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هاي المللی کیفري در پروندهبررسی عملکرد دیوان بین

المللی منازعات مسلحانه غیربین

1وندسمانه گیال

چکیده

اي نظـام حقـوق داخلـی بـه انـدازه     ، المللی به هر علتی رخ دهدمنازعات مسلحانه غیربین

المللی را ناتوان خواهد شد که از عهده مدیریت امور برنیامده و حکومت قواعد حقوقی بین

المللی کیفـري راهکـاري بـراي جلـوگیري از     وجود مرجع قضایی به نام دیوان بین.طلبدمی

المللی کیفـري در  رویه قضایی دیوان بینهدف تحقیق بررسی .گسترش این منازعات است

تحلیلـی -صورت توصـیفی به، ايباشد که با استفاده از منابع کتابخانهمورد این منازعات می

دیوان به این ترتیب است  2دستاوردهاي بررسی پرونده هاي.مورد پژوهش قرار گرفته است

، ند تکمیلی بودن صالحیتشهاي زیاد مانها با محدودیتکه دیوان براي رسیدگی به پرونده

بنـدي و گـزینش از   به همین سبب مجبور به اولویت.رو بودکمبود منابع مالی و انسانی روبه

براساس معیارهاي کمیت و کیفیت مدارك ، هاي ارجاعی توسط دادستان دیوانبین پرونده

وامع متاثر از تاثیر تحقیقات و تعقیبات بر جنایات و همچنین بر قربانیان جرائم و ج، مجرمیت

-ي بـین منـافع جامعـه  ، ي تحقیق یا تعقیب شخص و یا اعضاي یک گـروه بررسی سابقه، آن

ي گسـتره ، شـدت جـرائم ارتکـابی   ، قابلیت استماع و پذیرش دعـوا ، محوريعدالت، المللی

samaneh.gilavand@yahoo.comکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ایمیل  .1

آل حسـن، ژرمـن کاتانگـا،    :2018الـی   2014هـاي  المللـی بـین سـال   هاي مربوط به منازعات مسلحانه غیربینپرونده .2

.توماس لوبانگا دییلو، ویلیام سامویی روتو، جوشوا آراپ سانگ، ماتیونگوژولوچوي
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وســعت خســارات و صــدمات جســمی و روانــی وارده بــه ، زمــانی و مکــانی جــرم ارتکــابی

.عوامل مشدده جرم ارتکابی شد، ي ارتکاب جرمت و شیوهمیزان و ماهی، قربانیان

المللی کیفريدیوان بین، المللیغیربین، مسلحانه، منازعات:واژگان کلیدي

مقدمه

هاي اتفاق افتاده میـان کشـورها مخاصـماتی بـوده کـه گـوي سـبقت از        در کنار جنگ

گفت وگوي مرگبـار میـان   گر اند منازعاتی که توصیف دولی ربودهمخاصمات مسلحانه بین

افتند و طرفین درگیر گروهی از اتباع  تنها در سرزمین یک کشور اتفاق می، دو برادر هستند

آمارهاي موجود پـس از  .یا با نیروهاي مسلح حکومتی هستند، مخالف حکومت با یکدیگر

تر المللی چهار برابر بیش گر آن است که مخاصمات مسلحانه غیربینجنگ جهانی دوم بیان

درصد قربانیان بـه ایـن مخاصـمات تعلـق      80اند و تقریباً المللی قربانی گرفته از منازعات بین

.دارند

، کشیده شدن این مخاصمات به شوراي امنیت و مداخله این رکـن سـازمان ملـل متحـد    

المللی یافته و دیگر داخلی محض  ابعاد بین، دلیلی بر این مدعاست که این مخاصمات، خود

اندیشـه   1998ژوئیـه   17در  2کیفريالمللی با تصویب اساسنامه دیوان بین1.شوندنمی قلمداد

المللی رنگ واقعیـت   ترین جنایات بینالمللی با صالحیت رسیدگی به فجیع ایجاد مرجع بین

اي که از جنگ جهانی دوم تاکنون هاي مسلحانهکه اکثر منازعهبا وجود آن.به خود گرفت

تحقیقات اندکی در مـورد بررسـی اعمـال    ، المللی توصیف کردان غیر بینتورخ داده را می

کتیک همانندي و تفاوت، تهران، فرهنـگ نشـر نـو، چـاپ     اهللا، صلح جاویدان و حکومت قانون دیالفلسفی، هدایت .1

ص1390اول، ،232.

International(المللی کیفري دیوان بین.2 Criminal Court(رسـیدگی  المللـی بـراي    دائمـی بـین  دادگـاه نخستین

.قـرار دارد هلنـد ، الهـه جنایت تجاوز است که مقر آن درو جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت، کشی نسلجرایمبه

تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشـورهاي عضـو انجـام     کند که پس از این این دادگاه به جرایمی رسیدگی می

.به این دیوان احاله شده باشدشوراي امنیت سازمان ملل متحدشده باشد یا اینکه با تصویب
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تحقیقات جدید در این عرصـه  .المللی در مورد آنها انجام شده استحقوق بشردوستانه بین

العاده و محیط عمدتاً سیاسـی منازعـه   پیچیدگی فوق.شودبنا به دالیلی با دلسردي مواجه می

.اي را براي تحقیق در این عرصه ایجاد نموده استویژه المللی دشواريمسلحانه غیر بین

هـاي مربـوط بـه    در پرونـده  1مسئله مورد بررسی در تحقیق این است که عملکرد دیوان 

به عبارتی عملکرد دیـوان از جهـات اصـولی    ، المللی چگونه است منازعات مسلحانه غیر بین

سـو بـا اصـول و قواعـد     انـدازه هـم   مورد ارزیابی قرار گرفته تا روشن شود که دیوان تا چـه 

.داردهاي این منازعات گام برمیالمللی در رسیدگی به پروندهبشردوستانه بین

المللـی چگونـه   هاي منازعـات مسـلحانه غیـربین   عملکرد دیوان در پرونده:سوال تحقیق

است؟

جامعـه   نژاد و هر آیین حقوقی به مثابه یک، ها را با هر رنگدیوان تمامی کشور:فرضیه

المللی در نظر گرفته که ارتکاب جرم در هر نقطه از آن امري واحد و نیازمند بررسـی و  بین

هـا در مقابـل جـرایم رخ داده مسـئول و ملـزم بـه همکـاري        دولـت .مسئولیتی عمومی اسـت 

بـراي  ، دفتر دادستانی دیوان اقدامات مناسب را بر اساس اصول و معیارهاي مشخص.هستند

، منـافع ، کند و بـراي چنـین اقـدامی   قضایی و تعقیب موثر جرائم اتخاذ می تضمین تحقیقات

ماهیـت جـرائم بـه    ، هـا جنسیت و سالمتی آن، اوضاع و احوال قربانیان و شهود از جمله سن

.دهدخصوص در جرائم جنسی و خشونت علیه کودکان را مد نظر قرار می

.اي اسـت منـابع کتابخانـه  تحلیلی و با کمـک از  -روش پژوهش در این تحقیق توصیفی

ي متـون خـارجی   ي منابع قابل دسترس و ترجمهآوري اطالعات از طریق مطالعهروش جمع

هاي اطالعـاتی  مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین جستجو در فضاي مجازي و پایگاه داده

.باشدمی

:برشمرده است 2هیرش الترپتچ چهار معیار ذیل را براي شناسایی مخاصمه

.المللی کیفري استمنظور از دیوان تا پایان متن مقاله، دیوان بین .1

.المللی استتا پایان متن مقاله منظور از مخاصمه همان منازعه مسلحانه غیربین.2
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باید یک منازعه مسلحانه با ویژگی عام وجود داشته باشد؛  -1

کنندگان بایـد بخـش قابـل تـوجهی از آن سـرزمین را تصـرف کـرده و اداره        منازعه -2

2.شورشیان باید بر بخشی از قلمرو سرزمینی تسلط پیدا کرده باشند 1نمایند؛

-یافتهنیروهاي مسلح سازمانها را مطابق با قواعد جنگ و از طریق آنها باید درگیري -3

.هدایت نمایند، اي که تحت نظر یک مقام مسئول است

هاي خـارجی را ملـزم نمایـد برخوردشـان را از     باید شرایطی موجود باشد که دولت -4

.طریق شناسایی مخاصمه تعریف نمایند

هدایت منازعات از جانب فرماندهی مسؤل است تا نیروهاي شورشی مجبور بـه رعایـت   

منظور این نیست که الزاماً سیسـتم مبتنـی   ، البته.باط نظامی شده و خودسرانه عمل نکنندانض

بلکـه تنهـا بـدین معنـی اسـت کـه یـک گـروه         ، بر سلسله مراتب نظامی وجود داشـته باشـد  

ریزي و اجـراي عملیـات نظـامی مسـتمر و هماهنـگ و از      شورشی از یک سو قادر به برنامه

3.رت بالفعل باشدسوي دیگر تحمل انضباط به صو

البته نه به ایـن معنـا کـه    .انجام عملیات نظامی مستمر و متمرکز از جانب شورشیان است

هاي اداري ایجاد کرده باشند بلکه صرف هدایت عملیات نظامی به صورت منسـجم  دستگاه

منظور از متمرکز بودن عملیات نظامی این است که عملیاتی توافق .کندو مستمر کفایت می

4.جمعی و هماهنگ صورت بگیرد، برنامه ریزي شده، هشد

مخاصمه را ، ماده هشتم خود 2بند »و«اساسنامه رم به عنوان سند مؤسس دیوان در جزء 

ي مجید شـایگان فـرد،   المللی، ترجمهالمللی در حقوق بشردوستانه بینمفهوم منازعه مسلحانه غیربینکولن، آنتونی،  .1

.44، ص 1396تهران، انتشارات شهردانش، چاپ اول، 

 الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، تهـران، نشـرمیزان،  ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین .2

.84، ص 1384چاپ اول، 

3 . Moir,L.,THE LAW OF Internal Armed Conflict,Cambridge University PRESS,2004,P.78.

4 . Verhoeven, S., “International and Non-International Armed Conflicts” , Katholieke

University Leuven, Faculty of Law, Working Paper No.107, 2007, p.17.
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مسـلح سـازمان   هـاي   منازعه مسلحانه طوالنی مدت میان نیروهاي مسـلح حکـومتی و گـروه   

سـرزمینی تنهـا یـک دولـت      هایی قلمداد نموده است که در قلمـرو یافته یا میان چنین گروه

آستانه مورد نیاز براي تشخیص مخاصـمه بـر مبنـاي دو معیـار آورده تعریـف      .افتداتفاق می

المللی کیفري یوگسالوي در قضیه تادیچ یعنی طوالنی بـودن مـدت خشـونت و     دادگاه بین

1.یافتگی گروه مسلح مخالف قرار داده شده است سازمان

هیچ کس به موجب این اساسنامه نسـبت بـه   «اساسنامه دیوان 24ي ماده 1به موجب بند 

.»مسئولیت کیفري نخواهد داشت، االجرا شدن آن مرتکب شده استعملی که قبل از الزم

این اساسنامه از نخستین روز ماه بعـد از  «اساسنامه  126ي ماده 1از طرف دیگر بر اساس بند 

موافقت یـا الحـاق نـزد دبیـر     ، پذیرش، بشصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصوی

اساسنامه ، با در نظر گرفتن مقررات این ماده».االجرا خواهد شدکل سازمان ملل متحد الزم

2.االجرا گردیده استالزم، 2002از اول ژوالي 

المللی کیفري که پس از جنگ جهانی دوم و قبل از تصـویب  بینهاي صالحیت دادگاه

محدود به جنایات واقع شده قبل یـا در زمـان تشـکیل آنهـا     ، اندشده اساسنامه دیوان تشکیل

لـذکر کـامالً متفـاوت اسـت؛ زیـرا     اهـاي فـوق  اساسنامه دیوان از این جهت با دادگـاه .است

نایاتی است که در آینده اتفاق خواهد افتاد و نسبت بـه جنایـات   تنها متوجه جصالحیت آن 

3.نامه صالحیت رسیدگی نداردواقع شده قبل از الزم االجرا شدن اساس

المللی، تهران، نشر میـزان،  المللی مخاصمه مسلحانه غیربینهنجنی، سید علی و شفیعی بافتی، نگین، ابعاد حقوقی بین .1

.41، ص 1392چاپ اول، 

.277، ص 1397الملل، تهران، انتشارات جنگل، چاپ یازدهم، پوربافرانی، حسن، حقوق جزاي بین .2

، 1386طهماسبی، جواد، قلمرو زمانی صالحیت دیـوان بـین المللـی کیفـري، مجلـه حقـوقی، شـماره سـی و هفـتم،           .3

.45-11ص



...المللی کیفري در پرونده هاي بررسی عملکرد دیوان بین

مقاالت

157

ها هایی که احکام دیوان در مورد آنعملکرد دیوان در پرونده:گفتار اول

صادر و اجرا شده است

)Al-Hassan(١پرونده آل حسن:بند اول

 2012هـاي  بین سال، مظنون به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در تیمبوکتو مالی

 14تأیید شده و افتتاح دادگـاه بـراي    2019سپتامبر  30در اتهامات .متهم شده است 2013و 

.ریزي شده و بازداشت در دیوان استبرنامه 2020ژوئیه سال 

نوع منازعه :الف

هاي مسلح القاعده در پیشبرد سیاستی که توسط گروه، 2013و ژانویه  2012بین آوریل 

سیسـتماتیک همـراه بـا    یـک حملـه گسـترده و    ، انصـارالدین مغـرب و ، اسالمی طراحی شد

اساسـنامه در مـالی   )1(7تجاوز و آزار و اذیت علیه مـردم غیرنظـامی مطـابق مـاده     ، شکنجه

از ابتـداي آوریـل   .آغـاز شـد   2012المللی در ژانویـه  درگیري مسلحانه غیربین.انجام دادند

 هـاي مسـلح القاعـده در مغـرب    شهر تیمبوکتو تحت کنترل گـروه 2013ژانویه  17تا  2012

.اسالمی و انصارالدین بوده است

بنابراین درگیري انجام شده منازعه طوالنی مدت میان نیـروي حکـومتی مـالی و گـروه     

در ، است که تنها در کشـور مـالی صـورت گرفتـه     مسلح سازمان یافته القاعده و انصارالدین

-نـد ویژگـی  المللـی مان نتیجه مخاصمه مزبور داراي تمام معیارهاي مخاصمه مسلحانه غیربین

تنها در یک سـرزمین اسـت درنتیجـه منازعـه     ، یافتگیسازمان، مسلحانه، هاي طوالنی مدت

و انتخـاب ایـن پرونـده بـراي بررسـی      ، المللـی صورت گرفته از نوع منازعه مسلحانه غیربین

صحیح است

1 . ICC, Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Case ICC-PIDS-CIS-MAL-

02-010/20_Eng, Updated: July 2020, available at:https://www.icc-

cpi.int/CaseInformationSheets/ al-hassanEng.pdf.
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بررسی و تحلیل احراز صالحیت دیوان:ب

زیرا با بررسـی  .خود را را احراز کرد براي رسیدگی به این پرونده دیوان انواع صالحیت

-عملکردش شاهد آن هستیم که مبانی معقولی بر اساس دالیلی که در زیر به آن اشاره مـی 

:کنیم براي انواع صالحیت دیوان در این پرونده وجود دارد

صالحیت شخصی.1

شـخص  ، اساسـنامه  11دیوان صالحیت شخصی دارد زیرا آقاي آل حسـن مطـابق مـاده    

:تولـد (سـال   35سـال و در حـدود    18و سن او در زمان ارتکاب جنایـات بیشـتر از   حقیقی 

بوده و در زمان ارتکاب جرم مبتال به نوعی بیماري یا اختالل )2012:ارتکاب جرم –1977

1.روانی نبوده و داراي اراده بوده است

صالحیت زمانی.2

اسـت   2012جوالي  13دیوان  زمانی دارد زیرا تاریخ ارجاع پرونده بهصالحیتدیوان 

)2002جوالي  2.(و این تاریخ بعد از تاریخ تصویب اساسنامه دیوان است

صالحیت مکانی.3

دیوان صالحیت مکانی دارد زیرا کشور مالی از جمله کشـورهایی اسـت کـه رسـماً بـه      

.المللی کیفري درآمده استعضویت دیوان بین

صالحیت موضوعی .4

سـایر  ، بردگـی جنسـی  ، تجاوز، شکنجه:شامل در تیمبوکتوي مالیجنایات علیه بشریت 

خشـونت  ، رحمانـه برخـورد بـی  ، شـکنجه ، هاي اجباريازدواج:اقدامات غیرانسانی از جمله

صدور احکام بدون صدور حکم قبلـی توسـط دادگـاهی کـه بـه طـور       ، علیه عزت شخصی

باشـد بنـابراین   اساسنامه دیوان آمده است که تنهـا دیـوان صـالح بـه رسـیدگی بـه جـرایم اشـخاص مـی         11در ماده .1

الف :هایی باشدالبته شخص مورد نظر باید داراي مشخصه.کیفري دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیستمسئولیت 

.سال داشته باشـند 18ب ـ اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از .شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی –

ج.گردندو بر اساس قوانین ملی محاکمه میهاي داخلی سال در صورت امکان توسط دادگاه18بنابراین اشخاص زیر

.عبارت دیگر داراي مسئولیت کیفري باشد به.را مرتکب شده باشند8و7و6و5ـ یکی از جرایم مشروحه در مواد
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-بوده که معمـوالً صـادر مـی   هاي قضاییمنظم تشکیل شده و این احکام فاقد کلیه ضمانت

.هاي مذهبی و بناهاي تاریخی انجام شده استهدایت عمدي حمالت علیه ساختمان، شود

بنابراین دیوان صالحیت موضوعی دارد زیـرا جـرائم ارتکـابی توسـط آقـاي آل حسـن       

اساسـنامه دیـوان    5ي مـاده  1که براساس بند علیه بشریت و تجاوزاند، شامل جنایات جنگی

.ائم در صالحیت موضوعی دیوان هستنداین جر

بررسی معیارهاي گزینش پرونده در دیوان:ج

احراز صالحیت.1

بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      ، دادستان دیوان پس از تحقیقات مقدماتی با بررسی وضـعیت 

مبناي معقولی براي مرتکب دانستن ال حسن وجود دارد و تصمیم گرفت کـه تحقیقـات در   

تـر اشـاره کـردیم در ایـن پرونـده دیـوان       طور که پیشبنابراین همان.نداین مورد را آغاز ک

نسبت به اتهامات آقاي آل حسن صالحیت خود را توسط دادستان احراز کرده و پرونـده از  

.این معیار را دارا است، نقطه نظر صالحیت دیوان

شدت جرم ارتکابی.2

:تعداد قربانیان مستقیم و غیرمستقیم•

شـدند و ایـن مـورد    مردم غیرنظامی تیمبوکتو و منطقه آن جمعیت زیـادي را شـامل مـی   

.جهت رسیدگی دیوان حائز اهمیت بود

به قربانیان و خانواده آنها )هاي بدنی و روانیاز جمله آسیب(وسعت خسارات وارده •

مانان در تیمبوکتو با استفاده از نیروهاي پلیس آقاي الحسن در تخریب مقبره مقدس مسل

تجـاوز  ، هاي اجباري که قربانی آن زنان ساکن تیمبوکتـو بودنـد  و سیاست ازدواج، اسالمی

شرکت کرد و نقشـی برجسـته در ارتکـاب جـرایم و     بردگی جنسی زنان و دختران، جنسی

غیرنظامی تیمبوکتـو   هاي مسلح علیه مردمآزار و شکنجه جنسیتی توسط گروه، امور مذهبی

در مالی انجـام  ، اساسنامه)1(7یک حمله گسترده مطابق ماده ، داشته و همچنین انصارالدین

.دادند

-مرتکـب آسـیب  ، هاي جسـمانی او عالوه بر خسارات در زمینه تخریب اماکن و آسیب



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1399زمستان–20شماره 

160

، تحقیر زنهاي روانی بسیاري از ساکنان تیمبوکتو شده زیرا معموالً با عمل تجاوز عالوه بر 

اعم از اینکه یک گروه مذهبی یا نژادي یـا ملـی   (اي که وي به آن تعلق دارد گروه و جامعه

گیرند عالوه بـر مشـکالت حـاد    زنانی که قربانی این جرم قرار می.شودنیز تحقیر می)باشد

دیـوان  .شـوند هاي مقاربتی دیگر مبتال مـی هایی چون ایدز و بیماريروانی گاهی به بیماري

هـا توجـه   در گزینش این پرونده به گستردگی و وسـعت و شـدت ایـن خسـارات و آسـیب     

.اي داشته استویژه

:گستره زمانی جرم ارتکابی •

شـهر تیمبوکتـو تحـت    2013ژانویـه   17تـا   2012از ابتداي آوریل ، به مدت چندین ماه

گسـتره زمـانی    هاي مسلح القاعده در مغرب اسالمی و انصارالدین بـوده و ایـن  کنترل گروه

.حائز اهمیت است

اتهامات.3

از جمله اتهامات ارتکاب یافته در این پرونده که حائز اهمیت دیوان در گزینش پرونده 

حملـه بـه امـاکن فرهنگـی و     ، تجاوز به عنـف  :بوده و توجه خاصی به آنها داشته عبارتند از

مذهبی؛

Germain(1پرونده ژرمن کاتانگا:بند دوم Katanga(

به اتهام یک مورد جنایت علیه بشریت و چهار مورد جنایـت جنگـی    2014مارس  7در

این احکام نهـایی  .سال حبس تعزیري محکوم شد 12به  2014مه  23در .مجرم شناخته شد

اتـاق اسـتیناف   ، 2015نـوامبر   13در .تعیین شده اسـت  2016ژانویه  18و تاریخ اتمام حکم 

ژرمـن  ، 2015دسـامبر   19در .بـه تخفیـف آن گرفـت   این حکم را بررسـی کـرد و تصـمیم    

کاتانگا براي اجراي حکم حبس خود به یک زندان در جمهوري دموکراتیک کنگو منتقل 

.شد

1.ICC, Germain Katanga , Case ICC-PIDS-CIS-MAL-02-010/20_Eng, Updated: July 2020,

available at: https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/katangaEng.pdf.
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نوع منازعه :الف

درگیري انجام شده منازعه مسلحانه طوالنی مدت میان نیـروي حکـومتی کنگـو و شـبه     

کشـور کنگـو صـورت گرفتـه اسـت در      نظامیان مسلح سازمان یافته نگیتی است که تنها در 

المللی که پیشتر بررسی نتیجه مخاصمه مزبور داراي تمام معیارهاي مخاصمه مسلحانه غیربین

.المللی استپس منازعه صورت گرفته از نوع منازعه مسلحانه غیربین.کردیم است 

بررسی و تحلیل احراز صالحیت دیوان:ب

را احراز کرده زیرا بـا بررسـی   ع صالحیت خودبراي رسیدگی به این پرونده دیوان انوا

-عملکردش شاهد آن هستیم که مبانی معقولی بر اساس دالیلی که در زیر به آن اشاره مـی 

:کنیم براي انواع صالحیت دیوان در این پرونده وجود دارد

صالحیت شخصی.1

، دیـوان  اساسنامه 11دیوان صالحیت شخصی دارد زیرا آقاي ژرمن کاتانگا مطابق ماده 

سـال   26سـال و در حـدود    18شخص حقیقی و سن او در زمان ارتکاب جنایـات بیشـتر از   

بوده و در زمان ارتکاب جرم مبتال به نوعی بیماري یا )2003:ارتکاب جرم –1978:تولد(

اختالل روانی نبوده و داراي اراده بوده است زیرا ژرمن کاتانگا با کمک به اعضاي خود در 

در امر ارتکاب جنایات توسط شبه نظامیان نگیتی کـه بـا   ، ریزي عملیات علیه بوگوروبرنامه

.با اراده و آگاهانه کمک قابل توجهی کرده است، کردندیک هدف مشترك اقدام می

صالحیت زمانی.2

ژوئیـه   1االجرا شدن اساسنامه رم در دولت دي آر سی از زمان الزم، 2004مارس  3در  

پس از تجزیه و .قلمرو خود را ارجاع داد)ه وقایع در صالحیت دادگاههم(وضعیت ، 2002

دیــوان .دادســتان تحقیــق در رابطــه بــا وضــعیت دي آر ســی را ادامــه داد، تحلیــل مقــدماتی

است و ایـن تـاریخ    2004مارس  3صالحیت زمانی دارد زیرا تاریخ ارجاع پرونده به دیوان 

).2002جوالي  2(بعد از تاریخ تصویب اساسنامه دیوان است
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صالحیت مکانی.3

 11دیوان صـالحیت مکـانی دارد زیـرا جمهـوري دموکراتیـک کنگـو اساسـنامه را در        

تصویب کرد و از جمله کشورهایی است که رسماً به عضویت دیوان درآمده  2002آوریل 

.است

صالحیت موضوعی .4

و چهـار  )قتـل (یـه بشـریت   ژرمن کاتانگا را براي یک مورد از جنایـات عل ، دادگاه دوم 

از جنایات جنگی که )تخریب اموال و غارت کردن، حمله به جمعیت غیرنظامی، قتل(مورد

اساسنامه رم )3(25در منطقه ایتوري انجام شد مطابق ماده ، هنگام حمله به روستاي بوگورو

 دیوان صالحیت موضوعی دارد زیرا جرائم ارتکـابی توسـط آقـاي ژرمـن    .گناهکار دانست

 5ي مـاده  1کـه براسـاس بنـد    .کاتانگا شامل جنایات علیه بشریت و جنایات جنگـی هسـتند   

.اساسنامه این جرائم در صالحیت موضوعی دیوان هستند

بررسی معیارهاي گزینش پرونده در دیوان:ج

احراز صالحیت.1

وضـعیت  پس از تجزیه و تحلیل مقدماتی توسط دادستان تحقیق او تحقیقات در رابطه با 

تر اشـاره کـردیم در ایـن پرونـده دیـوان      بنابراین همانطور که پیش.دي آر سی را ادامه داد

نسبت به اتهامات ژرمن کاتانگا صالحیت خود را توسط دادستان احراز کرده و این پرونـده  

.این معیار را دارا است، از نقطه نظر صالحیت دیوان

شدت جرم ارتکابی.2

:مستقیم و غیرمستقیمتعداد قربانیان •

جمعیت غیر نظامی زیادي قربانی جنایات جنگی و علیه بشریت صورت گرفته از طرف 

حـق شـرکت در دادرسـی را کـه نماینـده آنهـا       ,قربـانی  366قضات به .ژرمن کاتانگا شدند

.بود ند دادندوکالي حقوقیشان

ها انیان و خانواده آنبه قرب)هاي بدنی و روانیاز جمله آسیب(وسعت خسارات وارده •

:و جبران خسارت
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در مخاصمه صورت گرفته تخریب و غارت اموال و اماکن متعلـق بـه تعـداد بسـیاري از     

غیرنظامیان بوگورو انجام شده اسـت کـه از دیـد دیـوان پنهـان نمانـده و عـامالن حملـه بـه          

انی پاداش قرب 297قضات به .داندغیرنظامیان را مستوجب تحمل مجازات حبس طوالنی می

هـاي جمعـی بـه صـورت حمایـت از      دالر به ازاي هر قربانی و همچنین غرامت 250نمادین 

در.کمک آموزشی و حمایت روانی اعطا کردنـد ، هاي درآمدزاحمایت از فعالیت، مسکن

میلیـون دالر بـراي جبـران     1هیئـت مـدیره صـندوق اعتمـاد تصـمیم گرفـت       ، 2017ماه مـه  

هاي جبران خسارات سفارش پرونده کاتانگا پرداخت کند که کل هزینهخسارت به قربانیان 

 200000هیئـت مـدیره همچنـین از کمـک داوطلبانـه      .دادشده توسط دادگاه را پوشش می

یورویی دولت هلند که شامل بودجه اختصـاص یافتـه بـراي تـأمین هزینـه خسـارات فـردي        

.استقبال کرد، است

اینـان  ، ل و منطق بر رفتار متخاصـمان حـاکم باشـد   عق، چنانچه در یک مخاصمه داخلی

دل نگـران حفاظـت از امـوال و اشـیاي     ، المللـی هاي یـک مخاصـمه بـین   باید بیش از طرف

زیرا این اشیا و اموال به هر حال متعلق به ملتی است که مخاصـمه مسـلحانه   .غیرنظامی باشند

هاي درگیر اسـت کـه ایـن    ي طرفآن را به طور موقت چند پاره کرده است و به سود همه

.هاي ملی را براي دوره پس از مخاصمه حفظ کننددارایی

:میزان مسولیت متهم •

دفتر دادستانی همـواره در صـدد تعقیـب افـراد داراي بیشـترین مسـولیت اسـت و میـزان         

شرایط .گیردخسارات وارده و ماهیت رفتار غیر قانونی ارتکاب جرم مد نظر دیوان قرار می

وي به دلیل موقعیـت خـود در   ، گیرند و در پرونده کاتانگانیز مد نظر دیوان قرار می مشدده

وي بـه  .یافته کمک کردبه تجهیز شبه نظامیان و امکان فعالیت آنها به صورت سازمان 1آوبه

در نتیجه سواستفاده از .مند شوندشبه نظامیان این امکان را داد تا از ابزارهاي لجستیکی بهره

ارتکاب جرم علیه قربانیان بی دفاع بوگـورو و ارتکـاب جـرائم جنایـات جنگـی و       قدرت و

.اندعلیه بشریت از جمله مواردي هستند که در احراز صالحیت دیوان مد نظر قرار گرفته

1 .تواند هواپیماهاي منتقل کننده اسلحه را در خود جاي دهدتنها مکانی در یک مجموعه با فرودگاه که می -
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اتهامات.3

از جمله اتهامات ارتکاب یافته در این پرونده که حائز اهمیت دیوان در گزینش پرونده 

.جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی:ه خاصی به آنها داشته عبارتند ازبوده و دیوان توج

اصل قانونی بودن جرایم مبناي صـالحیت دیـوان   ، از آنجایی که در تدوین اساسنامه رم

سعی شد آن جنایاتی به عنوان جنایات جنگی در اساسنامه  8قرار گرفته است در تنظیم ماده 

 2بر همین اساس قسـمت الـف بنـد    .دن آنها نباشددرج گردد که هیچ تردیدي در عرفی بو

را بـه عنـوان جنایـات جنگـی      1949هاي چهارگانه ژنـو  هاي فاحش کنوانسیوننقض 8ماده 

1.کندمعرفی می

تـوان دریافـت   می، ي دیوان و مقررات ژنوي تطبیقی جرایم جنگی در اساسنامهبا مطالعه

هـاي ژنـو و پروتکـل    سه مشترك کنوانسـیون ماده ، انگاري این مواردکه مبناي اصـلی جرم

2.دوم الحاقی آن بوده است

Thomas(3پرونده توماس لوبانگا دییلو:بند سوم Lubanga Dyilo(

عضوگیري و سـربازي بـراي کودکـان    ، در جنایات جنگی، 2012مارس  14لوبانگا؛در  

در.ناخته شـد مقصـر شـ  ، هـا سال و استفاده از آنها براي شـرکت فعـال در درگیـري    15زیر 

دسـامبر   1حکـم او در  .سـال زنـدان محکـوم شـد     14در مجموع به ، 2012ژوئیه  10تاریخ 

توماس لوبانگا دییلو براي اجراي ، 2015دسامبر  19در .توسط اتاق استیناف تأیید شد 2014

دادگـاه  ، 2012آگوسـت   7در .حکم حبس خود به یک زندان در دي آر سـی منتقـل شـد   

، 2015مـارس   3در .اصول جبران خسارت به قربانیان پرونده صادر کـرد تصمیمی در مورد 

طرح جبران خسارت نمـادین  .اتاق تجدیدنظر دستور جبران خسارت دادگاه را اصالح کرد

.1380المللی کیفري، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، سال دیهم، علیرضا، درآمدي بر حقوق بین .1

المللی مبـانی و مصـادیق   هاي داخلی و بینمهدي و فرهادي آالشتی، زهرا، جنایات جنگی در منازعهثانی، سیدزاده .2

.58، ص 1، سال سوم، شماره1393الملل، نامه ایرانی سیاست بینتمایز، پژوهش

3 .ICC ,Thomas Lubanga Dyilo ,ICC-PIDS-CIS-DRC-01-016/17_Eng Updated: 15 December

2017 ,available at: https://www.icc cpi.int/CaseInformationSheets/lubangaEng.pdf.
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دادگاه مبلـغ مسـئولیت آقـاي    ، 2017دسامبر  15در .تصویب شد 2016اکتبر  21جمعی در 

.دالر تعیین کرد 000، 000، 10لوبانگا را در قبال جبران خسارت جمعی 

نوع منازعه :الف

سـال در نیـروي    15ثبت نام و اعزام به خدمت سربازي توسط لوبانگا براي کودکان زیر 

هـا در  براي آزادي کنگوو استفاده از آنها بـراي مشـارکت فعـال در درگیـري     1میهن پرستی

، چومیـا ، بونیـا کودکـان بـه عنـوان سـرباز در     .چارچوب درگیري مسلحانه صورت گرفـت 

سونگولو و ، بوگورو و جاهاي دیگر مستقر شدند و آنها در نبردها از جمله در کوبو، کسنی

سـال بـه    15یو پی سـی از کودکـان زیـر    مشخص شده است که.مونگبوالو شرکت داشتند

-شواهد نشان می.کرده استها استفاده میعنوان نگهبان نظامی و شرکت فعال در درگیري

.سال تشکیل شده است 15عمدتاً از کودکان زیر  "حد کادوگووا"دهد که 

از نوع مسلحانه و طوالنی مدت بوده کـه تومـاس لوبانگـا    اي  درگیري انجام شده منازعه

دییلو و همکارانش با طرح مشترك ساخت ارتش به منظور استقرار و حفظ کنترل سیاسی و 

پسـران و  ، ي ایـن طـرح مشـترك   در نتیجـه اجـرا  .نظامی بر ایتـوري در آن شـرکت کردنـد   

مخاصـمه مزبـور داراي   ، در نتیجـه .سال سرباز شناخته شده و ثبت نام شدند 15دختران زیر 

.المللی که پیشتر بررسی کردیم استتمام معیارهاي مخاصمه مسلحانه غیربین

بررسی و تحلیل احراز صالحیت دیوان:ب

زیرا مبـانی معقـولی بـر    .الحیت استبراي رسیدگی به این پرونده دیوان داراي انواع ص

کنیم براي انواع صـالحیت دیـوان در ایـن پرونـده     اساس دالیلی که در زیر به آن اشاره می

:وجود دارد

صالحیت شخصی.1

تومـاس لوبانگـا از همـان ابتـدا یکـی از      .ایجـاد شـد   2000سپتامبر  15در )یو پی سی(پرستان کنگوال اتحادیه میهن .1

قدرت را  2002در سپتامبر )ال سی اف پی(یو پی سی و شاخه نظامی آن .اعضاي بنیانگذار یو پی سی و رئیس آن بود

پـی  اي  یو پی سی، به عنوان یک گروه مسلح سازمان یافته، در درگیري مسلحانه داخلی بـا .در ایتوري به دست گرفتند

.بود 2003آگوست  13و  2002سی و سایر شبه نظامیان لندو، از جمله اف ار پی ال، بین سپتامبر 
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شـخص حقیقـی و   ، اساسـنامه  11دیوان صالحیت شخصی دارد زیرا لوبانگا مطابق مـاده  

–1960:تولـد (سـال   43در حـدود  سـال و   18سن او در زمان ارتکـاب جنایـات بیشـتر از    

.بوده است)2002:ارتکاب جرم

لوبانگا در زمان ارتکاب جرم مبتال به نوعی بیماري یا اختالل روانی نبوده و داراي اراده 

زمان فرمانده کل ارتـش و رهبـر سیاسـی آن بـوده     بوده است زیرا او رئیس یو پی سی و هم

ریـزي  وي در برنامـه .عملیات اف پی ال سی مطلـع شـد  او به طور ماهوي و مستمر از .است

، مهمـات ، عملیات نظامی شرکت داشت و در تأمین پشتیبانی لجستیکی از جمله تهیه سـالح 

اف پی ال سی نقشـی  هاي نظامی و سایر تجهیزات عمومی به نیروهايجیره، لباس فرم، غذا

تخدام شـرکت داشـت و   گیري در مورد سیاست اسـ او از نزدیک در تصمیم.اساسی داشت

به عنوان مثال با سخنرانی بـراي مـردم   ، کردبه طور فعاالنه از ابتکارات استخدام حمایت می

کودکـانی از  ، و در سخنرانی خود در اردوگاه نظامی روآمپارا، محلی و افراد استخدام شده

آمـوزش  سال را به پیوستن به ارتش و تأمین امنیت جمعیتـی کـه پـس از     15جمله افراد زیر 

.تشویق کرد، نظامی در این منطقه مستقر شدند

صالحیت زمانی.2

وقــایع مربــوط بــه صــالحیت (دولــت دي آر ســی وضــعیت ، 2004مــارس  3در تــاریخ 

در نتیجه دیوان صالحیت زمانی دارد زیرا تاریخ .قلمرو خود را به دیوان ارجاع داد)دادگاه

تاریخ بعد از تاریخ تصویب اساسنامه دیوان است و این  2004مارس ارجاع پرونده به دیوان

(است )2002جوالي  2.

صالحیت مکانی.3

دیوان صالحیت مکانی دارد زیرا جمهوري دموکراتیـک کنگـو اساسـنامه دیـوان را در     

تصویب کرد و از جمله کشورهایی اسـت کـه رسـماً بـه عضـویت دیـوان        2002آوریل  11

.درآمده است

صالحیت موضوعی .4
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صـالحیت موضـوعی دارد زیـرا جـرائم ارتکـابی توسـط لوبانگـا شـامل جنایـات          دیوان 

ها بـراي شـرکت   سال و استفاده از آن 15سربازگیري و عضوگیري از کودکان زیر ، جنگی

اساسـنامه دیـوان ایـن جـرائم در      5ي مـاده  1کـه براسـاس بنـد    .هسـتند هافعال در درگیري

.صالحیت موضوعی دیوان هستند

یارهاي گزینش پرونده در دیوانبررسی مع:ج

احراز صالحیت.1

تر اشاره کردیم در این پرونده دیوان نسبت به اتهامات توماس لوبانگـا  همانطور که پیش

، صالحیت خود را توسط دادستان احراز کرده و این پرونده از نقطه نظـر صـالحیت دیـوان   

.این معیار را دارا است

شدت جرم ارتکابی.2

:تعداد قربانیان مستقیم و غیرمستقیم •

از.نفر از قربانیان مجاز براي شرکت در این پرونـده حکـم اعطـا کردنـد     146قضات به 

هـا بـراي شـرکت فعـال در     سال بودند که یو پی سـی از آن  15کودکان زیر ، جمله قربانیان

.سرباز شدند این افراد، در نتیجه اجراي این طرح مشترك.کردها استفاده میدرگیري

-به قربانیان و خـانواده آن )هاي بدنی و روانیاز جمله آسیب(وسعت خسارات وارده •

:ها

دالر  000، 000، 10میزان بدهی توماس لوبانگا دییلو را بـراي جبـران خسـارت جمعـی     

.تعیین شد

:گستره زمانی جرم •

ال و استفاده از س 15عضوگیري کودکان زیر ، لوبانگا به عنوان همدست جنایات جنگی

مقصـر بـوده    2003آگوست  13تا  2002سپتامبر  1ها از آنها براي شرکت فعال در درگیري

.که این مدت طوالنی در نظر دیوان حائز اهمیت است

اتهامات.3

سربازگیري از کودکـان زیـر پـانزده سـال ممنـوع      ، به استناد ماده هشتم اساسنامه دیوان 
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:انتقاد وارد استاما از دو جهت بر آن ، است

ماده مزبور صرفاً مشارکت مسـتقیم کودکـان در عملیـات نظـامی را ممنـوع دانسـته و       •

ممنوعیت مذکور را به استخدام آنها تعمیم نداده است؛

پانزده سال قـرار داده کـه ایـن امـر بـا دسـتاورد       ، سن معین شده را به جاي هجده سال•

1.خوانی نداردهم)کنوانسیون 38ماده (کنوانسیون حقوق کودك 

از.کردها استفاده میسال براي شرکت فعال در درگیري 15یو پی سی از کودکان زیر 

.شدآنها در دوره مربوطه به عنوان سرباز و محافظ مقامات ارشد از جمله متهمان استفاده می

مقررات مختلـف اساسـنامه براهمیـت تحقیـق و تعقیـب مـوثر بـر جـرائم ارتکـابی علیـه           

این مـوارد  .کودکان یا جرائم تاثیرگذار بر آنها و محافظت از حقوق و منافع آنهاتاکید دارد

شامل جرائم خاص علیه کودکان مثل جرائم جنگی مرتبط با استخدام یا بکارگیري اجباري 

گردد سال براي شرکت فعال در مخاصمات و نیز جرائمی می 15گیري از اطفال زیر و بهره

.دهدحت تاثیر قرار میکه کودکان را ت

.هایی که متهمان آن تبرئه شدندعملکرد دیوان در پرونده:گفتار دوم

Ngudjolo(2پرونده ماتیو نگوژولو چوي:بند اول Chui(

شعبه دادگاه دوم ماتیو نگوژولو چوي ؛را به اتهام جنایات جنگـی  ، 2012دسامبر  18در 

دسـامبر   20فوري وي را صادر و دادستانی در و جنایات علیه بشریت تبرئه و دستور آزادي 

این حکم توسط اتـاق تجدیـدنظر   ، 2015فوریه  27در .این حکم را تجدید نظر کرد 2012

.تأیید شد

الملل کیفري، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسـماعیلی، تهـران، انتشـارات    بینکیتیچا یساري، کریانگساك، حقوق .1

.353، ص1383سمت، چاپ اول، 

2 . ICC ,Ngudjolo Chui ,available at: https://www.icc cpi.int/drc/ngudjolo/Pages/selected-

records.aspx.
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William(پرونده ویلیام سامویی روتـو :بند دوم Samoei(  و جوشـوا آراپ

1سانگ

ه علیـه ویلیـام   دادگـاه بـا اکثریـت آراء تصـمیم گرفـت کـه پرونـد       ، 2016آوریل  5در  

این تصمیم مـانع پیگـرد قـانونی جدیـد در     .سامویی روتو و جوشوا آراپ سانگ فسخ شود

اتهامات هر .این تصمیم قابل اعتراض است.آینده در دیوان یا در یک صالحیت ملی نیست

.متهم رد و حکم برائت صادر شددو

نوع منازعه :الف

مسلحانه و طوالنی مدت بـوده کـه ویلیـام روتـو و     از نوع اي  درگیري انجام شده منازعه

هاي مشترك از طریق سـازماندهی  هاي اساسی در اجراي برنامهجوشوا آراپ سانگ کمک

دادنـد کـه آسـتانه جنایـات علیـه بشـریت را       براي حمالت گسترده و سیستماتیک انجام می

المللـی  حانه غیـربین مخاصمه مزبور داراي تمام معیارهاي مخاصمه مسـل ، در نتیجه .برآورده 

-باشد پس منازعه صورت گرفته از نوع منازعه مسلحانه غیـربین که پیشتر بررسی کردیم می

.المللی است

بررسی و تحلیل احراز صالحیت دیوان:ب

براي رسیدگی به این پرونده دیوان داراي انواع صالحیت است زیـرا مبـانی معقـولی بـر     

:کنیم براي انواع صالحیت دیوان وجود داردآن اشاره می اساس دالیلی که در زیر به

صالحیت شخصی.1

دیوان صالحیت شخصی دارد زیرا آقاي ویلیـام سـامویی روتـو و آقـاي جوشـوا آراپ      

ها در زمـان ارتکـاب   شخص حقیقی هستند و سن آن، اساسنامه دیوان 11سانگ مطابق ماده 

:ارتکـاب جـرم   –1966:تولـد (سـال   43سال و بـه ترتیـب در حـدود    18جنایات بیشتر از 

بوده و در زمان ارتکاب جرم مبـتال  )2008:ارتکاب جرم –1975:تولد(سال  34و )2008

.به نوعی بیماري یا اختالل روانی نبوده و داراي اراده بوده اند

1 .ICC,William Samoei Ruto (Ruto) ICC-PIDS-CIS-KEN-01-012/14_Eng Updated: April

2016, available at:https://www.icc cpi.int/CaseInformationSheets/rutosangEng.pdf.
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صالحیت زمانی.2

ت و این تاریخ اس 2009دیوان صالحیت زمانی دارد زیرا تاریخ ارجاع پرونده به دیوان  

نـوامبر   5دادستان دیـوان در  ).2002جوالي  2(بعد از تاریخ تصویب اساسنامه دیوان است 

تصمیم خود را به رئیس دادگاه براي ارسال درخواست مجوز براي شـروع تحقیقـات    2009

 1300که در آن تقریباً ، کنیا 2008-2007در مورد کنیا با توجه به خشونت پس از انتخابات 

ریاست دادگاه ، 2009نوامبر  6در .اساسنامه رم اعالم کرد)3(15کشته شدند طبق ماده  نفر

،)رئـیس دادگـاه  (وضعیت را به دادگاه مقدماتی کـه متشـکل از قاضـی اکاترینـا ترنـدافیلوا      

.پیتر کائول و قاضی کونو تارفوسر بود واگذار کرد-قاضی هانس

صالحیت مکانی.3

زیرا کشور کنیا از جملـه کشـورهایی اسـت کـه رسـماً بـه        دیوان صالحیت مکانی دارد

.عضویت دیوان درآمده است

صالحیت موضوعی .4

25عنوان همدستی غیرمستقیم طبق ماده آقاي سانگ و روتو به اتهام مسئولیت کیفري به

)3) :اساسنامه رم براي موارد زیر متهم شدند)الف)

(ل(7ماده (قتل   (ل(7مـاده  (ل اجبـاري جمعیـت   تبعیـد یـا انتقـا   ، ))الـف ) و،))د) آزار

(l)7ماده (اذیت  (h).(

دیوان صالحیت موضوعی دارد زیرا جرائم ارتکابی توسط آقاي سانگ و روتـو شـامل   

آزار و اذیت است کـه براسـاس   ، تبعید یا انتقال اجباري جمعیت، قتل، جنایات علیه بشریت

.ر صالحیت موضوعی دیوان هستنداین جرائم د، اساسنامه دیوان 5ي ماده 1بند 

ها توسط دیوانتحلیل معیارهاي گزینش پرونده:گفتار سوم

احراز صالحیت:بند اول

بررسـی معیارهـاي حـاکم بـر     ، هاي ارجـاعی بـه دیـوان   اولین معیار براي گزینش پرونده

دارد کـه  اساسنامه مقـرر مـی   58ي ماده 1در این خصوص بند .احراز صالحیت دیوان است
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ي صـالحیت  کند که در حیطهادستان در هر پرونده مبادرت به احراز ارتکاب جرائمی مید

.گیرندقرار می 1دیوان

المللیي بینمنافع جامعه:بند دوم

ي منافع و عدالت در اغلب موارد مرتبط با بررسـی غیرحقـوقی و حواشـی یـک پرونـده     

دیـوان بـراي   .نقـش اساسـی دارد  ي ارجـاعی بـه دیـوان    حقوقی است که در انتخاب پرونده

.ها را در اولویـت قـرار دهـد   تحقق عدالت باید حفظ منافع قربانیان جرائم و محافظت از آن

سپس .گردداساسنامه دیوان مشمول صالحیت گزینشی آن می 68ي ماده 1این امر طبق بند 

وجـه بـه قابلیـت    هـاي مطروحـه بایـد بـا ت    دارد که پروندهاساسنامه مقرر می 17ي ماده 1بند 

.ها ارزیابی و گزینش شونداستماع آن

شدت جرم ارتکابی:بند سوم

وسـعت  ، تعـداد قربانیـان مسـتقیم و غیرمسـتقیم جـرم ارتکـابی      «شدت جرم ارتکـابی بـه   

ي گسـتره ، هـا هاي روانی و بدنی بـه قربانیـان و خـانواده آن   خسارات وارده باالخص آسیب

این معیار بر اساس میزان مسولیت متهمـان و  .بستگی دارد»زمانی یا جغرافیایی جرم ارتکابی

عواملی که در احراز شدت جرم مد ، گیردنوع اتهامات مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار می

ي شـیوه ، ماهیـت ، میزان«شامل مالحظات کیفی و کمی مرتبط با ، گیرندنظر دیوان قرار می

.شوندمی»ارتکاب و تاثیر جرائم

قابلیت پذیرش و استماع دعوي:بند چهارم

صالحیت خود و قابلیت استماع دعـواي ارجـاعی را راسـاً    ، اساسنامه 19دیوان طبق ماده 

.احراز خواهد کرد

.اساسنامه 8تا  5مواد  .1
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اتهامات:بند پنجم

مقررات مختلف اساسنامه دیوان بر اهمیت تحقیق و تعقیب موثر بر جرائم ارتکابی علیـه  

ایـن  .هـا تاکیـد دارد  افظت از حقـوق و منـافع آن  ها و محکودکان یا جرائم تاثیرگذار بر آن

موارد شامل جرائم خاص علیه کودکان مثل جرائم جنگی مرتبط با استخدام یا به کارگیري 

سال براي شرکت فعال در مخاصمات و نیـز جرائمـی    15گیري از اطفال زیر اجباري و بهره

مـواره توجـه خاصـی بـه     دفتـر دیـوان ه  .دهـد گردد که کودکان را تحت تاثیر قـرار مـی  می

مـذهبی و  ، حملـه بـه امـاکن فرهنگـی    ، تجـاوز بـه عنـف   ، جرائم علیـه اطفـال  «جرائمی نظیر 

.دارد»تاریخی و پرسنل نیروهاي حافظ صلح

میزان مسولیت متهمان:بند ششم

شـود و  وسعت مسولیت هر متهم بر اساس ماهیت رفتار غیرقانونی ارتکـابی ارزیـابی مـی   

اسـتفاده از قـدرت یـا    تبعیض و هرگونه سـوء «ي متهم از جمله انگیزهقصد و ، میزان دخالت

.شوندبررسی می»مقام رسمی متهم

مشدده در احراز صالحیت دیوانشرایط:بند هفتم

ارتکـاب  ، هرگونه محکومیت کیفري قبلی تحت صالحیت دیوان یا داراي ماهیت مشابه

آمیز در ارتکاب هاي تعمدي و تبعیضانگیزه، جرم همراه با خشونت خاص یا قربانیان متعدد

دفـاع یـا افـراد    ارتکـاب جـرم علیـه قربانیـان بـی     ، سوءاستفاده از قدرت و مقام رسمی، جرم

.المللی نظیر زنان وکودکان و افراد سالمندي بینغیرنظامی مورد حمایت حقوق بشردوستانه

المللی کـه در گـزینش   هاي منازعه مسلحانه غیربیندر پرونده ترین عوامل مشددهعمده 

:اند عبارتند ازها توسط دیوان لحاظ شدهپرونده

ارتکاب جرم همراه با خشونت خاص یا قربانیان متعدد -1

سوءاستفاده از قدرت و مقام رسمی -2

دفــاع یــا افــراد غیرنظــامی مــورد حمایــت حقــوق  ارتکــاب جــرم علیــه قربانیــان بــی -3

نظیر زنانالمللیي بینبشردوستانه



...المللی کیفري در پرونده هاي بررسی عملکرد دیوان بین

مقاالت

173

کودکان و افراد سالمند -4

بودنسازمان یافته -5

وسعت خسارات -6

حمله به اماکن تاریخی و مذهبی و فرهنگی -7

.تصرف غیرقانونی -8

ها توسط دیوانتحلیل مبانی اصولی در گزینش پرونده:گفتار چهارم

واقع گرایی:بند اول

-ي موجـود صـورت مـی   انتخاب روند رسیدگی به یک پرونده بر اساس مدارك و ادله

ي ارائه شده و ارزیـابی قابـل   در صورت وجود توجیه منطقی با توجه به ادله، دادرسی.گیرد

.تواند شروع به رسیدگی کندپذیرش و استماع بودن می

طرفیبی:بند دوم

هـا  ي گـروه ها و معیارهایی مشـابه بـراي اعضـاي همـه    طرفی بیانگر اتخاذ روشاصل بی

-که آیا جرائم اتهامی با توجه به معیارهاي تعیـین شـده در سـند اولویـت     است تا تعیین کند

.نیازمند تحقیق یا تعقیب است یا خیر، هابندي و انتخاب پرونده

استقالل:بند سوم

کنـد و بـدون هـر    اساسنامه دیوان دفتر دادستان به طور مستقل اقـدام مـی   42ي طبق ماده

هـا یـا   خالت خـارجی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم دولـت     تهدید یا د، تاثیر، فشار، تحریک«گونه 

ي صالحیتی دیوان و سـایر  المللی مبادرت به احراز جرائم ارتکابی در حیطههاي بینسازمان

.ي دادسـتان اسـت  اساسنامه انتساب اتهام به متهمان به عهده 14ي طبق ماده.کنندمی»موارد

-هاي عضـو جمـع  ستان با همکاري دولتگیرد که داداي صورت میاین امر با توجه به ادله

.آوري کرده است
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:گفتار پنجم

بررسی و تحلیل مسولیت کیفري فردي فرماندهان و مقامات مافوق

آقاي ویلیام سامویی روتو بـا سـمت معـاون    ، آقاي الحسن با سمت رئیس پلیس اسالمی

ام در آقاي آراپ سانگ با سـمت رئـیس عملیـات در کـاس اف     ، فعلی رئیس جمهور کنیا

نایروبی جمهوري کنیا همگی از فرماندهان و مقامـات مـافوقی بودنـد کـه مرتکـب جـرائم       

.المللی شدندمنازعات مسلحانه غیربین

فرماندهان و مقامات مافوق مـذکور بـراي جـرایم جنگـی ارتکـاب یافتـه پیـرو        ، بنابراین

مسؤولیت کیفري فـردي  ها صورت گرفته باشد فرمان خود حتی اگر از جانب زیردستان آن

البته منوط به این که از جرایم ارتکاب یافته اطـالع داشـته یـا دلیلـی مبنـی بـر اطـالع        .دارند

، ها تـا حـد تـوان واختیـار خـود     همچنین باید این نکته اثبات شود که آن.وجود داشته باشد

و این عملکرد اند تمامی اقدامات الزم را در راستاي جلوگیري از ارتکاب جرم به کار نبسته

 28اجراي دکترین مسـؤولیت فرمانـده بـه موجـب مـاده      ، دیوان مستند به این مورد است که

در نتیجه دکترین ، ناظر به وقوع جرایم مندرج در ماده هشتم اساسنامه مزبور است، اساسنامه

.المللی نیز قابلیت اجرا خواهد داشت مذکور در مخاصمات مسلحانه غیر بین

ريگیبحث و نتیجه

در این تحقیق سعی بر این بوده اسـت کـه رویـه و عملکـرد دیـوان در مـورد منازعـات        

هـا  ماحصل این کار در دیگر پـژوهش .المللی مورد بررسی دقیق قرار بگیردمسلحانه غیربین

هـاي مربـوط بـه منازعـات مسـلحانه      شود زیرا محقق بـه صـورت مـوردي پرونـده    دیده نمی

رسی کرده و به صورت دقیق و جزئی عملکرد دیـوان را مـورد   المللی را ترجمه و برغیربین

تـوان  آل دیوان مـی از جمله پیشنهادات سازنده در امر رسیدگی ایده.بررسی قرار داده است

همکـاري  ، به وارد نمودن تعاریف جنایات موجـود در اساسـنامه دیـوان در قـوانین کیفـري     

اي در اخطـار بـه موقـع و    هاي منطقهسازمانارتقاي توانایی سازمان ملل و ، ها با دیواندولت

.اقدام سریع اشاره کرد
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المللی کیفري امري فراگیر و جهان شمول اسـت و دربرگیرنـده دول   برونداد دادگاه بین

ایـن  .الملـل هسـتند  عضو و غیرعضو است و لذا همگان ملزم به رعایـت آن در سـطوح بـین   

به یکدیگر نزدیک کـرده و زمینـه ارتکـاب    ها را با هر گرایش و حکومتی بروندادها دولت

هـا و آراء  با بررسی جرایم ارتکابی در سطح جهـان و پرونـده  .رنگ کرده استجرم را کم

شود برخی از دول بـا اسـتناد بـه قـوانین     ي این موارد آشکار میدیوان و مطالعه موردي همه

دیـوان خلـل ایجـاد     داخلی و براي حفظ منافع خود در روند اجرایی احکام صادره از سوي

تا کنون به کررات جنایات ممنوعه از سوي کشورهایی که ابر قـدرت محسـوب   .نمایندمی

هـاي  اند و در سایه این کشورها دولتاي به دنبال نداشتهشوند رخ داده که هیچ محاکمهمی

ي ضـعف دیـوان اسـت کـه ماهیـت      و این نقطـه .کنند دیگر نیز اقدام به جنایات ممنوعه می

هاي دیـوان در بررسـی آراء صـادره    حال رویهدي آن را دچار تزلزل نموده است با اینوجو

ي نقـاط دنیـا بـر    گر و همچنین در موارد ارتکـابی در همـه  هاي مورد مطالعه پژوهشپرونده

تواند در نقطه اساس موازین حقوقی و قانونی است گاه قوانین اتخاذ شده از سمت دیوان می

بنـایراین در  .ها و حاکمیت دولت و گاه مغایر با شـوراي امنیـت باشـد   لتمقابل با قوانین دو

ها و شوراي امنیت هستیم تا با سازوکارهاي ها به دولتهاي دیوان شاهد ارجاع پروندهرویه

در ایـن  .حقوقی و بررسی جرایم به نتایج مطلوب از لحـاظ حقـوقی و کیفـري منتهـی شـود     

هـا در  ري کنند و دیوان بنا به مقتضـیات و توانـایی دولـت   ها باید با دیوان همکاراستا دولت

.ها محول نمایدارجاع پرونده و مراحل تحقیق و سازوکارهاي تحقیق مسئولیت را به دولت

دفتر دادستانی اقدامات مناسب را براي تضمین تحقیقات قضایی و تعقیـب مـوثر جـرائم    

احوال قربانیان و شهود از جمله سـن و   منافع و اوضاع و، کند و براي چنین اقدامیاتخاذ می

ماهیت جرائم بـه خصـوص در   ، هااساسنامه و سالمتی آن 7ي ماده 3جنسیت مذکور در بند 

دهد که این نتیجه با فرضیه محقـق  و خشونت علیه کودکان را مد نظر قرار میجرائم جنسی

دیوان بوده کـه بـه   همسو بود ولی در روند تحقیق شاهد نکات جدیدي در رابطه با عملکرد 

ذکـر شـده بـه شـرح ذیـل      هاي  مورد را بررسی و تحلیل قرارداده و نتایج بررسیتفسیر آنها

.است
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دهـد و  زیر را مورد توجه قرار میدفتر دادستانی معیارهاي، هابندي پروندهبراي اولویت

شـوند بلکـه ارزش خـاص    این معیارها بـه صـورت دسـتورهاي سلسـله مراتبـی اعمـال نمـی       

:یارهاي مذکور به اوضاع و احوال هر پرونده بستگی داردمع

کمیت و کیفیت مدارك مجرمیت و تبرئه در دسترس دفتر مانند دسترسی به مدارك .1

.اضافی و خطرهاي تخریب آنها

گیري و ممانعـت  تاثیر تحقیقات و تعقیبات بر جنایات یا تشکیالت آنهادر جهت پیش.2

.آیندهاز ارتکاب این جرائم در 

هاي انتخابی بـر اسـاس عوامـل مشـابه کـه هـدایتگر       اي از میان پروندهارزیابی مقایسه.3

.انتخاب پرونده است

.تاثیر تحقیقات و تعقیبات بر قربانیان جرائم و جوامع متاثر از آن.4

ي تحقیق یا تعقیب شخص و یا اعضاي یک گروه توسط دفتر دیـوان و  بررسی سابقه.5

.راي جرائم جديیا یک دولت ب

ــایی دفتــر در پیگیــري موفــق و مــوثر پرونــده .6 ــا چشــمتــاثیر و توان انــداز معقــول هــا ب

.محکومیت

ي زمانی متعـارف و معقـول   ظرفیت دفتر براي انجام موثر تحقیقات ضروري در دوره.7

اي که دفتر در حال انجام عملیات است یا جایی که افراد در شامل وضعیت امنیتی در منطقه

.کنند و توانایی دیوان در محافظت از افراد در خطرکنار دفتر همکاري می

مکــانی و شخصــی ، زمــانی، احــراز صــالحیت موضــوعی(بررســی مبــانی صــالحیتی.8

).دیوان

.المللیي بینمنافع جامعه.9

.قابلیت استماع و پذیرش دعوا، محوريعدالت.10

.شدت جرائم ارتکابی.11

.و مکانی جرم ارتکابیي زمانی گستره.12

.وسعت خسارات و صدمات جسمی و روانی وارده به قربانیان.13
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.ي ارتکاب جرمماهیت و شیوه، میزان.14

وسـعت  ، سوءاسـتفاده از قـدرت  ، بـودن سـازمان یافتـه  (عوامل مشدده جرم ارتکابی .15

).تصرف غیرقانونی، حمله به اماکن تاریخی و مذهبی و فرهنگی، خسارات

هـاي زیـاد از جملـه تکمیلـی بـودن      هـا بـا محـدودیت   وان براي رسیدگی به پرونـده دی 

بندي و به همین سبب مجبور به اولویت.رو استکمبود منابع مال و انسانی روبه، صالحیتش

هاي ارجـاعی اسـت کـه توسـط دادسـتان دیـوان بـر اسـاس اصـول و          گزینش از بین پرونده

.گیردداوري انجام مییشگونه پمعیارهاي قانونی و بدون هیچ

ي اساسـنامه  13ماده .ها نیز جرایم ارتکابی را باید به دادستان دیوان ارجاع نماینددولت 

رسد یک دولت عضو باید وضعیتی را که به نظر می.دیوان نیز به این موضوع پرداخته است

دادسـتان   اساسـنامه بـه   14بـه موجـب مـاده    ، در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته اسـت 

، خـانم فـاتو بنسـودا   .کنـد ي شـوراي امنیـت نیـز صـدق مـی     این مورد در ماده.ارجاع نماید

کـه  با حضور در مقر سازمان ملـل بـا اشـاره بـه آن     1398دادستان دیوان در پانزدهم آبان ماه

المللـی هماهنـگ بـراي اطمینـان از      کیفرمـانی نیـاز بـه یـک تـالش بـین      شکستن چرخه بـی 

جامعـه  ، با بازداشـت و تسـلیم فراریـان   «تاکید داشت که ، ابر جنایات داردپاسخگویی در بر

تواند عدالت را براي قربانیان منازعات مسلحانه به ارمغان آورد و از وقوع جـرم و   جهانی می

.»زایی در آینده جلوگیري کند قربانی

مثبـت   تواندبدون شک ایجاد چنین دیوانی که به محاکمه مجرمان خواهد پرداخت می

تواند زمینـه اصـلی بـراي توسـعه و رعایـت حقـوق       و قابل توجه ارزیابی شود زیرا دیوان می

-بشردوستانه جهت حفظ صلح و حمایت از اشـخاص در مخاصـمات مسـلحانه اعـم از بـین     

-برداري از اصول کلی حقـوقی و عـرف بـین   مسلماً دیوان ضمن بهره.المللی و داخلی باشد

المللـی  هاي بـین مات خود در آینده به شکل منبعی براي وضع عرفتواند با تصمیالمللی می

قطعاً مشارکت .المللی در مورد حقوق مخاصمات مسلحانه درآیدو اصول جدید حقوق بین

المللـی و حفـظ   المللی در این خصوص در جهـت رسـیدن بـه نظـم و امنیـت بـین      جامعه بین

توان این گونه نتیجـه گرفـت کـه    می، در مجموعکارآیی دیوان موثر بلکه ضروري است و 
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اي پیرامون مخاصمات مسلحانه داخلی تنظیم و تصویب شده اسـت  گرچه مقررات عهدنامه

.ها در این باره به شدت تأثیر گذار استحاکمیت دولت، اما

همچنـان شـاهد وقـوع مخاصـمات     ، المللـی هاي انجام شده در سـطح بـین  به رغم تالش

صـلح و  ، المللی را دچار بحـران سـاخته  ي بینکه بیش از پیش جامعهمسلحانه داخلی هستیم 

.المللی را به مخاطره افکنده استامنیت بین
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