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عنوان مقاله
روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صالحیت های آن
نویسنده:
سحر کریمی
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چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صالحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صالحیت
های آن می پردازد .چرا که وقوع جرائم در صحنه بینالمللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت
به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است .قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل ،روابط مبتنی بر سلطه ،جنگ و بحران
بوده است و علیرغم تالش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت ،اغلب شاهد غلبه ارادهی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم .با این وجود نباید از
نظر دور داشت که سیر تحوالت روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد
توجه قرار گرفته اند ،براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن  20م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و
اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسلهای آینده بشری اهداء نمود .اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان
کیفری بین المللی و تبیین صالحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صالحیت هایی را که
بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.
واژه:

کلید

دیوان

کیفری

بین

المللی،

روند

تصویب،

صالحیت.

مقدمـه
تأ سیس دیوان بین المللی کیفری نماد و تج سم بع ضی از ارزشها و آرزوهای بنیادی م شترک میان تمام مردم جهان ا ست و از این جهت یک پیروزی برای
تمام آنها به شمار می رود .دیوان بین المللی کیفری اکسیر تمام دردهای بشریت ،به کشمکشها پایان نمی دهد ،به قربانیان حیات نمی بخشد ،وضع پیشین
رفاه و آســـایش را به بازماندگان برنمی گرداند و همه جنایتکاران را هم به پیشـــگاه عدالت نمی کشـــاند ،لیکن این دیوان می تواند کمک کند که از بعضـــی
کشمکشها اجتناب شود ،شمار قربانیان را کاهش دهد و از بعضی از جنایتکاران حساب بخواهد .به این اعتبار ،دیوان بینالمللی کیفری همانند سایر نهادهای
حقوقی و بین المللی به ما کمک خواهد کرد تا تمدنی انسانیتر داشته باشیم.
 -1روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللـی
اساسنامهی دیوان کیفـری بینالمللی را می تـوان محصول سالها تالش و کوشش کمیسیون حقوق بینالملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نتیجه
تغییر سـاختار نظام بین الملل و وقوع حوادث و فجایع دهشـت آور و فقدان ترتیبات الزم برای مقابله با این حوادث دانسـت .در سـال 1950م ،مجمع عمومی
سازمان ملل متحد از کمی سیون حقوق بین الملل در خوا ست کرد تا امکان ایجاد دیوان کیفری بین المللی را به موازات و ضع قوانین مربوط به جنایت ضد
صلح و امنیت بشری ،مورد مطالعه قرار دهد .در راستای این اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد که وظیفه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق
بین الملل را به عهده دارد ،پیش نویســـی را تحت عنوان پیش نویس مجموعه مقررات مربوط به جنایات علیه صـــلح و امنیت بشـــری به همراه پیش نویس
اســـــــاســـــــنــــامــــه بــــرای یــــک دیــــوان کــــیــــفــــری بــــیــــن الــــمــــلــــلــــی ارائــــه نــــمــــود.
در واقع دو مسئولیت کمیسیون یعنی تهیه طرح اساسنامه یک دیوان کیفری بین المللی و تدوین جنایات علیه صلح و امنیت افراد بشر ،دو زمینه کاری موازی
یکدیگر ا ست که در ارتباط ب سیار تنگاتنگی با هم قرار دارند .کمی سیون ،دیدگاههای مختلف در خ صوص دادگاه مذکور را تهیه و طی گزار شی ت سلیم مجمع
عمومی کرد .مجمع عمومی پس از برر سی گزارش کمی سیون حقوق بین الملل در پنجمین اجالس ماهیانه خود قطعنامه  498را در 12د سامبر 1950م ،به
ت صویب ر سانید که طی آن از یک سو قطعنامه  260مورخ 1948م ،مبنی بر ضرورت فزاینده ایجاد یک نهاد ق ضایی بین المللی برای محاکمه جرائم ویژه بر
ضد حقوق بین الملل و درخواست از کمیسیون حقوق بین الملل برای بررسی مطلوبیت و امکان تأسیس نهاد قضایی بین المللی برای محاکمه اشخاص متهم
به جنایت ن سل ک شی یا سایر جرائمی که تو سط کنوان سیون های بین المللی به آن اعطاء صالحیت خواهد شد ،را مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر با در
نظر داشــت اینکه تشــکیل یک دیوان بین الملل کیفری جز با پیشــنهادات قطعی کشــور امکان پذیر نیســت ،تصــمیم به ایجاد کمیته ای موســوم به «کمیته
صــالحیت کیفری بین الملل» مرکب از نمایندگان  17کشــور عضــو ملل متحد (اســترالیا ،برزیل ،کوبا ،دانمارک ،مصــر ،فرانســه ،هند ،ایران ،اســرائیل ،هلند،
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کارشناس ارشد روابط بین الملل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا.
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پاک ستان ،پرو ،سوریه ،انگل ستان ،ایرلند شمالی ،ایاالت متحده آمریکا ،اوروگوئه) به منظور تهیه یک یا چند پیش نویس مقدماتی کنوان سیون و پی شنهاداتی
راجع به تأسیس اساسنامه چنین دادگاهی می گیرد.
این کمیته می بایست در اگوست 1951م ،در ژنو تشکیل و گزارش آن توسط دبیرکل برای کشورهای عضو ارسال می گردید به نحوی که تا قبل از اول ژوئن
1952م نظریات کشورها به منظور درج موضوع در دستور کار هفتمین اجالس سالیانه مجمع عمومی واصل گردید .کمیته مزبور پیش نویس اساسنامه را تهیه
نمود که در 13نوامبر 1951م ،جهت بررسی و اظهارنظر برای کلیه کشورهای عضوارسال گردید ولی پاسخ بسیار اندک کشورها به این پیش نویس ،حاکی از
عدم تمایل دولتها ن سبت به واگذاری بخ شی از حاکمیت خود به یک دادگاه بین المللی کیفری بود .برخی دولتها نیز پی شنهاد کردند تا کمیته دیگری برای
بررسی امکان تأسیس چنین دادگاهی با توجه به نظرات دولت های عضو تشکیل گردد .با وجود تهیه و تدوین اساسنامه دیوان ،توسط کمیتهی اخیر ،مجمع
عمومی در ســال 1954م ،تصــمیم گرفت که تمام کارها و فعالیت های خود را در زمینهی تشــکیل دیوان بین المللی کیفری تا زمان روشــن شــدن مفهوم و
تعریف جرم «تجاوز» به حالت تعلیق در آورد.
مجمع عمومی از آن پس تمام تالش خود را م صروف ساخت تا تجاوز را که ،از جمله موانع تدوین ا سا سنامه دیوان بین المللی کیفری بود ،تعریف کند .مجمع
عمومی پس از دودهه تالش توانســت تعریفی از مفهوم «تجاوز» به دســت دهد و زمینه را برای فعالیت های بعدی تا حدودی فراهم آورد .مســئلهی تأســیس
دیوان کیفری بین المللی با وجود ارائه تعریفی از جرم تجاوز در سال 1974م ،تا اواخر سال 1980م ،م سکوت ماند .با تعریف مفهوم تجاوز در قطعنامه سال
1974م ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،کمیته ش شم (کمیته حقوقی) ،مجمع عمومی ملل متحد در سال 1978م ،بار دیگر پیش نویس مذکور را مورد
بررســی قرار داد و از ســال 1982م کمیســیون حقوق بین الملل ،کار روی آ نرا از ســر گرفت تا اینکه ســرانجام در 12ژوئیه 1991م ،تدوین مجموعه مقررات
مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری در کمیسیون حقوق بین الملل به پایان رسید و تسلیم مجمع عمومی گردید تا از طریق این رکن عام ملل متحد
جهت اطالع از دیدگاهها و نظرات دولت ها و سازمان های بین المللی منتشر گردید .اما تدوین جنایات لزوماً با مسئلهی صالحیت بین المللی در ارتباط نبود.
این جنبه قضیه تنها در سال 1989م ،یعنی سال فروریختن دیوار برلین مطرح گردید.
ترینیدا و توباگو یکی از کشــورهای دریای کارائیب که قبالً به مشــکل مواد مخدر و جرائم فراملی مرتبط با آن می باشــد ،تحت نظارت کمیســیون حقوق بین
الملل ابتکار تنظیم قطعنامه ای را در مجمع عمومی برعهده گرفت تا به موجب آن طرح دیوان کیفری بین المللی و طرح تدوین جنایات به نوعی م شکل فوق
را مورد توجه قرار دهند« .دودویتام» گزارشگر ویژه در سال 1992م ،شمایی اولیه از این موضوع را ارائه کرد تا سال 1993م ،کمیسیون حقوق بین الملل طرح
ا سا سنامه را زیر نظر «جیمزکرافورد» که در این زمان گزار شگر ویژه بود ،تهیه کرد این طرح ا سا سنامه که در همان سال مورد برر سی مجمع عمومی قرار
گرفت ،موجب دل گرمی کمیســیون حقوق بین الملل برای تکمیل و ادامه کارش گردید .ســال بعد یعنی در ســال 1994م ،کمیســیون نســخهی نهایی طرح
ا سا سنامه یک دیوان کیفری بین المللی را به مجمع عمومی ارائه کرد .طرح 1994م ،ا سا سنامه کمی سیون حقوق بین الملل ،تالش خودرا برآیین دادر سی و
مســــائــل ســــاختــاری متمرکز کرد و مســـئلــهی تعریف جرائم و جنــایــات و نیز اصـــول حقوقی مربوطــه را بــه تــدوین جنــایــات محول کرد.
دوسال بعد کمیسیون در اجالس 1996م خود ،طرح نهایی «تدوین جنایت علیه صلح و امنیت افراد بشر» را پذیرفت.
طرح 1994م اســاســنامه و طرح 1996م تدوین جنایات ،در تهیه اســاســنامه دیوان کیفری بین المللی نقش اســاســی بازی کردند .در آوریل 1998م ،کمیته
مقدماتی کارخود را به پایان رساند و کنفرانسی جهت قبول اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برگزار شد .این کنفرانس از 15الی  17ژوئیه 1998م ،در رم در
مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( )FAOبرگزار شد که 160کشور عضوسازمان ملل متحد 17 ،سازمان بین المللی14 ،نهاد تخصصی و برنامه های
مخصوص سازمان ملل و  124سازمان غیردولتی در آن شرکت داشتند .از ابتدای تشکیل کنفرانس دو گروه کلی از دولتها شکل گرفتند .دولت های همفکر،
که یک گروه از دولت ها را شــامل می شــد که دارای رابطه ای دوســتانه بودند ،از جمله بلژیک ،هلند ،یونان ،ایتالیا ،کانادا ،اســترالیا و آلمان که برای ســرعت
بـــخشــــــیـــدن بـــه تشــــــکـــیـــل یـــک دیـــوان تـــا حـــد امـــکـــان ،مســــــتـــقـــل شــــــکـــل گـــرفـــتـــنـــد.
در مقابل آنها گروهی از دولت ها از جمله ایاالت متحده آمریکا ،چین ،هند بودند که در مورد حاکمیت و نیز تعقیب شـــهروندان خود نگران بودند اینها دنبال
تشکیل یک دیوان حتی المقدور ضعیف و نمادین بودند.
در روز جمعه 17ژوئیه 1998م ،کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام االختیار ملل متحد به اســـاســـنامه تأســـیس یک دادگاه کیفری بین المللی ر ی داد که
صالحیت خواهد داشت تا به اعمال اشخاصی که مرتکب مهمترین جرائم مورد نگرانی جامعه بین المللی شده اند رسیدگی نماید .دبیرکل سازمان ملل متحد
این واقعه تاریخی را به عنوان هدیه ای از امید به نسلهای آینده و گامی بلند به سوی حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون توصیف کرد .این کنفرانس ماراتن
به چیزی دســـت یافت که چندین نســـل از حقوق دانان و دیپلماتها ســـعی در ایجاد آن نموده اند ،بنیان گذاری یک دادگاه کیفری بین المللی که در عین
ا ستقالل ،مؤثر و جهانی نیز با شد .مجمع عمومی که از سال 1989م ،به طور پی گیر م سألهی تأ سیس یک دادگاه کیفری بین المللی را دنبال کرد سرانجام
توانست به تأیید اکثریت دولتهای شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که  160کشور جهان گرد هم آمده بودند برساند.
اساسنامه دیوان شامل 128ماده است که به موجب ماده  126آن ،اولین روز ماه بعد از شصتمین روز از تاریخ تصویب ،پذیرش ،موافقت یا الحاق  60دولت الزم
االجرا خواهد شد .اساسنامه تا 30دسامبر سال 2000م ،نزد سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای دولت ها مفتوح باقی ماند .دیوان کیفری بین المللی
در 11مارس 2002م ،با سوگند هجده قاضی در ژوئن همین سال با تحلیف دادستان منتخب مجمع عمومی رسماً شروع به کار کرد و الزم االجرا گردید.
 -2صالحیت دیوان کیفری بین الملـلی
تــأســـــیــس یــک دادگــاه کــیــفــری بــیــن الــمــلــلــی تــنــهــا راه بــرای تضـــــمــیــن اعــمــال یــک صـــــالحــیــت کــیــفــری
بین المللی هدفدار ،عینی ،بی طرفانه و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون ،تبعیض گونه توســـط
کشورها و سازکاری هدف وار و همه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی به نظر می رسید.
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بررسی صالحیت دادگاه کیفری بین المللی از این جهت که نه برای مدت زمان محدود و نه به طور موردی برای رسیدگی به وضعیت خاص و نه از سوی پیروز
شدگان در جنگ علیه دول شکست خورده بلکه به طور نامحدود با صالحیت عام به وجود آمده است که حتی طراحان اساسنامه دادگاه و به وجود آورندگانش
نیز می توانند اعمال صالحیت نمایند ،از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
صالحیت در لغت به معنی شایسته بودن ،در خور بودن و سزاواری و اهلیت است .در اصطالح نیز به توانایی یا اختیار حقوقی برای استماع و اتخاذ تصمیم در
مورد پرونده ها ،قدرت اجرای قانون و عدالت ،اختیار یا حق اعمال حاکمیت ،گستره قلمرو حاکمیت و محکمه قانونی یا نظام محاکم قانونی گفته شده است.
در یک برداشت موسع صالحیت ،قدرت توانایی قانونی یک ارگان یا مقام دولتی برای انجام فعالیتهای قانونی تعریف شده است .از نظر حقوقی صالحیت عبارت
است از استعداد یک دادگاه برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص .در امور کیفری نیز صالحیت به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به
ر سیدگی به یک دعوی کیفری تعبیر می شود .صالحیت در امور بین المللی ماهیتاً با مفهومی که از صالحیت در امور داخلی مورد توجه ا ست ،متفاوت می
با شد چه اینکه در امور بین الملل صالحیت از سوی جمعی از دولت ها اعمال می شود که امکان تعارض آن با صالحیت و حاکمیت دولت های معین مطرح
است.
بنابراین صالحیت یک مرجع کیفری بین المللی از زوایای مختلف زمانی ،مکانی ،شخصی ،اجرایی و  ...قابل بحث است .اهمیت مقررات صالحیت دیوان کیفری
بین المللی به حدی بود که در کنفرانس رم از آن به عنوان م سأله م سأله ها یاد می شد .با توجه به تقابل صالحیت با ا صل حاکمیت دولت ها تعیین مبنای
صـالحیت آن یکی از مهمترین بحث های کنفرانس رم بود .صـالحیت دادگاه کیفری بین المللی از جنبه های مختلف قابل بررسـی اسـت ،که ذیالً به تفکیک
مورد بحث قرار می گیرند.
 -1صالحیت موضوعـی
صالحیت موضوعی به نوع جرائمی اشاره دارد که در دادگاه بین المللی کیفری قابل رسیدگی است که این جرائم عبارتند از نسل کشی ،جنایت علیه بشریت،
جنایت جنگی و جرم تجاوز می باشد.
هر چند هدف اولیه تأسیس این دیوان ،تعقیب جنایات بین المللی مورد اهتمام جامعه بین المللی بوده است ،ولی به هنگام تنظیم نهایی اساسنامه ،صالحیت
آن منحصر به چهارگونه جرائم مذکور در ماده  5اساسنامه گردید.
براساس بند ( )1ماده  5اساسنامه ،این جرائم عبارتند از :نسل کشی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی و جنایت تجاوز.
 -2صالحیت زمانـی
دیوان نهادی مربوط به آینده است و لذا تنها نسبت به جرائمی صالحیت دارد که بعد از الزم االجراشدن اساسنامه آن ،ارتکاب می یابد.
بند( )1مواد  24، 11،22ا سا سنامه دیوان ،سی ستمی منطقی و شفاف را ایجاد می کند که صالحیت دیوان را به جنایت ارتکاب یافته بعد از الزم االجرا شدن
بــــــنــــــد
مــــــوجــــــب
بــــــه
کــــــنــــــد.
مــــــی
مــــــحــــــدود
اســـــــــاســـــــــنــــــامــــــه
 11اساسنامه دیوان ،تنها نسبت به جرائمی صالحیت دارد که بعد از الزم االجرا شدن این اساسنامه ارتکاب یافته باشد.
صالحیت دیوان نسبت به هر دولت ،از زمان پیوستن آن به اساسنامه است .کشورهایی که همان ابتدا به اساسنامه پیوستند از زمان الزم االجرا شدن اساسنامه
آنها که پس از آن به اســاســنامه می پیوندند در اولین روز ماه بعد از شــصــتمین روز تودیع ســند الحاق تحت صــالحیت دیوان قرار می گیرند مگر اینکه خود
دولت ،ا سا سنامه را عطف به ما سبق کند که البته ا سا سنامه در دوره قبل از ژوئیه  2002م قابلیت اجرا پیدا نمی کند چرا که ا سا سنامه ،از این تاریخ ،الزم
االجرا شده است.
بند  2ماده یاد شده نیز ناظر بر تعیین زمان اعمال صالحیت دیوان در مورد دولت هایی است که پس از الزم االجرا شدن ،عضو اساسنامه می شوند .به موجب
این بند ،دیوان در مورد دولتهای فوق فقط ن سبت به جنایاتی اعمال صالحیت میکند که پس از الزم االجرا شدن ا سا سنامه در مورد آن دولت ارتکاب یافته
با شد .مگر اینکه آن دولت غیرع ضو به موجب بند  3ماده  12ا سا سنامه با سپردن اعالمیه ای نزد رئیس دبیرخانه دیوان ،اعمال صالحیت دیوان را ن سبت به
جنایت مورد نظر پذیرفته باشد.
قاعده ای که قبالً در کنوانسیون 1968م در مورد عدم اجرای مرور زمان در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مورد قبول بسیاری از کشورهای جهان
قرار گرفته و از 1970م برای اع ضای آن کنوان سیون الزم االجرا گردیده عمالً سبب شمول اقتدار دیوان به جنایات ارتکابی مربوط به قبل از الزم االجرا شدن
ا سا سنامه می گردد ،لذا آنقدرها بعید نی ست که پس از تأ سیس و راه اندازی دیوان پاره ای از مراجع با طرح شکایت در مورد جنایات ارتکابی که سال ها از
تاریخ وقوع آن سپری شده تالش نمایند که با توسل به طرق مختلف مثالً درخواست تأسیس یک دادگاه ویژه به وسیله شورای امنیت و غیره به نحوی از انحاء
دیوان کیفری بین المللی را درگیر نموده و در نهایت در پاره ای موارد با تو سل به راه حل های حقوقی دیوان مبادرت به ر سیدگی در مورد جرائمی نماید که
قبل از الزم االجرا شدن اساسنامه انجام شده است.
 -3صالحیت تکمیلـی
به موجب این صالحیت محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایات بین المللی ،موضوع صالحیت دیوان را دارا می باشد .اندیشه تأسیس دیوان،
علیرغم قدیمی بودن آن تا سال 1989م پیگیری جدی نشده بود در این سال کمیسیون حقوق بین الملل از سوی سازمان ملل متحد مأموریت یافت تا مسأله
تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را در دستورکار خود قرار دهد.
مانع ا صلی تأ سیس یک مرجع کیفری بین المللی که صالحیت ر سیدگی به جرائم بین المللی را دا شته با شد ،صرف نظر از شرایط سیا سی دوران «جنگ
سرد» ،نگرانی دولتها از نقض حاکمیت ملی و به طور مشخص جایگزین شدن دادگاه کیفری بین المللی به جای محاکم ملی صالحیتدار بوده است.
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سوال این است که اساسنامه دیوان به نگرانی دولتها در حفظ صالحیت محاکم داخلی چه پاسخی داده است که نمایندگان 120کشور جهان بر متن واحدی
به عنوان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی صحه نهاده اند؟
پاسخ این دو سوال را باید در دو محور جستجو کرد:
 -1آن که دیوان کیفری بنا نیســت که به همه جرائمی که به موجب معاهدات بین المللی و یا به موجب قوانین ملی وصــف بین المللی دارند رســیدگی نماید.
جـــــــرائـــــــم
تـــــــریـــــــن
مـــــــهـــــــم
بـــــــه
مـــــــربـــــــوط
دیـــــــوان
صـــــــــالحـــــــیـــــــت
بین المللی است که مورد اتفاق همه دولتها و به عنوان جرائم عرفی بین المللی مشهور است.
 -2اینکه دیوان کیفری بین المللی در ر سیدگی به جرائم مذکور مکمل محاکم کیفری ملی و نه جایگزین آنها خواهد بود .بدین معنا که ا سا سنامه ،صالحیت
اولی و اصلی محاکم ملی در رسیدگی به جرائم به صالحیت دیوان را به رسمیت شناخته است.
الف) تعارض دادگاهها در حقوق بین الملـل
برخالف حقوق داخلی که قانون گذار واحد در اعطای صالحیت بر هر محکمه مراقبت دارد که از ایجاد صالحیت های موازی دادگاهها اجتناب نماید ،در جامعه
دولت ها به مقت ضای ا صل حاکمیت هر دولتی مطابق با م صالح سیا سی ،اجتماعی و اقت صادی خود به تبیین و تعیین جرائم و تعریف صالحیت های محاکم
داخلی خود مبادرت می نماید.این البته بدان معنا نیســـت که دولتها در تعریف صـــالحیتهای محاکم خود از هیچ قاعده ای پیروی نمی نمایند در حقیقت
دولتها در اعطای صالحیت کیفری ،معموالً به دو اصل توجه دارند:
اصل سرزمینی بودن جرائم و اصل صالحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع کشور .بدین معنا که اوالً قوانین ملی به دادگاههای داخلی تکلیف میکنند
که جرمی را که در قلمرو آن ک شور ارتکاب یافته ا ست تحت تعقیب و ر سیدگی قرار دهند و ثانیاً در شرایطی ،جرائم ارتکابی تو سط اتباع یک ک شور حتی در
قلمرو کشور بیگانه قابل رسیدگی در کشور متبوع مرتکب یا مرتکبین تلقی می گردد.
با وجود این ممکن است محاکم ملی یک کشور صالحیت رسیدگی به جرمی را داشته است که نه در قلمرو آن کشور و نه توسط اتباع آن کشور ارتکاب یافته
است .این مورد به خصوص مربوط به جرائمی است که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور رسیدگی کننده واقع شده است.
وجود چنین وضــعیتی اســت که در جامعه دولتها ،صــالحیت موازی ،مراجع ملی را به وجود می آورد و گاه موجب آن می گردد که رســیدگی به جرمی در
صــالحیت دو محکمه ملی متفاوت قرار گیرد و هر کدام از آنها بدون توجه به صــالحیت محکمه دیگر خود را صــالح به رســیدگی بدانند .عالجی که برای این
وضعیت اندیشیدهاند ،پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در کنوانسیون های دو جانبه معاضدت های قضایی است .به عبارت دیگر دولتها توافق می نمایند
که چنانچه محکمه کشور طرف معاهده به جرمی رسیدگی نموده است به حکم صادره از آن محکمه اعتبار امر مختومه ببخشند.
عده ای بر این باور بوده اند که اصل حاکمیت دولت ها مانع از آن است که مقررات مربوط به اعمال صالحیت دادگاههای ملی توسط مراجع بین المللی نقض
گردد غالب حقوق دانان بین المللی از این نظر حمایت نمودند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد حقوق داخلی دولتها است و بدین لحاظ هرگونه تعارض
بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی همواره می بایست به نفع قواعد حقوق بین الملل حل شود.
پاره ای از کشورها برتری قواعد حقوق بین الملل را نسبت به قوانین ملی در قانون اساسی نیز متذکر شده اند .اما برتری یا عدم برتری قواعد حقوق بین الملل
به طور م شخص تر صالحیت دادگاه بین المللی ن سبت به دادگاه داخلی نزاعی ا ست که در فقدان قواعد خاص حل تعارض باید بدان اندی شید به عبارت دیگر
در شرایطی که مرجع یا مراجع اعطا کننده صالحیت به م سألهی تعارض صالحیت ها اندی شیده و قاعده خاص حل تعارض ارائه نموده اند راه حل تعارض به
قاعده خاص حل تعارض است .این وضعیتی است که در تعارض مراجع کیفری بین المللی و مراجع ملی شاهد آن هستیم.
ب) اصل تکمیلی بودن دیـوان
به هنگام تأسیس دیوان کیفری بین المللی ،مسألهی ارتباط این دیوان با دادگاههای داخلی و ملی کشورها و تعارض صالحیتی ممکن مطرح گردید ،به عبارت
دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صالحیت دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی به چه نحوی می بایست حل شود؟
در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مســأله نیز لحاظ شــده بود به طور مثال مواد  10و 11منشــور نورنبرگ بر صــالحیت محاکم ملی دولتهای عضــو در
رسیدگی به جرائم اشخاص،گروهها یا سازمان های جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تأکید کرده بود.
در جریان تدوین اســاســنامه دیوان بین المللی کیفری ،اصــل تکمیلی بودن صــالحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت این اصــل در جریان مذاکرات مقدماتی
چ ندان روشـــن و واضـــح نیســــت .صـــالح یت تکمیلی در اســــاســـ نا مه دیوان تعریف نشــــده اســــت .علیرغم این که پاره ای از کشـــور های
شرکت کننده در کنفرانس رم پیشنهاد نمودند که تعریفی از تکمیلی بودن صالحیت دیوان در اساسنامه منظور شود ،نهایتاً توافقی در این مورد صورت نگرفت
تنها به ذکر آن در مقدمه و ماده یک اساسنامه اکتفا شد.
در دیباچه و ماده یک اساسنامه تصریح شده است که دیوان کیفری بین المللی «مکمل محاکم کیفری ملی» خواهد بود .تکمیلی بودن صالحیت دیوان نسبت
به محاکم ملی در مباحث کمیته ویژه ( )Ad hocدر سال 1995م مورد بحث واقع شده ا ست و غالب نمایندگان شرکت کننده به این نکته تأکید دا شته اند
که ا سا سنامه دیوان کیفری بین المللی نمی بای ست صالحیت ر سیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی ک شورها به محاکم ملی داده شده ا ست نمی
نماید بلکه دیوان باید تکمیل کننده صالحیت محاکم ملی با شد .بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صالحیت دار قادر یا مایل به ر سیدگی به
جرائم موضوع اساسنامه نباشند دیوان کیفری بین الملل صالحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد.
به موجب مقررات تکمیلی اساسنامه ،دیوان نمی تواند صالحیت خود را نسبت به اتباع دولت غیرعضو اعمال نماید ،در مواردی که آن دولت مایل است یا واقعاً
و با ح سن نیت ،در حال تحقیق یا تعقیب شخ صی در رابطه با همان جرم می با شد .بنابراین صالحیت دیوان ،ن سبت به صالحیت های ملی تکمیلی ا ست و
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چنان چه دادگاههای ملی به نحو شای سته و منا سبی صالحیت خود را اجرا نمایند ،دیوان وارد ر سیدگی نخواهد شد .در کل یعنی اینکه دیوان کیفری بین
المللی مکمل دادگاههای داخلی است نه جانشین آنها.
 -4صالحیت کیفـری
منظور از صالحیت کیفری ،صالحیت مراجعی است که به موجب توافق چند دولت یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعقیب جنایات مشخصی
ایجاد شده ا ست .این صالحیت ممکن ا ست به طور موردی و برای ر سیدگی به جنایات م شخ صی ایجاد شود .مانند دادگاههای ت شکیل شده پس از جنگ
جهانی دوم و دادگاههای یوگسالوی سابق و روآندا و یا ممکن است مثل دیوان کیفری بین المللی به صورت دائم تشکیل شود.
منظور از این عنوان آن اســت که با وجود چه شــرایطی ،از لحاظ محل ارتکاب جرم یاتابعیت مرتکب و نظایر آنها ،دادگاه کیفری بین المللی حق رســیدگی به
جرم ارتکابی را می یابد.
برای محاکمه هر متهمی وجود صالحیت کیفری ضروری است .صالحیت کیفری را معموالً به دو بخش تقنینی و قضایی تقسیم می کنند .صالحیت تقنینی به
موضوع تعیین قانون قابل اعمال در هر مورد و صالحیت قضایی به تعیین محکمه صالح مربوط می شود.
انواع صالحیت کیفـری
در حال حا ضر ،حقوق بین الملل از ا صولی برخوردار ا ست که به دولتها صالحیت ر سیدگی به جرائم سرزمینی و فرا سرزمینی را می دهد .این ا صول در
دکترین تاکنون به طور متفاوت مورد شنا سایی قرار گرفته ا ست به طوری که بع ضی ها ،انواع صالحیت کیفری را چهار ا صل سرزمینی ،تابعیت ،حمایتی و
حفاظتی نام برده اند.
الف) صالحیت سرزمینی یا درون مـرزی
این ا صل مهم ترین و قدیمی ترین ا صل در تعیین صالحیت کیفری ا ست و با ا صل حاکمیت دولتها سازگار ا ست .بنیادی ترین شکل صالحیت کیفری ملی،
صالحیت نسبت به جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت یک کشور است.
«ا صل سرزمینی بودن صالحیت» ا صلی ا ست که صالحیت دادگاه کیفری اعم از ملی یا بین المللی ممکن ا ست مبتنی بر آن تعیین شود .به موجب این
صالحیت ،همه جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت یک کشور مطابق آن کشور قابل تعقیب و مجازات است اعم از اینکه جرم مربوطه ،مهم یا کم اهمیت و
نیز مرتکب آن ،تبعه یا بیگانه باشد .در واقع مالک اصلی در این صالحیت ،وقوع جرم در قلمرو کشور مدعی صالحیت است نه صرف اقامتگاه یا تابعیت افراد.
مو ضوع ا صل درون مرزی بودن ،تأیید صالحیت انح صاری یک دولت و قوانین و محاکم آن ن سبت به تمام اعمال کیفری ا ست که در قلمرو این دولت صورت
می گیرد .م صلحت یک دادر سی و اجرای عدالت در آن ا ست که جرم در نزدیک جا به محل وقوع آن ،محاکمه شود .چرا که در آن جا است که فعالیت مجرم
آثاری از خود به جا گذا شته ا ست .امرت جرم و شهود جرم همه در این محل ا ست .تخلف از این قاعده ،م ستلزم مخارج فراوان و احتماالً محو شدن آثار جرم
ا ست .ا صل درون مرزی بودن قانون کیفری در حقوق بین الملل ،عبرت انگیز بودن آن ا ست و عبرت انگیزبودن در نظر این علماء ،از نظر پی شگیری اجتماعی
جرم موثر است.
این استدالل نیز مؤید صالحیت قاضی محل وقوع جرم است .ولی دلیل دیگر که در حقوق کیفری بین المللی برای صالحیت درون مرزی می آورند ،ناشی از
وظیفه دولت در اعمال کیفر ا ست .فکری که در اذهان امروز رایج شده این ا ست که دولت به تنهایی مأمور حفظ نظم در درون مرزهای خویش ا ست .نقض
اوامر و نواهی دولت ،باید تجاوزی به اقتدار و اعتبار دولت تلقی شود و مجازات این نقض منحصراً باید با دولت باشد.
جرمی که در خارج از این مرز صورت می گیرد ،به اصطالح کاری است مربوط به دیگران که این دولت دخالتی در آن ندارد .این مفهوم یعنی صالحیت درون
مرزی به سازمان و اساس جامعه بین المللی بستگی دارد که از واحدهای سیاسی تشکیل یافته است و سرزمین یکی از عناصر اصلی آنها است.
از نظر حقوقی این ا صل آثار فراوان دارد .بی اعتنایی به سوابق ق ضایی که در ک شورهای بیگانه پدید آمده ا ست .و اجرای قانون کیفری درباره جرائمی که در
قلمرو دولت صورت می گیرد ،بدون توجه به مجرم و اعمال انحصاری عدالت کیفری و توجه به منافع ملی از آن جمله است.
صالحیت سرزمینی را به نوبه خود به دو نوع تقسیم کرده اند:
 -1اصل صالحیت سرزمینی شخصی یا موردی.
 -2اصل صالحیت سرزمینی نوعی یا عینی.
مطابق اصــل اول ،دولتی صــالحیت رســیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشــی از آن جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت اعم از زمینی ،دریایی ،هوایی ارتکاب
یافته باشد .مطابق اصل دوم ،دولتی صالحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا اثر آن جرم در محدوده قلمرو آن دولت رخ داده باشد.
بعضی از نویسندگان ،نوع سومی را نیز برای اصل صالحیت سرزمینی قائل شده اند و آن اصل «صالحیت سرزمینی شناور» است .سرزمین به عنوان مهم ترین
مبنای تعیین صالحیت کیفری ،نه تنها شامل قلمرو خ شکی ،دریایی ،هوایی یک دولت ا ست ،بلکه این مفهوم به هواپیما وک شتی ثبت شده در آن ک شور نیز
دسترسی پیدا می کند.
بر این اساس «اصل صالحیت سرزمینی شناور» به عنوان نوع سوم از اصول صالحیت سرزمینی در کنار «اصل صالحیت سرزمینی شخصی یا موردی» و«اصل
صالحیت سرزمینی نوعی یا عینی» مطرح است.
براساس ماده  3کنوانسیون حقوق دریاها 1982م ،هر دولتی حق دارد عرض دریایی سرزمینی خود را تا حدی که از  12مایل دریایی از خط مبد تجاوز نکند
تعیین کند.
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به طورکلی دو ا صل صالحیت سرزمینی متعلق بر مقررات طبیعی ا ست به این معنی که جرم در هر کجا واقع شود تابع قوانین و محاکم همان جا ا ست .این
امر طبیعی است چرا که جرم نظم عمومی آن کشور را بر هم زده است.
به همین علت ا ست که ا ستقالل و حاکمیت یک سرزمین ایجاب می کند تا مقررات و قوانین آن ک شور در مورد جرم واقع شده اعمال شود در این صورت
تفاوتی ندارد که مرتکب تبعه دولت محل وقوع آن باشد یا دولتی دیگر ،زیرا در هر صورت قواعد عمومی و نظم دولت محل وقوع جرم نقض شده است.
در چنین مواردی دولت محل وقوع جنایت برای شروع به ر سیدگی علیه مرتکب بیگانه به موجب حقوق بین الملل دارای صالحیت ا ست و مجبور نی ست که
رضایت دولت متبوع شخص موردنظر را کسب کند بر همین اساس گفته شده است که صالحیت سرزمینی جلوه حاکمیت دولتها است.
ب) صالحیت شخصی یا مبتنی بر ملیت
صالحیت یک کشور در مورد اتباع خود چه در داخل و چه در خارج از آن کشور ،سلطه شخصی یا صالحیت شخصی نام دارد .اعمال صالحیت دولت محدود
به قلمرو سرزمین نیست .از آن جا که افراد انسانی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده دولت مطرح اند ،الزم است از نظر حقوقی رابطه ای میان دولت و این
افراد تبیین و تعریف شود .بدیهی است نتیجه این نظام در حقوق کیفری این است که رسیدگی به اتهامات متهم ،در صالحیت قاضی ملی آن متهم است.
به تدریج که و سیله م سافرت ،فراوان و آ سان می شود و م سافرت بدون فکر باز گ شت به ندرت اتفاق می افتد حقوق دانان چنین فرض می کنند که م سافر با
خود پاره از سرزمین خویش را به همراه می برد و اگر مسافر رفتاری پسندیده داشته باشد ،در کشور خارج این رفتار بر مقام و شأن کشور متبوع او می افزاید
البته اگر فرد مرتکب جرم شود سبب بد نامی کشور متبوع خواهد بود.
ضرورت تعریف رابطه حقوقی بین دولت و افراد آن محدود به مورد گفته شده نیست بلکه این افراد ممکن است در دیگر کشورها مرتکب جرم شده و به کشور
خود بازگرداند و عمل آنها بی کیفر بماند .به خصوص اینکه در روابط سیاسی میان دولتها ،مصونیت بعضی از افراد که در سرزمین دولت محل مأموریت مرتکب
جرم می شوند ،پذیرفته شده ا ست .بر این ا ساس ،رابطه میان دولت و مردمی را که در قلمرو آن زندگی می کنند با مفهوم تابعیت بیان می کنند و صالحیت
دولت ها در موارد خاصی مبتنی بر تابعیت تعیین می شود.
ج) صالحیت حمایتی یا حفاظتـی
برا ساس این ا صل ،که گاهی آن را صالحیت واقعی نیز نامیده اند ،دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای آن از هر حیث مت ضرر شود می تواند
مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد .عالوه بر ضرر مادی این ضرر ممکن است ضرر معنوی هم باشد و به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد
کند.
مرتکب جرم ممکن است تبعه همان کشور یا یک فرد خارجی باشد بنابراین ،مطابق این اصل ،صالحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به جرم براساس
منافع خد شه دار شده آن تعیین می گردد و نه برا ساس که جرم در کدام ک شور و تو سط تبعه چه ک شوری ارتکاب یافته ا ست .برخی از مواد قانون ایران نیز
براساس این اصل نگاشته شده اند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماده « 5قانون مجازات اسالمی» مصوب سال 1370هـــ.ش اشعار می دارد« :هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم
ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران مجازات می شود:
 -1اقدام علیه حکومت جمهوری اسالمی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقالل کشور جمهوری اسالمی ایران.
 -2جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.
 -3جعل نو شته ر سمی رئیس جمهور یا رئیس قوه ق ضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی ک شور یا داد ستان کل ک شور یا هر یک از وزیران یا
استفاده از آنها.
د) صالحیت جهانی یا همگانـی
اصل صالحیت جهانی عبارت است از گسترش صالحیت اعمال قوانین کیفری نسبت به جرائم الملل.
مطابق این اصل ،دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند ،بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده است و مجرم یا قربانی تبعه چه
کشوری هستند .کاربرد ابتدایی اصل صالحیت جهانی ،رسیدگی به جرائمی بود که خارج از قلمرو حاکمیت تمام کشورها ارتکاب می یافتند .دزدی دریایی به
عنوان اولین جرمی که پایه اصل صالحیت جهانی بر آن بنا نهاده شد ،در دریای آزاد و خارج از قلمرو حاکمیت دولتها ارتکاب می یافت.
به موجب ا صل صالحیت جهانی یک دولت می تواند و بلکه موظف ا ست تا در رابطه با پاره ای جرائم مهم ،قطع نظر از محل وقوع آنها و صرف نظر از تابعیت
مجرم یا قربانی ،به جرم مزبور رسیدگی نماید .اصطالح صالحیت جهانی ظاهراً اولین بار از سوی  cowlesدر سال 1945م به کار رفته است.
مفهوم ابتدایی و بیان مطلق نظام صالحیت جهانی یا جهانی بودن حقوق کیفری این ا ست که محاکم کیفری همه دولتها باید صالحیت ر سیدگی به جرمی
داشته باشند که فردی نا معین در کشوری نا معین مرتکب شده است.
صالحیت جهانی به این معنی نی ست که نه تنها با دادگاههای دولتها ،بلکه به همه دولتها علی ال سویه توان ر سیدگی ق ضایی اعطاء شود .در این زمینه باید
دادگاههای داخلی م شخ صی وجود دا شته با شند که توان قانونی ر سیدگی مزبور را دا شته با شند .این امر م ستلزم آن ا ست که از میان همه دادگاهها ،قانوناً
دادگاههای ذی صالحی که علی اال صول صالحیت دارند برای هر مورد تعیین شوند .مطابق این ا صل ،دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو
خود دارند بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند.
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بنابراین صـــرف نظر از محل وقوع جرم و تابعیت مجرم و قربانی ،تمام دولتها می توانند مرتکبان این جنایات مهم را محاکمه نمایند« .دولتی که صـــالحیت
جــهــانــی را اعــمــال مــی کــنــد در واقــع ،بــه نــفــع جــامــعــه بــیــن الــمــلــلــی بــه عــنــوان یــک کــل عــمــل
می کند».
نتیجه گیـری
هــمــان طــور کــه در ایــن پــژوهــش بــیــان گــردیــد اســــاســــنــامــه دیــوان کــیــفــری بــیــن الــمــلــلــی در نشـــســــت نــمــایــنــدگــان
تــام االخــتــیــار مــلــل مــتــحــد کــه در رم آغــاز شــــده بــود بــه تــأیــیــد نــمــایــنــدگــان  120کشــــور از مــجــمــوع  160کشــــور
شرکت کننده رسید و نهایتاً پس از تصویب  60کشور الزم االجراء گردید.
آ شکار ا ست که هر یک از این دولتهای شرکت کننده تالش می کردند تا سندی تنظیم شود که هر چه بهتر تأمین کننده منافع آنان با شد بنابراین تا حد
ممکن سـعی شـده اسـت که در مواضـع دولتها سـازش ایجاد شـود نتیجهی این رویکرد تصـویب معاهدهای اسـت که گاه سـبب نگرانی اسـت و گاه آیندهای
امیدوارکننده را نوید می دهد.
تأســیس این دادگاه تنها را برای تضــمین اعمال یک صــالحیت کیفری بین المللی هدفدار ،عینی و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای
جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون ،تبعیض گونه توسط کشورها جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی می باشد.
بحث صالحیتها در دیوان کیفری بین المللی از زوایای مختلف زمانی ،مکانی ،شخ صی و اجرایی مورد برر سی قرار می گیرد اهمیت مقررات صالحیت دیوان
کیفری بین المللی به اندازه ای بود که در کنفرانس رم نیز از آن یاد شده ا ست .صالحیت دیوان منح صر ا ست به خطیرترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین
المللی .دیوان کیفری به موجب ا سا سنامه ،جرائم بین المللی را در چهار د سته جنایت ن سل ک شی ،جنایت علیه ب شریت ،جنایت جنگی ،جرم تجاوز اعالم می
دارد و نسبت به آن صالحیت رسیدگی دارد.
در پایان باید ذکر کرد که در تدوین ا سا سنامه رم ،هدف ا صلی تهیهکنندگان مزبور این بود که مرجعی برای تحقق عدالت جزائی بین المللی را خلق کنند و با
این ترتیب یک مرجع قوی بین المللی با قوانین کیفری از پیش تصویب شده برای مقابله با جنایتکاران بین المللی و مجازات آنها را بر پا دارند.
دادگاه بین المللی کیفری که با این ترتیب ایجاد می شود مخلوق فاتحان جنگ نیست که در مشروعیت آن و رسیدگی بی طرفانهی آن تردید شود بلکه چون
با تصویب کشورهای جهان و متعاقب بررسیهای کارشناسانه تأسیس شده است از هر لحاظ مشروع و قانونی است و از هر جهت مورد احترام و اعتماد جامعه
جهانی است.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قبل از هر چیز یک معاهده چندجانبهی بین المللی است بدین معنا که شماری از دولتها با یکدیگر توافق می نمایند که
دادگاهی بین المللی مطابق با صالحیتها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرائمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند.

( منابع در دفتر نشریه موجود میباشد)
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