالبشیر ،شعبه مقدماتی دیوان بر وجود عناصر جرم
نسلکشیکهپسازتصویباساسنامه دیوانتصویبشد،اشارهداشت،امامتعاقباًبیاننمودکه

قضاییدادگاههایاختصاصیوجودندارد.بهنظراکثریت،شعبهمقدماتی

چنینعناصریدررویه
ماده72اساسنامهتاجاییقابلاعمالاستکهتعریفجرائمرادراساسنامهفراهمآوردوعناصر
کهبرحقوقبینالمللموجودویادرحالتوسعه

جرائمبایدبهگونهایموردتفسیرقرارگیرند

برایمقاصدیخارجازاساسنامهلطمهنزندوآنرامحدودنکند.9شعبه مقدماتیازماده  72به
1. Democratic Republic of the Congo v.Belgium, Judgment, 14 February 2002.
2. Wolfgang Schomburg.
3. Bashir (ICC-02/05-01/090. Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of
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منظورردایناستداللاستفادهکردکهماده1اساسنامهرابایددرجاییکهمیانحقوقحاکمبر
متعارضوجوددارد،بهگونهایبهکاربردوتفسیرنمودکهادامهدهنده

اساسنامهوعناصرجرائ
حقوقعرفیمؤخرباشد) .(Schabas, 2010: 272دراینپروندهماده72مبناییبراینظرمخالف
قاضی کول 7قرار گرفت با این توضیح که ماده  72این فرضیه را به ذهن متبادر میکند که
کنندگانپیشنویساساسنامهدیوان،عمداًازقواعدعرفیسخنبهمیانآوردهاندواینمنجر


تهیه
بهچندشاخهشدنحقوقبینالمللکیفریشدهاست.دراینپروندهاکثریتشعبهمقدماتیمعتقد

هابایدبهگونهایصورتگیردکهبهمعنایایجادمحدودیت


بودندکهتعریفجرائموعناصرآن
ویاتبعیضینسبتبهقواعدحقوقبینالمللموجودویادرحالتوسعهکهخارجازچارچوب
اساسنامهوجوددارند،نباشد.اینشعبهباارجاعبهماده72اساسنامهخواستارتقویتایناستدالل
بودکهگرچهتعریفجرائمنبایدمنجربهمحدودیتدرحقوقعرفیموجودیادرحالتوسعه
ااینحالدرتفسیرمواداساسنامهدرخصوصنسلکشینیازیبهدرنظرگرفتنحقوق

شودولیب
بینالملل عرفی توسط دیوان نیست .به نظر میرسد در هر حال در رسیدگیهای شعب دیوان

استفاده از عرف مؤخر قابل اعمال نیست چرا که در حقوق کیفری بینالمللی باید به صورت
حقوقکیفریبینالمللیوضعیتکمیمتفاوتاست.

مضیقعملکرد،امادرخارجازحوزه 
زیرا در دیگر شاخههای حقوق بینالملل حتی عرفهای مؤخر بر معاهده یا رویههای بعدی
دولتهایعضومعاهدهمیتواندبرحقوققابلاجرادرمراجعقضاییبینالمللیازجملهدیوان
بینالمللیدادگستریتأثیرگذارباشد .
 .4-3حوزه اجرایی ماده  01اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی

اگرچهماده72دراصلقصدداردتادررابطهباتعریفجرائماعمالشود،اماامروزهنسبتبه
کلبخشدوماساسنامهاجرامیشود،کهنهتنهادرخصوصتعریفجرائم،بلکهدرخصوص
مسائلقابلقبولنیزاجرامیشود).(Michael Scharf, 2008: 333درخصوصمحدوده اجرایی
اینمادهتریفر 0معتقداست«:اصولحقوقیبیانشدهدرماده  72درموردتمامیمواداساسنامه
قابلاجرااست».ویمعتقداستباتوجهبهکارهایمقدماتیاینمادهممکناستفرضشودکه
محدود کردن یا لطمه زدن در مورد مواد خارج از قسمت دوم اساسنامه توافقی است که در
Arrest Against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 March 2009, para 127.
1. Judge Kaul.
2. Triffer.
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کارهایمقدماتیبهآنرسیدندوآنتوافقایناستکهاینمادهبهصورتیکسانیدرمورد
تمامیمواداساسنامهبدونهیچمحدودیتیاجراشود.همچنیناینمادهبهصورتعامبیانشده
دیوان،مادهایشبیهبهماده  72داردکههمانماده 00

است.عالوهبراینبخشسوماساسنامه 

است،اینماده بیانمیدارد«:مقرراتاینمادهمانعاز این نیست که عملیاز دیدگاهحقوق
بینالمللومستقلازایناساسنامهجرمتلقیشود» .

برخیدیگرمعتقدندضروریاستکهقسمتدوماساسنامهبرتمامی ساختاراساسنامه رُم
حاکمباشد،زیرااینبخشازاساسنامهجرائمرالیستکرده،آنهاراتعریفکردهوشرایطو

بینیمیکند.درزمانتدوینبخشسوماساسنامه


هاییرابرایتعقیبومحاکمهپیش
چارچوب
مذاکرهکنندگان احساس میکردند با بیان اصول عام حقوق کیفری امکان مصالحه میان

کنندگانپیشنویسمتقاعدنشدند


جهانوجوددارد،بااینحالتدوین
سیستمهایحقوقیعمده
گرحقوقبینالمللباشد،ازاینروماده 72

کهحقوققابلاجرایذکرشدهدراساسنامهنمایان
تدوینشد(. (Bennouna, 2002: 1101



بااینحالبهنظرمیرسدطبققاعده بنیادینتفسیروباتوجهبهسازگاریبامنطقحاکمبر
اینبخش،همچنینمطابقبااصلحاکمیتقانونواینامرکهدرحقوقکیفریهموارهباید
فقطدرچارچوببخشدوماساسنامهصحبتمیکند.

خودمتنراموردتوجهقرارداد،ماده72
ماده  72درموردصالحیتقابلیتاستماعدعواوصالحیتدیوانیعنیازمواد( 8محدودیت
صالحیتدیوان)تا07اساسنامهقابلیتاعمالدارد .
ماده  72هیچصحبتی در خصوصتفسیرموادوقواعددیگر بخشهایاساسنامهنمیکند.
یکدیدگاهمعتقداستممکناستاینگونهفرضشودکه«عدممحدودیتولطمهنزدندر
تفسیر»بهتمامیمواداساسنامهحتیخارجازبخشدومتسرّیپیداکندوبدوناینکهصراحت
داشتهباشداجراشود.بااینحالدیدگاهقویترایناستکهحوزه اِعمالاینمادهمحدودبه
بخشدوماساسنامهاست،البتهدررابطهبااینامرذکرایننکتهالزماستکهدربخشدوم
اساسنامهاقدامبه جرمانگاریشدهوایننظرممکناستبااصلقانونیبودنجرمومجازات
تعارضپیداکند.بااینحالماده72اساسنامهبههیچعنوانادعایتغییرصالحیتدیواندرزمینه
جرمانگاری را ندارد و هدف آن محدود نساختن توسعه حقوق بینالملل کیفری در آینده و
جلوگیریازاینشائبهاستکهاساسنامه دیوانتنهاوآخرینمرجعحقوقبینالمللکیفری
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است .ساختار دیوان این مفهوم را میرساند که اگرچه تعداد زیادی از دولتها اساسنامه را
پذیرفتهاند و آن را اجرا میکنند اما با این حال بر تفسیر محدودی موافقت نمودهاند .حتی
کنفرانس بازنگری نیز محدودیتهای زیادی در خصوص تفسیر حقوق قابل اعمال به دالیل
داخلیداشت .

 .4-4عرف موجود و بخش دوم اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی

واژه«حقوقموجود»درماده72ممکناستبهگونهایتفسیرشودکههردوحقوقعرفیو
یژنو،پروتکلهایالحاقیبهکنوانسیونهای

حقوقمعاهدهایباالخصکنوانسیونهایچهارگانه

چهارگانه ژنو 7311وکنوانسیونمنعشکنجه 7354رادربرگیرد.درحقیقتاینامکانوجود
داردتادرنظربگیریمکهحقوقموجودذکرشدهدرماده ،72حقوققابلاِعمالدرخصوص
جرائمارتکابی،خارجازصالحیتدیوانرادربراصراربرخیازکشورهامبنیبرواردکردن
اییادیگرسالحهایباقابلیتتخریبگستردهدرماده  5اساسنامه،درنهایت


هایهسته
سالح
تصمیمگیری در خصوص مسئله سالحها ،پرتابهها و

منجر به این امر شد که کنفرانس ،مسئله 
ضروریمیشودوذاتاً


یادردورنجغیر
متدهاوروشهایجنگیکهمنجربهآسیببیشازحد
درنقضحقوقمخاصماتمسلحانهاستراتاکنفرانسبازنگریبعدیاساسنامهدیوانبهتأخیر
انداخت.تحتاینشرایطاینامرممکنشدتاممنوعیتاستفادهازاینسالحهاتحتعنوانماده

 72قابلیتطرحپیداکندودردیگردادگاههایکیفریاِعمالشود).(Bennouna, 2002: 1104
البتهذکرایننکتهالزماستکهبهدلیلاصلقانونیبودنجرمومجازاتهاهنوزجرائممذکور
قابلیترسیدگیدردیوانبینالمللیدادگستریراندارند .
عالوهبراینتوسعهجرائمجنگیبهمخاصماتمسلحانهداخلیمسئلهایبودکهدرمذاکرات
قضاییدادگاههایکیفریودرفرآیندتأسیسدیوانمطرحشدهوپذیرفتهشد

بینالمللی،رویه 

مشترککنوانسیونهایچهارگانه ژنو 7343مبناییبرایمسئولیت

کهنقضهایعمدهازماده  9

کیفریفردیبرایارتکاباینجرائمتلقیشود.بااینحالحوزه آنبهسرعتحتی بیشتراز
پروتکلدومالحاقیمحدودشدومقررشدهیچچیزنبایدبرمسئولیتدولتمبنیبرحفظامنیت
وتصویبقوانینودستورالعملهادرکشورویادفاعازاستقاللوتمامیتارضیکشورتأثیر
بگذارد ).(Bennouna, 2002: 1104

همین امر میتواند توجیه مناسبی برای درج ماده  72در
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اساسنامه دیوانتلقیشودزیرادراساسنامه مذکورحتیازحقوقعرفیموجودنیزبهصورت
کاملاستفادهنشدهاست .
درنتیجهآنچهدرماده  5اساسنامه دیواندرموردجرائمجنگیدرطولمخاصماتمسلحانه
ینمثالمیتواند شاهد و

داخلیمشاهدهمیکنیم ،بهنوعیپسرفتاز حقوقموجودبودوهم
توجیهخوبیبرایدرجماده  72دراساسنامه دیوانباشد.بالیستجرائمجنگیموجوددراین
هاییکهتأثیرآنهامحدود

ماده،قسمتهاییکهصرفاًحقوقموجودراتدوینکردهازقسمت
شدهقابلتمایزاست.دیوانباتوجهبهحقوققابلاِعمال،اساسنامهوقواعدآئیندادرسیرأی
صادر میکند و با توجه به ماده  07که مقرر میدارد که در مرحله دوم ،دیوان اگر مناسب
تشخیصدادمعاهداتقابلاجراواصولوقواعدبینالمللی،ازجملهاصولحقوقمخاصمات
مسلحانهبهرسمیتشناختهشدهرااجراخواهدکرد.بنددومماده07بهواقعتأییدهمانماده72
پارافراترمیگذاردزیرادرخصوصقانونیبودنجرائمومجازاتها

است.اساسنامهدرماده00
مقررمیداردکهاینمقرراتنبایدبرویژگیهرفعلیبهعنوانعملمجرمانهبهموجبحقوق

بینالمللفارغازایناساسنامهتأثیربگذارد.زیرااگرچهمتناساسنامه حقوقموجودرامحدود

کرده،امابهدادگاههایکیفریدیگراینقدرترااعطاکردهتاایناَعمالرابهعنوانجرائم
تحتصالحیتخودشناساییکند .

 .4-5عرف مؤخر و بخش دوم اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی

کلحقوقبینالمللکیفریوتأثیرعرف

دراینبخشبایددوبحثتأثیرعرفمؤخربر
دیوانکیفریبینالمللیراازهمتفکیککرد.طبیعتاًعرفمؤخر

مؤخردرچارچوباساسنامه 
میتواند قواعد موجود را توسعه دهد و اصالح کند اما در چارچوب اساسنامه ،علیاالصول

نمیتوانددیوانرامتعهدسازدمگراینکهبهنوعیقلمرواساسنامهدیوانازطریقاصالحاساسنامه

نسبتبهآنقاعدهعرفیجدیدتسرّیپیداکند.هدفازاینمادهایناستکهدیواناینامکان
را نباید از طریق قیاس و غیره بیابد تا قلمرو حقوق کیفری و جرائم را گسترش دهد .با این
المللنمیشود.بااینحالهدفاین


قبین
مندرجاتدرکلمتناساسنامهمانعازتوسعه حقو
نبودهکهدیوانواساسنامهآنابزارتوسعهجرائمباشند .
اینبخشبهخصوصدررابطهباتعریفجرائمعلیهبشریتدرماده  1اساسنامه،قابلاِعمال
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استواشارهبهپیشرفتقابلمالحظهحقوقبشردوستانهدرخصوصاینموضوعدارد.بادقتدر
اینمادهمیتوانمشاهدهنمودکهاینمادهازحقوقموجوددراساسنامهفراتررفتهاست.کنوانسیون
جانبهایدرخصوصارجاعبهجرائمعلیهبشریت(همانندآنچهدرخصوصجرائمجنگیکه
چند 
باکنوانسیونهایچهارگانهژنووپروتکلهایالحاقیشکلگرفتند)وجودندارد،اماتعریفماده1

اساسنامهازجرائمعلیهبشریتشاملعباراتمتغیریاستکهبهرسیدگیهاوحدودمداخلهدیوان

بستگیدارد.ماده  1باعنوان«هراقدامدیگریکهدارایایناثرباشد»برخالفمنطقواصول
حقوقکیفریقاعدهگذاریکردهاست( . (Bennouna, 2002: 1105
دیوان،سادهانگارانهاستکهبگوییمبرایدیگردادگاههاودیوانها

پسازتصویباساسنامه
هایحقوقیوعرفهایمؤخربرایناساسنامهرامدنظرقرار


اینامکانوجودنداردتاپیشرفت
حقوقبینالمللیکیفرینیست.اینامربهدرستی

دهند.درحقیقتاساسنامه،ایستگاهآخرتوسعه
المللیبراییوگسالویسابقزمانیکهبهاسنادبینالمللیدرپرونده


توسطدادگاهکیفریبین
علیرغماینکهماده72اساسنامهدیوان،
فروندزیجااشارهنموده،بااینبیانپرداختهشدهاست «:
هدفتضمینعدممحدودیتیالطمهبهحقوقموجودیادرحالتوسعهرابیانداشتهاست،با
اینحالتوسلبهبخشدوماساسنامهممکناستمارادرتوضیححقوقبینالمللعرفییاری

رساند.باتوجهبهموضوعموردبحث،قواعداینبخشممکناستمورداستفادهقرارگیردتا
قواعدعرفیباشند،آنهاراروشننمایدویاآشکارکند.درحالیکهدربرخی

منعکسکننده 
مواردتوجهبهماده72منجربهایجادقواعدجدیدیااصالححقوقموجودمیشود» 7.
المللیبادوفاکتورایجادمیشود -7:رویه عام


بایدایننکتهرادرنظرداشتکهعرفبین

یکیازبهترینروشهابرایاستخراجرویه دولتهااشاره

اعتقادبهالزامآوربودن0.

کشورها-0
رومیتواناستداللنمودکهبیشتر

بهمقرراتموردپذیرشدرمعاهداتچندجانبهاست.ازاین

مقررات حقوق کیفری مندرج در اساسنامه ضرورتاً تدوین حقوق بینالملل عرفی خارج از
اساسنامهبودهاست.یکمثالبسیارمناسبماده5اساسنامهاست) .)Sadat, 2000: 918

 .4-5-0قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بینالملل

حقوقبینالمللکهعرفمؤخرنیزازجملهاینموارد

حوزهقواعدموجودویادرحالتوسعه
1. Prosecutor v. Anto Furundzija, Judgment, IT-95-17/1-T, ICTY, Ch. I.II. 10 December
1998, para.227.
2. North Sea Continental Shelf Cases (F.R.G. v. Den., F.R.G. v. Neth.), 1969 I.C.J. 3, 44.
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هارا،صرفنظرازحوزهایکهبهآنتعلق

بینالمللیدولت
است،تمامیقواعدحقوقیجامعه  
دارد،دربرمیگیرد.ازآنجایی کهحقوق بینالملل کیفری بخشیاز حقوق بینالمللاست،
المللیدرموردمصونیتهاوامتیازاتموجودممکناست

واژههایمورداستفادهتوسطجامعه 
بین
متفاوتازآنچهامروزهدراساسنامه دیوانبرآنتوافقشدهاست،توسعهپیداکند.ازجمله
موارد این توسعه میتوان در خصوص ماده  01اساسنامه دیوان و مواد پیشنویس مسئولیت
المللیدولتهانامبرد( .)Triffterer, 2008: 535


بین
قطعاً پیشرفت و تغییرات صورت گرفته در حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی ،برای مثال
تعریفیکجرمجدیدعلیهبشریتکهدرصالحیتدیواننیسترانمیتوانبااساسنامهدیوان
نسبتبهنهادهاودادگاههایکیفریدیگرمانعشد.بنابرایناینامکانوجودداردکهحقوق
دیوانتوسطنهادهاودادگاههایکیفریدیگرتوسعهیابد.از

بینالمللکیفریخارجازاساسنامه

سویدیگراینامکانوجودداردتاازدیوانبهعنوانیکدادگاهاختصاصیاستفادهشودو
چهدرحقوقبینالمللتوسعهیافتهرامدنظرقراردهدوتنهابهاساسنامه خود

دیوانبتواندآن
محدودنشود.ازسویدیگردیدگاهمخالفیمطرحاستکهباتوجهبهمحدودیتهایموجوددر
اساسنامهامکاناستفادهازدیوانبهعنوانیکدادگاهموردیازسویشورایامنیتوجودندارد.
از دیدگاه عملی باید بیان کرد که در خصوص مسائل ماهوی ،پیشرفتهای تدریجی حقوق
بینالملل و شکلگیری عرفهای مؤخر خارج از اساسنامه این احتمال وجود دارد که در

کنفرانسهایبازنگریاساسنامهدیوانمدنظرقرارگیرند .

 .4-5-2تفسیر واژگان «محدود کند یا لطمه بزند»

ماده  72مربوط به تفسیر مواد و قواعدی است که در این بخش قرار دارند .تفسیر ممنوع
تفسیریاستکهبهصورتیمنجربهلطمهیامحدودیتشود.چنینتفسیریمنجربهمحدودیتیا
هاراتنظیمنکردهاند.تأسیسدیوانهای


هاییاستکهقواعدومواداساسنامهآن
لطمهبهحوزه
اختصاصی با نسل اول دادگاههای کیفری از جمله نورنبرگ و توکیو شروع شد .چنین
هاییاقدامبهحلوفصلدعاویمرتبطبامسئولیتکیفریفردیمینمایند.دراواخردهه

دادگاه
7332وسالهایدهه0222نسلسوممحـاکمکیفـریبـینالمللـیبـاکمـکمیراثمحاکمنسل
اول در نورنبرگ و توکیو و نسل دوم محـاکم مـوردی ،دیـوانهـای کیفـری بینالمللی
یوگسالویسابقوروانداظاهرشـد (معظمی،نمامیان.)774:7934،بااینحالممکناستدر
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شرایط استثنایی ،شورای امنیت به موازات دیوان کیفری بینالمللی اقدام به ایجاد نسل سوم
دادگاههای کیفری(دادگاههای مختلط)کند.با توجه بهچارچوبدیوانهایاختصاصیبرای
جرائمارتکابیخارجازصالحیتدیوانتوجهبهویژگیعدممحدودیتیالطمهنزدنبهدیگر
قواعد حقوق بینالملل و توسعه عرفهای موخر بارز است (2008: 536

 .)Triffterer,در این

خصوصبحث صالحیتچنیندادگاههاییوقواعدقابلاستنادتوسطایندادگاههامطرحمی-
شودزیراممکناستبهاساسنامهدیوانبهعنوانتنهامنبعقابلاستنادمراجعهنمایند.دراینمیان
بهنظرمیرسدماده72اساسنامهبهدرستیبهعنوانهشداریمبنیبراینکهایناساسنامهآخرین
مرحلهازتوسعه حقوقبینالمللعرفینیستعملمیکندتادیگرمراجعکیفریبینالمللیو
کشورهایعضواساسنامه دیوانهموارهبرقدرتعرفبهعنوانیکیازمهمترینابزارهابرای
توسعهحقوقبینالمللکیفریآگاهباشند .

 .4-5-3تفسیر عبارت «برای اهداف خارج از اساسنامه»

این عبارت داللت بر این امر دارد که برای اهداف مربوط به اساسنامه تفسیر مواد یا قواعد
موجوددراساسنامهممکناستبهقواعدموجود،عرفمؤخرودرحالتوسعهلطمهبزندیاآنهارا
محدودکند.ایندرحالیاستکهماده  3اساسنامهمقررداشتهکهاینعناصربایدمطابقبااین
اساسنامهباشد.برایمثالماده  71اساسنامه دیواندرپاراگراف دومدر خصوص عدم تمایلبه
رسیدگیمقررمیدارد،تنهادرخصوصپروندههایمطرحنزددیوانقابلاجرااستوتازمانیکه

دادامهمیدهند،به

دادگاهکیفریبراییوگسالویسابقودادگاهکیفریبرایرواندابهکارخو
تواندبهگونهایتفسیرشودکهبرقانونحاکمبرایندادگاههایانهادهاییکهبعداز

هیچوجهنمی
اینتأسیسمیشوندازجملهکمیسیونهایحقیقتیابیاصلحوسازشیادادگاههایویژهکهبه
جرائمبینالمللیرسیدگیمیکنندتأثیربگذارد(.)Triffterer, 2008: 537بنابراینذکرایننکتهالزم
استکهماده72اساسنامهقصدتأثیرگذاریبرلیستجرائمموجوددراساسنامهدیوانیاگسترش
آنهابهصورتعرفیودرنهایتگسترشصالحیتدیوانبدوناصالحاساسنامهرانداشتهاست.
بههمیندلیلاستکهاینمادهازعبارت«برایاهدافیخارجازاساسنامه»صحبتمیکند .

 .4-5-4آثار عملی ماده  01اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی

مطمئناًازنظرتئوریونهازحیثعملیدادگاههایکیفریبینالمللیبهاساسنامه خودملزم
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هستند.برایمثالدادگاههایکیفریبراییوگسالویسابقورواندابهاساسنامهخودملزمهستند
دیواناستفادهمینمایندو

کهدربرخیمواردمتفاوتازاساسنامهرُماست.ایندونهادازاساسنامه
بسیارتحتتأثیراساسنامههستندزیرادرقسمتعناصرجرائماساسنامههایآنهاداراینواقصی
دیدگاهمتفاوتیدرخصوصمواداساسنامهویا

است.بااینحالاینامرمانعازایننمیشودکه
عرفهایمؤخربراساسنامهداشتهباشند .

درحقیقتسهنهادقضاییممکناستاساسنامه دیوانرادرنظربگیرند؛دادگاههایملی،
دیوانهای اختصاصی و دیوان بینالمللی دادگستری ،این سه نهاد از آنجایی که تحت تأثیر
دیوانهستند،ممکناستدرمواردیدرتوجهبهعرفهایموجودیامؤخرخارجاز

اساسنامه 
اساسنامهکوتاهینمایند.ازسویدیگرباتوجهمناسببهماده72اساسنامهازسویایننهادهاو
توجهبهایننکتهکهحقوقبینالمللکیفریمحصوردرحقوقمعاهدهایوبویژهاساسنامهدیوان

المللعرفینیزوجوددارد،زمینهبرایتوجهبهعرفهای


ستوامکانمراجعهبهحقوقبین
نی
دیوانفراهممیآید ) .(Sadat, 2000: 921همچنینیکیازمهمترینآثارعملی

مؤخربراساسنامه
ماده  72اساسنامهامکاندرجعرفهایمؤخربراساسنامهدرمجمعدولتهایعضواساسنامه از
طریقاصالحاساسنامهاست .

 .5نتیجهگیری
موضوعارتباطمیانعرفومعاهدهبارهادرقلمرومسائلمختلفمربوطبهحقوقبینالملل

عمومی ،از جمله تدوین حقوق عرفی از رهگذر انعقاد معاهدات بینالمللی مطرح شده است.
معاهدهوعرفازلحاظاصولیاعتبارییکساندارند.بااینحالدرخصوصارتباطمیانعرف
دیوانکیفریبینالمللیبهعنوانیکمعاهدهکمتربحثشدهاست.باتأسیسدیوان

واساسنامه
هایبینالمللیدرقالبکنفرانسرُمتدوینشدندوبرخیاز


المللیبرخیازعرف

کیفریبین
آنهابهدلیلاختالفاتسیاسیتدویننشدند .
ندگانپیشنویساساسنامهبهصراحتتصمیمگرفتندتایکتاکتیکارتباطیمیان

تهیهکن
حقوقمندرجدراساسنامه رُموحقوقخارجازاساسنامه رُمبرقرارنمایند،ازاینروماده  72در
اساسنامهدیوانتعبیهشد.اینمسألهآشکاراستکهاساسنامهرُمقواعدحداقلیراایجادکردهکه
خوددیوانبههمانروشمضیقآنهادرنظردارد.بااینحالماده72دراساسنامهدیوانتعبیهشد
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المللیراتحتتأثیرقرارندهدوعرفهای


تااینتفسیرمضیقدیگرنهادهایکیفریملیوبین
دیوانجرمانگارینشدهبودندقابلیتاجراییخودراحفظکنندوهم-

موجودکهدراساسنامه 
المللکیفریوتوجهبهعرفهایمؤخرهمچنانبازباشد.


حقوقبین
چنینمسیرپیشرفتوتوسعه
پس از تدوین اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری این امر مطرح شد که عرفهایی که در
اساسنامه دیواندرجنشدهاند،درمراجعکیفریبینالمللیقابلیتاجرادارندیاخیر.باتوجهبه
اساسنامه دیوانواصلقانونیبودنجرائمومجازاتهابهنظرمیرسدامکاناجرایعرفهای
مذکوردردیوانوجودندارد .
تدریجیحقوقبینالمللوباالخصحقوق

درنگارشوتدویناساسنامهبهتحولوتوسعه 
بینالملل کیفری توجه ویژهای در قالب ماده  72شد .از آنجایی که این ماده در بخش دوم

دیوانحاکیازآناستکهعرفهایمؤخررابرایاعمالصالحیتو

اساسنامهجایدارد،رویه
اجرای اساسنامه دیوان به کار نمیگیرد .علیرغم این رویه با توجه به ماده  72اساسنامه دیگر
رایاساسنامهومحدودیتهایموجوددرآننیستندو

نهادهایکیفریبینالمللیوملیملزمبهاج

شودکهعرفهایمؤخرشناساییوبهاجرا

بااجرایمادهی 72اساسنامهاینامکانفراهممی
درآیند .البته از سوی دیگر ذکر این نکته الزم است که مراجع کیفری بینالمللی محدود به

اساسنامه خود هستندو دراین راستاماده  72بیشترازآنکه امکاناجرای عرفهایمؤخربر
اساسنامه دیوان را در مراجع کیفریالمللی فراهم آورد میتواند به عنوان ابزار مهمی جهت
یادآوریاینامرباشدکهحقوقبینالمللکیفریمحدودبهاساسنامه دیواننیستودرطول
زماناساسنامهدیواننیازبهاصالح،بازبینیوتغییردارد .
ماده 72درمعرض تفسیرهایمتعددیقرارگرفتهاست.برخی معتقدند هدفاز اینماده
حمایتازمواضعدولتهاییاستکهطرفدارمعنایگستردهوموسعدرخصوصجرائمجنگی
بودندوهمچنینمانعیدربرابرکسانیاستکهطرفدارمعنایمحدودیدرخصوصجرائمعلیه
بشریتبودند.تفسیردیگرازاینمادهایناست کهاینمادهنهتنهابه قواعدحقوقبینالملل
ارجاعمیدهد،بلکهمانعیدربرابرتوسعه اینقواعدنیزنیست.حتیبرخیمعتقدندباوجوداین
ماده در موارد ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ،دیوان در خصوص رجوع به
حقوق بینالملل عرفی با مشکلی مواجه نخواهد بود و با توجه به این شرایط اساسنامه دیوان
المللیمیتواندقواعدعرفیرابازگوومنعکسکندویاحتیاینقواعدراشکلدهد.

کیفریبین
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بااینحالباتوجهبهمحدودیتصالحیتدیوانبهموجبماده8اینمسئلهدورازذهنودیوان
دررسیدگیهایخودمحدودبهاساسنامهخوداست .
بهعنوانمشوقیاستکهکشورهارابهسوینهادیکپارچهایکهازدل

دراینمیانماده72
دهد.اینمادهپیشنهادمیدهدکهاساسنامهدیوان

مذاکراتطاقتفرسایرُمبیرونآمد،سوقمی

کیفریبینالمللیآغازونهفرجاممسیریاستکهبهموجبآنبتوانجنایتکارانومجرمان
جنگیرادستگیرکردوبهمجازاترساند.بنابرایناگرچهممکناستنهادهایکیفریبینالمللی
عرفهای مؤخر بر
در موارد خاصی که محدود به اساسنامه خود نیستند به موجب ماده   72
اساسنامهرامدنظرقراردهند،امامهمترینتأثیریکهماده  72اساسنامه دیوانمیتوانددرنظام
حقوقکیفریداشتهباشدکمکبهبازنگریاساسنامهدیوانودرجعرفهایمؤخردراساسنامه
دیواناستتاازاینطریقامکاناِعمالواجرایعرفهایمؤخرویاحتیمقدمبراساسنامهکه
هنوزدرآندرجنشدهاند،فراهمآورد .
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