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سوهانیان3

چکیده
دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پروندههای ارجاایی ععیارهاای
گزینشی اولیه و ثانویه ایمال عیکند .ابتدا طبا اساساناعۀ خاود ععیارهاای عار با باا ا اراز
صال یت و قابلیت پذیرش و استماع دیوا ،عنافع ناشی از حق یدالت را بررسی عیکند .هاد
این عقاله بررسی رویۀ دیوان در ا راز ععیارهای گزینشی اولیه و ثانویۀ فوق است .در این عقالاه
با بهرهعندی از روش حقی وصیفی -حلیلی درصدد پاسخگویی به ایان پرساه هیاتیه کاه
نقه دیوان برای پیشگیری و عقابله با جنایات ار کاابی در عخاصامات عیالحانۀ باینالمللای و
داخلی و حق یدالتعحوری چییت؟ ععیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از ا راز عاوارد
عذکور در یطۀ اختیارات دادستان قرار عیگیرد ،ناشی از فییر اساسناعۀ دیوان اسات .دیاوان
صال یت رسیدگی به پروندههای زیادی را دارد ،اعا با وجه به عحادودیتهاایی نییار«بودجاه،
هاای
همکاری دولتها در جمعآوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام باه گازینه نهاایی پروناده ها
ارجایی عیکند.
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مقدمه
جرم ،نقضکنند ۀ قوق طبیعی است و یک عهد جهانی در ضمیر بشار ،عبنای بار کیفار دادن
عجرم به سبب ار کاب جرم وجود دارد .دولتی که عتهه را در کشور خویه دستگیر عیکناد ،یاا
باید عتهه را عحاکمه و برای اجرای یدالت به کیفر برساند یا اینکه او را به عحال جارم عیاترد
کند ( یینینژاد .)153 :1313 ،یکین ا یاسات جمعی ،رفع شویه اصل از ار کاب جرم
و زایل کردن الت خطرناک در افراد عیتعد بزهکاری از اهدا عهه عجازات اسات (عحیانی،
 .)380 :1332در قوق بین الملل اصل اکمیت دولتها ابع ضرورتهای ناشی از فظ صال
و اعنیت بینالمللی عذکور در عادۀ  2عنشور و اقتضای دادرسایهاای باینالمللای بارای حقا
یدالت است .با وجه به عفاد بند  1عادۀ  1عنشور عی وان گفات کاه ایان ضارورت در جاععاۀ
بین المللی ناشی از عاعل بین سیاست و قوق بینالمللی یا رابطۀ بین صل و یدالت بینالمللی
است .از همین رو طب عادۀ  13اساسناعه دیوان کیفری باین المللای (از ایان باه بعاد دیاوان)
یالوهبر دولتهای یضو دیوان (بند «الف») ،شورای اعنیت سازعان علل (از این باه بعاد شاورای
اعنیت) هه اجازه یافت ا طب بند «ب» بتواند وضعیتهایی را طب فصل هفته عنشور سازعان
علل (از این به بعد عنشور) به دادستان دیوان ارجاع دهد کاه باهواساطۀ جارامه ار کاابی حات
صال یت دیوان ،صل و اعنیت بین المللی به عخاطره افتاده باشد .چون طب عاادۀ  21عنشاور،
عیئولیت اصلی فظ و ایادۀ صل و اعنیت بینالمللی به یهادۀ شاورای اعنیات اسات (کوشاا،
 .)11 :1333در این زعینه شورای اعنیت طب عادۀ  33عنشور عبادرت به ا راز هر گونه هدید
یا نقض صل یا یمل جاوز عیکند و وصیههایی خواهد کرد یا صمیه عیگیرد ا بارای فاظ
صال و اعنیات باینالمللاای اقاداعات عقتضای را براسااد عااواد  11و  12عنشاور ا خااک کنااد
( .)Rosenne, 1991: 23-25با وجه باه اینکاه دیاوان عرجاع قضاایی عیاتقلی اسات ،در ایان
گزینه به دادستان ایطا شاده اسات) صاال یت خاود را
خصوص عی واند (الزاعی ندارد و
نیبت به جنایات عذکور در عادۀ  5اساسناعۀ دیوان (جنایت یلیه بشریت ،نیلزدایی( ژنوسید)،
جنایت جنگی و جنایت جاوز) ایمال کند (شریعت باقری .)23 :1380 ،دیاوان وییفاۀ قضاایی
خود را بدون دخالت بعدی شورای اعنیت انجام عیدهد و دیوان فرا ر از اوزۀ صاال یت کا ای
خود اقدام نمیکند ( .)Condorelli, 2002: 628از طرفای دادساتان طبا عاادۀ  53اساساناعه
عیتقال بررسی عیکند که با وجه به اقتضای یدالت عبنای کافی بارای رسایدگی باه وضاعیت
ارجایی وجود دارد یا خیر .دفتر دادستان ( )OTPنقه ویژهای در رسایدگیهاای دیاوان دارد.
این نهاد در ابتدا از عیان پروندهها و وضعیتهای ارجایی بیایار زیااد حات صاال یت دیاوان،
اقدام به گزینه عی کناد کاه ععیاار قاوقی آن در اساساناعه و عقاررات عار با آعاده اسات
( .)BÅDAGÅRD, 2017: 639شایان ککر است اصال صاال یت جهاانی و صاال یت کمیلای
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دیوان بهعنیور حق یدالت و جلوگیری از بیکیفر عاندن عجرعانی پیهبینی شاده اسات کاه
جرامه ار کابی آنها همۀ جاععۀ بشری را عتأثر ساخته است .هد این است که این بزهکاران در
هیچ نقطۀ جهان عکان اعنی برای عصون عاندن از عقیب و عجازات نیابند (Akhavan, 2001:7-
 .)8در این زعینه اساسناعۀ دیوان کیفری بینالمللی گاعی جلو ر از اساسناعۀ دیوان باینالمللای
دادگیتری برداشته و صر پذیرش اساسناعه را برای ا راز صال یت کافی دانیته است (بند 1
عادۀ  12اساسناعه) .چنین صال یت خودکاری بیانگر پیشرفت عهمی در قوق بینالملل است.
از طرفی برای حق یدالت عادۀ  13اساسناعۀ آن عقرر عیدارد که یاالوهبار دولاتهاای یضاو
اساسناعه (بند «الف») ،شورای اعنیت (بند («ب») و دادستان دیوان (بند «ج») نیاز عای وانناد
پروندهای خاص را برای رسیدگی به جرامه عذکور در عادۀ  5اساساناعه ،نازد دیاوان باه جریاان
بیندازند .البته دیوان صال یت رسیدگی به جراممی دارد که در قلمرو دولتهای یضو اساساناعه
یا وسا ا باع آنها (پس از اریخ التزام آنها به اساسناعه این عحکمه) در هر کجا رخ داده باشد.
دولتهای غیریضو هه عی وانند بهصورت عوردی و خاص صال یت دیوان را باا صادور ایالعیاه
بپذیرند .نکته عهه در ایفای صال یت دیوان و حق یدالتعحوری همکاری دولاتهاای عحال
وقوع جرم و دولت عتبوع عجرم و عجنییلیه برای جمعآوری ادله اسات .البتاه در عاوارد یادم
همکاری ،عجمع دولتهای یضو دیوان یا شاورای اعنیات عای وانناد عیائله را بررسای کنناد.
بیشک صل بدون یدالت عحق نمیشود و یدالت نمی واند بدون قاانون اجارا شاود ( Sands,
.)2001: 553-555
هد این پژوهه بررسی رویۀ قضایی دیوان بهویژه فییر ،اسناد و یملکرد دفتر دادساتانی
در ا راز و ایمال صال یت خودش و صال یت شورای اعنیت در گزینه پروندههای ارجاایی و
حق یدالتعحوری است .دیوان بهینوان لقۀ عفقودۀ نیام قوقی بینالمللی با نحوۀ یملکرد
خودش عی واند سهه زیادی در جلب ایتماد دولتها داشته باشد .چون با اجرای یدالت و اصال
انصا هنگام رسیدگی به پروندههای عطرو ه عداد دولتهای یضو اساساناعه افازایه خواهاد
یافت .از طرفی پیاعی بازدارنده برای عر کبان بالقوۀ جرامه بینالمللای خواهاد داشات اا اینکاه
آنهاا یاا وساا
دولتها خودشان عبادرت به پیگیری و عجازات جراممای کنناد کاه در قلمارو آن ها
ا بایشان ار کاب یافته است .بهیبار ی اساسناعۀ دیوان اکمیت دولتهاا را عحادود ر و رواباا
بینالمللی را قوقی ر کرده است.
دیوان در ارزیابی و گزینه پروندههای ارجایی ،ابتادا عباانی و قوایاد کلای خاود از جملاه
بیطرفی ،استقالل ،واقعگرایی و ععیارهای قانونی و سپس ععیارهای اولیه و ثانویۀ خود را عاورد
وجه قرار عی دهد .ععیارهای اولیۀ دیوان برای گزینه پروندههای ارجایی یبارتاند از« :ا اراز
صال یت ،قابلیت پذیرش و استماع دیوی ،عنافع جاععۀ بینالمللی و حق یدالت» .ععیارهاای
ثانویه یبارتاند از« :شدت جرم ار کابی ،عیازان عیائولیت عتهماان و ا هاعاات وارده»؛ در ایان
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أثیر جرم ار کابی (( ICC,

خصوص به ارزیابی عواردی همچون «عیزان ،عاهیت و شیوۀ ار کاب و
 ،))2009: 29(2عداد قربانیان ،وسعت خیارت و صدعات جیامی و روانای وارده باه قربانیاان و
خانوادۀ آنها ،گیترۀ زعانی و عکانی جرم ار کابی ،شدت جرم ار کابی ،نوع جرم نییر «قتل ،زنای
به ین ف ،جرامه یلیه کودکان و حمیل شرایا سخت با هد نابودی یک گروه خااص ،شایوه و
ابزار ار کاب جرم ،سازعانیافته بودن آن ،سوءاستفاده از قدرت ،وسعت خیارات زییتعحیطای،
اقتصادی و اجتمایی جرم ار کابی از نیر بهرهبرداری و صر غیرقانونی عناابع طبیعای ( ICC,
 )2016: 38-41و مله به اعاکن فرهنگی و اریخی» ( ) ICC, 2016: 46عیپردازد.
در این عقاله ابتدا عبنای صال یت گزینشی دیوان را عورد عداقه قارار خاواهیه داد ،ساپس
رویۀ قضایی دیوان در گزینه اولیه و ثانویۀ پروندههای ارجایی بررسی عیشود.

مبنای صالحیت گزینشی دیوان
دفتر دادستانی طب ش «ب» بند  1عادۀ  53اساسناعه ،ابتدا قابلیت استماع دیوی براساد عاادۀ
 11اساسناعه را بررسی عیکند .در این خصوص عبادرت به بررسی ویژگایهاای فاردی و رفتااری
عتهه عیکند ( .)ICC, 2012: 58بهیبار ی پروندههایی گزینه خواهند شد که یلیالیااهر بتواناد
دربارۀ آنها حقیقات عوفقیتآعیز و عؤثر ری را بهطور ععقول و عتعار انجاام دهاد و ادلاۀ کاافی
جمعآوری کند ( .)ICC, 2016:51سایر ععیارهایی که در گزینه پروندههای ارجایی عادنیر قارار
عیگیرند یبارتاند از :الف) کیفیت و کمیت عدارک و ادلۀ عوجود برای ا اراز عجرعیات یاا برماۀ
عتهمان با دسترسی به عدارک اضافی یا خطرهای ناشی از خریب آنهاا؛ ب)همکااری باینالمللای
شورای اعنیت و ععاضدت قضایی دولتهای عحل وقوع جرم یاا عتباوع عجارم و عجناییلیاه؛ ج)
یرفیت دفتر دادستانی دیوان برای انجام عؤثر حقیقات الزم در یک دورۀ زعانی عتعار و ععقاول؛
د) ععیارهای اجرایی و استرا ژیک .اولویتبندی پروندهها براساد عیزان قصیر عتهماان (عتهماان
اصلی و فریی) صورت نمیگیرد ( .)ICC, 2016:53بهطور کلی گزینه پروندههاای ارجاایی طبا
اصول «استقالل ،بیطرفی ،واقعیتهای ا رازشدۀ هر پرونده و بدون پیهداوری» صورت عیگیرد.
این عوارد در قیمتهای بعدی عورد عداقه قرار خواهد گرفت.

 .1استقالل
دفتر دادستان بهطور عیتقل اقدام عیکند (عادۀ  12اساسناعه) .باهیباار ی ایضاای ایان دفتار
بدون هر گونه « أثیر ،حریک ،فشار ،هدید یا دخالت خارجی عیتقیه یا غیرعیتقیه دولتها یا
سازعانهای بینالمللی عبادرت به ا راز جرامه ار کابی در یطۀ صال یتی دیوان و سایر عوارد»
عی کنند .در این زعینه ایضای دفتر دادستانی به ریاست خود دادستان یاا ععاوناان وی گازارش
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عیدهند و راهنمایی الزم را دریافت عایکنناد ( .)ICC,2013:21-24طبا عاادۀ  11اساساناعه
انتیاب ا هام به عتهمان به یهدۀ دادستان است .این اعر با وجه به ادلهای صورت عیگیارد کاه
دادستان با همکاری دولتهای یضو جمعآوری کرده است (شریعت باقری.)21 :1380 ،

 .2بیطرفی
اصل بیطرفی طب بند  3عادۀ  21و بناد  1عاادۀ  12اساساناعه ،بیاانگر ایان اسات کاه دفتار
دادستان روشها و ععیارهای یکیان و ثابتی را بدون وجه باه نیرهاای عتهماان و دولاتهاای
عتبوع آنها به کار عی بندد .از همین رو براساد یرفیت رسمی دیاوان طبا بناد  1عاادۀ 21
اساسناعه و بدون هر گونه مایز و بعیضی با ریایت عبانی عذکور در بند  3عاادۀ  21اساساناعه
عبادرت باه ا اراز جارامه ار کاابی و رسایدگی باه پرونادههاای عطرو اه عایکناد (شاریعت
باقری .)25 :1380،بی طرفی به عفهوم یاوی شرعندگی 1در یک وضعیت نییات ،بلکاه بیاانگر
ا خاک روشها و ععیارهایی عشابه برای ایضای همۀ گروههاست اا عیاین کناد کاه آیاا جارامه
ا هاعی با وجه به ععیارهای عیینشده در سند اولویتبندی و انتخاب پروندهها ،نیازعند حقی
یا عقیب است یا خیر ).(ICC, 2016: 19-20

 .3واقعگرایی
انتخاب روند رسیدگی به یک پرونده براساد عدارک و ادلۀ عوجود صورت عیگیارد .باهیباار ی
دادستانی صرفا در صورت وجود وجیه عنطقی با وجه به ادلۀ ارامهشده و ارزیابی قابل پاذیرش
و استماع بودن دیوا عی واند شروع به رسیدگی کند ( .)ICC,2016: 21ایان اعار در ار بااا باا
اعکان انجام حقی عوف و عؤثر است (.)ICC,2016: 23

 .4معیارهای قانونی
پروندهها ی ارجایی به دیوان با ریایت صال یت کمیلی دیوان و عیزان شدت جرم ار کابی قابل
استماع هیتند ا بهیناوان یاک عوضاوع سیاسای در عاارا باا عناافع جاععاۀ باینالمللای و
یدالتعحوری نباشاند ( .)ICC,2016: 19-20صاال یت کمیلای باه ععناای اولویات دادن باه
رسیدگی علی و با ریایت قایادۀ عناع عقیاب و عجاازات عجادد 2اسات .براسااد ایان قایاده
هنگاعیکه عر کب در کشور عحل وقوع جرم حت عقیب جزایی و عجازات قارار گرفات ،دیگار
نباید در کشور عتبوع خود حت پیگرد و عجازات واقع شود ،زیرا این فرد ،دین خود را به جاععه
1. equivalence of blame
2. non bis in idem
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پرداخته است .بازخواست عجدد وی بهیلت همان یمل نقض یدالت باهشامار عایآیاد (دنادیو
دووابر .)81 :1313،شروا عذکور در ش «الف» و «ج» بند  1عادۀ  51اساسناعه عقرر عیدارد،
در عر ل ۀ حقیقات عقدعا ی و ا راز اصول عنطقی و ععقول و شروع حقی اولیه براساد ادلاۀ
ارامهشده ا راز عی شود .سپس استانداردهای الزم برای اثبات این اصول عنطقی و ععقول وسا
شعب دیوان فییر خواهند شد ( .)ICC, 2013: 34-35دادستان برای ا اراز شاروا عاذکور در
بند  3عادۀ  15طب اختیارات و صال دید ایطایی در عادۀ  53اقدام عیکناد (.)ICC,2002: 48
از همین رو باید عبنای ععقولی برای ا راز صال یتهای زعاانی ،عکاانی ،شخصای و عوضاویی
دیوان در هر پرونده عطرو ه ،براساد ادلۀ ارامهشده وجود داشته باشاد ( .)ICC, 2013: 36باه
همین عنیور شعبه دادگاه عقدعا ی عبادرت باه ا اراز صاال یت خاود طبا بناد  1عاادۀ 15
اساسناعه عیکند.

های
رویۀ قضایی دیوان کیفری بینالملل ی در گ زینش اولی ۀ پرون دهه ا
ارجاعی
دیوان برای گزینه پروندهها ی ارجایی ،عبادرت باه بررسای ععیارهاای اولیاۀ عاذکور در عاواد
اساسناعه عیکند .این عوارد یبارتاند از« :ا راز صال یت ،قابلیت پذیرش و استماع دیوا ،عنافع
جاععۀ بینالمللی و حق یدالت» .بهیباارت دیگار دیاوان در گازینه و انتخااب پرونادههاای
ارجایی ابتدا به عبانی و قایادههاا ی کلای ا اراز صاال یت خاود همچاون ععیارهاای قاانونی،
بیطرفی ،واقعگرایی و استقالل وجه عی کند و در عرا ل بعدی ععیارهای اولیه و ثانویۀ عندرج
در اسناد و رویۀ خود در جهت گزینه و انتخاب یک پرونده را عورد عداقه قرار عیدهاد .چاون
عمکن است دیوان براساد صال یت گزینشی اش دارای صال یت رسیدگی نباشاد ،علال آنکاه
کشور عتبوع عتهه در ال رسیدگی به آن جرم باشد یا آنکه با وجه به وجود عبانی صاال یتی
خودش به بررسی ععیارهای اولیه بپردازد .در عواردی نیز دیوان براساد ععیارهای اولیاه صاال
به رسیدگی است ،اعا براساد ععیارهای ثانویه نتواند صال یت خود را برای رسایدگی باه یاک
پرونده ا راز کند.

 .1احراز صالحیت
اولین ععیار برای گزینه پروندهها ی ارجاایی باه دیاوان ،بررسای ععیارهاای ااکه بار ا اراز
صال یت دیوان است .در این خصوص بند  1عادۀ  58اساسناعه عقرر عایدارد کاه دادساتان در
هر پرونده عبادرت به ا راز ار کاب جراممی عیکند که در یطۀ صال یت دیوان (عاواد  5اا 8

رویۀ قضایی دیوان کیفری بینالمللی953 ...

اساسناعه) قرار عیگیرند .براساد عادۀ  13اساسناعه ،هار پروناده بایاد وساا دولات یضاو یاا
شورای اعنیت به دیوان ارجاع شده باشد یا اینکاه پاس از درخواسات دادساتان ،شاعبۀ دادگااه
عقدعا ی باید اجازۀ رسیدگی به آن پرونده را داده باشد .سپس طب بند  3عاادۀ  12اساساناعه،
ایمال صال یت دیوان یلیه عتهمان طب اصول قلمرو و ابعیت نهادینه شده اسات .باهیباار ی
دیوان عی واند به جرامه ار کابی وسا ا باع دولتهای یضو یاا جارامه ار کاابی در قلمارو آن ها
آنهاا
رسیدگی کند .البته پروندهها ی ارجاایی وساا شاورای اعنیات یاا باا صادور ایالعیاه وساا
دولتهای غیریضو بدون وجه به ابعیت یا علیت عتهه صورت عیگیرد .شایان ککر است ا اراز
ابعیت عؤثر در عوارد ابعیت عضایف که در صال یت شخصی دیوان است ،عانعی بارای ایماال
صال یت کیفری دیوان نخواهد بود .برای علال اوکراین یضاو اساساناعه دیاوان نییات ،اعاا باا
صدور دو ایالعیه ،صال یت دیوان را برای سالهای  2213 - 2211و از سال  2211باه بعاد و
بدون اریخ پایانی عورد پذیرش قرار داده است .فلیطین نیز ابتدا در ساال  2215ایالعیاهای را
برای پذیرش صال یت عوقت دیوان در خصوص «جرامه ار کابی در سال  »2211صاادر کارد و
سپس در همان سال ( )2215به یضویت اساسناعۀ دیوان درآعاد .کلمبیاا نیاز در ساال 2222
یضو اساسناعۀ دیوان شد که به عدت هفت سال جارامه جنگای را از صاال یت دیاوان اساتلنا
ساخت .شورای اعنیت نیز به عوجب قطعناعۀ  1533عصوب  2225پروندۀ ساودان را باه ا هاام
نقض قوق بشر و نیز قوق بشردوستانه به دیوان ارجاع کرد .دیاوان باه عوجاب آن قطعناعاه
نیبت به جرامه ار کابی از سال  2222به بعد صال یت رسیدگی دارد .شورای اعنیت به عوجاب
قطعناعۀ  1312عصوب  2211پرونادۀ لیبای را باه ا هاام جارامه یلیاه بشاریت ،نقاض قاوق
بشردوستانه و جرامه جنگی و نقض قوق بشر به دیوان ارجاع داد .البته دیوان باه عوجاب ایان
قطعناعه نیبت به جرامه ار کابی از  2211به بعد صال به رسیدگی است.
هنگاعی که دفتر دیوان براساد صال یت عکانی اقدام عیکند ،عی واند همۀ جرامه ار کاابی
در قلمرو هر دولت را عورد حقی قرار دهد؛ البته ارجاع پرونده به دیوان وسا شورای اعنیات
یا صدور ایالعیه وسا دولت غیریضو بدون وجه به ابعیت یا علیت عاتهه صاورت عایگیارد.
دفتر عی واند در عواردی که صال یت انحصاری براساد ابعیت ایمال عیشود ،جرامه ار کاابی
وسا بعۀ دولت یضو یا دولتی را عورد حقی قرار دهد که ایمال صال یت دیوان را براسااد
بند  3عادۀ  12اساسناعه پذیرفته است ،تی اگر آن رفتار در قلمرو دولات غیریضاو اساساناعه
ا فاق افتاده باشد .البته ععیارهای صال یت گزینشی دیوان باید ریایت شود .شاایان ککار اسات
در ابعیت عؤثر در عوارد ابعیت عضایف 1که عربوا به صال یت شخصی دیاوان اسات ،عاانعی
برای ایمال صال یت کیفری آن نمیباشد .در پرونده سا ل یاج دادستان یلیه لورنات گبااگبو،
برای عحافیت از شهودی که دارای ابعیت عضایف بودند ،عکانیزمها و روشهایی وسا «وا د
1. dual national
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شهود و قربانیان» 1ا خاک شد ( .)ICC,2015: 4از طرفی ارجاع یک وضعیت وسا شورای اعنیت
با استناد به فصل هفاته عنشاور ساازعان علال ،دیاوان را قاادر عایساازد اا بادون وجاه باه
عحدودیتهای ابعیت یا عحل وقوع جرم عذکور در عادۀ  12اساسناعه ،صال یت خود را ایماال
کند ،اعا نمی واند از ععیارهای ا راز صال یت عوضویی و زعانی خود (عواد  5و  11اساساناعه)
خطی کند .بهیبار ی همۀ عوارد عذکور در اساسناعه از جمله کمیلی بودن صاال یت دیاوان و
عقررات عربوا به همکاری بین المللی هه باید وسا شورای اعنیات در ارجااع هار پروناده باه
دیوان ریایت شود ( .)ICC,2016: 26-28

 .2قابلیت پذیرش و استماع دعوی
دیوان طب عادۀ  13اساسناعه ،صال یت خود و قابلیت استماع دیاوای ارجاایی را رأساا ا اراز
خواهد کرد (صال یت در عیین صال یت) .در عوارد ارجاع پرونده وساا شاورای اعنیات هاه
طب عادۀ  53اساسناعه ،دادستان علزم باه شاروع حقیقاات نییات و باا وجاه باه «اقتضاای
یدالت» و در صورت وجود ادلۀ کافی برای عقیب عتهه بهدلیل ار کاب جرم در یطۀ صال یت
دیوان (عادۀ  5اساسناعه) صمیه عیگیرد .در این عاوارد هاه شاورای اعنیات نمای واناد هایچ
دخالتی کند ،عگر اینکه دولتهای کی ربا (عتهه و قربانی جرم) از همکااری باا دیاوان اعتنااع
کنند .در این صورت شورای اعنیت عی واند این یدم همکاری را از عوجبات هدیدکنناده صال
ا راز کند (عادۀ  33عنشور) .البته نها عوردی که شورای اعنیات عای واناد در نحاوۀ یملکارد
دیوان اختالل ایجاد کند ،عربوا به ععل کردن حقیقات و رسیدگیهای شروعشاده در دیاوان
است که ععموال با استناد به هدید صل (عادۀ  33عنشور) صورت عیگیرد .دیوان در این عاوارد
طب عادۀ  10اساسناعه برای یک دورۀ زعانی  12عاهه با اعکان مدید ،رسیدگی باه آن پروناده
و وی ایضای دامه شورای اعنیت عای واناد
را به أخیر عیاندازد (زعانی .)81 :1383 ،البته
عانع این دخالت شود .عجمع یموعی هه عی واند با جلب افکار یموعی در صمیهگیری شاورای
اعنیت و اختالل در نحوۀ یملکرد دیوان نقه داشاته باشاد (برا ای .)15 :1382 ،بادین ر یاب
عی وان گفت که قابلیت پذیرش و استماع دیوا پس از طی عرا ل عذکور وسا اختیار ایطایی
به دادستان طب ش «ب» بند  1عادۀ  53و باا ا اراز شاروا عاذکور در عاادۀ  11اساساناعه
صورت عیگیرد ( .)ICC, 2013: 43عادۀ  11اساسناعه دربارۀ صال یت کمیلی و شدت ار کااب
جرم است که باید اعکاان رسایدگی عاؤثر هاه باه آنهاا اضاافه شاود اا جادی ارین جارامه و
عیئول رین افراد عحاکمه شوند ،زیرا چون دیوان در صور ی عی واند شروع باه رسایدگی کناد
که طب عادۀ  11اساسناعه ا راز کند که دولتهای کیصالح (دولت عحل وقوع جارم و دولات
1. (VWU)Victims and Witnesses Unit
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عتبوع عته ه) مایلی به ا راز صال یت خودشان نداشته باشند یا از این اعر نا وان باشند .البتاه
دیوان طب بند 12عادۀ  33اساسناعه عی واند در این عوارد به دولتهاای یضاو عشااوره بدهاد
(شریعت باقری .)113 :1380 ،دیوان در خصوص ا راز شدت جرم ار کابی عای واناد باا ایجااد
عمنوییت قوقی بیه از د ،عانع فییر عوسعی گاردد کاه بازدارنادگی دیاوان 1را خدشاهدار
عیکند ( .)ICC,2016: 30-32یواعلی که در ا راز شدت جرم عادنیر دیاوان قارار عایگیرناد،
شاعل عال یات کیفی و کمی عر با با «عیزان ،عاهیت ،شیوۀ ار کاب و أثیر جرامه» عیشاوند
((.)ICC, 2009: 29(2

 .3منافع جامعۀ بینالمللی و عدالتمحوری
حق یدالت کیفری بینالمللی در جاععۀ بینالمللی عیتلزم استقالل نهاد قضایی عیئول حق
یدالت کیفری است ا فارغ از نفوک سیاسی و قدرت اجرایی اکه بتواناد اقادام کناد .از طرفای
اجرای یدالت باید بهصورت عیتمر و داممی صورت بگیرد .اعا در طول اریخ بارها یدالت کیفری
دستاویزی برای ایمال زور فا حان جنگها و زورعداران جاععۀ بینالمللی باوده اسات و صالحی
و و) در جاععۀ بینالمللی پیاده کردهاند .از طرفی عنشور
طب عنافع خودشان (با استفاده از
صرفا در پی حق صل است و سازوکاری برای ایمال یدالت کیفری ندارد .عقیاب ،عحاکماه و
عجازات عجرعان بینالمللی و شکلگیری نیه یموعی و برقراری صل و اعنیت واقعی در جاععۀ
جهانی اثر عهمی در حق یدالت کیفری دارد ،چهبیا حق یدالت عنوا به عجاازات افارادی
و و برخوردارند .از طرفی اختیارا ی که طب اساسناعۀ دیوان باه شاورای
باشد که از اعتیاز
اعنیت واگذار شده ،یعنی «ارجاع پرونده ،یهیل همکاری بینالمللای و ععاضادت قضاایی باین
دولتها و دیوان ،علی حقی و عقیب و شخیص یمال جااوز» عوجباات خدشاهدار کاردن
استقالل دیوان را فراهه عیکند و عانع حق یدالت عیشود .در این زعینه عی وان به قطعناعاۀ
 1122شورای اعنیت در سال  2222اشاره کرد که عوجبات عصونیت صل بانان سازعان علال از
صال یت دیوان را فراهه کرد (برا ای .)155 :1382 ،آزاد باودن عجارم و اداعاۀ زنادگی یاادی
یلیرغه ایجاد اختالل در جاععه عغایر با اصل یدالت است (عؤعنی.)258 :1331،
بهطور ک لی عنافع و یدالت در اغلب عوارد عر با با بررسی غیر قوقی و واشی یک پروندۀ
قوقی است که در انتخاب پروندۀ ارجایی به دیاوان نقاه اساسای دارد .دیاوان بارای حقا
یدالت باید فظ عنافع قربانیان جرامه بینالمللی و عحافیت از آنها را در اولویت قرار دهد .ایان
اعر طب بند  1عادۀ  08اساسناعه دیوان عشمول صال یت گزینشی آن عیگاردد( ICC,2016:
 .)33سپس بند  1عادۀ  11اساسناعه عقرر عیدارد که پروندههاای عطرو اه بایاد باا وجاه باه
1. deterrent role
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قابلیت استماع آنها ارزیابی و گزینه شوند .شعبۀ جدیدنیر دیوان در این خصوص بیان داشت
که در ایجاد عانع قانونی و ه ر گونه عحادودیتی بایاد از فیایر عوساع ا تاراز گاردد اا نقاه
بازدارندگی دیوان خدشهدار نشود ( .)ICC, 2013: 59شدت جرم ار کاابی باه « عاداد قربانیاان
عیتقیه و غیرعیتقیه جرم ار کابی ،وسعت خیارات وارده باألخص (آسیبهای بادنی و روانای)
به قربانیان و خانوادۀ آنها ،گیترۀ زعانی یا جغرافیایی جرم ار کاابی» بیاتگی دارد .عاهیات هار
جرم شاعل یناصر خاص آن نییر «قتل ،جاوز به ینف ،جرامه یلیاه اطفاال ،شاکنجه ،حمیال
شرایا سخت زندگی به یک گروه با هد ناابودی ،ابزارهاای عاورد اساتفاده در ار کااب جارم،
عیزان دخالت در جرم ار کابی ،قصد عجرم ،سازعانیافته بودن یا طرا ی قبلی آن ،سوءاساتفاده
از قدرت یا جایگاه اداری»عجرم عیشود .یناصر خاصای کاه در انتخااب و گازینه هار پروناده
عی واند عؤثر باشند یبارتاند از« :آسیبپذیری قربانی ،انگیزه ار کااب جارم از جملاه بعایض،
نوع جرم ار کابی (ار کااب جااوز باه یناف) یاا خشاونت در جهات از باین باردن یاک گاروه
آنهاا ،ارد
(نیلزدایی) است» ( .)ICC,2013: 62-63رنجهای قربانیان ،افزایه آسایبپاذیری آن ها
ناشی از جرم ار کابی یا خیارات زییت عحیطی ناشای از جارم ار کاابی ،خیاارات اقتصاادی و
اجتمایی حمیلی به جواعع بیانگر اثرات هر جرم بینالمللی است ( .)ICC, 2013:65هماۀ ایان
استانداردها و ضوابا یینی عذکور در اساسناعۀ دیوان نه نها عانع ا خااک صامیمات خودسارانه
وسا دیوان و استبداد قضایی آن عی شود ،بلکه حق یدالت کیفری را یهیل عیکناد .البتاه
نقه همکاری شورای اعنیت و سایر دولتهای درگیر (دولتهای عتبوع عجرم و عجناییلیاه و
دولت عحل وقوع جرم) در هیۀ ادله و اأعین بودجاۀ الزم بارای انجاام حقیقاات دیاوان و در
نهادینه شدن یدالت کیفری بینالمللی انکارناپذیر است.

معیارهای ثانویه انتخاب پروندههای ارجاعی
ععیارهای ثانویهای که وسا دادستان برای گزینه پروندههای عطرو ه و حق یدالت کیفری
ایمال عیشوند یبارتاند از:شدت جرم ار کابی ،عیزان عیئولیت عتهمان و ا هاعات وارده.

 .1شدت جرائم
این ععیار براساد عیزان عیئولیت عتهمان و نوع ا هاعاات عاورد ارزیاابی کمای و کیفای قارار
عیگیرد ( .)ICC,2016: 37دفتر دیوان طب طرح استرا ژیک  2212اا  ،2215ابتادا جارامه و
ا هاعا ی را که باید عورد حقی قرار گیرند عیین و عتهه را براسااد ادلاۀ عوجاود ،شناساایی
عیکند .به یبار ی دفتار دیاوان بایاد در خصاوص ا هاعاات عشاابه نیاز عباادرت باه گازینه و
اولویتبندی پروندهها کند که این اعر بیانگر نویی بعایض و باهکاارگیری ععیارهاای چندگاناه
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است .از همین رو ،دادستان وقتی درخواست بازداشت عوقت یا ا ضااریهای را عایدهاد کاه آن
پرونده اوال قابل استماع باشد و ثانیا شاهدان یا قربانی پس از بازداشت عتهه عایل به همکااری و
ادای شهادت باشند .بدین ر یب دفتر دادستانی در صور ی عی واند به کار خود در رسیدگی باه
یک پرونده اداعه دهد که این عوارد عحق شده باشند :الاف) درخواسات کتبای صاورت گرفتاه
باشد؛ ب) ادلۀ کافی وجود داشته باشد؛ ج) بتوان در بازۀ زعانی ععقول ادله و عدارک بیشتری را
جمعآوری کرد؛ د) زعینههای ععقول و عتعارفی 1برای انتیاب ا هام به عتهه وجود داشته باشد.
برای علال در وضعیت دارفور سودان در پروندۀ یمرالبشیر ،دیوان بیان عیکند کاه زعیناههاای
ععقولی برای انتیاب جرامه در صال یت دیاوان باه او وجاود دارد و باه هماین دلیال ،دساتور
بازداشت او صادر عیشود .ولی به دلیل آنکه عتهه فراری است و دیوان رسایدگی غیاابی نادارد،
پرونده در شعبۀ دادگااه عقادعا ی بااقی خواهاد عاناد (.)ICC, The Prosecutor v. Al Bashir
ازاین رو ابتدا عداد عحدودی از عتهمان ساط بااال و عتوساا را عاورد حقیا و عقیاب قارار
عیدهد ا در نهایت چشهانداز ععقولی برای اعکان عحاکماه و عجاازات افاراد دارای عیائولیت
بیشتر فراهه شود .در ای ن خصوص دفتر دادستانی همواره بر گیترۀ وسایعی از جارامه عتمرکاز
عیشود ا بتواند سازعانها ،ساختارها و افراد عیئول را شناسایی کند .با وجه به اینکاه دیاوان
آنهاا به
باه
نمی واند وقعات همۀ قربانیان را پاسخ دهد ،در گزینه قربانیان و رسیدگی به پرونادۀ آن ها
برخی نکات وجه ویژه دارد که یبارتاند از :الف) دیدگاهها و نیرهای آنها؛ ب)عکا بات و رواباا
با جواعع عؤثر در نقه دیوان و صمیمات دفتر آن؛ ج) اطمینان و ضمین فایت و عراقبت از
آنها در زعان ادای شهادت و همکاری با دیوان ( .)ICC, 2015:34-35برای علاال ،شاعبۀ بادوی
دیوان یوگیالوی در پروندۀ جلیییک بیان داشت ،ایهارات وی دربارۀ یدم ریایت اصل انصاا
برای رسیدگی به جرامه عتهمان دونپایه ،عیموع نییت (کریانگ سااک .)513 :1383 ،شاایان
ککر است که دفتر دیوان عوارد حقی و عقیب جرامه ار کابی یلیاه کودکاان را اولویاتبنادی
کرده و سند سیاست جاعع برای کودکان را هیه نموده است ( .)ICC, 2016-2018: 39از طرفی
بند 2عاده 23عقررات دفتر دیوان ،صری عیکند ،یواعال عاؤثر در ارزیاابی هار پروناده شااعل
«عیزان ،عاهیت و شیوۀ ار کاب و أثیر جارم ار کاابی» عایگاردد(( .)ICC, 2009: 29(2ساپس
عداد قربانیان ،وسعت خیارت و صدعات جیامی و روانای وارده باه قربانیاان و خاانوادۀ آن ها،
آنهاا،
گیترۀ زعانی و عکانی جرم ار کابی عبنای گزینه هر پرونده قرار عیگیرند .در آخر شدت جرم
ار کابی ،نوع جرم نییر قتل ،زنای به ینف ،جرامه یلیه کودکان و حمیل شرایا سخت با هد
نابودی یک گروه خاص ،شیوۀ ار کاب جرم ،سازعانیافته بودن آن ،سوءاستفاده از قدرت ،وسعت
خیارات زییت عحیطای ،اقتصاادی و اجتماایی جارم ار کاابی از نیار بهارهبارداری و صار
غیرقانونی عنابع طبیعی ،عبنای گزینه پروندهها خواهند بود (.)ICC ,2016: 38-41
1. reasonable grounds
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 .2میزان مسئولیت متهمان
دفتر دادستانی همواره درصدد عقیب افراد دارای بیشترین عیائولیت اسات (.)ICC,2016: 43
وسعت عیئولیت هر عتهه براساد عاهیت رفتار غیرقانونی ار کاابی ارزیاابی عایشاود و عیازان
دخالت ،قصد و انگیزۀ عتهه از جمله « بعیض و هر گونه سوءاستفاده از قدرت یاا عقاام رسامی
آنهاا،
عتهه» بررسی عیشوند .خیارات وارده باألخص عیزان صدعات وارده به قربانیان و خانوادۀ آن ها
عاهیت رفتار غیرقانونی ،ابزار و وسایل بهکاربرده شده در ار کاب جارم ،عیازان عشاارکت عاتهه،
قصد ،شیوۀ ار کاب جرم ،زعان و عکان آن ،سن و شرایا اقتصادی و اجتمایی عتهه نیز عادنیر
قرار خواهند گرفت ().) ICC, 2002: 145(1)(c
شرایا عشدده که در ا راز صال یت دیوان عدنیر قرار عیگیرند ،یبارتاناد از :الاف) هرگوناه
عحکوعیت کیفری قبلی حت صال یت دیوان یا دارای عاهیت عشابه؛ ب) سوءاستفاده از قادرت و
عقام رسمی؛ ج) ار کاب جرم یلیه قربانیاان بای دفااع یاا افاراد غیرنیااعی عاورد مایات قاوق
بشردوستانۀ بینالمللی نییر زنان ،کودکان و افراد سالمند؛ د) ار کاب جرم همراه با خشونت خااص
یا قربانیان عتعدد؛ ه) انگیزههای عمدی و بعیضآعیز در ار کاب جرم ().)(ICC, 2002: 145(2)(b
ا راز عیئولیت کیفری یک فرعانده نیاعی و سایر افراد عشابه وی عنوا به ا راز این عوارد
است :الف) ار کاب جرامه عذکور در عادۀ  5اساسناعۀ دیوان و اینکه جرم وسا نیروهاای حات
اعر و کنترل عؤثر یا حت اختیار و یلا او ار کااب یافتاه باشاد؛ ب) جارامه ار کاابی ناشای از
کو اهی او در ایمال کنترل صحی بر این نیروها باشد ،البته بهشرطی که فرد عتهه عایدانیاته
یا باید عیدانیته که این نیروها در ال ار کاب جرم هیتند یا قصد ار کاب آن جرم را دارناد و
در ا خاک همهۀ اقداعات الزم و ععقول برای جلوگیری از ار کاب آن جارم یاا ارجااع پروناده باه
عراجع کی صالح برای رسیدگی قضایی کو اهی کرده باشد .این قواید در خصوص هر ناوع عقاام
عاافوق 1و عقاام زیردسات ( )subordinatesایماال عایشاود (عااده  28اساساناعه) .ایان عااده
عیئولیت کیفری فرعاندهان را ناشی از قدرت کنترل آنها بر زیردستانشاان عایداناد ( ICC,
.)The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba, 2016: 172

 .3اتهامات
دفتر دیوان همواره وجه خاصی به جراممی نییر «جرامه یلیه اطفال ،جاوز به ینف ،ملاه باه
اعاکن فرهنگی ،عذهبی و اریخی و پرسنل نیروهای افظ صل » دارد که بهطور سانتی حات
عقیب قرار عیگیرند .در این راستا باا أک یاد بار شادت جارم ار کاابی خواساتار رفاع هرگوناه
عصونیت کیفری عتهه یا عتهمان و ضرورت پیشگیری از این جارامه شاده اسات ( ICC,2016:
1. superior
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 .)46عقررات عختلف اساسناعه دیوان (قواید آیین دادرسی و ادله و یناصار جارامه) بار اهمیات
حقی و عقیب عؤثر بر جرامه ار کابی یلیه کودکان یا جرامه أثیرگذار بار آنهاا و عحافیات از
قوق و عنافع آنها أکید دارد .این عوارد شاعل جرامه خاص یلیه کودکان علال جارامه جنگای
عر با با استخدام 1یا بهکارگیری اجباری 2و بهرهگیری از اطفال زیر پانزده ساال بارای شارکت
فعال در عخاصمات و نیز جراممی عیگردد که کودکان را حت أثیر قرار عایدهاد .چاون ایان
جرامه همانند جرم جنگی ناشی از مله به ساختمانهای آعوزشی و درعانیاناد ( ICC, Policy
 .)on Children, 2016: 2البته گاهی اطفال ،عر کب اصلی جرامه بینالمللای هیاتند کاه بایاد
عقررات حقی و رسیدگی خاصی برای آنها عیین شود .در سیرالئون ،کودکان رباوده و عجباور
به رور و قطع ایضای بدن غیرنیاعیان عی شدند .در روانادا کودکاان عیاتقیما عر کاب قتال و
نیلزدایی شدند که اغلب از خاانوادههاای فقیار بودناد ( .)UNICEF, 2002: 33-34اساتخدام
کودکان در جنگ همچنان عوضویی شاایع و از جدیاد رین عوضاویا ی اسات کاه وارد ادبیاات
جرامه جنگی در قوق بین الملل کیفری شده است .البته دادگااه ویاژۀ سایرالئون و دیاوان در
وسعۀ این جرم جدید با چالههایی روبهرو شدهاند (.)McBride, 2014
شایان ککر است که فقدان وجه قوقی از جنبۀ قوق بینالملل کیفری باه نقاض قاوق
فرهنگی ،اجتمایی و اقتصادی وجیه ناپذیر است .چنین رفتااری در صاورت وجاود ساه عؤلفاه
عی واند همچون جرامه جنگی بهشمار آید :الف) عریف دقی این نقضها؛ ب) اکمیات قوایاد
قوق بشر در عخاصمات عیلحانه؛ ج) بیین دقی روابا قواید قوق بشر ،قوق بشردوستانه
و قوق بینالملل کیفری (.)Schmid, 2011: 525-526

نتیجهگیری
دیوان بینالمللی کیفری برای رسیدگی به پروندههای کیفری بینالمللی با عحدودیتهاای زیااد
از جمله کمیلی بودن صال یت آن ،کمبود عنابع عالی و انیانی روبهروسات .باه هماین سابب
عجبور به اولویتبندی و گزینه از بین پروندههای ارجایی اسات کاه وساا دادساتان دیاوان
براساد اصول استقالل ،بیطرفی ،واقعیت های هر پرونده ،ععیارهای قانونی (از جمله صاال یت
کمیلی و اولویت رسیدگی علی) و بدون پیهداوری انجام عیگیرد که بهینوان عبانی صال یت
آن بهشمار عی روند .دیوان در گام اول به بررسی این عوارد عیپاردازد .و ساپس در گاام بعادی
ععیارهای اولیه و ثانویۀ خود را عورد وجه قرار عیدهد.
اولویتبندی پرونده از ش «ب» بناد  1عاادۀ  51اساساناعه اساتنباا عایشاود کاه دفتار
1. enlistment
2. conscription
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اقداعات عناسب را برای ضمین حقیقات قضایی و عقیب عؤثر جارامه ا خااک عایکناد و بارای
انجام چنین اقداعی ،عنافع و اوضاع و ا وال قربانیان و شهود از جمله سن و جنییت عاذکور در
بند  3عادۀ  1اساسناعه و سالعتی آنها ،عاهیت جارامه باهخصاوص در جارامه جنیای و جارامه
جنییتی و خشونت یلیه کودکان را عدنیر قرار عیدهد .بارای اولویاتبنادی پرونادههاا ،دفتار
ععیارهای اولویتبندی زیر را عورد وجه قرار عیدهد:
الف) ارزیابی عقاییهای از عیان پروندههای انتخابی براساد یواعل عشابه کاه هادایتگر انتخااب پروناده
است؛ ب) اینکه آیا یک شخص یا ایضای یک گروه سابقا بهوسیله دفتر یا یاک دولات بارای جارامه جادی
دیگری عورد حقی یا عقیب قرار گرفتهاند یا خیر؛ ج) أثیر حقیقات و عقیبات بر قربانیان جرامه و جواعاع
عتأثر از آن؛ د) أثیر حقیقات و عقیبات بر جنایات یا شکیالت آنها در جهت پیشگیری و عمانعت از ار کاب
این جرامه در آینده؛ ها) أثیر و وانایی دفتر در پیگیری عوف و عؤثر پروندهها با چشهانداز ععقول عحکوعیت؛
و) کیفیت و کمیت عدارک عجرعیت و برمه در دسترد دفتر عانند دسترسی به عدارک اضافی و خطرهای
خریب آنها؛ ز) همکاری بینالمللی و کمکهای قضایی برای مایت از فعالیتهای دفتر؛ ح) یرفیات دفتار
برای انجام عؤثر حقیقات ضروری در دورۀ زعانی عتعار و ععقول شاعل وضعیت اعنیتی در عنطقاهای کاه
دفتر در ال انجام یملیات است یا جایی که افراد در کناار دفتار همکااری عایکنناد و واناایی دیاوان در
عحافیت از افراد در خطر که عمکن است بهدلیل همکاری آنها با دفتر برایشان بهوجود آعده باشد.
ععیارهااای یملیااا ی و راهبااردی اولویااتبناادی پروناادۀ عااذکور بااهصااورت دسااتورهای
سلیله عرا بی از باال به پایین ایمال نمی شوند .ارزش خاص ععیارهای عذکور به اوضاع و ا اوال
هر پرونده بیتگی دارد.
گزینه و اولویتبندی در رسیدگی به جرامه بینالمللای ،بعاد از بررسای عباانی صاال یت
(ا راز صال یت عوضویی ،زعانی ،عکانی و شخصی دیوان) ،با در نیر گارفتن یادالتعحاوری و
قابلیت استماع و پذیرش دیوا و عنافع جاععاۀ باینالمللای باهیناوان ععیارهاای اولیاۀ انتخااب
پروندههای ارجایی انجام عیپذیر د .ساپس ععیارهاای ثانویاۀ گازینه از جملاه شادت جارامه
ار کابی ،عیزان عیئولیت عر کبان و عاهیت ا هاعات عدنیر قارار عایگیارد کاه شااعل عیازان،
عاهیت و شیوۀ ار کاب و أثیر جرم ار کابی و عداد قربانیان ،وسعت خیارت و صدعات جیامی
و روانی وارده به قربانیان و خانوادۀ آنها ،گیترۀ زعانی و عکانی جرم ار کابی ،شدت جرم ار کابی
و نوع جرم ار کابی عانند قتل ،زنای به ینف ،جرامه یلیه کودکاان و حمیال شارایا ساخت باا
هد نابودی یک گروه خاص عیشود .نکتۀ بعدی که عورد وجه و ارزیابی قرار عیگیرد عرباوا
به شیوه و ابزار ار کاب جرم ،سازعانیافتاه باودن آن ،سوءاساتفاده از قادرت ،وساعت خیاارات
زییت عحیطی ،اقتصادی و اجتمایی جرم ار کابی از نیر بهرهبرداری و صر غیرقاانونی عناابع
طبیعی و مله به اعاکن فرهنگی و اریخی است.
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