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مقدمه و پیشینه تاریاي
تا قبــل از تــدوین و امضــای منشــور ملــل متحــد در سـال  1945و تــدوین منشــور لنــدن در
خصوص تاسيس دادگاه نظــامي بينالمللــي در همــين ســال ،توســل بــه جنــگ بــا ضــمانت
اجرایي ملموسي مواجه نبود .اگرچه در سال 1928ایاالت متحده آمریكا و فرانسه با انعقــاد
پيمان پاریس سعي در منع توسل به جنگ نموده بودند« ،امــا هــيچ تصــریحي در خصــوص
ساز و كار اجرایي برای ایــن منظــور وجــود نداشــت 1».تــا پایــان جنــگ جهــاني دوم ،واژه
«تجاوز» در هيچيك از اسناد بينالمللي معتبر و جهانشمول بــه كــار نرفتــه بــود و در منشــور
لندن «جنایت عليه صلح» به عنوان اولين و یكي از سه جنایــت مشــمول صــالحيت دادگــاه
نظامي نورنبرگ بيان شد.
طراحي ،آماده سازی ،شروع و مــدیریت جنــگ تجاوزكارانــه یــا جنگــي كــه متضــمن
نقض معاهدات یا تضمينات بينالمللي باشد ،همچنــين شــركت در طرحریــزی عمــومي یــا
توطئه برای انجام هریك از موارد یاد شده در باال ،از مصادیق جنایات عليه صلح به شــمار
آمد .عناصر متشكله مسئوليت فردی مربوط ميشد به اینكه اثبات شود :متهمــان از رهبــران
یا معاونين وقوع این جنایات بودهانــد (احــراز ســمت)؛ از تجــاوز اطــالع داشــتهاند (عنصــر
معنوی)؛ و در طراحي یا به راهانداختن جنگ تجاوزكارانه مشاركت یا كمك كرده باشند
(عنصر مادی).
پس از تدوین منشور ملل متحــد و ممنوعيــت جنــگ و توســل بــه زور بــه عنــوان یــك
قاعده كلي ،تعریف تجاوز یــا عمــل تجاوزكارانــه در دســتور كــار جامعــه بينالمللــي قــرار
گرفت كه نهایتا منجر به تصویب قطعنامــه  3314مجمــع عمــومي در  14دســامبر  1974در
خصوص تعریف تجاوز گردید .در تعریف جنایت تجاوز در ســال  2010نيــز بــه محتــوای
این قطعنامه اشاره شده است.
با وجود این تعریف از عمل تجاوز در مجمع عمومي بدون رای مخالف ،بــه ظــاهر در
تعریف جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان نباید چالش خاصي روی ميداد؛ لــيكن بــه موقــع
تدوین اساسنامه دیوان در سال « 1998تجاوز» به عنوان یكي از جنایات چهارگانه مشــمول
صالحيت دیوان در بند «د» ماده  5گنجانــده شــد؛ ولــي بــه خــاطر عـدم حصــول توافــق در
 .1آنتونيو كاسسه ،حقوق بينالملل ،ترجمه حسين شریفي طرازكوهي ،چاپ دوم (تهران :بنياد حقوقي ميــزان)1388 ،
ص .78
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تعریف آن ،مطابق بند  2ماده  5اساسنامه ،اعمال صالحيت دیوان نسبت بــه جنایــت تجــاوز
منوط به تعریف تجاوز در اصالحات و بازنگری آتي اساسنامه دیــوان شــد .در ذیــل بنــد 2
ماده  5تصریح شده است كه چنين تعریفي باید با مندرجات مربوط در منشــور ملــل متحــد
سازگاری داشته باشد.
این نوشتار در صدد تحليل چالشهای مربوط به اعمال صــالحيت نســبت بــه مــرتكبين
جنایت تجاوز ميباشد .اگر یك دولت متعاهد اساسنامه دیوان -كه اصــالحيههای مربــوط
به تجاوز را نيز تصویب كرده است -از طرف دولت دیگر مورد تجاوز قرار گيــرد آیــا بــه
اســتناد اینكــه جنایــت تجــاوز در ســرزمين ایــن دولــت ر داده اســت ،دیــوان صــالحيت
رسيدگي دارد؟ آیا دولت متجاوز نيز باید ه اساسنامه و ه اصالحات را تصــویب كــرده
باشد؟ برای پاسو به این سواالت ،مباحث با بررسي تعریــف جنایــت تجــاوز و فعالســازی
صالحيت دیوان ادامه ميیابد.

 .1تعریف جنایت تجاوز
در سال  1998دولتها در خصوص تعریف تجاوز به توافق نرسيدند؛ هرچند در خصــوص
اصل مجرمانه بودن عمل و اینكه رسيدگي به آن باید در صالحيت دیوان باشــد ،اخــتالف
نظر نبود .به همين جهت دولتها موافقت كردنــد كــه تجــاوز را بــه عنــوان یكــي از چهــار
جنایت مشمول صالحيت دیوان در ماده  5اساسنامه بگنجانند؛ لــيكن اعمــال صــالحيت در
خصوص تجاوز را تا زماني كه این عمــل و شــرایط اعمــال صــالحيت دیــوان بــه تصــویب
برسد ،به تاخير اندازند .معلق شدن اعمال صالحيت دیوان در خصوص تجــاوز بــه تعریــف
این عمل مجرمانه و تعيين شرایط اعمال صالحيت ،صریحاً در ذیل مــاده  5اساسـنامه درج
شده است .در نتيجه ،كميسيون مقـدماتي موظــف بــه تــدوین پيشنــویس تعریــف جنایــت
تجاوز ،عناصر تشكيل دهنده جرم و شرایط اعمال صالحيت دیوان شد .در سالهای قبل و
بعد از تدوین اساسنامه دیوان ،اختالف نظرهای جدی در خصوص تعریف جنایــت تجــاوز
ال متفــاوت در خصــوص
و شرایط اعمال صالحيت دیوان وجود داشت« .دو دیــدگاه كــام ً
تعریف جرم تجاوز وجود دارد كه برقراری آشتي بين این دو دیدگاه كــار چنــدان آســاني
نيست .دیدگاه نخست با تكيه بر منشور ملــل متحــد ،صــالحيت شــورای امنيــت را در ایــن
قضيه انحصاری مي داند و به هيچ وجه راضي نيست از مزایای چنين صالحيت برتری برای
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خــود چش پوشــي كنــد .اعضــای ثابــت شــورای امنيــت و برخــي متحــدان آنهــا از چنــين
دیدگاهي حمایت ميكنند .دیدگاه دوم حامي حف اســتقالل و كارآمــدی دیــوان اســت.
ایــن كشــورها از حــق اوليــهای برخــوردار نيســتند كــه از آن چش پوشــي نماینــد و تســری
صالحيت دیوان بر جرم تجاوز را ضــامن اســتقالل دیــوان ميداننــد و بــه هــيچ وجــه قبــول
نميكنند كه جرمي كه مسبوق به سابقه بوده و حتي در دادگاه نــورنبرگ از آن بــه عنــوان
1

جرم عليه صلح یاد شده از حوزه صالحيت دیوان به دور بماند».

مجمع دول عضو دیوان ،به منظور تسریع و پيشرفت بيشتر در كار كميســيون مقــدماتي،
در سال  2002كارگروه ویژهای را برای جنایت تجاوز ایجاد نمود .این كارگروه با شرایط
برابر به روی دولتهای عضو و غيرعضو باز بود و دیدگاههای فعالين جامعه مــدني نيــز بــا
استقبال مواجه بود .مذاكرات و یافتــههای كــارگروه ،شــالوده تصــمي گيریهایي شــد كــه
نهایتاً در كامپاال جامه عمل پوشيد.

2

كارگروه بر مبنای این اصل عمل ميكرد كه «هيچ چيز پذیرفتــه نميشــود مگــر اینكــه
همه چيز پذیرفته شود ».منظور این بود كه دول متعاهد همه مطالب را به عنوان یك بسته و
مجموعه بپذیرند و هيچ چيز قبل از تصویب ،تغييرناپذیر نيست .با تالشهــای انجــام شــده،
قبل از برپایي كنفرانس كامپاال در خصوص بسياری از موضوعات بين دولتها اتفــاق نظــر
حاصل شده بود .كارگروه اتفاق نظر داشت كه مندرجات مربوط بــه تجــاوز اثــر قهقرایــي
نداشته باشد و كمترین تغييرات ممكن را نسبت به اساسنامه رم ایجاد كنــد .تصــمي گرفتــه
شد كه مواد  32 ،31 ،30 ،28و  33به ترتيب در مورد مسئوليت فرماندهان ،عنصــر معنــوی
الزم ،عوامل رافع مسئو ليت ،اشتباه موضوعي یا حكمي ،امر آمر قانوني و امر قانون باید در
مورد تجاوز نيز اجرا شود .هدف این بود كه قواعد حاك بر تجاوز حتي االمكان همسو بــا
سایر جنایات مشمول صالحيت دیوان باشــند .در خصــوص دامنــه اجــرای جــرم تجــاوز از
حيث مشــاركت و معاونــت ،دولتهــا در جــون  2005درج پــاراگراف  3دوم( 3مكــرر) را
 .1همان ،صص .540-41
2. Coalition for the International Criminal Court, Report on the First Review
Conference on the Rome Statute, 31 May – 11 June 2010, Kampala, Uganda,
available at: http://www.iccnow.org/?mod=review, Last Visited 18 Dec. 2011, p.
17.
 :Bis .3شاید بتوان این كلمه را به «مكرر» ترجمه كرد كه در فارســي جــا افتــاده اســت ولــي در ایــن صــورت معــادل
خوبي برای  Terنميتوان یافت .در این نوشتار  Bisبه «دوم» و  Terبه «سوم» ترجمه شده است.
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مورد بحث قرار دادند .دولتها توافق كردند كه تعریف تجاوز فقط باید بــه افــرادی نــاظر
باشد كه «بر اقدام نظامي یا سياسي دولت اعمال كنترل یا فرماندهي ميكنند.

1
2

تعریف تجاوز تحت عنــوان مــاده  8دوم (مكــرر) بــه شــرح ذیــل و بــا اجمــاع (بــدون
رایگيری و بدون مخالف) پذیرفته شد:
« -1از نظر این اساسنامه« ،جنایت تجاوز» طراحي ،تدار  ،شــروع یــا اجــرای یــك عمــل
تجاوز توسط كسي هست كه به خاطر موقعيت خود به طور موثر بر اقدام سياسي یا نظــامي
دولت اعمال كنترل یا فرماندهي ميكند و ایــن عمــل تجــاوز بــه خــاطر ماهيــت ،شــدت و
وسعت آن نقض بارز منشور ملل متحد محسوب ميشود.
 -2از نظر بند « 1عمل تجاوز» به معني استفاده از نيروی مسلح یك دولت عليــه حاكميــت،
تماميت سرزميني یا استقالل سياسي دولتــي دیگــر بــه روشــي مغــایر بــا منشــور ملــل متحــد
است.»...
در ادامه این ماده به قطعنامه  3314مجمع عمومي كه در  14دسامبر  1974در خصوص
تعریف تجاوز صادر شده و محتــوای ایــن قطعنامــه اشــاره شــده اســت .در مــاده  1قطعنامــه
تعریف تجاوز  3314تصریح شده اســت« :تجــاوز عبــارت اســت از كــاربرد نيــروی مســلح
توسط یك دولت عليه حاكميت ،تماميـت ارضــي ،یــا اســتقالل سياســي دولتــي دیگــر ،یــا
كاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور ملــل متحــد ،آنچنانكــه در ایــن تعریــف آمــده
است» .ماده  3این قطعنامه در تكميل تعریف فوق و بيــان نمونــههایي اشــعار مـيدارد« :هــر
یك از اقدامات زیر ،بدون توجه به اعالن جنگ ،با در نظر گرفتن و طبق مــاده  ،2كيفيــت
اقدام تجاوزكارانه خواهند یافت :الف -تهاج یــا حملــه نيروهــای مســلح یــك دولــت بــه
سرزمين دولتي دیگر ،یا هرگونه اشغال نظامي ،هرچنــد موقــت ،ناشــي از چنــان تهــاج یــا
حملهای ،یــا هرگونــه ضميمهســازی ســرزمين یــك دولــت یــا قســمتي از آن بــا اســتفاده از

زور…»  .در خصوص جزئيــات و تحليــل تعریــف عمــل تجاوزكارانــه در قطعنامــه 3314
مجمع عمومي ميتوان به منابع موجود مراجعه كرد.

3

1. Ibid. p. 18.
2. Consensus.
 .3مسعود طارمسری و عبدالرحمن عال و دیگران« ،مفهوم تجاوز در حقوق بينالملل» ،زیر نظر جمشيد ممتاز ،مجلــه
حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوری اسالمي ایــران ،بهــار و تابســتان  ،1366شــماره  ،)1366( ،8صــص 5
الي .52
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بنابراین در بند  1ماده  8دوم به مسئوليت كيفری فردی به خــاطر ارتكــاب جنایــت تجــاوز
اشاره شده و در بند  2ارتكاب عمل تجاوز توسط دولتي عليه دولت دیگر مطرح است كــه
هر دو باید باه احراز شوند .لذا مسئوليت كيفری متوجــه ســران دولتهــا و مسـئولين رده
باالی دولتها خواهد بود و چنين مسئوليتي برای اشخاص خصوصي یا گروههــای جنــایي
یا تروریستي منتفي است.

1

در خصوص مفهوم و دامنه نقض «بارز» ممكن است شبهه ایجاد شود كه منظور ،نقــض
«آشكارا غيرقانوني» ميباشد یا منظور نقضي است كه آثار و عواقب وخيمي در پي داشــته
باشد .به پيوست تعریف تجاوز ،عالوه بر عناصر جرم ،توضيحاتي تدوین و تصــویب شــده
است كه در این خصوص راهگشاست .بندهای  6و  7به ترتيب مقرر ميدارند:
« -6تجاوز شدیدترین و خطرنــا ترین شـكل توسـل بــهزور غيرقــانوني تلقــي ميشــود و
اینكه احراز وقوع تجاوز مستلزم بررسي اوضاع و احوال خاص هــر مــورد خــاص از جملــه
شدت و آثار اعمال مربوط ميباشد -7 .برای احراز نقض بارز منشور ملل متحد ،سه عامل
متشكله یعني ویژگي ،شدت و وسعت برای احراز «بارز» كفایت ميكنند .هيچ یك از این
سه عامل به تنهایي برای احراز «بارز» كافي نيستند ».اینكه آیــا دو عامــل از ایــن ســه عامــل
برای احراز بارز بودن نقض كفایت ميكند یا خيــر ،ابهــام دارد .از صــدر بنــد  7جمــع ســه
عامل و از ذیل آن كفایت دو عامل استنباط ميشود .ولي به هر صورت شدت آثار توســل
به زور باید بررسي شود.

2

در امور جزایي ،اصوالً اصل بر اباحه هست یعني هيچ فعل یا تر

فعلــي جــرم نيســت

مگر اینكه ضرورتي جرمانگاری آن را توجيه كند و وقتي عملي جرمانگاری ميشود نباید
دامنه آن را به موارد غيرمصرح گسترش داد .به تبعات گســترش مفهــوم جنایــت تجــاوز از
بعد دیگری نيز ميتوان نگاه كرد:

 .1صادق سليمي« ،ارتباط شورای امنيت و دیوان بينالمللي كيفری در پرتو كنفرانس كامپاال» ،مجله پــژوهش حقــوق
عمومي ،تابستان ،شماره  ،)1393( ،43ص .168
2. Dapo Akande, “What Exactly Was Agreed in Kampala on the Crime of
Aggression?”, EQ: Equality of Arms Review, A Publication of the International
Bar Association’s ICC Monitoring and Outreach Program, Volume 2, Issue 2,
November 2010, available at: ibanet.org/documents/Default.aspx, p.23.
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«گسترش بيش از حد مفهوم جنایت تجاوز ،شاید بــه صــالح هــيچ یــك از دولتهــا (نــه
دولتهای عضو شورای امنيت و نه دولتهای غيرمتعهــد و نــه ســایر دولتهــا) نيســت و
محدود نكردن این جنایــت بــه مــوارد مشــخص و بــارز ،بــا ایجــاد اعتمــاد و اطمينــان در
دولتها در این مورد كه فقط مظاهر قطعي و بارز تجاوز قابل ارجاع به دیوان اســت ،از
یك سو موافقت جمعي و اجماع همه كشــورها را بــه دنبــال خواهــد داشــت و از ســوی
دیگر مانع از فلــج شــدن دیــوان در اثــر انبــوهي از ادعاهــا و شــكایات ميشــود .در ایــن
صورت ،با رسيدگي ،محاكمه و مجازات موارد بــا اهميــت و خطيــری كــه امــروزه نظـ
جامعه بينالمللي را مضطرب و از هميشه ناامنتر ساخته است ،مقصود و مطلــوب جامعــه
1

بشری تا حدی كه امكان عملي آن وجود دارد ،برآورده ميشود».

هدف از تعقيب جنایت تجاوز در دیوان ،مبارزه بــا ســران و فرمانــدهان بــوده نــه افــراد
پایينرتبه كه صرفاً مجری دســتورات مقامــات مــافوق خــود هســتند .از ایــنرو ،بنــد  3دوم
جهت الحاق به ذیل بند  3ماده  25اساسنامه تدوین و تصویب شد .مطابق این بند ،مقررات
این ماده فقط در مورد افرادی اعمال خواهد شــد كـه در موقعيــت اعمــال كنتــرل مــؤثر یــا
فرماندهي در اقدام نظامي یا سياسي یك دولت باشند .این امــر را بایــد در دنبالــه و تكميــل
مفهوم نهاد یا كارگزاری مشــتر

جنــایي كــه بــرای اولــين بــار در آرای دادگــاه كيفــری

بينالمللي برای یوگسالوی سابق بكار رفت دانست« .مطابق این مفهــوم ،اعضــای گروهــي
كه دارای هدف یا برنامه مشتر

هستند در پــارهای اوقــات عــالوه بــر مسـئوليت در برابــر

جرای مورد توافق ،در مقابل همه جرایمي كه نتيجه طبيعي و قابل انتظار آن طرح مشتر
بوده و پيشبيني آن بــرای اعضــا امكانپــذیر باشــد ،مســئول شــناخته ميشــوند .در حقــوق
بينالملل كيفری عموماً بين افراد درگير در جرم از جهت مسئوليت تفاوتي نيست».
«نظریه فعاليت مجرمانه مشتر

2

بر دو عنصر مه مادی و معنوی جنایت متمركز است.

عنصر مادی ،امكان مداخله و ميزان مشاركت در رفتــار جنــایي را بررســي ميكنــد .عنصــر

 .1رضا موسيزاده و حسين فروغينيا« ،قطعنامه كنفرانس بازنگری اساســنامه دیــوان كيفــری بينالمللـي در كامپــاال
(ژوئن ،»)2011فصلنامه راهبرد ،تابستان ،سال بيست و یك  ،شماره  ،)1391( ،63ص .171
 .2آنتونيو كاسسه ،حقوق كيفری بينالمللي ،ترجمه زهرا موسوی ،اردشير اميرارجمند و حسين پيران (تهران :جنگــل،
جاودانه )1387 ،ص .222
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معنوی نيز بر فرض وجود قصد و اراده مرتكب در عمل انتســابي تكيــه دارد 1».در جنایــت
تجاوز نه تنها رئيس سياسي یا فرمانده نظــامي بــا مــرتكبين مســتقي ایــن جنایــت مســئوليت
مشــتر

دارد و اساسـاً مــرتكبين دونپایــه كــه فقــط مجــری دســتورات بودنــد ،مســئوليتي

ندارند؛ بلكه مسئوليت متوجه فرمانده نظامي یا رئيس سياسي است.
با توجه به اینكه ماهيت اساسنامه دیوان ،یك معاهده چندجانبه است  -كه اصوالً فقــط
برای دول متعاهد الزامآور است نه دول ثالث  -مبنــای حقــوقي بنــد ب مــاده  13اساســنامه
مورد تحليل حقوقدانان واقع شده اســت« :حــق رجــوع شــورای امنيــت ناشــي از اختيــاراتي
است كه بر اساس منشور ملل متحد به این نهاد محول شده نه به موجب معاهده [اساســنامه]
رم و در نتيجه ممكن است عليه دولتهای غير عضو اساسنامه اعمــال شــود 2».همچنــين در
خصوص نحوه جمع اصل نسبي بودن اثر معاهدات با این مقرره اظهار شده اســت« :اعمــال
صالحيت دیوان كيفری بينالمللي نسبت به اتباع كشورها و از جمله كشــورهای غيرعضــو
ارتباطي با اصل نسبي بودن آثار معاهدات ندارد چه اصل نسبي بودن اثر معاهدات بویژه به
معنای نفي الزامات و تعهدات نســبت بــه «دولــت» هــای غيرعضــو اســت نــه بيتــاثير بــودن
معاهده نســبت بــه اتبــاع كشــورهای غيرعضــو و نــه غيرقــانوني بــودن وضــع اعمــال قواعــد
صالحيت دادگاهها نسبت به اتباع كشورهای ثالث .به عبارت دیگر ،مقتضــای اصــل نســبي
بودن آثار معاهدات این است كه دولتهــای غيرعضــو مــأخوذ و ملــزم بــه اجــرای قواعــد
اساسنامه نيستند و در اینجا نيز اساسنامه دولتهای غيرعضو را متعهد بــه تعهــداتي در قبــال
دیوان نميكند 3».بایــد توجــه داشــت كــه صـالح بــودن دیــوان در رسـيدگي بــه وضــعيتي،
تعهداتي برای دول ذیربط در باب همكاری با دیوان ایجاد ميكند.
نظر بــه اینكــه تعریــف جنایــت تجــاوز در ســال  2010در كنفــرانس بــازنگری كامپــاال
صورت گرفت ،لذا تاكنون نوشتههای وزیني در این خصوص به زیور طبع آرسته شــدهاند

 .1مرتضي ميرزایي مقدم و ابوالفتح خالقي« ،رویكرد افتراقي به عنصر معنوی جرم در نظریه فعاليت مجرمانه مشــتر
در پرتو آرای دادگاههــای كيفــری بين المللي مــوردی» ،فقــه و حقــوق اســالمي ،ســال نهـ  ،بهــار و تابســتان ،شــماره
شانزده  ،)1397( ،ص .162
 .2محمد علي اردبيلي ،حقوق بينالملل كيفری ،چاپ دوم (تهران :نشر ميزان )1385 ،ص .44
 .3محمد جواد شریعت باقری ،حقوق كيفری بينالمللي ،چاپ هفت (تهران :انتشــارات جنگــل ،جاودانــه )1388 ،ص
.32-33
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كه برای اجتناب از تكرار مطالب ،دامنــه بحــث را كوتــاه نمــوده و وارد بحــث فعالســازی
صالحيت دیوان نسبت به جنایت تجاوز – كه صالحيت دیوان از  17جــوالی  2018فعــال
گردید ،ميشوی  .ليكن قبل از ورود به فعالسازی صالحيت ،باید شرایط اعمال صالحيت
تبيين شود.

 .2اعمال صالحیت
در خصوص اعمال صالحيت دیوان نســبت بــه تجــاوز ،عمــده مســائل در اولــين كنفــرانس
بازنگری در  2010مورد بحث و بررسي قرار گرفت؛ ليكن فعال شدن صالحيت دیــوان بــه
كنفرانس بازنگری بعدی و حصول شرایطي منوط گردید.
از حيث زمان و نحوه الزم االجرا شدن بازنگری اساسنامه در ارتباط با تعریــف تجــاوز
و خصوصاً اعمال صالحيت دیوان ،اینكه بند  4ماده  121اساسنامه باید اعمال گردد یا بنــد
 ،5ميان اعضا اختالف نظر وجود داشت .چنانچه بنـد  4اعمــال شــود ،تــا زمــاني كــه هفــت
هشت دول متعاهد موارد بازنگری را تصویب نكرده باشند ،مندرجات مورد بازنگری برای
هيچيك از دول متعاهد الزم االجرا نخواهد شد؛ لــيكن بــا حصــول چنــين اكثریتــي تمـامي
دول متعاهد ملزم به موارد بازنگری شده خواهند بود .از ســوی دیگــر ،مطــابق بنــد  5مــاده
 121فقط دول متعاهدی كه بازنگری را تصویب ميكنند ،به آن ملتزم خواهند بــود؛ خــواه
دول دیگر آن را تصویب كرده یــا نكــرده باشــند .در ســال  2010اكثریــت نماینــدگيهای
حاضر در مجمع دول عضو نظر دادند كه پــذیرش صــالحيت دیــوان توســط دولــت مــورد
تجاوز برای شروع به تحقيقات توسط دادستان كافي نيست؛ بلكه دولــت متجــاوز نيــز بایــد
صالحيت دیوان را پذیرفتــه باشــد .ایــن اخـتالف نظرهــا مهمتــرین چالشهــای پــيش روی
كنفرانس بازنگری بودند.

1

شــرایط اعمــال صــالحيت بــر جنایــت تجــاوز ،یكــي از مباحــث اخــتالف برانگيــز در
نشستهای مقدماتي برای كنفرانس كامپاال بود .گرچه عمده اختالف نظــرات در مــوردی
بود كه شورای امنيت عمل تجاوز را احراز نكرده و به دیوان ارجاع نــداده باشــد .مــاده 15
سوم كه در خصوص اعمال صالحيت دیوان بــر جنایــت تجــاوز بــا ارجــاع شــورای امنيــت
تدوین شده ،اینگونه تحریر یافته است:
1. Coalition for..., op cit. p.20.
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« -1دیوان ميتوانــد مطــابق بــا بنــد ب مــاده  13اساســنامه و وفــق منــدرجات ایــن مــاده در
خصوص جنایت تجاوز اعمال صالحيت كند.
 -2دیوان فقط در خصوص جنایــات تجــاوز كــه یــك ســال پــس از تصــویب یــا پـذیرش
اصالحات توسط سي دولت ،ارتكاب یافته باشند ،اعمال صالحيت خواهد كرد.
 -3دیوان مطابق این ماده و به تبــع تصــميمي كــه بــا اكثریــت الزم بــرای تصــویب اصــالح
اساســنامه الزم اســت پــس از اول ژانویــه  2017توســط دول متعاهــد گرفتــه شــود ،اعمــال
صالحيت خواهد كرد.
 -4احراز عمل تجاوز توسط یك ارگان خارج از دیوان خدشهای به تشحيص خود دیــوان
مطابق این اساسنامه نخواهد زد.
 -5این ماده خدشهای به مقررات ناظر بــه اعمــال صــالحيت دیــوان در خصــوص جنایــات
مورد اشاره در ماده  5وارد نحواهد زد».
بنابراین ،جنایت تجاوز زودتر از ژانویه  2017نميتوانست الزم االجرا شود 30 .دولــت
متعاهد نيز باید حداقل یك سال قبل از آن تاریو ،ماده  8دوم را تصویب كرده باشند و بــه
عالوه با اكثریت دو سوم دول متعاهد باید اعمال صالحيت تصویب شود .از اینرو برخــي
این ساز و كار را بسيار پيچيده قلمداد كرده و در اینكه دیــوان بتوانــد نقشــي در خصــوص
جنایت تجاوز ایفا كند ،ابراز تردید كردهاند 1.از سوی دیگر ،برخي تــاخير حــداقل حــدود
هفت ساله را وجه مصالحه خوبي برای پایان دادن به اختالف نظرات شــدید در ایــن زمينــه
دانستهاند 2.ليكن در نهایت در دسامبر  2017نيز انتظارات آنگونه كه باید برآورده نشد.
رسيدگي دیوان به جنایت تجاو ز بــدون ارجــاع امــر از ســوی شــورای امنيــت ،شــاید
بحث برانگيزترین موضو ع در تــدوین اساســنامه دیــوان بــوده اســت .برخــي دولتهــا بــا
رهنمود پنج عضو دائ مي شورای امنيت ملل متحد استدالل مي كردند كه شورای امنيــت
باید اخ تيار انحصاری در ارجاع وضعيتي كه بالقوه متضمن جنا یت تجاوز هســت ،داشــته
1. Fiona Londras, “The Crime of Aggression at the ICC Review Conference”,
available at: http://www. humanrights. ie/ index. php/ 2010/06/13/the-crime-ofaggression-at-the-icc-review-conference/, last visited 23Dec.2010.
2. Smith, Lorraine, “What Did the ICC Review Conference Achieve?” EQ:
Equality of Arms Review, A publication of the International Bar Association’s ICC
Monitoring and Outreach Program, Volume 2, Issue 2, November 2010, available
at: ibanet.org/documents/Default.aspx, p. 4.
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باشد .در قالب این نظریه ،اخت الف نظر دیگری نهفته بــود كــه آیــا بــدون احــراز تجــاوز
توسط ش ورای امنيت ،ارجاع یك وضعيت به دیوان امكان پذیر است یا ابتدا باید شورای
امنيت مطابق فصل هفت منشور وضعيت تجاوز را احراز كند؟ با این حال ،بيشتر دولتها
از محدود كر دن ارجاع تجاوز به دیوان منحصرا به شورای امنيت به دالیــل متعــدد ابــراز
نگراني مي كردند :اول اینكه با این كار رسيدگي قضایي به جرم تجاوز در دیوان سياسي
مي شود .دوم اینكه در صورت تعلل شــورای امنيــت در اقــدام و ارجــاع ،جنایــت تجــاوز
بــدون مجــازات مانــده و بيكيفــری گســترش مي یابــد و نهایتــاً از حيــث مســئوليت و
پاسخگویي ،نظام دوگانهای ایجاد ميشود كــه اتبــاع اعضــای دائ مــي شــورای امنيــت در
لوای حق وتوی دول متبوع خــود ،از اعمــال صــالحيت دیــوان مصــونيت حاصــل كننــد.
تالش های زیادی جهت نزدیك كردن دیــدگاههای مختلــف و مغــایر صــورت گرفــت.
یك پيشنه اد موسوم به مقرره «چرا سبز» مستلز م این بود كه شورای امنيت بدون نياز به
احر از عمل تجاوز ،به دادستان دیوان اجازه انجا م تحقيقــات و رســيدگي را صــادر كنــد.
گزینه دیگر كه مقرره «چرا قرمز» ناميده شد ،به شــورای امنيــت اختيــار توقــف دائمــي
انجام تحقيقات را در موردی كه مخالف آن بود مي داد .گزینه سوم ،ایجاد مدت زمــاني
بود كه در صورت عدم اقــدام شــورای امنيــت بــرای احــراز تجــاوز پــس از گذشــت آن
مدت ،دادستان بتواند تحقي قات خود را شروع كنــد .گزینــه اخيــر خــود شــقوق مختلفــي
داشت كه پس از انقضای م دت مورد نظر ،دادستان با اجازه ارگان دیگری مانند مجمــع
عمومي ملل متحد ،دیوان بين المللي دادگستری یا یكــي از شــعب پيشمحاكمــه دیــوان،
تحقيقات را شروع كند 1.در  5ماه جون گزینــه «چــرا ســبز» حــذف شــد .ســپس فــرض
اجازه از مجمع عمومي ملل متحد و دیوان بينالمللي دادگســتری نيــز حــذف شــد و لــذا
فقط گزینه شعبه پيش محاكمه باقي ماند .نهایتـاً در  7جــون بــا توجــه بــه ســاز وكارهــای
متفاوتي كه برای شروع به رسيدگي در مــاده  13اساســنامه پيش بينــي شــده بــود ،ارجــاع
وضعيت توسط یك دولت عضو و شروع به تحقيقات ،به ابتكار خود دادستان كه بيشــتر
مورد اختالف بودند ،از ارجاع وضعيت توسط دادستان كــه كمتــر مــورد اخــتالف بــود،
جدا و متمایز شدند.

2

1. Coalition for..., op. cit. p.19.
2. Ibid, p. 21-2.
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در  7جون هياتهای نمایندگي ســه كشــور آرژانتــين ،برزیـل و ســویس ،بــرای ایجــاد
مصالحه طرحي دادند كه به موجب آن ،آیين الزم االجرا شدن وضــعيتهایي كــه توســط
شورای امنيت ارجاع ميشود با مــواردی كــه بــا ارجــاع دول متعاهــد یــا بــه ابتكــار دادســرا
وضعيتي مطرح ميشود ،متفاوت ميباشد .به این صورت كــه مــورد اول بــه موجــب بنــد 5
ماده  121پس از گذشــت مــدت زمــاني از تصــویب تعــداد مشخصــي از دول الزم االجــرا
شود؛ ولي مورد دوم به موجب بند  4ماده  121پس از تصــویب هفــت هشــت دول متعاهــد
الزم االجرا شود .این پيشنهاد مورد استقبال دول آفریقایي ،آمریكــای التــين و ژاپــن قــرار
گرفت؛ ليكن دولتهای بلژیك ،كانادا ،شيلي ،كلمبيا ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ایتاليا ،نــروژ
و اسپانيا در خصوص قانوني بودن اعمال همزمــان هــر دو بنــد  4و  5در یــك مــورد ،ابــراز
تردید نمودند .در  8جون ،كانادا طرحي داد كه بــر اســاس آن دادســتان بــر اســاس ارجــاع
دولتها یا به ابتكار خود ،فقط در صورتي مجاز به شروع به تحقيقــات بــود كــه اوالً شــعبه
ال صــالحيت دیــوان را
پيشمحاكمه اجازه تحقيق صادر كند و ثانيا دول مته و درگيــر قــب ً
پذیرفته باشند .این طرح مورد استقبال دول اســتراليا ،جمهــوری چــك ،جمهــوری فنالنــد،
ایتاليــا ،زالنــد نــو ،هلنــد و اســپانيا قــرار گرفــت؛ در حــالي كــه انگلــيس و بســياری از دول
آمریكای التين به خاطر نظام مبتني بر رضایت دوجانبه ،عالقه چنداني به آن نشان ندادنــد.
در طي آخرین جلسه كارگروه در غروب  9جون ،كانادا و برزیــل یــك اعالميــه مصــالحه
تقدی نمودند كه یك تاخير پنج ساله در الزم االجرا شدن ماده  15دوم پيشبيني ميكرد.
این اعالميه همچنين اختيار كنارهگيری برای دول متعاهد را با تسلي اعالميــه بــه دبيــر كــل
ملل متحد قبل از  31دسامبر  2015پيشبيني ميكرد .در نهایت ،هرچند اختالف نظــر بــود
ولي توافق شد در خصوص ماده  15دوم ،دول غيرعضو اســتثنا شــوند؛ لــيكن در خصــوص
ماده  15سوم استثنا نشوند.
ماده  15دوم كه نهایتاً در كنفرانس بــازنگری كامپــاال بــه تصــویب دولتهــا رســيد در
خصوص اعمال صالحيت بر تجاوز با ارجاع دول عضو یا به ابتكار دیوان ،اینچنين تــدوین
یافته است:
« -1دیوان به موجب بندهای الف و ج ماده  13اساســنامه در مــورد جنایــت تجــاوز مطــابق
مندرجات این ماده ميتواند اعمال صالحيت كند.
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دیوان فقط پس از تصویب یا پذیرش اصالحيهها توســط سـي دولــت متعاهــد ميتوانــد در
مورد تجاوز اعمال صالحيت كند.
 -2دیوان در صورتي بر جنایت تجاوز اعمال صالحيت خواهد كــرد كــه دول متعاهــد ،بــا
اكثریت الزم جهت تصویب هرگونه اصالحيهای برای اساسنامه ،چنين تصميمي را پــس از
اول ژانویه  2017اتخاذ كنند.
 -3دیوان در مورد جنایت تجاوز ناشي از عمل تجاوزی كه یــك دولــت متعاهــد مرتكــب
شده است ،اعمال صــالحيت خواهــد كــرد مگــر اینكــه آن دولــت متعاهــد قــبال بــا تودیــع
اعالميهای نزد دبيرخانه اعالم كرده باشــد كــه چنــين صــالحيتي را نميپــذیرد .پسگــرفتن
چنين اعالميهای در هر زماني امكانپذیر اســت و در طــي ســه ســال ،مــورد بررسـي دولــت
متعاهد مربوط قرار خواهد گرفت.
 -4چنانچه جنایت تجاوز در سرزمين یك دولت غيرمتعاهد یا توســط اتبــاع چنــين دولتـي
ارتكاب یابد ،دیوان اعمال صالحيت نخواهد كرد.
 -5جایي كه دادستان مبنای منطقي برای انجام تحقيقات در مورد جنایت تجــاوز را احــراز
كند ،ابتدا روشن خواهد نمود كه آیا شورای امنيت در خصوص احراز عمل تجاوز توسط
دولت مربوط تصميمي گرفته است یا خير .دادستان به دبير كل ملل متحــد وضــعيت مــورد
رسيدگي را به انضمام اطالعات و اسناد مربوط اطالع خواهد داد.
 -6جایي كه چنين تصميمي توسط شــورای امنيــت اتخــاذ شــده اســت ،دادســتان ميتوانــد
نسبت به انجام تحقيقات در مورد جنایت تجاوز اقدام كند.
 -7جایي كه چنين تصميمي ظرف شش ماه از تاریو اطــالع دادن دادســتان نگرفتــه شــود،
دادستان ميتواند تحقيقات خود را شروع كند؛ مشروط بــه ایــن كــه شــعبه پـيش محاكمــه
شروع تحقيقات مربوط به جنایت تجاوز را مطابق آیين پيشبيني شــده در مــاده 15تجــویز
نموده باشد و شورای امنيت به استناد ماده  16تصمي خالفي نگرفته باشد.
 -8احراز عمل تجاوز توسط یك ارگان خارج از دیوان خدشهای به تشحيص خود دیــوان
مطابق این اساسنامه نخواهد زد.
 -9این ماده خدشهای به مقررات ناظر بــه اعمــال صــالحيت دیــوان در خصــوص جنایــات
مورد اشاره در ماده  5وارد نخواهد كرد».
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از مطالعه این ماده روشن نيست كه پس از الزم االجــرا شــدن اصــالحات اساســنامه ،دقيقـاً
كدام دولتها مشمول صالحيت دیــوان در خصــوص جنایــت تجــاوز خواهنــد بــود؛ همــه
دولتهای متعاهد اساسنامه دیوان به جز آنهایي كه مطابق بند  4فوق اعالميــه داده باشــند؟
یا فقط دولتهای متعاهدی كه اصالحات را تصویب كردهاند؟ از مطالعه مذاكرات منتهي
به تصویب این ماده و تدقيق در متن این ماده به نظر ميرسد كه همه دول متعاهد مــد نظــر
هستند؛ كما اینكه در بند  4ماده فوق نيز «دول متعاهد» علياالطالق مــورد اشــاره اســت نــه
دول متعاهد تصویب كننده اصــالحات .از ســوی دیگــر ،اگــر فقــط دول متعاهــد تصــویب
كننده اصالحات مد نظر بودند ،صدور اعالميه عدم پذیرش پس از تصویب مقرره ،قدری
عجيب و بيثمر به نظر ميرسد .با این وجود ،برخي تصویب و سپس صدور اعالميــه عــدم
پذیرش صالحيت دیوان را به خاطر برخي آثاری كــه بــه آن قائلنــد محتمــل دانســتهاند .از
جمله ممكن است برخي دولتها به منظور فعال كردن اعمــال صــالحيت شــورا نســبت بــه
سایر دولتها یا اعمال صالحيت در مواردی كه شورای امنيت وضعيتي را ارجاع ميدهد،
به چنين اقدامي همت گمارند 1.این مبحث در كنفرانس دسامبر  2017به نحو دیگری رقـ
خورد كه در مبحث آتي به تفصيل آن پرداخته ميشود.

 .3فعالسازی صالحیت و محدودیتهای آن
به موجب بند  1قطعنامه مصوب  14دسامبر  2017مجمع دول عضــو كــه بــا وفــاق و بــدون
رای مخالف 2به تصویب رسيد ،صالحيت دیوان بينالمللي كيفری نسبت بــه تجــاوز از 17
جوالی  - 2018بيستمين سالروز تصــویب اساســنامه دیــوان -فعــال گردیــد .صــرفنظــر از
اینكه دیوان عمال چقدر به جنایت تجاوز رسيدگي كند ،نفس فعال شدن صــالحيت دیــوان
نسبت به تعقيب جنایت تجاوز ،ميتواند اثر پيشگيرانه داشته باشد.
«آثار مثبت و تبعات احتمالي منفي فعال شدن صالحيت دیوان نسبت به جنایت تجــاوز
از جهات مختلف قابل بررسي است .قطعاً وقتــي دولتمــردان بداننــد كــه بــا ارتكــاب عمــل
تجاوز ،صرفنظر از مسئوليت دولت ،مسـئوليت كيفــری فــردی نيــز ميتوانــد در انتظارشــان
باشد ،قطعاً در تصميمگيریها و صدور دستورات خود احتياط بيشــتری ميكننــد و از ایــن
حيث فعالسازی صالحيت دیوان قطعا اثر بازدارندگي بــر ارتكـاب تجــاوز دارد .از ســوی
1. Akande, op. cit, p. 25.
2. Consensus.
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دیگر ،برخي نویسندگان از تاثيرات منفي این اقدامات بر پارهای اقــدامات مثبــت و انســاني
در جامعه بينالمللي از قبيل مداخالت بشردوستانه یكجانبه ابراز نگرانــي كردهانــد .در ایــن
خصوص عالوه بر اینكه وسعت و شدت اعمال ارتكابي احتمــاالً مداخلــه دیــوان را توجيــه
نكند ،چنين رفتارهایي كه اصوالً به منظــور پيشــگيری و مقابلــه بــا ارتكــاب ســایر جنایــات
بينالمللي مشمول صالحيت دیوان ارتكاب ميیابند ،قطعاً نقض آشكار منشور ملــل متحــد
تلقي نخواهنــد شــد تــا مداخلــه دیــوان را توجيــه كننــد 1».تردیــدی نيســت كــه فعالســازی
صالحيت دیوان جهت محاكمه و مجازات فرماندهان نظــامي و روســای سياســي متجـاوز،
برای تمامي افراد صلحدوست نویدبخش نقطه عطفــي در پيشــگيری از تجــاوز و مقابلــه بــا
عاليرتبهترین مجرمين بينالمللي هست.
با این حال ،فعال سازی صالحيت دیوان با چالشها و محدودیتهای زیــادی مواجــه
شده است .اولين محدودیت در زمان تدوین بند  5ماده  15دوم (مكــرر) در ســال 2010
ر داد؛ بدین مضمون كه اگر نيروهای یــك دولـت غيرعضــو عليــه دولــت عضــو و در
سرزمين دولت عضو مرتك ب جنایت تجاوز شوند ،دیوان بينالمللــي كيفــری صــالحيت
تعقيب كيفری مرتكبين را ندارد .بدیهي اســت در مــوردی كــه ارجــاع وضــعيت توســط
شورای امنيت صورت مي گيرد ،امری اســتثنایي اســت و نيــازی بــه عضــویت و تصــویب
دولت ذی ربط ندارد .بند  5ماده  15دوم ،اینگونه تحریــر یافتــه اســت« :چنانچــه جنایــت
تجاوز در سرزمين یك دولت غيرمتعاهد یــا توســط اتبــاع چنــين دولتــي ارتكــاب یابــد،
دیوان اعمال صالحيت نخواهد كرد  ».این بند به صورت مطلق تدوین شده اســت و ایــن
سوال را پيش مي آورد كه اگر تجاوز توسط اتبــاع دول عضــو دیــوان و تصــویب كننــده
اصالحات در سرزمين دولت غيرعضــو ار تكــاب یابــد ،آیــا دیــوان صــالحيت رســيدگي
نخواهد داشت؟ با توجه به بند  4همين ماده و با لحاد اصول كلي حــاك بــر صــالحيت
دیوان به نظر مي رسد قاعده كلي صالحيت دیوان بــه تعقيــب كيفــری اتبــاع دول عضــو،
نباید خدشهای وارد شده باشد .لذا منظور بند  5این است كه به اعتبار محل وقــوع جــرم

1. Tom Ruys, “Criminalizing Aggression: How the Future of the Law on the Use
of Force Rests in the Hands of the ICC” (March 6, 2017), European Journal of
=International Law (Forthcoming), Available at SSRN: https:// ssrn. com/ abstract
2964731, pp. 24-6.
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(سرزمين دولت غيرعضو) نمي توان اعمال صــالحيت كــرد واال بــه اعتبــار تابعيــت افــراد
همواره ميتوان اعمال صالحيت نمود.
اختالف نظر حقوقي كه در دســامبر  2017در فعــال ســاختن صــالحيت دیــوان ر داد
عبارت است از :پس از تصویب اصالحيههای مربوط به تجاوز توسط بيش از سي دولت و
تصویب اصالحيهها توسط مجمع دول عضــو ،آیــا صــالحيت دیــوان در خصــوص تجــاوز
نسبت به همه دول عضــو دیــوان فعــال ميشــود یــا فقــط نســبت بــه دولــي كــه اصــالحيه را
تصویب كردهاند؟ در ایــن خصــوص دو دیــدگاه كــامال متفــاوت وجــود داشــت .دیــدگاه
مضيق كه عمدتا متكي بر نص بند  5ماده  121ميباشــد ،معتقــد اســت كــه اگــر تجــاوز در
سرزمين یك دولت عضو یا توسط اتباع یك دولت عضــو ارتكــاب یابــد كــه ایــن دولــت
عضو اصالحيه را تصویب نكرده باشــد ،دیــوان نميتوانــد اعمــال صــالحيت كنــد .در ایــن
خصوص الزم است متن بند  5ماده  121اساســنامه عينـاً نقــل شــود« :هرگونــه اصــالحيهای
نسبت به مواد  7 ،6 ،5و  8اساسنامه یك سال پس از سپردن اسناد تصویب یا الحــاق بــرای
دول متعاهدی كــه اصــالحيه را پذیرفتهانــد ،الزم االجــرا خواهــد شــد .هنگــامي كــه جــرم
مشمول اصالحيه در سرزمين دولت عضوی كه اصالحيه را نپذیرفته است یــا توســط اتبــاع
آن دولت ارتكاب یابد ،دیوان اعمال صالحيت نخواهد كرد».
دیدگاه دوم یك دیدگاه موسع بود .بر اساس این دیدگاه اگر جرم تجاوز در ســرزمين
یك دولت عضــوی كـه اصــالحيه كامپــاال را تصــویب كــرده اســت ،توســط اتبــاع دولــت
عضوی كه اصالحيه مزبور را تصویب نكرده است ارتكاب یابــد ،دیــوان ميتوانــد اعمــال
صالحيت كند؛ مگر اینكه دولت اخير بــا صــدور اعالميــهای بــر طبــق بنــد  4مــاده  15دوم
صالحيت دیوان را نفي كرده باشد .در واقع دیدگاه اول ،اصل را بر عدم صالحيت دیــوان
در خصوص اعمال صالحيت نســبت بــه تجــاوز در مــورد دول عضــو ميدانــد مگــر اینكــه
صریحاً اصالحيه را تصویب كرده باشــند و دیــدگاه دوم اصــل را بــر صــالحيت دیــوان در
خصوص اعمال صالحيت نسبت به تجاوز در مورد دول عضو ميداند مگر اینكــه صــریحاً
اصالحيه را با صدور اعالميهای رد كرده باشند .استناد طرفداران گروه دوم عمدتا به بنــد 2
ماده  12و بند  2ماده  5هست .بــدین نحــو كــه معتقدنــد دول عضــو بــا تصــویب اصــالحيه
كامپاال شرایط مندرج در بند  2ماده  12اساسنامه را برای دیوان فراه كردهاند .این بند بــر
متعاهد بودن دولت محل وقوع جــرم یــا دولــت متبــوع مرتكــب بــه اساســنامه تاكيــد دارد.
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همچنين طرفداران نظر موســع اعتقــاد داشــتند كــه ایــن برداشـت بــا حقــوق معاهــدات نيــز
تعارضي ندارد؛ زیرا ماده  5اساسنامه دیوان از ابتدا چنين اختياری را برای دیــوان پيشبينــي
نموده است كه نسبت به جنایت تجاوز اعمال صالحيت كند و این ماده را نسبت بــه بنــد 5
ماده  121قانون خاص تلقي ميكردند 1.به نظر ميرسد هرچنــد دیــدگاه موســع در جهــت
تقویت صالحيت دیوان بوده و ميتواند موجب تقویت مبارزه با بيكيفری باشد؛ لــيكن از
حيث استدالل حقوقي ،نظر گــروه اول قــویتر اســت .زیــرا اوالً نميتــوان بنــد 2مــاده  5را
نسبت به بند  5ماده  121اساسنامه ،قانون یا قاعده خاص ناميد؛ بلكه اگر عموم و خصوصي
مطرح باشد ،ميتوان بند  5ماده  121را خاص دانست كه در مورد نحوه الزماالجــرا شــدن
اصالحيهها وضع قاعده ميكند؛ خصوصاً كه اجرای بند  2ماده  5صریحاً بــه رعایــت مــواد
 121و  123منوط شده است .ثانياً مفــاد بنــد  5مــاده  15دوم و بنــد  5مــاده  121بــه قــدری
روشن و صریح است كه هرگونه نظر مخالف ،اجتهاد در برابر نص تلقي ميشود.
این امر از دیدگاه حقوق معاهدات در خصوص اثر حقوقي اصالحات و اصــول تفســير
نيز نكات قابل توجهي دارد .اینكه اثر حقوقي قطعنامهای كه بدون نظر مخالف به تصــویب
مجمع دول عضو دیوان رسيده است چــه تــاثيری بــر تعهــدات قــراردادی دول عضــو دارد.
برخي معتقدند یك چنين قطعنامهای اصوالً رویه جدید یا حتي یك توافقنامه جدیــد ميــان
اعضای متعاهد اساسنامه تلقي ميشود كه در قالب كنوانسيون وین حقوق معاهــدات یــك
تفسير معتبر از معاهده محسوب ميگردد.

2

اختالف نظر بين دو دیدگاه شدت یافــت و ریشــهدار بــود .در مــارچ  2017دولتهــای
كانادا ،انگليس ،ژاپن ،فرانسه ،كلمبيا و نروژ حمایت خودرا از دیدگاه مضيق اعالم كــرده
بودند .در پاسو به آنها ،گروه دیگری از دولتها از جمله ليختنشتاین ،آرژانتين ،اســلووني
و سویس حمایت خود را از دیدگاه موسع اعالم كرده بودند 3.یك راهحل ساده ایــن بــود
كه فعالســازی صــالحيت تصــویب شــود و در خصــوص مطلــب فــوق كــه اخــتالف نظــر
1. Claus Kreb, “On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of
Aggression”, Journal of International Criminal Justice, No. 16, (2018), p. 8.
2. Akande Dapo, Tzanakopoulos Antanios, “Treaty Law and ICC Jurisdiction over
the Crime of Aggression”, European Journal of International Law, (2018), Vol. 29,
Issue 3, August 2018, https://doi.org/10.1093/ejil/chy059, p. 939.
3. ICC-ASP/16/24, Report on the Facilitation on the Activation of the Jurisdiction
of the International Criminal Court over the Crime of Aggression, 27 November
2017.
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شدیدی وجود داشت ،مساله مسكوت بماند تا خود دیوان در این خصوص تصمي بگيــرد.
بيش از سي دولت به فراخوان سویس بــا ایــن «رویكــرد فعالســازی ســاده» پيوســتند .ولــي
دولتهای طرفدار رویكرد مضيق نميخواســتند چنــين اختيــاری بــه دیــوان داده شــود كــه
احياناً برخالف دیدگاه آنان تصمي بگيرد .آنها ميخواســتند دیــدگاه خودشــان بــه عنــوان
جزئي از مصوبه لحاد شود و سایر دولتها با آن موافقت كنند 1.تالشهــای زیــادی بــرای
نزدیك كردن دو دیدگاه به ه صورت گرفت؛ ولي انگليس و فرانسه به شدت بر موضــع
خود پافشاری نموده و به هيچوجه كوتاه نيامدند .نهایتاً نایب رئيس جلسه جهت تامين نظــر
انگليس و فرانسه بند  2را به شكل فعلي به این صورت پيشنهاد داده و به رای گذاشت:
...
 .2تایيد ميكند كه مطابق اساسنامه رم ،اصالحيه مربوط به جنایت تجاوز كه در كنفــرانس
بــازنگری كامپــاال تصــویب شــدند یكسـال پــس از تودیــع ســند تصــویب یــا الحــاق بــرای
دولتهای متعاهدی كه اصالحات را پذیرفتهاند الزم االجرا ميشــود و اینكــه در صــورت
ارجاع توسط یك دولت یا انجام تحقيقات به ابتكار دادستان چنانچه جرم توســط اتبــاع یــا
در سرزمين یك دولت عضوی كه اصالحات را نپذیرفته است ،ارتكاب یافته باشد ،دیــوان
اعمال صالحيت نخواهد كرد.
سپس به منظور تامين نظر سایر دولتها بند  3به شكل زیر تصویب شد:
 .3در رابطه با استقالل قضایي قضــات دادگــاه ،بنــد 1مــاده  40و بنــد  1مــاده  119را مــورد
تاكيد قرار ميدهد.
ال فاقد اثر حقوقي خاصي هست و با صراحتي كه در بنــد  2فــوق وجــود دارد
بند  3عم ً
استقالل قضات قطعاً نميتواند منجر به اســتنتاجي بــر خــالف نصــوص باشــد .بــا ایــن حــال
فرانسویها با درج این مطلب در بند  3مخالف بودند و اصرار داشــتند كــه ایــن مطلــب در
مقدمه درج شود تا اینكه نهایتـاً تــا ایــن حــد كوتــاه آمدنــد و قطعنامــه بــدون رای مخــالف
تصویب شد.
بدینســان ،اعمــال صــالحيت دیــوان در خصــوص جنایــت تجــاوز بــا محــدودیتها و
تضييقات جدی مواجه اســت .از یكســو اگــر دولــت متجــاوز اساســنامه را تصــویب نكــرده
باشد ،هرچند عليه دولت عضو و در سرزمين دولت عضوی مرتكب جنایت تجــاوز شــود،
1. Kreb, op. cit, p. 10.
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آمران و عوامل مسئول جنایت تجاوز قابل تعقيب كيفری در دیوان نيســتند .حتــي اگــر هــر
دو دولت عضو دیوان باشــند ،ولــي مرتكــب اصــالحات را تصــویب نكــرده باشــد ،بــازه
صالحيت دیوان عليه اتباع این كشور یا به اعتبار جنایت ارتكــابي در ســرزمين ایــن كشــور
قابل تعقيب كيفری نيستند .این در حالي اســت كــه كــارگروه ویــژه در جلســه  25مــارس
 2010چند حالت را بيان كرده بود و اولين حالت ایــن بــود« :رســيدگي بــه جــرم تجــاوز
نيازمند پذیرش صالحيت دیوان كيفری بينالمللي توســط دولــت متجـاوز نميباشــد :بــر
اساس این دیدگاه پذیرش صالحيت دیــوان كيفــری بينالمللــي نســبت بــه جــرم تجــاوز
توسط دولت قرباني یا دولت متجاوز برای تحقق پيششرطهای ماده  12پــاراگراف )2(a
اساسنامه دیوان كيفری بينالمللي كافي خواهد بود .این دیدگاه ميتواند توسط ماده 121
پاراگراف  4برای الزم االجرا شدن رسيدگي به جرم تجاوز یا پاراگراف( )5ماده  121با
نگاهي مثبت به جمله دوم نيز توجيه شود».

1

شاید بتوان گفت مهمترین ثمره فعالسازی صالحيت دیوان ،ظرفيت استفاده از بنــد ب
ماده  13اساسنامه باشد؛ یعني موردی كه شورای امنيت موردی را به دیوان ارجاع ميدهد.
چون در این مورد عضویت یا عدم عضویت دولت یا دولتهای ذیربــط تــاثيری نــدارد و
دیوان صالحيت رسيدگي پيدا ميكند .با این حال ،باید توجه داشت كه دخالــت و ارجــاع
شورای امنيت اصوالً امری استثنایي است .چون بر فرض تحقق عمــل تجــاوز و وارد شــدن
موضوع در دستور كار شورای امنيت ،ارجاع چنــين امــری بــه دیــوان قطعــي نيســت؛ زیــرا
شورای امنيت یك مرجع سياسي است كه به خاطر ذات سياسـي خــود ،همــواره مصــلحت
اندیشي و سياسيكاری ميكند و الزاماً در صدد اجرای عدالت و احقــاق حــق نيســت و از
سوی دیگر ،ماهيت دیوان به عنوان یك ركن قضایي اقتضا دارد كــه شـروع بــه رســيدگي
آن الزاماً تابع تصمي گيری یك ركن سياسي نباشد.
در خصــوص دســتاوردها یــا جهــتگيری كنفــرانس بــازنگری دســامبر  ،2017برخ ـي از
نویسندگان به درستي آن را نه در جهت كنفرانس بازنگری  2010كامپاال بلكه آشكارا در
جهت خالف آن دانستهاند .اینكه ظــاهراً كنفــرانس  2017مســاله اعمــال صــالحيت دیــوان
ال
نسبت به مرتكبين جنایت تجاوز را حل كرد ،ایده صحيحي نيست و كنفرانس  2017عمـ ً
 .1زینب پورخاقان« ،بررسي جرم تجاوز در كنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان كيفــری بـينالمللـي» ،پژوهشهــای
حقوقي ،بهار و تابستان ،شماره  ،)1389( ،17ص .534

 | 86پژوهش حقوق عمومي| سال  |22شماره  | 69زمستان ()1399

تغيير نادرست توافقات حاصل شده در كنفرانس  2017بود و صالحيت دیــوان در تعقيــب
مرتكبين جنایت تجاوز نباید در این حد محدود ميشد 1.با این حال باید فضای حــاك بــر
فضای دیوان بينالمللي كيفری بویژه موضعگيریهای برخي دولتهای آفریقایي عليه این
دیوان و برداشت آنان از عملكرد دیوان به قدری منفي بود كه دیوان را استعمار نــوین نــام
نهادند 2.با در نظر گرفتن چنين چالشهایي ،حصول به اجماع و فعالسازی صالحيت دیوان
نسبت به جنایت تجاوز یك پيروزی تلقي شده و صــاحبنظران زیــادی آن را مــورد تمجيــد
قــرار دادهانــد 3.بــه هــر حــال ،فعالســازی صــالحيت دیــوان یــك پيــروزی انكارناپــذیر در
پيشگيری از تجاوز و مبارزه با بيكيفری توسط دیوان تلقي ميشــود؛ هرچنــد ایــن امــر بــه
ناچار با محدودیتهایي تحقق یافت.

نتیجهگیری
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دولت بزه دیده كه عليه ســرزمينش و در ســرزمينش جنایــت تجــاوز ر داده ،اساســنامه و
اصالحيهها را تصویب كرده باشد ،دیوان قادر به اعمال صالحيت نخواهد بود؛ مگر اینكــه
دولت متجاوز نيز اساسنامه و اصالحيهها را تصویب كرده باشد .لذا دیوان عمــال در اعمــال
صالحيت نسبت به جنایت تجاوز در صورت ارجاع دول عضو و یــا بــه ابتكــار دادســتان بــا
موانع و چالشهای جدی مواجه ميشــود و در ایــن مــوارد ارجــاع توســط شــورای امنيــت
اهميت خود را نمایان ميكند .لذا به نظر ميرسد هرچنــد جهــت اعمــال صــالحيت دیــوان
نسبت به جنایت تجاوز ،گذر از فيلتر شورای امنيت ضروری نيست ،ولــي در عمــل ممكــن
است مواردی كه خارج از ارجاع شورای امنيت به دیوان ارجاع شود ،بســيار نــادر باشــد و
ال اعمال صالحيت دیوان منوط به ارجاع شورای امنيت باشد .از ســوی دیگــر ،شــورای
عم ً
امنيت به جهت تبعات حقوقي و سياسي احراز عمل تجــاوز ،تــاكنون هرگــز صــریحاً عمــل
تجاوز را احراز نكرده است و اینكه شورای امنيت بتواند بدون احراز عمل تجــاوز ،تعقيــب
كيفری مرتكبين جنایت تجاوز را به دیوان ارجاع دهد ،جای بسي تامل دارد.
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