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  چکیده
شوراي امنیت ملل متحد، همواره یکی از المللی کیفري و  ارتباط و تعامل دیوان بین

اساسنامه دیوان که در  13و  12مطابق مواد . برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده استبحث
تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایات  تدوین شد، شوراي امنیت می 1998سال 

یوان صالحیت رسیدگی خواهد ارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت د
تواند  اساسنامه، شوراي امنیت می 16مطابق ماده . مربوط، متعاهد نباشد) هاي(داشت؛ هرچند دولت 

بخواهد که مداخله سیاسی در ) قابل تمدید(ماه  12از دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را براي مدت 
، دول متعاهد اساسنامه در 2010در کنفرانس بازنگري سال . آید امور قضایی به حساب می

رغم اصرار و علی. خصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صالحیت دیوان به توافق رسیدند
شوراي امنیت، اعمال صالحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به  فشار برخی اعضاي دائمی 

تقویت اقتدار و استقالل  این امر حاکی از عزم دول متعاهد به. تصویب و تأیید شوراي امنیت نشد
  .دیوان است

المللی کیفري، شوراي امنیت، ارجاع وضعیت،  جنایت تجاوز، دیوان بین:کلیدواژگان
  2010کنفرانس بازنگري 

                                                                                                                                                                                                                     

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي حقوق عمومیاستادیار                Email: sadegsalimi@yahoo.com  



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  164

مقدمه 
طور با سازمان ملل متحد به) »دیوان«(المللی کیفري  نحوه ارتباط و عمل متقابل دیوان بین

طور خاص از زمان تدوین اساسنامه دیوان، مورد بحث و کلی و شوراي امنیت این سازمان به
عنوان یکی از ارکان این سازمان نیز  در خصوص ادغام دیوان در ملل متحد به. حائز توجه بود

خاطر ضرورت اصالح منشور ملل متحد و عدم تمایل دو هایی مطرح بود که عمدتًا بهبحث
لیکن در  1.شد، لذا کنار گذاشته شد مواجه میبست شوراي امنیت، این راهکار با بن عضو دایمی

در . نظرهاي مختلفی مطرح شدخصوص روابط حقوقی، مالی و کاري ملل متحد با دیوان، نقطه
اي که به تصویب  نامهدیوان از طریق موافقت«: چنین تدوین شداساسنامه دیوان این 2نهایت ماده 

س دیوان امضا خواهد شد، با ملل متحد دول متعاهد این اساسنامه رسیده و سپس توسط رئی
اي بین ملل متحد و دیوان در اکتبر  نامه در اجراي این ماده، موافقت. »ارتباط ایجاد خواهد کرد

لیکن در این نوشتار، بررسی رابطه دیوان با کل سازمان ملل متحد . تنظیم و امضا شد 2004
منیت که مسئولیت حفظ صلح و امنیت مدنظر نیست بلکه فقط به نحوه تعامل دیوان با شوراي ا

  . شود المللی را به عهده دارد، پرداخته می بین
تنظیم ارتباط شوراي امنیت و دیوان از اهمیت خاصی برخوردار است چون اوالً، شوراي 

موجب فصول پنجم و هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت حفظ یا اعاده صلح و امنیت امنیت به
دارد و براي انجام رسالت خود مجاز به توسل به زور است و حمایت این المللی را به عهده بین

براي ایجاد «: اندرو برخی اظهار کردهاز این. تواند قدرت دیوان را تقویت کند شورا از دیوان می
نامه  نامه مورد اشاره یا یک موافقت دیوانی مستقل و مقتدر، ضروري است که در قالب موافقت

المللی، ح منشور سازمان ملل متحد یا اصالح اساسنامه دیوان کیفري بینجهانی دیگر یا اصال
ثانیا،ً نظر به اینکه  2.»عنوان بازوي اجرایی در اجراي احکام دیوان تلقی شود شوراي امنیت به

المللی است و غالبًا ارتکاب المللی توأم با ارتکاب جنایات بینغالبًا نقض صلح و امنیت بین
این امر در خصوص  -شود المللی می للی موجب اخالل در صلح و امنیت بینالم جنایات بین

تواند منجر به  بینی راهکار مناسب میرو، عدم پیشازاین -رسد تجاوز سرزمینی به اوج خود می
اي باشد که به استقالل گونهتداخل وظایف و ناکارآمدي دیوان شود و ثالثاً، تنظیم روابط باید به

  .ن یک مرجع قضایی خللی وارد نکندعنوا دیوان به
                                                                                                                                                                                                                     

، المللی و جمهوري اسالمی ایراندیوان کیفري بین، "المللیسازمان ملل متحد و دیوان کیفري بین"یی ینگجه، سعید میرزا.1
  .249؛ ص )1378المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین: تهران(حبیببه اهتمام اسحاق آل

المللی و جمهوري اسالمی یفري بیندیوان ک، "المللینارتباط سازمان ملل متحد با دیوان کیفري بی"مسعود گماري،.2
  .447؛ص )1378المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین :تهران( حبیبایران، به اهتمام اسحاق آل
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عنوان یکی از جنایات چهارگانه،  به» تجاوز«1998در زمان تدوین اساسنامه دیوان در سال 
خاطر عدم حصول توافق در تعریف گنجانده شد لیکن به 5ماده ) د( مشمول صالحیت دیوان در بند 

به جنایت تجاوز، منوط به تعریف  اساسنامه، اعمال صالحیت دیوان نسبت 5ماده  2آن، مطابق بند 
تصریح شده است که  5ماده  2در ذیل بند . تجاوز در اصالحات و بازنگري آتی اساسنامه دیوان شد

 123و  121مواد . چنین تعریفی باید با مندرجات مربوط منشور ملل متحد سازگاري داشته باشد
کنند که ازجمله گذشت حداقل  ن میاساسنامه دیوان، شرایط بازنگري و اصالح اساسنامه را تبیی

الزم  2002با توجه به اینکه اساسنامه از اول ژوئیه . االجراشدن اساسنامه استهفت سال از تاریخ الزم
 11تا  2010مه  31االجرا شده است، با گذشت نزدیک به هشت سال پس از آن تاریخ، یعنی از 

وان در شهر کامپاالي اوگاندا با حضور دول همین سال اولین کنفرانس بازنگري اساسنامه دی 1ژوئن
ترین موضوع و که مهمتوان ادعا کرد  می. هاي غیردولتی برگزار شدمتعاهد و ناظر و سازمان

بینی نحوه تعامل دیوان با شوراي امنیت در این تعریف تجاوز و پیش ،کنفرانس دستاورد این
در مبحث اول، . خواهد پرداخت این نوشتار به تحلیل این مطلب در دو مبحث. خصوص است

شود و در مبحث دوم رسیدگی دیوان بدون  ارجاع امر توسط شوراي امنیت به دیوان بررسی می
با  2010هاي سال بدیهی است که اصالحیه. گیرد ارجاع از جانب شوراي امنیت مورد بحث قرار می

  .مندرجات اساسنامه توأماً قابل بررسی و تحلیل است
  

  سط شوراي امنیتارجاع تو. 1
 2010موجب اصالحیه سال شوراي امنیت ملل متحد، هم در خصوص جنایت تجاوز، به

المللی کیفري ارجاع داده و درخواست رسیدگی کند و هم به  اي را به دیوان بینتواند قضیه می
تواند  موجب اساسنامه دیوان، در خصوص سایر جنایات ارتکابی مشمول صالحیت دیوان می

اساسنامه  13ماده ) ب(مطابق بند . را به دیوان ارجاع نموده و تعقیب مرتکبین را بخواهدوضعیتی 
دیوان، یکی از سه مورد شروع به رسیدگی و اعمال صالحیت دیوان، حالتی است که شوراي 

موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، متوجه شود که یک یا چند امنیت در ایفاي وظایف خود به
اساسنامه ارتکاب یافته و رسیدگی به آن موارد را به دیوان  5مندرج در ماده مورد از جنایات 

توجه این است که وقتی شوراي امنیت، موضوعی را به دیوان ارجاع نکته قابل. ارجاع دهد
ربط، تأثیري در صالحیت اساسنامه، متعاهدبودن یا نبودن دولت ذي 12دهد مطابق ماده  می

  .واند نسبت به دول غیرمتعاهد نیز اعمال صالحیت کندت دیوان ندارد و دیوان می
                                                                                                                                                                                                                     

هاي ژوئن، ژوئیه، مارس و آوریل در شود لذا از واژه هاي میالدي استفاده میدر زبان فارسی اغلب از لفظ فرانسوي ماه.1
  .شود استفاده می June, July,March, Aprilبرابر 
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که اصوًال فقط براي  -با توجه به اینکه ماهیت اساسنامه دیوان، یک معاهده چندجانبه است 
اساسنامه مورد تحلیل  13ماده ) ب(مبناي حقوقی بند  -آور است نه دول ثالث دول متعاهد الزام

اي امنیت ناشی از اختیاراتی است که بر اساس حق رجوع شور«: دانان واقع شده استحقوق
رم و درنتیجه ممکن ] اساسنامه[موجب معاهده منشور ملل متحد به این نهاد محول شده نه به

همچنین در خصوص نحوه جمع اصل  1.»هاي غیرعضو اساسنامه اعمال شوداست علیه دولت
المللی  صالحیت دیوان کیفري بین اعمال«: بودن اثر معاهدات با این مقرره اظهار شده استنسبی

بودن آثار معاهدات نسبت به اتباع کشورها و ازجمله کشورهاي غیرعضو، ارتباطی با اصل نسبی
هاي » دولت«ویژه به معناي نفی الزامات و تعهدات نسبت به ندارد چه این اصل، اثر معاهدات به

ن بوداي غیرعضو و نه غیرقانونیتأثیر بودن معاهده نسبت به اتباع کشورهغیرعضو است نه بی
دیگر، مقتضاي عبارتبه. ها نسبت به اتباع کشورهاي ثالثوضع اعمال قواعد صالحیت دادگاه

هاي غیرعضو، مأخوذ و ملزم به اجراي قواعد بودن آثار معاهدات این است که دولتاصل نسبی
متعهد به تعهداتی در قبال دیوان هاي غیرعضو را اساسنامه نیستند و در اینجا نیز اساسنامه، دولت

باید توجه داشت که صالح بودن دیوان در رسیدگی به وضعیتی، تعهداتی براي دول  2.»کند نمی
  .کند ربط در باب همکاري با دیوان ایجاد میذي

زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات اساسنامه شامل نسل 5عناوین جزایی مندرج در ماده 
خاطر نقش ویژه شوراي امنیت در احراز تجاوز و رژیم به. شود می) ینیسرزم(جنگی و تجاوز 

بینی شده است، این دو مبحث، جداگانه ها بحث در این خصوص پیشمتفاوتی که پس از سال
  .گیرند مورد بررسی قرار می

  
  تجاوز. 1-1

ل هرچند در خصوص اص. ها در خصوص تعریف تجاوز به توافق نرسیدنددولت 1998در سال 
به همین . نظر نبودبودن عمل و اینکه رسیدگی به آن باید در صالحیت دیوان باشد، اختالفمجرمانه

عنوان یکی از چهار جنایت مشمول صالحیت دیوان  ها موافقت کردند که تجاوز را به جهت دولت
ل و اساسنامه بگنجانند لیکن اعمال صالحیت در خصوص تجاوز را تا زمانی که این عم 5در ماده 

شدن اعمال صالحیت دیوان معلق. شرایط اعمال صالحیت دیوان به تصویب برسد، به تأخیر اندازند
در خصوص تجاوز، به تعریف این عمل مجرمانه و تعیین شرایط اعمال صالحیت، صریحًا در ذیل 
                                                                                                                                                                                                                     

  .44؛ ص )1385میزان، : تهران(، چاپ دومالملل کیفريحقوق بیناردبیلی،محمدعلی .1
  .32؛ص) 1385جنگل،  :تهران( ، چاپ دومالمللیحقوق کیفري بینمحمدجواد شریعت باقري،  .2
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نویس تعریف جنایت درنتیجه، کمیسیون مقدماتی موظف به تدوین پیش. اساسنامه درج شد 5ماده 
هاي قبل و بعد از در سال. دهنده جرم و شرایط اعمال صالحیت دیوان شدتجاوز، عناصر تشکیل

نظرهاي جدي در خصوص تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال تدوین اساسنامه دیوان، اختالف
دو دیدگاه کامًال متفاوت در خصوص تعریف جرم تجاوز وجود «. صالحیت دیوان وجود داشت

دیدگاه نخست با تکیه بر منشور . ي آشتی بین این دو دیدگاه کار چندان آسانی نیستدارد که برقرار
وجه راضی نیست از هیچداند و به ملل متحد، صالحیت شوراي امنیت را در این قضیه انحصاري می

اعضاي ثابت شوراي امنیت و برخی . پوشی کندمزایاي چنین صالحیت برتري براي خود چشم
دیدگاه دوم، حامی حفظ استقالل و کارآمدي . کنند چنین دیدگاهی حمایت میها از  متحدان آن
پوشی نمایند و تسري اي برخوردار نیستند که از آن چشماین کشورها از حق اولیه. دیوان است

کنند که  وجه قبول نمیهیچدانند و به صالحیت دیوان بر جرم تجاوز را ضامن استقالل دیوان می
عنوان جرم علیه صلح یاد شده از  سابقه بوده و حتی در دادگاه نورنبرگ از آن بهجرمی که مسبوق به 

  1.»حوزه صالحیت دیوان به دور بماند
منظور تسریع و پیشرفت بیشتر در کار کمیسیون مقدماتی، در سال مجمع دول عضو دیوان، به

شرایط برابر به روي  این کارگروه با. اي را براي جنایت تجاوز ایجاد نمودکارگروه ویژه 2002
. نظرات فعالین جامعه مدنی نیز با استقبال مواجه بودهاي عضو و غیرعضو باز بود و نقطه دولت

هایی شد که نهایتًا در کامپاال جامه عمل گیريهاي کارگروه، شالوده تصمیممذاکرات و یافته
  2.پوشید

شود مگر اینکه همه چیز  ه نمیهیچ چیز پذیرفت«کرد که  کارگروه بر مبناي این اصل عمل می
عنوان یک بسته و مجموعه  منظور این بود که دول متعاهد همه مطالب را به. »پذیرفته شود

شده، قبل از برپایی هاي انجامبا تالش. بپذیرند و هیچ چیز قبل از تصویب، تغییرناپذیر نیست
. نظر حاصل شده بودها اتفاق در خصوص بسیاري از موضوعات بین دولتکنفرانس کامپاال

نظر داشت که مندرجات مربوط به تجاوز، اثر قهقرایی نداشته باشد و کمترین کارگروه اتفاق
و  32، 31، 30، 28تصمیم گرفته شد که مواد . ایجاد کند رمتغییرات ممکن را نسبت به اساسنامه 

ئولیت، اشتباه به ترتیب درمورد مسئولیت فرماندهان، عنصر معنوي الزم، عوامل رافع مس 33
                                                                                                                                                                                                                     

دفتر مطالعات :تهران()المللیوان کیفري بیندر پرتو اساسنامه دی(المللی، درآمدي بر حقوق کیفري بینعلیرضا دیهیم،  .1
  .540- 41؛ص )1380المللی مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، سیاسی و بین

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- 18
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هدف این بود . موضوعی یا حکمی، امر آمر قانونی و امر قانون باید درمورد تجاوز نیز اجرا شود
در . االمکان همسو با سایر جنایات مشمول صالحیت دیوان باشندکه قواعد حاکم بر تجاوز حتی

درج  2005ها در ژوئن  خصوص دامنه اجراي جرم تجاوز از حیث مشارکت و معاونت، دولت
ها توافق کردند که تعریف تجاوز فقط باید  دولت. را مورد بحث قرار دادند) مکرر(1دوم 3بند 

  2.»کنند بر اقدام نظامی یا سیاسی دولت، اعمال کنترل یا فرماندهی می«به افرادي ناظر باشد که 
یري گبدون رأي(به شرح ذیل و با وفاق عام ) مکرر(دوم  8تعریف تجاوز تحت عنوان ماده 

  :پذیرفته شد) و بدون مخالف
، طراحی، تدارك، شروع یا اجراي یک عمل »جنایت تجاوز«از نظر این اساسنامه، «-1

دولت،  طور مؤثر بر اقدام سیاسی یا نظامی  خاطر موقعیت خود بهتجاوز توسط کسی است که به
وسعت آن، نقض  خاطر ماهیت، شدت وکند و این عمل تجاوز به اعمال کنترل یا فرماندهی می

  .شود بارز منشور ملل متحد محسوب می
به معنی استفاده از نیروي مسلح یک دولت علیه حاکمیت، » عمل تجاوز«1از نظر بند -2

.»...تمامیت سرزمینی یا استقالل سیاسی دولتی دیگر به روشی مغایر با منشور ملل متحد است
در خصوص  1974دسامبر  14که در  مجمع عمومی 3314در ادامه این ماده به قطعنامه  

توان  تعریف تجاوز صادر شده و محتواي این قطعنامه اشاره شده است، که در این خصوص می
خاطر به مسئولیت کیفري فردي به دوم 8ماده  1بنابراین، در بند  3.به منابع موجود مراجعه کرد

وسط دولتی علیه دولت ارتکاب عمل تجاوز ت 2ارتکاب جنایت تجاوز اشاره شده و در بند 
لذا مسئولیت کیفري متوجه سران . دیگر مطرح است که این هردو باید باهم احراز شوند

ها خواهد بود و چنین مسئولیتی براي اشخاص خصوصی یا  ها و مسئولین رده باالي دولت دولت
  .هاي جنایی یا تروریستی منتفی استگروه
است شبهه ایجاد شود که منظور، نقض آشکارا ممکن » بارز«در خصوص مفهوم و دامنه نقض  

به پیوست . در پی داشته باشد غیرقانونی است یا منظور، نقضی است که آثار و عواقب وخیمی 
بر عناصر جرم، توضیحاتی تدوین و تصویب شده است که در این خصوص تعریف تجاوز، عالوه

  :دارند به ترتیب مقرر می 7و  6بندهاي . گشاستراه
                                                                                                                                                                                                                     

1.Bis  ترجمه کرد که در فارسی جا افتاده است ولی در این صورت معادل خوبی براي » مکرر«شاید بتوان این کلمه را به
ter در این نوشتار . توان یافت نمیbis  و » دوم«بهter  ترجمه شده است» سوم«به.  

2. Ibid
شماره ) 1366( زیر نظر جمشید ممتاز، »المللمفهوم تجاوز در حقوق بین«سري، عبدالرحمن عالم و دیگران، مسعود طارم.3
  ؛5–52ص؛ ،بهار و تابستان، مجله حقوقی، 8
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شود و اینکه  ترین شکل توسل به زور غیرقانونی تلقی میاوز، شدیدترین و خطرناكتج -6«
احوال خاص هر مورد خاص ازجمله شدت و آثار واحراز وقوع تجاوز، مستلزم بررسی اوضاع

براي احراز نقض بارز منشور ملل متحد، سه عامل متشکله یعنی ویژگی،  -7. اعمال مربوط است
تنهایی براي یک از این سه عامل بههیچ. کنند کفایت می» بارز«ز شدت و وسعت براي احرا

اینکه آیا دو عامل از این سه عامل براي احراز بارز بودن نقض . »کافی نیست» بارز«احراز 
، جمع سه عامل و از ذیل آن، کفایت دو عامل  7از صدر بند . کند یا خیر، ابهام دارد کفایت می
1.صورت، شدت آثار توسل به زور باید بررسی شود ولی به هر. شود استنباط می

االجراشدن بازنگري اساسنامه در ارتباط با تعریف تجاوز و از حیث زمان و نحوه الزم
این  5اساسنامه باید اعمال شود یا بند  121ماده  4خصوصاً اعمال صالحیت دیوان اینکه بند 

اعمال شود، تا زمانی که هفت هشتم  4چنانچه بند. نظر وجود داشتماده، میان اعضا اختالف
یک از دول متعاهد موارد بازنگري را تصویب نکرده باشند، مندرجات مورد بازنگري براي هیچ

دول متعاهد ملزم به  االجرا نخواهد شد لیکن با وصول چنین اکثریتی، تمامیدول متعاهد الزم
فقط دول متعاهدي که  121ماده  5از سوي دیگر، مطابق بند . شده خواهند بودموارد بازنگري

کنند، به آن ملتزم خواهند بود، خواه دول دیگر آن را تصویب کرده یا  بازنگري را تصویب می
هاي حاضر در مجمع دول عضو نظر دادند اکثریت نمایندگی 2010در ماه مارس . نکرده باشند

ات توسط دادستان که پذیرش صالحیت دیوان توسط دولت مورد تجاوز براي شروع به تحقیق
نظرها این اختالف. کافی نیست بلکه دولت متجاوز باید صالحیت دیوان را پذیرفته باشد

  2.هاي پیش روي کنفرانس بازنگري بودندترین چالشمهم
هاي برانگیز در نشستشرایط اعمال صالحیت بر جنایت تجاوز، یکی از مباحث اختالف

نظرات در موردي بود که شوراي امنیت چه عمده اختالفمقدماتی براي کنفرانس کامپاال بود؛ گر
سوم که در خصوص اعمال  15ماده . عمل تجاوز را احراز نکرده و به دیوان ارجاع نداده باشد

  :گونه تحریر یافته استصالحیت دیوان بر جنایت تجاوز با ارجاع شوراي امنیت تدوین شده، این
اساسنامه و وفق مندرجات این ماده در  13اده م) ب(تواند مطابق با بند  دیوان می -1« 

  .خصوص جنایت تجاوز اعمال صالحیت کند
                                                                                                                                                                                                                     

1. DapoAkande, “What Exactly was Agreed in Kampala on the Crime of Aggression?”
(2010) EQ: Equality of Arms Review, A Publication of the International Bar 
Association’s ICC Monitoring and Outreach Program, Volume 2, Issue 2, November, 
p;23, available at: ibanet.org/ documents/ Default.aspx
2. Coalition… op. cit. p; 20
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دیوان فقط در خصوص جنایات تجاوز که یک سال پس از تصویب یا پذیرش  - 2  
. اصالحات توسط سی دولت، ارتکاب یافته باشند، اعمال صالحیت خواهد کرد

ثریت الزم براي تصویب اصالح اساسنامه الزم دیوان مطابق این ماده و به تبع تصمیمی که با اک
  .توسط دول متعاهد گرفته شود، اعمال صالحیت خواهد کرد 2017است پس از اول ژانویه 

یص خود دیوان خاي به تشان خارج از دیوان، خدشهاحراز عمل تجاوز توسط یک ارگ
.مطابق این اساسنامه نخواهد زد

عمال صالحیت دیوان در خصوص جنایات مورد اي به مقررات ناظر به ااین ماده خدشه
  .»وارد نخواهد زد 5اشاره در ماده 

دولت  30. االجرا نخواهد شدالزم 2017بنابراین، جنایت تجاوز، زودتر از دوم ژانویه   
عالوه دوم را تصویب کرده باشند و به 8متعاهد نیز باید حداقل یک سال قبل از آن تاریخ، ماده 

رو برخی این سازوکار ازاین. دول متعاهد باید اعمال صالحیت تصویب شودبا اکثریت دوسوم 
را بسیار پیچیده قلمداد کرده و در اینکه دیوان بتواند نقشی در خصوص جنایت تجاوز ایفا کند، 

دولت، اصالحیه مربوط به جنایت تجاوز  14، تعداد 1393تا اواسط خرداد 1.اندابراز تردید کرده
از سوي دیگر، برخی تأخیر حداقل حدود هفت ساله را وجه مصالحه 2.ندارا تصویب کرده
هدف از تعقیب جنایت 3.اند نظرات شدید در این زمینه دانستهدادن به اختالفخوبی براي پایان

تجاوز در دیوان، مبارزه با سران و فرماندهان بوده نه افراد پایین رتبه که صرفًا مجري دستور 
اساسنامه  25ماده  3دوم جهت الحاق به ذیل بند  3رو، بند ازاین. ستندمقامات مافوق خود ه
مطابق این بند، مقررات این ماده فقط در مورد افرادي اعمال خواهد شد . تدوین و تصویب شد

  .که در موقعیت اعمال کنترل مؤثر یا فرماندهی در اقدام نظامی یا سیاسی یک دولت باشند
  
  لیالملسایر جنایات بین.1-2

منظور از سایر جنایات، سه عنوان جنایی دیگر یعنی جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و 
تواند منجر به تهدید یا نقض صلح و امنیت  چون ارتکاب این جنایات می. زدایی استنسل

                                                                                                                                                                                                                     
1. Fiona Londras, “ The Crime of Aggression at the ICC Review Conference” (2010), 
available at: http://www.humanrights.ie/index.php/2010/06/13/the-crime-of-aggression-
at-the-icc-review-conference/, last visited 23Dec.2010
2. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx, last visited: June 2014
3. LorraineSmith, “ What did the ICC Review Conference achieve?” (2010) EQ: Equality 
of Arms Review, A publication of the International Bar Association’s ICC Monitoring and 
Outreach Program, Volume 2, Issue 2, November, p.4, available at: ibanet.org/
documents/Default.aspx
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المللی کیفري وارد  شود، شوراي امنیت ملل متحد ممکن است قبل از دیوان بینالمللی بین
بدیهی است که شوراي امنیت از حیث مسئولیت کیفري . ن وضعیتی شده باشدرسیدگی به چنی

لیکن ممکن است در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جنایات . کند افراد به قضیه رسیدگی نمی
این . المللی کیفري ارجاع نماید مذکور از سوي افراد شود و رسیدگی به این امر را به دیوان بین

ربط، اساسنامه دیوان را تصویب نکرده باشد یابد که دولت ذي مینکته زمانی اهمیت بیشتري 
المللی کیفري وجود نخواهد  که در این صورت، راه دیگري براي رسیدگی توسط دیوان بین

  .داشت
از میان هشت وضعیتی که تاکنون در دیوان شروع به رسیدگی شده، دو مورد یعنی قضیه 

و  2005سال  1593هاي شماره ت به موجب قطعنامهو لیبی توسط شوراي امنی) سودان(دارفور 
چهار مورد دیگر یعنی وضعیت در اوگاندا، . به دیوان ارجاع شده است 2011سال  1970

ها به دیوان  جمهوري دموکراتیک کنگو، جمهوري آفریقاي مرکزي و مالی توسط همین دولت
ن دیوان و با اجازه شعبه عاج به ابتکار خود دادستاهاي کنیا و ساحلارجاع شده و وضعیت

جا الزم است به جریان در این2.در دستور کار دادسراي دیوان قرار گرفته است 1محاکمه پیش
  .اي که توسط شوراي امنیت به دیوان ارجاع شده با تفصیل بیشتري پرداخته شوداولین قضیه

رأي موافق و 11موجب فصل هفتم منشور ملل متحد با به 2005مارس  31در  1593قطعنامه 
. رأي ممتنع دول ایاالت متحده، چین، برزیل و الجزایر و بدون رأي مخالف به تصویب رسید

المللی تحقیق درمورد نقض حقوق  این قطعنامه به دنبال گزارشی که توسط کمیسیون بین
ز این قطعنامه ا. صادر شد 3المللی و نقض حقوق بشري در دارفور ارائه شده بود، بشردوستانه بین

–هاي مرتبط را سو با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان، دولت سودان و سایر دولتیک
به همکاري کامل با دیوان در  –اعم از اینکه اساسنامه دیوان را تصویب کرده باشند یا نه 

ها را به  کند و از سوي دیگر دولت ملزم می 2002خصوص تعقیب جنایات ارتکابی از اول ژوئیه 
بنابراین، در این 4.کند دیدگان تشویق می هاي مربوط به جبران خسارات بزهدر هزینهمشارکت 

. بینی شده استها پیش آور براي دولتهاي غیرالزامآور و هم توصیهقطعنامه هم تعهدات الزام
                                                                                                                                                                                                                     

قبل از رفتن به دادگاه  ،اي است که بر عملکرد دادسراي دیوان نظارت دارد و پروندهشعبه Pre-Trialمحاکمه  پیش ۀشعب.1
را مقدماتی ترجمه  در زبان فارسی غالبًا این واژه. شود جهت رسیدگی و برپایی محاکمه، در این شعبه بررسی و آماده می

  .هاي متعدد دیگري وجود داردکه در زبان انگلیسی براي مقدماتی واژهاند درحالیکرده
2. (UN.Doc.A/65/313,2010:2,http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20
cases/Pages/ situations%20and%20cases.aspx)
3. S/2005/60
4. UN.Doc.S/Res/1593,2005
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تاریخ اول ژوئیه . جالب توجه است که سودان هرگز اساسنامه دیوان را تصویب نکرده است
شوراي امنیت در ارجاع این وضعیت به . االجراشدن اساسنامه دیوان استالزم، تاریخ 2002

موجب دارد هیچ شخصی به اساسنامه دیوان را رعایت کرده که مقرر می 24ماده  1دیوان، بند 
شدن اساسنامه ارتکاب یافته، مسئولیت کیفري االجرااسنامه براي عملی که قبل از الزماین اس

  . نخواهد داشت
در . دادستان دیوان، شروع به تحقیق در خصوص وضعیت دارفور نمود 2005ژوئن  6در 

ژوئیه  14در  1.علیه دو نفر از دولتمردان سودان کیفرخواست و حکم جلب صادر شد 2007سال 
  .دادستان، جلب رئیس جمهور سودان، عمرالبشیر را درخواست نمود 2008

یه احمد محمد هارون و علی محمد علی در قضیه دارفور سودان در پرونده دادستان عل
محاکمه تصمیم گرفت  شعبه اول پیش 2010مه  25در . اندعبدالرحمن احکام جلب اجرا نشده

عدم همکاري سودان را به آگاهی اعضاي شوراي امنیت برساند تا شوراي امنیت، اقدامی را که 
و نیز احکام جلبِ  دو حکم جلبِ صادرشده علیه عمرالبشیر. داند اتخاذ کند مقتضی می

شوراي ) 2005(1593در اجراي قطعنامه . صادرشده علیه سه متهم دیگر نیز بالاجرا مانده است
 11و  2009دسامبر  4هاي دهم و یازدهم خود را به ترتیب در امنیت، دادستان دیوان گزارش

اجراي  ها بر عدم همکاري دولت سودان و ضرورتتقدیم نمود که در این گزارش 2010ژوئن 
2.احکام جلب تأکید شده است

رسیدگی دیوان به جنایات ارتکابی رئیس جمهور و مقامات بلندپایه سودان، مخالفین و 
مخالفین معتقدند صدور کیفرخواست علیه مقامات بلندپایه خصوصاً رئیس . موافقین جدي دارد

. کند امنیت بدتر می جمهور عمرالبشیر، وضعیت مردم غیرنظامی را از حیث امور بشردوستانه و
کسانی که از اقدامات دیوان حمایت کنند و آن را تحسین کنند، حکومت را علیه خود به 

ژوئیه  21شوراي صلح و امنیت اتحادیه آفریقا نیز در نشست 3.کنند جویی تحریک میانتقام
لطمه  اظهار داشت که تالش براي اجراي عدالت نباید به تالش براي گسترش صلح پایدار 2008

هاي جاري براي حل تواند به تالش صدور جلب و کیفرخواست علیه عمرالبشیر می. بزند
                                                                                                                                                                                                                     

1. ICC, The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun and Ali Muhammad Ali Abd-Al-
Rahman, 2007, available at http:// www.icc-cpi.int/cases/Darfur/c0205.html,[last
accessed December 2010.
2. UN.Doc.A/65/313,(2010)
3. Phil Clark, “If Ocampo Indicts Bashir, Nothing May Happen”(July,2008) Oxford 
Transitional Justice Research Group, p.1, available at: http://www.csls.ox.ac.uk/documents/
Clark_Final.pdf;
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دیدگی بیشتر مردم سودان و  اختالف و توسعه صلح پایدار در سودان لطمه زده و منجر به بزه
لیکن در رد این ایرادات، به فقدان اراده سیاسی دولت  1.ثباتی بیشتر در سودان و منطقه شودبی

ان براي گسترش صلح قبل از ارجاع وضعیت به دیوان تاکید شده و اینکه مداخله دیوان سود
از دیدگاه برخی، مداخله دیوان موجب تهدید به  2.تواند روند استقرار صلح را تسریع کند می

تعقیب کیفري مرتکبین و نجات جان مردم و جلوگیري از نابودي خانه و زندگی مردم دارفور 
قیب مجرمین و صدور کیفرخواست ضرورتًا به مذاکرات صلح خدشه وارد تع 3.خواهد بود

ها فقط پس از اینکه تحت تعقیب کیفري قرار گرفتند و براي مثال در اوگاندا چریک. کند نمی
4.کیفرخواست صادر شد، حاضر شدند پاي میز مذاکرات صلح بنشینند

به دیوان ارجاع  2011فوریه  26قضیه لیبی با تصمیم اعضاي شوراي امنیت به اتفاق آرا در
به درخواست دادستان، شعبه . شد و دادستان در کمتر از یک هفته تصمیم به رسیدگی گرفت

. االسالم قذافی و عبداله سنوسی را صادر کردمحاکمه اول، حکم جلب معمر قذافی، سیف پیش
 31در . مختومه کرد خاطر فوت معمر قذافی پرونده وي را رسماًهمین شعبه به 2011در نوامبر 

شعبه مذکور ایراد دولت لیبی نسبت به قابلیت پذیرش را رد نموده و به تعهدات این  2013مه 
همین شعبه در تصمیمی  2013اکتبر  11لیکن در . دولت مبنی بر تسلیم مظنون تأکید کرد

توانایی  خاطر رسیدگی در مراجع صالح داخلی و احرازمتفاوت رسیدگی به اتهام سنوسی را به
رسد صالحیت و قابلیت پذیرش  به نظر می. ها، غیرقابل پذیرش در دیوان اعالم نمود و تمایل آن

امري در دیوان باید در ابتداي ورود به موضوعی احراز شود و در اثناي مدت رسیدگی نباید 
  .صالحیت یا قابلیت رسیدگی زایل شود

اساسنامه به دیوان ارجاع  13ماده  2اد بند وقتی شوراي امنیت، رسیدگی به وضعیتی را به استن
و مفهوم مخالف آن، الزم نیست دولت مربوط، اساسنامه دیوان  12دهد، با توجه به مفاد ماده  می
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را تصویب کرده باشد تا جنایت ارتکابی در سرزمین آن کشور یا توسط اتباع آن کشور قابل 
لل متحد خصوصاً فصل هفتم منشور، همه به استناد مندرجات منشور م. رسیدگی در دیوان باشد

ها ازجمله دولتی که جرم توسط اتباع آن یا در سرزمین آن کشور ارتکاب یافته است،  دولت
بدیهی است که دیوان در رسیدگی خود به موضوع از استقالل . ملزم به همکاري هستند

چنانچه . شده استاساسنامه به استقالل قضات تصریح  40برخوردار است کما اینکه در ماده 
دادستان دیوان پس از ارجاع امر و انجام تحقیقات به این نتیجه برسد که دالیل کافی براي ادامه 

اساسنامه از تصمیم  53ماده ) الف(3تواند مطابق بند  تحقیق وجود ندارد، شوراي امنیت می
  .آور خواهد بودلزاممحاکمه اعتراض کند که نظر این شعبه براي دادستان ا دادستان به شعبه پیش

شود اینکه وقتی شوراي امنیت رسیدگی به وضعیتی را به دیوان ارجاع  سؤالی که مطرح می
تواند آن را استرداد نموده و دیوان را ملزم کند که آن را از دستور کار خود  داده است آیا می

اول تصور شود شاید در نظر . دهد خارج کند؟ اساسنامه دیوان پاسخ صریحی به این سؤال نمی
تواند از  که چون شوراي امنیت وضعیتی را به دیوان ارجاع داده، شورا هر وقت هم بخواهد می

لیکن چنین برداشتی با . کردن پرونده کندنظر خود عدول نموده و دیوان را ملزم به مختومه
قرار  استقالل دیوان در تعارض است و وقتی دیوان رسیدگی به موضوعی را در دستور کار خود

شده در اساسنامه، بینیتنها راهکار پیش. گیري کندداد باید خود مستقالً در این زمینه تصمیم
درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب با صدور قطعنامه در موردي خاص است که ارتباطی به اینکه 
 وضعیت توسط شوراي امنیت ارجاع شده یا نه ندارد که به این مطلب در مباحث آتی پرداخته

.خواهد شد
  

  ارجاع توسط یک دولت یا به ابتکار دادستان. 2
چون اوالً مسلم نیست که ارتکاب . دخالت و ارجاع شوراي امنیت اصوالً امري استثنایی است

شود؛ ثانیًا به فرض المللی الزامًا موجب تهدید یا نقض صلح و امنیت بینالمللی هر جنایت بین
در دستور کار شوراي امنیت، ارجاع چنین امري به دیوان تحقق چنین امري و واردشدن موضوع 

خاطر ذات سیاسی خود، همواره قطعی نیست زیرا شوراي امنیت یک مرجع سیاسی است که به
کند و الزامًا در صدد اجراي عدالت و احقاق حق نیست و  کاري می اندیشی و سیاسیمصلحت

دارد که شروع به رسیدگی آن الزامًا تابع عنوان یک رکن قضایی اقتضا  ثالثًا ماهیت دیوان به
روند رسیدگی در دیوان، چه رسیدگی به ابتکار دادستان . گیري یک رکن سیاسی نباشدتصمیم

شروع شده باشد یا توسط یک دولت عضو، وضعیتی که به دیوان ارجاع شود، خصوصًا از حیث 
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ورد در این نوشتار جداگانه مورد رو، این دو مازاین. رابطه دیوان با شوراي امنیت، مشابه است
  .گیرد بحث قرار نمی

شروع به رسیدگی دیوان بدون ارجاع شوراي امنیت، هرچند در خصوص جنایات علیه 
توجهی نبود، لیکن درمورد نظر قابلزدایی محل مناقشه و اختالفبشریت، جنایات جنگی و نسل

با  –ر صالحیت شوراي امنیت است منشور ملل متحد، احراز آن د 39که مطابق ماده  –تجاوز 
.شود نظرات زیادي همراه بود که ذیالً به این موارد جداگانه پرداخته میها و اختالفبحث
  

زداییجنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل.2-1
گنجد؛ یعنی یکی  شود، در این مقوله می ي در دیوان مطرح می ا که پرونده ترین مورديرایج

یا ) 14و ماده  13بند الف ماده (دهد  از دول عضو، رسیدگی به وضعیتی را به دیوان ارجاع می
محاکمه، شروع به انجام تحقیقات و رسیدگی کند  دادستان به ابتکار خود و با تجویز شعبۀ پیش

توسط این دولت متعاهد  2004ژانویه  29وضعیت در اوگاندا، در ). 15اده و م 13بند ج ماده (
توسط جمهوري دموکراتیک کنگو  2004آوریل  19وضعیت در کنگو در . به دیوان ارجاع شد

به دیوان ارجاع  2005ژانویه  7و وضعیت در جمهوري آفریقاي مرکزي توسط همین دولت در 
دومورد . توسط خود این دولت به دیوان ارجاع شد 2012ژوئیه  13وضعیت در مالی نیز در 1.شد

محاکمه شروع به رسیدگی شده است،  که تاکنون به ابتکار خود دادستان و با تجویز شعبۀ پیش
  2.وضعیت کنیا و ساحل عاج است

هایی که قبالً اساسنامه دیوان را  خاطر ماهیت قراردادي اساسنامه دیوان، فقط دولتبه
عالوه، چنانچه دولتی مبادرت به به. شوند به مندرجات آن ملتزم می تصویب کرده باشند

شدن اساسنامه االجراتصویب اساسنامه کند، دیوان فقط درمورد جنایات ارتکابی پس از الزم
 2بند (.براي دولت مورد نظر، درمورد جنایات مرتبط با آن دولت، اعمال صالحیت خواهد کرد

دولتی که پس از وصول نسبت به هر«اساسنامه،  126ماده  2مطابق بند) اساسنامه 11ماده 
شصتمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق که مبادرت به تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق 
به این اساسنامه کند، اساسنامه از اولین روز پس از شصتمین روز بعد از سپردن سند تصویب، 

برخالف محاکم  –بنابراین، صالحیت دیوان . هد بوداالجرا خواپذیرش، تأیید یا الحاق الزم
فقط ناظر به آینده است و عطف به ماسبق  –هاي نسل سوم پس از آن ویژه پیش از آن یا دادگاه
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ي به  ا اساسنامه، ممکن است دولتی با صدور و تسلیم اعالمیه 12ماده  3مطابق بند . شود نمی
  .موردي خاص بپذیرددبیرخانه دیوان، اعمال صالحیت دیوان را در

اساسنامه، دیوان فقط صالحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی  25با توجه به اینکه مطابق ماده 
اشخاص حقیقی را دارد، سؤال این است که ارتباط دولت متعاهد و شخص تحت تعقیب به چه 

دیگر، براي اینکه دیوان بتواند در مورد شخص مشخصی اعمال عبارتصورتی است؟ به
باید اساسنامه دیوان را تصویب کرده باشند؟ در این زمینه ماده ) ها(حیت کند، کدام دولتصال

موجب این ماده با توجه به اصول صالحیت سرزمینی و  به .کند اساسنامه تعیین تکلیف می 12
کند که جنایت موردبحث در  صالحیت شخصی، دیوان در صورتی اعمال صالحیت می

شده در آن دولت ارتکاب یافته باشد یا داخل هواپیما یا کشتی ثبت سرزمین دولت متعاهد یا در
بنابراین، متعاهدبودن دولت محل . شخص تحت تعقیب یا تحقیق از اتباع دولت متعاهد باشد

، 12ماده  3مطابق بند . وقوع جرم یا دولت متبوع شخص براي اعمال صالحیت ضرورت دارد
جرم که متعاهد دیوان نیست با صدور و سپردن  ممکن است دولت متبوع متهم یا محل وقوع

ي صالحیت دیوان را براي موردي خاص بپذیرد که در این صورت نیز دیوان صالح به  ا اعالمیه
  .رسیدگی خواهد بود

به ظاهر در اینجا شوراي امنیت ملل متحد، کمترین نقش را در رسیدگی دیوان دارد چون 
نیستند تا دخالت شوراي امنیت را الزم » تجاوز«دعایی اوالً از نظر موضوعی اعمال مجرمانه ا

حال بااین. داشته باشد و ثانیاً ارجاع امر به دیوان نیز توسط شوراي امنیت صورت نگرفته است
اساسنامه  16موجب ماده  باب مداخله شوراي امنیت در این خصوص کامًال بسته نیست چون به

موجب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر  ي که به ا موجب قطعنامه ممکن است شوراي امنیت به
ماه بخواهد که این  12کند، از دیوان، تعلیق تحقیق یا تعقیب درمورد وضعیتی را براي مدت  می

گونه تحقیق یا تعقیبی را شروع کند تواند در این مدت هیچ مدت قابل تمدید است و دیوان نمی
سیاسی در کار یک مرجع قضایی است که  این امر مداخله آشکار یک مرجع. یا ادامه دهد

حال، شوراي امنیت تاکنون از این اختیار بااین. شدت مخدوش کندتواند استقالل آن را به می
خود استفاده نکرده است و با توجه به اینکه استفاده از آن مستلزم صدور قطعنامه است که با 

رود  رسد، انتظار نمی صویب نمیشوراي امنیت، به ت اعمال حق وتوي هریک از اعضاي دایمی
دیگر، نظر به عبارتبه. جز موارد بسیار استثنایی و نادر استفاده کندشوراي امنیت از این حربه به

عضو، حداقل نه عضو به قطعنامه  15اینکه براي تصویب قطعنامه در شوراي امنیت اوالً باید از 
دایمی، قطعنامه وتو و رد خواهد شد، رأي مثبت دهد و ثانیاٌ با رأي منفی هریک از اعضاي 
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با این وصف بین حفظ صلح و . امکان استفاده از این اختیار شوراي امنیت قدري مشکل است
شود و دیگر، ارتباط و تعاملی ایجاد می سو و اجراي عدالت از سويالمللی از یک امنیت بین

شوراي امنیت شود، معلق  اجراي عدالت در موارد استثنایی که منجر به صدور قطعنامه توسط
راز مدت موجب ایجاد و حفظ الزم به تأکید است که اجراي صحیح عدالت در د. شودمی

  .عنوان یک استثنا دیده شود شود و تقابل صلح و عدالت باید بهصلح می
ها اعتقاد به کنترل و نظارت بیشتري توسط شوراي امنیت بر عملکرد دیوان و حتی آمریکایی
وراي که در هر مورد شروع اقدامات دیوان، منوط به تصویب شان دارند به نحويدادستان دیو
عدم تصویب اساسنامه دیوان توسط ایاالت متحده را عدم تأمین  برخی نویسندگان. امنیت باشد

البته پذیرش چنین نظري با توجه به حق وتوي  1.ند ا نظر کشور مزبور در این خصوص دانسته
شدن هرگونه اقدام دیوان به نظر مثبت آمریکا و می، یعنی منوطئاي داآمریکا و هریک از اعض

عنوان یک مرجع قضایی  شوراي امنیت که این با فلسفه وجودي دیوان به میئتک اعضاي داتک
    .المللی مستقل مغایرت دارد بین

  تجاوز.2-2
برانگیزترین حثامنیت، شاید ب رسیدگی دیوان به جنایت تجاوز بدون ارجاع امر از سوي شوراي

  . موضوع در تدوین اساسنامه دیوان بوده است
کردند که  شوراي امنیت ملل متحد استدالل می می ئها با رهنمود پنج عضو دابرخی دولت

شوراي امنیت باید اختیار انحصاري در ارجاع وضعیتی که بالقوه متضمن جنایت تجاوز هست، 
ر دیگري نهفته بود که آیا بدون احراز تجاوز توسط نظدر قالب این نظریه، اختالف. داشته باشد

پذیر است یا ابتدا باید شوراي امنیت مطابق شوراي امنیت، ارجاع یک وضعیت به دیوان امکان
ها از محدودکردن حال، بیشتر دولتبااین. فصل هفتم منشور، وضعیت تجاوز را احراز کند

اول : کردند ه دالیل متعدد ابراز نگرانی میبه شوراي امنیت ب اًارجاع تجاوز به دیوان منحصر
دوم اینکه در صورت . شود اینکه با این کار رسیدگی قضایی به جرم تجاوز در دیوان سیاسی می

کیفري گسترش تعلل شوراي امنیت در اقدام و ارجاع، جنایت تجاوز بدون مجازات مانده و بی
شود که اتباع اعضاي  ي ایجاد می ا دوگانه گویی نظامیابد و نهایتًا از حیث مسئولیت و پاسخ می
شوراي امنیت در لواي حق وتوي دول متبوع خود، از اعمال صالحیت دیوان مصونیت  می ئدا
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. مختلف و مغایر صورت گرفت دیدگاهکردن هاي زیادي جهت نزدیکتالش. حاصل کنند
یت بدون نیاز به احراز مستلزم این بود که شوراي امن» چراغ سبز«یک پیشنهاد موسوم به مقرره 

گزینه دیگر که . عمل تجاوز، به دادستان دیوان اجازه انجام تحقیقات و رسیدگی را صادر کند
می انجام تحقیقات را در ئنامیده شد، به شوراي امنیت اختیار توقف دا» چراغ قرمز«مقرره 

رصورت عدم گزینه سوم، ایجاد یک مدت زمانی بود که د. داد موردي که مخالف آن بود می
اقدام شوراي امنیت براي احراز تجاوز پس از گذشت آن مدت، دادستان بتواند تحقیقات خود 

گزینه اخیر خود شقوق مختلفی داشت که پس از انقضاي مدت موردنظر، . را شروع کند
المللی دادگستري یا  دادستان با اجازه ارگان دیگري مانند مجمع عمومی ملل متحد، دیوان بین

» چراغ سبز«ژوئن گزینه  5در  1.محاکمه دیوان، تحقیقات را شروع کند شعب پیش یکی از
المللی دادگستري نیز  سپس فرض اجازه از مجمع عمومی ملل متحد و دیوان بین. حذف شد

ژوئن با توجه به ساز  7نهایتًا در . محاکمه باقی ماند حذف شد و لذا فقط گزینه شعبه پیش
بینی شده بود، ارجاع اساسنامه پیش 13شروع به رسیدگی در ماده وکارهاي متفاوتی که براي 

وضعیت توسط یک دولت عضو و شروع به تحقیقات به ابتکار خود دادستان که بیشتر مورد 
  2.اختالف بود، از ارجاع وضعیت توسط دادستان که کمتر مورد اختالف بود، جدا و متمایز شد

رژانتین، برزیل و سویس براي ایجاد مصالحه هاي نمایندگی سه کشور آژوئن هیئت 7در 
هایی که توسط شوراي امنیت االجرا شدن وضعیتموجب آن آیین الزم طرحی دادند که به

شود،  شود با مواردي که با ارجاع دول متعاهد یا به ابتکار دادسرا وضعیتی مطرح می ارجاع می
پس از گذشت مدت  121ه ماد 5موجب بند  متفاوت است؛ به این صورت که مورد اول به
ماده  4موجب بند  االجرا شود ولی مورد دوم بهزمانی از تصویب تعداد مشخصی از دول الزم

این پیشنهاد مورد استقبال دول . االجرا شودپس از تصویب هفت هشتم دول متعاهد الزم 121
یلی، کلمبیا، هاي بلژیک، کانادا، ش آفریقایی، آمریکاي التین و ژاپن قرار گرفت لیکن دولت

و  4زمان هردو بند بودن اعمال همفنالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ و اسپانیا در خصوص قانونی
ژوئن، کانادا طرحی داد که بر اساس آن دادستان بر  8در . در یک مورد، ابراز تردید نمودند 5

به تحقیقات بود که اوالً ها یا به ابتکار خود، فقط در صورتی مجاز به شروع  اساس ارجاع دولت
محاکمه اجازه تحقیق صادر کند و ثانیاً دول متهم و درگیر قبالً صالحیت دیوان را  شعبه پیش

این طرح مورد استقبال دول استرالیا، جمهوري چک، فنالند، ایتالیا، زالندنو، . پذیرفته باشند
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خاطر نظام مریکاي التین بهکه انگلیس و بسیاري از دول آهلند و اسپانیا قرار گرفت در حالی
در طی آخرین جلسه کارگروه در . مبتنی بر رضایت دوجانبه، عالقه چندانی به آن نشان ندادند

االجرا شدن ماده ژوئن ، کانادا و برزیل یک اعالمیه مصالحه تقدیم نمودند که در الزم 9غروب 
گیري براي دول اختیار کنارهاین اعالمیه همچنین . کرد بینی میدوم، تأخیر پنج ساله پیش 15

در . کرد بینی میپیش 2015دسامبر  31متعاهد را با تسلیم اعالمیه به دبیرکل ملل متحد قبل از 
دوم، دول غیرعضو استثنا شوند  15نظر بود، توافق شد در خصوص ماده نهایت، هرچند اختالف
  1.سوم استثنا نشوند 15لیکن در خصوص ماده 

ها رسید در خصوص  تاً در کنفرانس بازنگري کامپاال به تصویب دولتدوم که نهای 15ماده 
  :چنین تدوین یافته استاعمال صالحیت بر تجاوز با ارجاع دول عضو یا به ابتکار دیوان، این

اساسنامه در مورد جنایت تجاوز مطابق  13ماده ) ج(و ) الف(موجب بندهاي  دیوان به -1« 
  .ال صالحیت کندتواند اعم مندرجات این ماده می

تواند در مورد  ها توسط سی دولت متعاهد میدیوان فقط پس از تصویب یا پذیرش اصالحیه
دیوان در صورتی بر جنایت تجاوز اعمال صالحیت خواهد کرد .تجاوز اعمال صالحیت کند

ي براي اساسنامه، چنین  ا که دول متعاهد، با اکثریت الزم جهت تصویب هرگونه اصالحیه
.اتخاذ کنند 2017را پس از اول ژانویه  تصمیمی

دیوان درمورد جنایت تجاوز ناشی از عمل تجاوزي که یک دولت متعاهد مرتکب شده 
ي نزد  ا است، اعمال صالحیت خواهد کرد مگر اینکه آن دولت متعاهد قبالً با تودیع اعالمیه

ي در هر  ا ن چنین اعالمیهگرفتپس. پذیرد دبیرخانه اعالم کرده باشد که چنین صالحیتی را نمی
.پذیر است و در طی سه سال مورد بررسی دولت متعاهد مربوط قرار خواهد گرفتزمانی امکان

چنانچه جنایت تجاوز در سرزمین یک دولت غیرمتعاهد یا توسط اتباع چنین دولتی ارتکاب 
یابد، دیوان اعمال صالحیت نخواهد کرد

نجام تحقیقات در مورد جنایت تجاوز را احراز کند، جایی که دادستان مبناي منطقی براي ا
ابتدا روشن خواهد نمود که آیا شوراي امنیت در خصوص احراز عمل تجاوز توسط دولت 

دادستان به دبیر کل ملل متحد وضعیت مورد رسیدگی را به . مربوط تصمیمی گرفته است یا خیر
.انضمام اطالعات و اسناد مربوط اطالع خواهد داد

تواند نسبت به  که چنین تصمیمی توسط شوراي امنیت اتخاذ شده است، دادستان میجایی 
.انجام تحقیقات در مورد جنایت تجاوز اقدام کند

                                                                                                                                                                                                                     

1. Ibid, pp. 21-22



  93تابستان، 43، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  180

دادن دادستان چنین تصمیمی گرفته نشود، دادستان جایی که ظرف شش ماه از تاریخ اطالع
کمه شروع تحقیقات محا تواند تحقیقات خود را شروع کند مشروط به اینکه شعبه پیشمی

تجویز نموده باشد و شوراي  15شده در ماده بینیمربوط به جنایت تجاوز را مطابق آیین پیش
.تصمیم خالفی نگرفته باشد 16امنیت به استناد ماده 

ي به تشحیص خود دیوان  ا احراز عمل تجاوز توسط یک ارگان خارج از دیوان، خدشه
.مطابق این اساسنامه نخواهد زد

ي به مقررات ناظر به اعمال صالحیت دیوان در خصوص جنایات مورد  ا ماده خدشه این
  .»وارد نخواهد کرد 5اشاره در ماده 

ها مشمول  االجرا شدن اصالحات اساسنامه، دقیقًا کدام دولتروشن نیست که پس از الزم
مه دیوان هاي متعاهد اساسنا صالحیت دیوان در خصوص جنایت تجاوز خواهند بود؛ همه دولت

هاي متعاهدي که  فوق اعالمیه داده باشند؟ یا فقط دولت 4هایی که مطابق بند  جز آنبه
ند؟ از مطالعه مذاکرات منتهی به تصویب این ماده و تدقیق در متن  ا اصالحات را تصویب کرده

یز ماده فوق ن 4رسد که همه دول متعاهد مدنظر هستند کما اینکه در بند  این ماده به نظر می
از سوي . کننده اصالحاتاالطالق مورد اشاره است نه دول متعاهد تصویبعلی» دول متعاهد«

کننده اصالحات مدنظر بودند، صدور اعالمیه عدم پذیرش دیگر، اگر فقط دول متعاهد تصویب
باوجود این، برخی تصویب و . رسد ثمر به نظر میي قدري عجیب و بی ا پس از تصویب مقرره

اند خاطر برخی آثاري که به آن قائلاعالمیه عدم پذیرش صالحیت دیوان را بهسپس صدور 
کردن اعمال صالحیت ها به منظور فعال ازجمله ممکن است برخی دولت. ند ا محتمل دانسته

ها یا اعمال صالحیت در مواردي که شوراي امنیت وضعیتی را ارجاع  شورا نسبت به سایر دولت
  1.همت گمارند دهد، به چنین اقدامی می

  
  نتیجه

ها نتوانستند در خصوص تعریف جنایت تجاوز و نقش شوراي امنیت  دولت 1998در سال 
لیکن تعامل این دو نهاد، از دوجنبه مهم یعنی ارجاع وضعیتی . در این خصوص به توافق برسند

یا و درخواست تعلیق هرگونه تعقیب  13ماده ) ب(توسط شوراي امنیت به دیوان مطابق بند 
با ارجاع . بینی شداساسنامه، پیش 16عیت مطابق ماده تحقیق توسط شورا و الزام دیوان به تب

یعنی اعمال . شود شوراي امنیت، صالحیت اختیاري دیوان به صالحیت قهري تبدیل می
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 –از طریق تصویب اساسنامه یا الحاق به آن  –ربط صالحیت دیوان، منوط به رضایت دولت ذي
ربط و هم سایر دول عضو ملل متحد ملزم به ارجاع شوراي امنیت، هم دولت ذي نیست بلکه با

  .همکاري با دیوان خواهند بود
اساسنامه،  16موجب فصل هفتم منشور، مطابق ماده  با صدور قطعنامه توسط شوراي امنیت به
این امر . ماه است که این مدت قابل تمدید است 12دیوان ملزم به تعلیق اقدامات خود به مدت 

که باید مستقل ) دیوان(در یک رکن قضایی ) شوراي امنیت(دخالت آشکار یک رکن سیاسی 
رأي  9حال ضرورت صدور قطعنامه که در هر صورت حداقل به بااین. شود باشد، قلمداد می

تواند منجر به رد و وتوي  رأي نیاز دارد و رأي منفی هریک از اعضاي دایمی می 15مثبت از 
.کند ود، شرایط اعمال این مداخله را دشوار میقطعنامه ش

سو، از یک. هاي مختلف قابل توجه استاز جنبه 2010دستاوردهاي کنفرانس بازنگري 
توافق در تعریف تجاوز و خصوصاً اعمال صالحیت دیوان در خصوص جنایت تجاوز نشانگر 

ص و تقویت یک دیوان طور خا کیفرنماندن جنایت تجاوز بهالمللی براي بی عزم جامعه بین
از سوي دیگر، همان . طور عام است المللی به المللی مستقل براي تعقیب جنایات بین کیفري بین

المللی در افزودن به صالحیت موضوعی  طور که رئیس دیوان تصریح نموده، وفاق جامعه بین
قانون و حقوق هاي متعاهد به نقش دیوان در تحکیم صلح، حاکمیت  دیوان، بیانگر اعتماد دولت

موجب  رغم این واقعیت که بهنظر ارتباط دیوان با شوراي امنیت، علیاز نقطه. 1.بشري است
منشور ملل متحد، احراز تجاوز از اختیارات انحصاري شوراي امنیت است، مطابق مصوبات 

تر از کنفرانس بازنگري، عمالً اختیارات شوراي امنیت در خصوص جنایت تجاوز، وسیع
توان ادعا کرد گرایش  لذا می. المللی نشده است ات شورا در خصوص سایر جنایات بیناختیار

  .المللی کیفري است المللی به سوي تقویت استقالل و اقتدار دیوان بین جامعه بین
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