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چکیده

ــوده،  ــود ب ــرف موج ــن ط ــه ای ــان ب ــی از دیرزم ــی بین امللل ــم جزای ــاد محاک ــورۀ ایج مفک

ــال 1872  ــی در س ــی بین امللل ــۀ جزای ــاد محکم ــه ایج ــع ب ــنهاد راج ــه اولین پیش چنان چ

ــه تعقیــب آن،  ــد. ب ــی« به عمــل آم ــام »گســتف مونی توســط یــک دانشــمند سویســی به ن

نظریــۀ تأســیس یــک  دادگاه جزایــی جهانــی در ســال1937، یعنــی هنگامــی کــه جامعــۀ 

ــرح  ــرد، مط ــن ک ــی را تدوی ــت های بین امللل ــۀ تروریس ــون محاکم ــس قان ــل، پیش نوی مل

ــاندن  ــه محاکمه کش ــت و ب ــن عدال ــرای تأمی ــان ب ــی دوم، جه ــگ جهان ــد از جن ــد. بع ش

جنایــت کاران جنگــی اقــدام بــه تأســیس دادگاه هــای جزایــی موقتــی توکیــو و نورنــرگ، 

ــه در آخریــن دهــۀ قــرن بیســتم و در ســال های آغازیــن قــرن حــارض،  کــرد. خوش بختان

در ابتــدا بــا تشــکیل محاکــم موقتــی یوگســاوی ســابق و روانــدا به عنــوان مراجــع جزایــی 

بین املللــی موقــت و بــا صاحیــت مختــص بــه قلمــرو رسزمینــی و زمانــی خــاص، تجربــۀ 

ــس روم  ــر در کنفران ــی بلندت ــپس در گام ــد. س ــل ش ــو تکمی ــرگ و توکی ــم نورن محاک

ــاس نامۀ  ــن اس ــب م ــا تصوی ــان ب ــالیان دراز حقوق دان ــش های س ــتان 1998( کوش )تابس

محکمــۀ جزایــی بین املللــی به مثــر نشســت. بــه زودی ده هــا کشــور جهــان، مــن 

درآمدیبرمحکمۀجزاییبینامللل

عبدالحمیدرسولی
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ــند  ــن س ــه ای ــود را ب ــدی خ ــاندند و پایبن ــود رس ــه خ ــوۀ مقنن ــت ق ــاس نامه را به تصوی اس

ــرد.  ــه کار ک ــی رشوع ب ــی بین امللل ــۀ جزای ــتند. محکم ــام داش ــی اع ــم بین امللل مه

      محكمــۀ جنایــی بین املللــی، محكمه یــی اســت مســتقل و دایمــی كــه توســط 

ــا مطابــق احــكام قوانیــن بین املللــی و قانــون  جامعــۀ بین املللــی اســاس گذاشــته شــده ت

ــرار داده  ــی ق ــت وارس ــل را تح ــوق بین املل ــه حق ــات علی ــتانه، جنای ــی برشدوس بین امللل

ــی  ــزای بین امللل ــۀ ج ــه محکم ــی را ک ــد. جرایم ــم کن ــدار حك ــت كاران اص ــه جنای و علی

ــوده و  ــی ب ــف بین امللل ــد، دارای وص ــیدگی می باش ــت رس ــه آن دارای صاحی ــبت ب نس

بیشــر چهارنــوع جــرم بین املللــی را دربــر می گیــرد کــه شــامل جــرم نسل کشــی، جرایــم 

علیــه برشیــت، جرایــم جنگــی و جــرم تجــاوز اســت.

واژگانکلیــدی:محکمــه، جــزای بین امللــل، شــکل گیری، تشــکیات، صاحیــت 

قضایــی و جرایــم بین املللــی. 
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مقدمه

تحــوالت اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی جهــان معــارص باعــث تحکیــم و توســعۀ 

ارزش هــای مشــرک میــان متامــی جوامع بــرشی شــده و مرزهای ملــی کشــورها را کوتاه تر 

و فرهنگ هــا را به هــم نزدیک تــر ســاخته اســت. از ســوی دیگــر نیازهــا، آرمان هــا و 

ــزون  ــعۀ روزاف ــب توس ــد آورده و موج ــرش پدی ــام ب ــرای مت ــرکی را ب ــای مش نگرانی ه

ــا و ســازمان های  ــار دولت ه ــروز در کن ــا آن جــا کــه ام ــل شــده اســت؛ ت حقــوق بین املل

ــی،  ــۀ بین امللل ــف جامع ــای مختل ــراد در عرصه ه ــا اف ــای آن ه ــا به ج ــا حت ــی ی بین امللل

ــوند. در  ــناخته می ش ــی ش ــف بین امللل ــق و تکلی ــب ح ــل و صاح ــوق بین املل ــع حق تاب

عیــن حــال تاریــخ بــرش هیــچ گاه تــا ایــن انــدازه کــه در قــرن بیســتم شــاهد آن بوده ایــم، 

ــدرت  ــت. ق ــده اس ــود ندی ــی به خ ــادی این چنین ــانی در ابع ــای واالی انس ــض ارزش ه نق

بی انــدازۀ بعضــی از دولت هــا و نهادهــای شــبه دولتی، پیدایــش ســاح های کشــتار 

جمعــی و حمــات تروریســتی و وســایل رسکــوب و شــکنجه ســازمان یافته، خطــری 

اســت کــه بیــش از پیــش امنیــت و حقــوق اولیــۀ همــۀ انســان ها را تهدیــد می کنــد. از ایــن 

رو بــرش در حالــی هــزارۀ دوم را پشــت رس گذاشــت کــه در آخریــن قــرن از ایــن هــزاره، 

ــود. فجایــع و جنایاتــی  شــاهد فجایــع وســیع و جنایــات بســیاری در رسارس کــرۀ زمیــن ب

ــر  ــاح های ویران گ ــا به س ــت یابی دولت ه ــوژی و دس ــت تکنال ــرش و پیرشف ــا گس ــه ب ک

ــانی را در  ــای انس ــول و ارزش ه ــه اص ــه و هرلحظ ــر یافت ــاد هولناک ت ــوز، ابع و خامنان س

ــد. ــرار می ده ــازه ق ــای ت ــرض تهدیده مع

ــی اســت؛  ــن جهان ــل، زادۀ چنی ــی بین املل ــل و محکمــۀ جزای       حقــوق جــزای بین املل

جهانــی کــه خاطــرات تلــخ جنگ هــای خان ومان ســوز جهانــی اول و دوم، به ویــژه 

ــۀ  ــع و بی رحامن ــای فجی ــگ، قتل عام ه ــن دوجن ــان ای ــان در جری ــه و یهودی ــتار ارامن کش

غیرنظامیــان در شــهرهای هیروشــیام و ناکازاکــی، فجایــع آمریکایی هــا در ویتنــام، کشــتار 

ــی  ــن و جرایم ــی توتســی ها در روانــدا و جنایــات جنگــی در بوســنی و هرزگوی جمع

کــه تــا ســطح جــزای بین امللــل در رسزمیــن عزیزمــان )افغانســتان( انجــام شــده اســت را 

ــد.  ــوش کن ــد فرام منی توان

      در ایــن نوشــته نخســت در مــورد شــکل گیری محکمــۀ جزایــی بین امللــل، ویژگی هــای 

محکمــۀ جزایــی بین امللــل، تشــکیات محکمــۀ جزایــی بین املللــی، تعقیــب و رســیدگی 
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ــی  ــۀ جزای ــی محکم ــت قضای ــر صاحی ــی و در اخی ــی بین امللل ــۀ جزای ــی محکم جزای

بین املللــی و جرایــم بین املللــی کــه ایــن محکمــه مــورد رســیدگی قــرار می دهــد، مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1-شکلگیریمحکمۀجزاییبینامللل

و  کشــورها  اقدامــات  یک سلســه  مرهــون  بین امللــل  جزایــی  محکمــۀ  شــکل گیری 

ــن  ــت و تأمی ــت از وحش ــات برشی ــرای نج ــالیان دراز ب ــی س ــه ط ــت ک ــمندانی اس دانش

ــه کرامــت  ــه هــدف واالی احــرام ب ــرای رســیدن ب ــده و ب ــت زحمــت به جــان خری عدال

ــنهاد  ــد. اولین پیش ــام داده ان ــی انج ــاش پی درپ ــان  ت ــرشی انس ــوق ب ــظ حق ــانی و حف انس

ــمند  ــک دانش ــط ی ــال 1872 توس ــی در س ــی بین امللل ــۀ جزای ــاد محکم ــه ایج ــع ب راج

ــری  ــک دادگاه کیف ــیس ی ــۀ تأس ــد. نظری ــل آم ــی« به عم ــتف مون ــام »گس ــی به ن سویس

ــازمان  ــرگ، س ــو و نورن ــای توکی ــس از دادگاه ه ــد. پ ــرح ش ــال 1937، مط ــی در س جهان

ــری  ــک دادگاه کیف ــیس ی ــه تأس ــز ب ــی نی ــیون نسل کش ــال 1948 در کنوانس ــل در س مل

ــع  ــامر 1948 مجم ــان در 10 دس ــی، 1383: 440( همچن ــرد. )اردبیل ــاره ک ــی اش بین امللل

عمومــی ســازمان ملــل متحــد اعامیــۀ جهانــی حقــوق بــرش را تصویــب کــرد و یــک روز 

ــرش  ــوق ب ــیون حق ــی، کمیس ــب قطعنامه ی ــامر 1948، به موج ــی در 9 دس ــل از آن یعن قب

ــک  ــکیل ی ــرای تش ــاس نامه یی ب ــس اس ــۀ پیش نوی ــور تهی ــد را مأم ــل متح ــازمان مل س

محکمــۀ کیفــری بین املللــی و همچنیــن تعریــف از جرایــم علیــه صلــح و امنیــت بــرشی 

منــوده بــود. بــه دنبــال آن، در ســال 1994 و 1995مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــا تکیــه 

بــر طــرح کمیســیون حقــوق بین امللــل، کمیتــۀ ویــژه را مأمــور پی گیــری تأســیس دیــوان 

ــخ(، در  ــن تاری ــس از ای ــال پ ــر )50 س ــرن تأخی ــا نیم ق ــت ب ــود. در نهای ــی من بین امللل

ــذا و  ــازمان غ ــر س ــور ها در مق ــدگان کش ــوالی 1998، مناین ــی 17 ج ــون 1998 ال 15 ج

کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد در شــهر روم، گــرد آمدنــد تــا پیش نویــس اســاس نامه را 

کــه بــرای تأســیس یــک دیــوان جزایــی بین املللــی تدویــن شــده بــود، بررســی و نهایــی 

ــده  ــور رشکت کنن ــوع 160 کش ــه از مجم ــد ک ــن ش ــرات ای ــاه مذاک ــل یک م ــد. حاص کنن

ــاس نامۀ  ــی اس ــن 128 ماده ی ــور م ــدگان 120 کش ــک روم، مناین ــس دیپلامتی در کنفران

محکمــۀ کیفــری بین املللــی را امضــا کردنــد. ایــن امــر بعــد از تــاش پی گیــر بین املللــی 

ــاس  ــی اس ــتقل و دایم ــورت مس ــی به ص ــام قضایی-جنای ــردد نظ ــبب می گ ــه س ــت ك اس
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گذاشــته شــود. در مقدمــۀ ایــن معاهــده اســباب و مقرراتــی كــه ســبب انشــای ایــن محكمه 

گردیــده، مفصــاً تذكــر داده می شــود. نیــز از اهــداف و آرزوهایــی كــه در ایــن مقدمــه 

تذكــر داده شــده، آرزوی تأمیــن عدالــت را بیــن كتلــۀ بــزرگ برشیــت در ســاحۀ جنایــات 

بین املللــی تشــكیل می دهــد. 

       هیــأت بــه ایــن نتیجــه دســت می یابــد كــه موقــف دولت هــای متعهــد در تنفیــذ ایــن 

نظــام اساســی چنیــن وامنــود گــردد: پوشــیده نیســت كــه روابــط مشــرك، جمیــع ملت هــا را 

در یــک دایــرۀ واحــد قــرار می دهــد و ثقافــت ملت هــا یــک میــراث مشــرک را وامنــود 

ــا وجــود این همــه بافت هــای باهمــی انســان ها بســیارنازک بــوده و همــه در  ــد. ب می گردان

ــای  ــه رویداد ه ــت ك ــط اس ــف رواب ــن ضع ــد. روی همی ــرار دارن ــدن ق ــر ازهم پاره ش خط

دردآوری رخ داده و ملیون هــا طفــل و زن و جــوان و ســال خورده، در خــال قــرن 

ــن بدبختی هــا غیرممكــن  ــا تصــور ای ــع جنــگ اســت كــه حت ــان فجای موجــوده از قربانی

به نظــر می رســد و وقــوع آن ضمیــر انســان را به شــدت تــكان می دهــد. معلــوم اســت كــه 

ایــن جرایــم بــزرگ و وحشــت ناک و خطرنــاک امنیــت، آرامــی و رفاهــی جهانــی را برهــم 

می زنــد. قابــل تأییــد اســت كــه گفتــه شــود بزرگ تریــن جرایمــی كــه باعــث اضطــراب و 

ــی،  ــا می گــذارد. )عرشت ــام انســانیت را زیرپ ــی می گــردد و مق پریشــانی مجتمــع بین امللل

)265 :1386

ــم  ــا هریــک بتوانی ــدون مجــازات گذاشــته شــوند ت ــد ب ــم، نبای ــن جرای ــن چنی       مرتكبی

ــک  ــۀ هری ــه وظیف ــت ك ــر اس ــل تذك ــیم. قاب ــرده باش ــک ك ــم كم ــن جرای ــودی ای در ناب

از دولت هاســت تــا از ســلطۀ قضایــی جنایــی در مــورد مســؤولیت ارتــكاب جرایــم 

بین املللــی پشــتیبانی مناینــد و مــورد تأییــد قــرار دهنــد كــه مقاصــد و مبانــی معاهــدات 

ــا  ــۀ دولت ه ــد هم ــاب می منای ــاً ایج ــت، خصوص ــروی اس ــد و پی ــل تأكی ــی قاب بین امللل

ــه اســتعامل قــوه یــا اســتعامل قــوه بــر ضــد امنیــت ملــی و اســتقال سیاســی  از تهدیــد ب

ــل  ــا مقاصــد مل ــه ب ــدی ك ــر هرپیش آم ــری منــوده و در براب ــه باشــد، جلوگی ــی ك هردولت

ــرد. ــارزه صــورت گی ــدارد، مب ــق ن متحــد وف

      بایــد یقیــن كــرد كــه در ایــن قانــون و نظام نامــۀ اساســی هیچ چیــزی نیســت كــه اجــازۀ 

ــت  ــک مملك ــی ی ــای داخل ــا در جنگ ه ــه آن ه ــت را ب ــک مملك ــلحانه ی ــۀ مس مداخل

ــد،  ــرداده ش ــاً تذك ــه قب ــوری ك ــوق، ط ــوارد ف ــق م ــد. روی تحقی ــن گردان ــر ممك دیگ
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محكمــۀ جنایــی بین املللــی بــرای مرتكبیــن جنایــت جنگــی به صــورت مســتقل و دارای 

اعضــای دایمــی و اختصاصــی اســاس گذاشــته می شــود تــا ممكــن اســت ســلطۀ قضایــی-

جنایــی ملــی نیــز باشــد. محاكــم جنایــی ملــی بتواننــد اختصاصــات و اســلوب عمــل خــود 

را وفــق احــكام و صاحیــت محكمــۀ بین املللــی جنایــی شــكل دهنــد.

2-ویژگیهایبارزمحکمۀجزاییبیناملللی

ــل  ــه اص ــت. دوم این ک ــت نیس ــه موق ــت این ک ــت: نخس ــل اس ــرار ذی ــا ق ــن  ویژگی ه ای

ــی  ــول دادرس ــه اص ــوم این ک ــردد. س ــت می گ ــازات  در آن رعای ــرم و مج ــودن ج قانونی ب

ــوق  ــرای حق ــت اج ــوان ضامن ــت، به عن ــده اس ــن ش ــه تعی ــف وعادالن ــه در آن تعری ک

ــت؛  ــی اس ــه تکمیل ــن محکم ــت ای ــه صاحی ــارم این ک ــی رود. چه ــامر م ــل به ش بین املل

ــد،  ــیدگی کنن ــم رس ــه جرای ــد ب ــا نتوانن ــد ی ــو نخواهن ــه دول عض ــی ک ــی در صورت یعن

محکمــۀ جنایــی بین املللــی رســیدگی خواهــد منــود. پنجــم این کــه محــدوده یــا حــر 

ــل  ــوق بین املل ــده در حق ــم شناخته ش ــه جرای ــیدگی ب ــه در رس ــی محکم ــت ذات صاحی

عــام اســت کــه از  ویژگی هــای خــاص ایــن محکمــه می باشــد. ششــم این کــه برخــاف 

ــته و  ــه گذش ــوط ب ــه مرب ــگ رسد -ک ــی دوم و جن ــگ جهان ــان جن ــس از پای ــم، پ محاک

ــی  ــی بین امللل ــۀ جزای ــت محکم ــدند- صاحی ــته می ش ــته در گذش ــات به وقوع پیوس جنای

ــر  ــاس نامه را درب ــدن اس ــد از الزم اال جراش ــم بع ــی جرای ــت و متام ــده اس ــه آین ــوط ب مرب

می گیــرد. )هدفمنــد، 1392: 266(

3-سازمانوتشکیالتمحکمۀجزاییبیناملللی

ــا رأی  دیــوان جــزای بین املللــی متشــکل از 18 قاضــی اســت کــه بــرای مــدت 9 ســال ب

کشــورهای عضــو اســاس نامه انتخــاب می شــوند. )ضیایــی بیگ دلــی، 1391: 366( 

ــل تشــکیل شــده اســت:  ــوان از ارکان ذی دی

الف( هیات رئیسه مرکب از رئیس، معاون اول و معاون دوم؛

ب( بخش تجدیدنظر، بخش بدوی و بخش مقدماتی؛

وظایــف قضایــی دیــوان در هربخــش توســط شعبات)شــعبۀ تجدیدنظــر، شــعبۀ بــدوی و 

شــعبۀ مقدماتــی( انجــام خواهــد شــد.

ج( دادرسا؛ در رأس آن دادســتان قــرار دارد کــه او نیــز بــرای مــدت 9 ســال بــا رأی 

ــوان،  ــوان رکــن مســتقل دی کشــور های عضــو اســاس نامه انتخــاب می شــود. دادرسا به عن
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ــر  ــاع از کیف ــق و دف ــر تحقی ــت در ام ــم، هدای ــوط به جرای ــات مرب ــی اطاع ــۀ بررس وظیف

خواســت را برعهــده دارد. ادارۀ امــور دادرسا بــا دادســتان اســت. دادســتان وظایــف خــود 

ــد. ــام می ده ــان انج ــک معاون ــا کم را ب

د( دبیــر خانــه؛ مســؤولیت امــور غیرقضایــی برعهــدۀ دبیرخانــه اســت و ادارۀ آن بــا رئیــس 

ــخصیت  ــوان دارای ش ــت. دی ــد اس ــۀ هالن ــهر اله ــوان در ش ــر دی ــد. مق ــه می باش دبیرخان

حقوقــی بین املللــی مســتقل و اهلیــت قانونــی الزم بــرای انجــام وظایــف و اجــرای مقاصــد 

ــۀ  ــود موافقت نام ــاس نامۀ خ ــادۀ 12 اس ــاس م ــر اس ــوان ب ــن دی ــد. همچنی ــود می باش خ

ــا ســازمان ملــل متحــد در زمینه هــای تحقیــق و تعقیــب متهــامن بــه ارتــکاب  همــکاری ب

ــورتی از  ــۀ مش ــت نظری ــکان درخواس ــکاری اداری، ام ــکان هم ــی، ام ــات بین امللل جنای

ــوان  ــاً دی ــت. ضمن ــرده اس ــد ک ــی منعق ــط مال ــز رواب ــری و نی ــی دادگس ــوان بین امللل دی

ــوان عضــو ناظــر در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد حضــور دارد.  به عن

4-تعقیبورسیدگیجزاییمحکمۀجناییبیناملللی

ــی  ــب جزای ــد، تعقی ــن می کن ــامت را تأمی ــوق مخاص ــت حق ــه رعای ــی ک ــی از راه های یک

ــط  ــت توس ــن اس ــی ممک ــن اقدام ــد. چنی ــض می کنن ــد را نق ــه قواع ــت ک ــخاصی اس اش

ــا دادگاه هــای دولــت ثالــث و از  ــا غیرنظامــی ی دادگاه هــای دولــت متبــوع فــرد نظامــی ی

ــد: دادگاه  ــی مانن ــای بین امللل ــه دادگاه ه ــا این ک ــود ی ــام ش ــم انج ــمن متخاص ــه دش جمل

ــری  ــوان کیف ــا دی ــدا ی ــرای روان ــی ب ــری بین امللل ــو، دادگاه کیف ــرگ و توکی ــی نورن نظام

ــوان  ــی را می ت ــاع خارج ــد. اتب ــول دارن ــی را معم ــیدگی جزای ــب و رس ــی، تعقی بین امللل

در دادگاه هــای ملــی بــه ســبب ارتــکاب اعــامل ناقــض قواعــد برشدوســتانه در خــارج از 

ــای  ــرار داد. مبن ــب ق ــت تعقی ــرد، تح ــام می گی ــه در آن انج ــه محاکم ــی ک ــن دولت رسزمی

صاحیــت رســیدگی بــه جنایــت جنگــی در خــارج از محــل وقــوع و در رسزمیــن 

ــدودۀ  ــط و مح ــت رشای ــه تح ــا ک ــن معن ــه ای ــته اند؛ ب ــی دانس ــت بین امللل ــی را صاحی مل

خــاص از قبیــل: حضــور متهــم در رسزمیــن دولتــی، می تــوان او را به خاطــر نقــض 

حقــوق مخاصــامت مســلحانه کــه در هرجــای دنیــا اتفــاق افتــاده باشــد، تحــت تعقیــب 

ــازی  ــت کاران ن ــی از جنای ــۀ برخ ــاً: محاکم ــی، 1393:  346( مث ــواده توپچ ــرار داد؛ )ن ق

ــای  ــۀ رواندایی ه ــت و محاکم ــورت گرف ــرد ص ــا همین رویک ــف ب ــورهای مختل در کش

متهــم بــه نسل کشــی در بلژیــک و ســویس صــورت پذیرفتــه اســت. اعــامل مجــازات بــر 
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اشــخاصی کــه حقــوق مخاصــامت را نقــض منوده انــد، یکــی از روش هــای غیرمســتقیم 

بــرای تضمیــن تبعیــت هردولتــی، از قواعــد حقــوق بــرش دوســتانه اســت و راه حــل  مناســبی 

ــل  ــلحانه، قاب ــامت مس ــوق مخاص ــد حق ــی از قواع ــه تخط ــد. هرگون ــر می رس ــه نظ ــز ب نی

مجــازات نیســت؛ مثــاً: دیــوان جزایــی بــرای یوگوســاویای ســابق در قضیــۀ تادیــچ اعام 

کــرد: بــرای این کــه هرنقضــی از حقــوق مخاصــامت مســلحانه قابــل مجــازات باشــد، بایــد 

عنــارص متشــکلۀ جــرم یــا شــاخص های ذیــل در آن فعــل یــا تــرک فعــل موجــود باشــد:

1. تخلف باید نقض یک قاعدۀ حقوق بین امللل برشدوستانه را تشکیل دهد.

ــراردادی  ــوق ق ــه حق ــوط ب ــه مرب ــد؛ چنانچ ــی باش ــت عرف ــر ماهی ــد از نظ ــده بای 2. قاع

باشــد، بایــد رشایــط الزم را داشــته باشــد. نقــض یــک قاعــدۀ قــراردادی از جملــه 

ــاوز،  ــوع تج ــان وق ــه در زم ــت ک ــازات اس ــل مج ــی قاب ــاص، هنگام ــای خ موافقت نامه ه

ــا قاعــدۀ آمــرۀ حقــوق بین امللــل نداشــته  کامــاً بــر طرفیــن الــزام آور باشــد و تعارضــی ب

ــد. ــض آن نباش ــا ناق ــد ی باش

ــی شــده باشــد کــه از  ــد موجــب نقــض قاعده ی ــی بای ــم باشــد؛ یعن ــد وخی 3. تخطــی بای

ــد. ــی باش ــر قربان ــدیدی ب ــر ش ــد و دارای تأثی ــت می کن ــی حامی ارزش مهم

4. تخطــی از قاعــده، بایــد طبــق حقــوق عرفــی یــا قــراردادی موجــب مســؤولیت جزایــی 

ــدۀ قاعــده باشــد.  شــخص نقض کنن

5-جرایمتحتصالحیتقضاییمحکمۀجزاییبیناملللی

ــن  ــد. ای ــرح می باش ــه مط ــت ک ــرن اس ــدت چندق ــرای م ــی، ب ــم بین امللل ــوم جرای مفه

جرایــم اصــوالً به عنــوان جرایمــی درنظــر گرفتــه می شــوند کــه مســتلزم رسکــوب در ابعــاد 

ــا دارای  ــه آن ه ــبت ب ــی نس ــی بین امللل ــۀ جزای ــه محکم ــی ک ــت. جرایم ــی اس بین امللل

صاحیــت رســیدگی اســت، دارای وصــف بین املللــی می باشــند و ایــن نــه فقــط بــه دلیــل 

ــد، 1392:  ــی آن هــا مســتلزم همکاری هــای بین املللــی اســت. )فری آن اســت کــه رسکوب

ــر از آن، ماهیــت فاجعــۀ ایــن جرایــم  100( گرچــه ایــن خــود واقعیــت اســت؛ امــا مهم ت

ــازد.  ــر می س ــی را متاث ــۀ بین امللل ــه کل جامع ــت ک اس

       صاحیــت قضایــی دادگاه جنایــی بین املللــی، چهــار نــوع جــرم را شــامل می شــود: 

ــه  ــی ک ــا زمان ــاوز. ت ــی و تج ــم جنگ ــت، جرای ــه برشی ــم علی ــی، جرای ــم نسل کش جرای

ــب  ــل تعقی ــده قاب ــم یادش ــد، جرای ــت نیابن ــدی دس ــف واح ــه تعری ــاوز ب ــا از تج دولت ه
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ــد  ــی« خواه ــس بازبین ــات »کنفران ــی از موضوع ــم، یک ــوع جرای ــن ن ــف ای ــت. تعری نیس

ــوع  ــن ن ــردد. ای ــکیل می گ ــاس نامه، تش ــن اس ــد از به اجراگذاش ــال بع ــه هفت س ــود ک ب

ــی  ــر کل جامعــۀ بین امللل ــم، شــدیدترین جرایمــی توصیــف می شــوند کــه دامن گی جرای

اســت. )رابرتســون، 1383: 452( جرایمــی کــه در صاحیــت قضایــی دادگاه کیفــری 

بین املللــی تعریــف شــده  اند، به نحــوی متناســب، باهــم انطبــاق می یابنــد؛ به عنــوان 

ــی  ــت و جرایم ــه برشی ــی علی ــه جرایم ــی واژه، از جمل ــای واقع ــی، به معن ــال: نسل کش مث

ــه در  ــت ک ــی اس ــامل کلیه رفتارهای ــز ش ــی نی ــی جنگ ــی رود. جرایم ــامر م ــی به ش جنگ

زمــان صلــح، تحــت عنــوان »جرایمــی علیــه برشیــت« جــای می گیــرد؛ چنان چــه: دادگاه 

تجدیدنظــر دربــارۀ تادیــچ خاطرنشــان می ســازد: هیچ دلیلــی وجــود نــدارد تــا توجیــه کنــد 

کــه قضــاوت دربــاره عملکــرد ملت هــای در حــال جنــگ، بایــد متفــاوت از زمانــی باشــد 

ــد.  ــه کشــتار یک دیگــر می پردازن کــه مــردم به جــان هــم می افتنــد و در تضــاد داخلــی، ب

ــار  ــرد. انتظ ــغول ک ــود مش ــه را به خ ــا دادگاه اله ــی، مدت ه ــای قانون ــه تفاوت ه این گون

ــر دادگاه کیفــری بین املللــی شــود. انســان منی فهمــد  ــکات، دامن گی مــی رود کــه هامن ن

ــت را  ــه برشی ــم علی ــه جرای ــیدگی ب ــت رس ــی، صاحی ــری بین امللل ــرا دادگاه کیف ــه چ ک

نداشــته باشــد، خــواه چنیــن جرایمــی در زمــان جنــگ روی داده باشــد خــواه در هنــگام 

ــح  ــا صل ــل ی ــش کام ــان آرام ــا در زم ــا ی ــا آرامی ه ــا ن ــوب ها ی ــا آش ــی ی ــای داخل نزاع ه

نســبی. افــرادی کــه بــه ســبب رفتــار خشــونت آمیز و وحشــیانه، مســؤول شــناخته می شــوند، 

بایــد مجــازات گردنــد، حــال جرایمــی را کــه مرتکــب شــده اند، دولــت تحمیــل کــرده یــا 

از آن حامیــت کــرده باشــد؛ به عنــوان مثــال: تحــت حامیــت سیاســت مداران یــا پولیــس 

یــا ارتــش باشــد یــا ســازمان مســلحی مرتکــب آن شــده باشــد کــه بــرای به دســت آوردن 

متــام یــا بخشــی از قــدرت می جنگــد. همچنیــن، اتهامــات افــراد نبایــد بــا تجزیــه و تحلیل 

ــه  ــزاع موکــول گــردد. محکمــه پــس از تأســیس صاحیــت رســیدگی ب ماهیــت پنهانــی ن

ــکاب  ــاس نامه ارت ــدن اس ــس از الزم االجراش ــه پ ــی ک ــم را در صورت ــته جرای هرچهاردس

ــا آن کــه »اعــامل صاحیــت« نســبت بــه رســیدگی جــرم  یافتــه باشــند، خواهــد داشــت. ب

تجــاوز، مطابــق بنــد 2 مــادۀ 5 )کــه بــه مــواد 121 و123 ارجــاع داده اســت( تــا تعریــف 

جــرم مذکــور )کــه در جریــان کنفرانــس بازنگــری قــرار ارائــه گــردد( معلــق خواهــد مانــد.

ــف  ــاوز تعری ــرم تج ــه ج ــی ک ــی مادام ــی بین امللل ــۀ جزای ــیس محکم ــس از تأس         پ
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ــر آن اســت کــه  ــن ام ــل ای ــود. دلی ــل رســیدگی نخواهــد ب نشــده اســت، در محکمــه قاب

فصــل 7 منشــور ملــل متحــد وظیفــۀ پــاس داری از صلــح و امنیــت بین املللــی و جلوگیــری 

ــای  ــاً اعض ــت و طبع ــد اس ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــراز آن ب ــاوز و اح از تج

ــارات  ــن اختی ــی از ای ــذاری برخ ــه واگ ــل ب ــم، مای ــای دای ــژه اعض ــور، به وی ــورای مذک ش

ــتدالل  ــاری و اس ــز پافش ــس روم نی ــتند. در کنفران ــی نیس ــی بین امللل ــه جزای ــه محکم ب

کشــورهای هنــد، مکزیــک و ایــران در مخالفــت بــا صاحیــت شــورای امنیــت نســبت بــه 

رســیدگی بــه تشــکیل محکمــه از ســوی شــورای مذکــور، بــه ایــن راه حــل بینابینــی منجــر 

ــود. در  ــایی ش ــاوز شناس ــرم تج ــیدگی به ج ــه رس ــبت ب ــه نس ــت محکم ــه صاحی ــد ک ش

ــه تعریــف جــرم تجــاوز گردیــد. نهایــت موکــول ب

ــکیل  ــه تش ــت ب ــر، دس ــال های اخی ــت در س ــورای امنی ــه ش ــرد ک ــان ک ــد خاطرنش        بای

محاکمــی در رابطــه بــه جرایــم ارتکابــی در قلمــرو یوگســاوی ســابق و روانــدا زده اســت 

ــی تشــکیل محاکــم  ــح بین امللل ــن تفســیر از منشــور اســت کــه هــرگاه صل ــه ای ــل ب و مای

ــت اســت. ســه  ــه برعهــدۀ شــورای امنی ــن وظیف ــد، ای ــی را ایجــاب منای ــی جزای بین امللل

جــرم دیگــری کــه در صاحیــت محکمــه قــرار دارد: کشــتار جمعــی، جرایــم علیــه 

برشیــت و جرایــم جنگــی، در مــواد 6، 7 و8 اســاس نامه تعریــف شــده یــا مصادیــق آن هــا 

ذکــر گردیــده اســت.
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نتیجهگیری

ــن اســت کــه  ــی ای ــی بین امللل ــی از دادگاه جزای هــدف از تشــکیل و حامیت هــای جهان

ــن  ــه مجــازات کــردار و اعــامل خــود برســند. هــدف ای ــرن 20 و 21 ب ــی ق مجرمــان اصل

ــل  ــزار قت ــده اش یک میلیون وهفصده ــه در پرون ــت -ک ــل: پلپ ــخاصی مث ــه اش ــت ک اس

ــه  ــوب فرانس ــه جن ــن ب ــه راه ام ــه -ک ــا دوک دو والی ــن و باب ــدی امی ــت- عی ــده اس ــت ش ثب

یافتنــد- شــکنجه گران و فرماندهــان جنگــی در آمریــکای التیــن -کــه عفــو  شــامل 

حال شــان شــد- جرنال پینوشــه -کــه از حامیــت انگلســتان برخــوردار بــود- جنایــت کاران 

جنــگ و منازعــۀ افغانســتان و عــراق و ســوریه و یمــن و لیبیــا و دیگرانــی کــه امــروز بــه 

ــان و  ــر انس ــم ب ــه ترح ــی ک ــم و بی وجدان ــران بی رح ــب و ره ــور های غاص ــطح کش س

انســانیت ندارنــد، بی مجــازات مناننــد. ایــن محکمــۀ جهانــی مــورد حامیــت و پشــتیبانی 

ــه اســت و از صاحیت هــای وســیعی در  ــرار گرفت ملــل متمــدن و انسان دوســت جهــان ق

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــان برخ ــی در هرزم ــت کاران جنگ ــری جنای ــتای پی گی راس

       محکمــۀ جزایــی بین املللــی، حداقــل ضامنــت اجراســت بــرای تأمیــن عدالــت و رهای 

ــی می رســاند  ــرشی، پیام ــن حقــوق ب ــرای ناقضی ــن محکمــه، ب ــی. ای ــت از بی عدالت برشی

مبنــی بــر این کــه هــر مجــرم خطرنــاک و هــر جانــی، راه نجــات نداشــته و امــروز یــا فــردا 

در برابــر دادگاه جهانــی نســبت بــه اعــامل خویــش جــواب ده خواهــد بــود.
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