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 چکيده

 جنایت کشی، نسل جرایم به رسیدگی برای المللی بین دائمی دادگاه اولین المللی بین کیفری دیوان

 این اساسنامه.  دارد قرار هلند الهه، در آن مقر که تجاوزاست جنایت و جنگی جنایت بشریت، علیه

 با ۲۱۱۲ ژوئیه ۵ در و رسید لتدو ۵۲۱ نمایندگان تأیید به رم در ۵۹۹۱ ژوئن ۵۱ در دادگاه

 از پس که کند می رسیدگی جرایمی به دادگاه این. کرد پیدا موجودیت کشور ۰۱ توسط آن تصویب

 تصویب با اینکه یا و باشد شده انجام عضو کشورهای از یکی قلمرو در یا اتباع توسط تاریخ این

 بین کیفری دیوان اهداف ترینمهم از. باشد شده احاله دیوان این به متحد ملل امنیت شورای

 ها، خودسری به دادن خاتمه عدالت، به همگان دسترسی جهان، در عدالت و صلح حفظ المللی

 موقتی، و موردی المللی بین دادگاههای به بخشیدن پایان ها، درگیری به بخشیدن پایان به کمک

 رعب ایجاد باشند، عدالت یاجرا از ناتوان یا میل بی ملی قضایی دستگاههای که مواردی در دخالت

 می که همانگونه المللی بین کیفری های رسیدگی از هدف. باشد می آتی جنگی جنایتکاران در

 اتهامات که است معنا بدین امر این. است قربانیان و گناه بی از حمایت و مقصر مجازات دانیم

 زمان احوال و اوضاع بر مبتنی باید نیز قضاوت و شده واقع بررسی مورد مفصل صورت به بایستی

 کمال لذا شودو می اداره ها انسان توسط قضایی نظام که نکته این ذکر با البته باشند جرم وقوع

 حق که است داده نشان حاضر نوشتار. بود نخواهد دسترسی قابل هرگز هدف به نیل در مطلق

 آن از دیوان اعضای الًمعمو که کیفری صالحیت با المللی بین دیوان یک ایجاد برای دیوان اعضای

 قانونی تنها نه دیوان به کیفری صالحیت تفویض. باشد نمی تردید مورد قانونی نظر از برخوردارند

 که کیفری تعقیب از مصونیت به بخشیدن پایان شیوه بهترین همچنین بلکه رسد می نظر به

                                                                        .باشد می است بیستم قرن مشخصه

 .عدالت و صلح المللی، بین کیفری دیوان صالحیت عضو، غیر های دولت اتباع :يديکل واژگان
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 2بخت آزاد فرید ،1عليزاده کریم

 کرمانشاه  واحد آزاد دانشگاه الملل بین حقوق ارشد،رشته کارشناسی ۵
کرمانشاه  واحد آزاد دانشگاه الملل،استادیار بین حقوق دکتری ۲

 

 
 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 عليزاده کریم

 

 کيفري دیوان يتصالح هاي محدودیت و حقوقی مبانی

 عضو غير هاي دولت اتباع به نسبت المللی بين
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 مقدمه

المللی  بمنظور رسیدگی به جنایات بین ۵۹۹۱المللی در سال  بعنوان اولین دادگاه دائمی بین (ICC) المللی کیفری دیوان بین

اولین . المللی کیفری محصول تالشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید در حقیقت تشکیل دیوان بین. گردیدارتکابی تشکیل 

برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان  ۵۹۵۹المللی در معاهده ورسای  گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین

اییست محاکمه می گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال به دلیل ارتکاب برخی جرایم می ب

المللی با صالحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو  پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین. درگذشت ۵۹۹۵

کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی  ۰همچنین در ماده  . ی آلمان و ژاپن تاسیس گردیدبمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظام

بدین . المللی ارجاع شوند بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین  کشی می مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل

ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود  الملل و کمیته ویژه بینمجمع عمومی از کمیسیون حقوق  ۵۹۹۱دسامبر  ۹منظور در تاریخ 

علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل . که امکان تاسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند

  .محقق نگردید

الملل متعاقبا در  کمیسیون حقوق بین( ۱ماده  . )ز دنبال گردیدمنع و مجازات جنایات آپارتاید نی ۵۹۹۱این جریان در کنوانسیون 

در  ۵۹۹۹تا  ۵۹۹۵بدنبال جنایات ارتکابی در سال های . پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود ۵۹۹۵سال 

دادگاه یوگسالوی و دادگاه رواندا  . )ی کیفری کردالملل رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین

مجمع . المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت الملل طرح تاسیس دیوان بین کمیسیون حقوق بین ۵۹۹۰در سال ( 

سرانجام اساسنامه دیوان . تندبه فعالیت پرداخ ۵۹۹۱تا  ۵۹۹۱ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای  نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته

. الزم االجرا گردیده است ۲۱۱۲دولت رسید و از اول ژوالی  ۵۲۱در کنفرانس رم به تایید نمایندگان  ۵۹۹۱ژوئن  ۵۱المللی کیفری در  بین

 .باشد مقر این دادگاه نیز الهه می

 بيان مسئله  -
 لیعدم تما ای ی،به هنگام ناتوان یدار مل تیصالح یکمل دادگاهابلکه در مقام م نیگزینه به عنوان جا یفریک یالملل نیب وانید

رعب در دل  جادیدر ا ی، و عامل موثر یالملل نیموارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ب نیبه مهمتر یدگیدادگاهها در رس نیا

، دو  یلیتکم تیاز اصل صالح.شود  یم یعمومارعاب  قیاز وقوع آنها از طر یریشگیات به حساب آمده و سبب پیجنا نیبالقوه ا نیمرتکب

کشور در حال انجام است ، دادستان  کیتوسط  قیکه تحق یتا زمان. قابل استنتاج است یفریک یالملل نیب وانیتوسط د بیتعق یمانع برا

 طیو کشور ، متقارن و تحت شرا یفریک یالملل نیب وانید تیاگر صالح.  دیمطرح نما یفریک یلمللا نیب وانیرا نزد د هیتواند قض ینم وانید

 یبه موضوع یکشور کی ای یفریک یالملل نیب وانیلذا اگر د. را اعمال خواهد کرد  تیصالح نیا یچه کس ستیاست ، مهم ن یمساو

 . ردیگ ارقر ییمورد شناسا زین یگریتوسط د دیبا جهی، نت دینما یدگیرس

 تیعضو بدون رضا ریغ  ینسبت به اتباع دولت ها وانید تیاعمال صالح نکهیا بر یمبن کایامر  پژوهش ابتدا استدالل دولت نیا در

دولت ها  یاز سو یفریک  تیصالح یکه از واگذار یدر ادامه اصول.ردیگ یقرار م یاست، مورد بررس ریمغا الملل نیعضو با حقوق ب ریدولت غ

شده است که   به عالوه،گفته.رندیگ یمورد بحث قرار م ییها یگذاروا نیمربوط به چن  و سوابق کنند یم تیحما یالملل نیب یها وانیبه د

 یاز سو تیاعمال صالح یبرا تیبا اصل رضا شود یدولت عضو انجام م یرسم  استینسبت به اقدامات افراد که بر اساس س وانید تیصالح

 یعضو را برس رینسبت به اتباع دولت غ وانید تیالحاعمال ص یها تیحاضر محدود ان،نوشتاریدر پا.بود هدنخوا ریمغا یالملل نیب یها وانید

. دهد یقرار م دیهستند را مورد تأک یمستثن وانیعضو به د ریغ یکشورها  اتباع لیاز تحو وانید یرا که اعضا یژه،مواردیو به و کند یم

 .است وانیعضو اساسنامه د ریغ یاتباع دولت ها  نسبت به یالملل نیب یفریک وانید تیصالح یپژوهش حاضر بررس  یمسئله اصل

 اهميت تحقيق  -
 رم  اساسنامه  که عضو  هایی دولت اتباع به نسبت را دیوان صالحیت اعمال حاضر اهمیت این تحقیق برا آن است که در  نوشتار

 اتباع بـه نـسبت را خود تصالحی تواند می مورد سه در اساسنامه،دیوان موجب به.میدهد قرار بررسی  مورد  ها  دولت آن رضایت نیستند،بدون

 ارجاع دیوان  دادستان  به متحد ملل سازمان امنیت شورای سوی از  ای که پرونده  مواردی  اول،در.نماید اعمال عضو غیر های دولت

 تحت  یواند  سـوی  از صـورتی در عـضو غیر های دولت دوم،اتباع.۵دهد قرار تعقیب تحت را عضو غیر دولت تبعه تواند می شود،دیوان می

 عضو غیر که،دولت صورتی در یا باشند شده است مرتکب اساسنامه عضو که  دولتی قلمرو در را جـرمی آنـها کـه گیرند قرارمی تعقیب

                                                           
  .اساسنامه ۵۱ماده ۵
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  کـه  گیرد می قرار تعقیب تحت دیوان ازسوی عضو غـیر دولت تـبعه صـورتی  سوم،در.۲باشد  پذیرفته  ارتکابی جرم درمورد را دیوان صالحیت

 برای  الزم  شرط  پیش(متهم)متبوع دولت اول،رضایت حالت دو در.۱باشد پذیرفته خاصی جرم با رابطه در را دیوان صالحیت عضو غـیر ولتد

 دایمی نهاد یک عنوان به  دیوان این که است شده مقرر اینگونه المللی بین کیفری دیوان اساسنامه ماده یک در.نیست دیوان صالحیت اعمال

اساسنامه  این نظر از اند،که شده مرتکب را سنگینی جنایات که نماید اعمال  افرادی به نسبت را خود صالحیت تواند می که یدهگرد تأسیس

که هنگامی که شوای  است آمده اساسنامه ۵۱بند ب ماده  در.گردد می تلقی تجاوز و بشریت علیه جنایات یا جنگی  جنایات نسل کشی،

 دیوان شود، به عبارت دیگر در این حالتکند رضایت هیچ دولتی پیش شرط اعمال صالحیت دیوان محصوب نمیامنیت وضعیتی را ارجاع می

 که رود می احتمال یا است شده واقع آن در جرایم این که دولتی سرزمینی قلمر دولتها،در همکاری بدون  حتی تواند می المللی بین کیفری

دولت غیر  ندارد و مربوط کشور قضایی سیستم از اجازه کسب به نیازی و بپردازد رسیدگی و تحقیق باشد،به شده واقع آن در جرایم این

 .عضو بدون تصویب و الحاق به اساسنامه در خطر بالقوه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قرار دارد

 موثر مجازات همچنین و المللی بین مجرای تقلیل در مثبتی بسیار تاثیر المللی بین جامعه در المللی بین کیفری دیوان یک وجود

 داخلی دادگاه در که کسی به نسبت شود می محاکمه قاضی چند مقابل در المللی بین محاکمه در که کسی و دارد المللی بین مجرمین

 همکاری ادایج و بشری امنیت و صلح حفظ برای المللی بین کیفری دیوان یک تاسیس. است بیشتری هراس و ترس دارای شود می محاکمه

 و است سرزمین ان مردم از حمایت برای و کشور ان منافع حفظ برای حاکمیت اصل مفهوم امروزه.است  کرده پیدا ضرورت ها کشور بین

 پذیرش قابل دیگر است المللی بین کیفری دیوان تاسیس مخالفین دالیل از که داخلی امور بر ها کشور مستقل حاکمیت اصل موضوع دیگر

یل اهمیت محدودیت های صالحیت دیوان بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو ،این مساله خود بیانگر اهمیت و به دل.نیست

 .ضرورت انجام این پژوهش می باشد

 ادبيات و سوابق  تحقيق -
ضوع ذکر شده کار در باب موضوع فوق تا به حال رساله یا کتابی تدوین نشده است ولی مقاالت مختلفی هستند که نزدیک به مو

«  یخارج استیس: مجلهبه چاپ رسیده در  یفیشر ،محسن: سندهینوو تعهدات  یدادگستر یالملل نیب وانید .۵شده است که می توان به 

ملل متحد تاکنون به  ییقضا یبه عنوان رکن اصل یدادگستر یالملل نیب وانیدکه در این مقاله به اینکه   ۱۹شماره  - ۵۱۱۹زمستان 

 نیطرف یچه برا  مختلف یها آرا از جنبه نیا.صادر کرده است یمشورت ای یاعم از ترافع یمختلف یکرده و آرا یدگیرس  گوناگون یایقضا

 یمیبه مفاه یصادره خود گاه یدر آرا یدادگستر یالملل نیب  وانید.باشد یم تیالملل واجد اهم نیتابعان حقوق ب یتمام یموضوع و چه برا

به  میمفاه نیدر خصوص ا وانیآرا و نظرات د لیتحل.هستند یارزش خاص ایالملل دار نیحقوق ب  ت که در ساختار نظامنو اشاره کرده اس

 نیاز حقوق ب یبهتر یابیبهتر شناخته و ارز ار میمفاه تیتا ماه کند یالملل به طور عام به ما کمک م نیطور خاص و در خصوص حقوق ب

مطرح  یدادگستر یالملل نیب وانیالملل که تاکنون توسط د نیحقوق ب میمفاه نیتر از مهم یکی. میشالملل و مجموعه قواعد آن داشته با

مشخص  زیخود، حد و حدود و دامنه آن را ن هیمفهوم،تالش کرده تا در رو نیاز طرح ا یجدا وانید.باشد یم ۱مفهوم تعهداتشده،

 نیب وانینقش د یپژوهش،بررس نیهدف ا.کرد یدر کل معن یالملل نیال جامعه بها در قب دولت  به تعهدات توان یمفهوم تعهدات را م.دینما

مفهوم در  نیدر ابتدا سابقه طرح ا ستارا نیدر ا.باشد یم یالملل نیب یمفهوم مربوط به نظم عموم نیا نیدر ارائه و تکو یدادگستر  یالملل

 نیو همچن وانید یتوجه به آرامفهوم تعهدات مربوط به  یماهو  سپس مسائل.بارسلونا تراکشن مطرح خواهد شد هیقض یعنی وانید هیرو

دسته از  نیا یتعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوق یژگیمنظور و نیبه ا.قرار خواهد گرفت یمورد بررس  مطروحه یها هینظر

 .گردد یمطرح م یئل ماهومسا  به عنوان یالملل نیب ینظم عموم یدر ارتقا نهیزم نیدر ا وانیتعهدات و نقش د

 نیب یحقوق: مجلهی چاپ رسیده در عباس ریباقر م دیس: سندهینوی دادگستر یالملل نیب وانید تیصالح یاجمال یبررس .۲

 یائکشور هلند قراردارد،از ارکان قض  ـتختیآن در شـهر الهـه پا  محل  که  یدادگستر یالملل نیب وانیدالهه که اشاره دارد به اینکه  یالملل

 جامعهء»لهءیبوس ۵۹۲۱  که در سال است«یدادگـستر یالملل نیب یدائم وانید»نیجانش  وانید نیا. ۵باشد یسازمان ملل متحد م یاصل

اساسنامهء »و «ملل متحد منشور»ـهءیالهه بر پا یدادگستر یالملل  نیب وانید.دیگرد  منحل ۵۹۹۰سابق بوجود آمد و در سال «ملل

 .اسناد افزود نیبه جمع ا دیبا زیرا ن وانید«یدادرس  نیآئ»که البته دهینشوراست،بنا گردمـنضم بـه م که«وانید

 خیدر تار نکهیو پس از ا دیآ یبه مرحلهء اجرا درم ۵۹۹۱و چهارم اکتبر  ستیهمزمان با منشور ملل متحد در ب وانید اساسنامهء

  لیهمان سال رسما در الهه تشک لیاول آور  خیدر تار بار نیاول یبرا وانیگردد،د یم یدورهء قـضات عمل نیانتخابات اول ۵۹۹۰ هءیششم فور

 .دهد یم  جلسه

                                                           
 .اساسنامه(۱)و(الف()۲)۵۲ماده .۲

3
 erga omnes. 
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که  ۵۱۱۲ زییپا«  یدادگستر یحقوق: مجله یالل  محمود: سندهینوی دادگستر یالملل نیب وانید ماتیحقوق بشر در تصم .۱

حقوق بشر  توان،دادگاه یرا نم یدادگستر یالملل نیب وانیخاص،د یدر مفهوم معاصر حقوق بشر و در معنااشاره دارد به این موضوع که 

 ریغ یافراد،شرکتها سازمانها نیبنابرا.طرف دعوا باشند وانینزد د توانند یکه فقط کشورها م دارد یاساسنامه آن مقرر م ۱۹ماده  رایز دینام

به اتفاق  بیقر تیاکثر قیمض ریتفس کیبعالوه در . شندبا وانیمطروحه در د یترافع یطرف دعاو توانند ینم یدولت یسازمانها یو حت یدولت

همچنان وجود   وانید تنینسبت به توسعه صالح یشیحقوقدانان گرا انیگرچه در م.بشر نبوده است  در مورد حقوق زین وانید یمشورت یآرا

 یتاکنون حقوق بشر موضوع تعداد وانیم دعا تیبا توجه به صالح  حال نیبا ا.است مکنکار فقط در صورت اصالح اساسنامه م نیا یدارد،ول

قرار گرفته  یحقوق لیو تحل هیمورد تجز وانید ییقضا هیپژوهش رو نیدر ا. بوده است یالملل نیب ییمرجع قضا نیدر ا  شده مطرح یاز دعاو

نسبت به حقوق  شود یم یتلق  للالم نیاز منابع حقوق ب یکیبه عنوان  یخاص طیاساسنامه تحت شرا ۱۱به ماده  تیکه با عنا وانید یتا آرا

 .ردیقرار گ یابیبشر مورد ارز

 زمستان و ،پاییز شهرام براتی ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی/صالحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی .۹

 .۲۱۱۱، (۵۰۱ تا ۵۲۹ از - صفحه ۱۲) ۹ شماره - ۵۱۱۲

 ،۹ مقاله نه بزه بهره وری از سالح شیمیایی،محمد یکرنگی،فصلنامه حقوق کیفری،صالحیت دیوان کیفری بین المللی در زمی. ۱

 .۲۱۵۰،   ۲۱۹-۲۲۵ صفحه ،۵۱۹۱ زمستان و پاییز ،۲ شماره ،۱ دوره

 قطعنامه ابهامات المللی بین کیفری دیوان قضایی صالحیت از ICC اساسنامه عضو غیر دولتهای صلح حافظ نیروهای معافیت .۰

 شماره - ۵۱۱۹ تابستان و بهار«  المللی بین حقوقی: الدین؛مجله حسام لسانی،سید: مترجم استان؛ کارستن: منیت،نویسندها شورای ۵۹۲۲

 (۲۱۱ تا ۲۲۵ از - صفحه ۱۱) ترویجی-علمی ۱۲

حقوق فصلنامه پژوهش  اصل صالحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی ، زمانی،سید قاسم ، حسینی اکبر نژاد، هاله،.۹

 .۲۱۱۹، عمومی

آزمون،  دیوان بین المللی دادگستری ،صالحیت کیفری جهانی در بوته ۲۱۱۲فوریه  ۵۹بلژیک رای  ۵۹۹۱-۵۹۹۹قانون .۱

 زمستان ،(۵۰۰ تا ۵۲۹ از - صفحه ۹۱) ۱۱ شماره ،۱۱ دوره ،۰ ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، مقاله حسین امیر رنجبریان ،دکتر

۵۱۱۵. 

محمد بخشی کشتلی، :محمد هادی صادقی،دانشجو: شکیل دیوان کیفری بین المللی و صالحیت های آن ،استاد راهنما مبانی ت.۹

 .  ۵۱۹۹ ارشد، شیراز، کارشناسی دانشگاه ، فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت ، دولتی نامه پایان

سیم محمد مهدی شبیری ، دانشگاه پیام :جوحسین شریفی طراز کوهی،دانش:بی کیفری،دیوان کیفری بین المللی،راهنما-۵۱

 .۵۱۱۹نور،استان تهران،

 

 اهداف تحقيق 

 هدف کلی

 عضو ریغ ینسبت به اتباع دولت ها یالملل نیب یفریک وانید تیصالح بررسی 

 هدف فرعی
 عضو ریغ ینسبت اتباع دولت ها یالملل نیب تیصالح یاصل برتر یبررس

 عضو ریغ ینسبت به اتباع دولت ها یمللال نیب یفریک وانیدآثار و نقش  یبررس

 عضو ریغ ینسبت به اتباع دولت ها یالملل نیب یفریک وانینقش د یبررس
 

 مبنای قانونی صالحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو :مبحث نخست 

صالحیت دیوان نسبت به اتباع  ، آمریکایی ها معتقدند که اعمال۹عالوه بر برخی ایرادات به قانون، بر اساس نگرانی های سیاسی

به « ۱اعتراض حقوقی مهم آمریکا»مبنای استدالل آنها که به عنوان. این کشور بدون رضایت آن دولت ها مغایر با حقوق بین الملل است

معاهده ای نمی  که مقرر می دارد، هیچ ۰دیوان نامیده می شود، این است که هر گونه اعمال صالحیت نسبت به اتباع آمریکا با اصل مسلمی

                                                           
  ۵۱۰، ص ۹۵ش ( ۲۱۱۱) ، ۱بولتون ، خطرات و ضعف های  دادگاه کیفری بین امللی از نظر آمریکا ، منبع مذکور  در پاورقی ش  - ۹
  ۵۲۹-۵۲۰، صص ۹۱، ش ( ۲۱۱۵)الی، ایاالت متحده و اساسنامه رم، مجله آمریکایی  حقوق بین المللی  - ۱
 ( ۵۹۰۹)کنوانسیون وین در حقوق معاهدات  ۹۱ماده  - ۰
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با این حال، هیچ ماده ای در اساسنامه دیوان وجود ندارد که . ۹تواند تعهداتی بر غیر اعضاء بدون رضایت آنان تحمیل نماید، مغایر می باشد

های غیرعضو  اساسنامه نه تعهدی را بر دولت. را مجبور به انجام یا عدم  انجام عملی نماید( صرف نظر  از اتباع آنان)دولت های غیرعضو 

بی شک، تعقیب اتباع دولت غیرعضو می تواند منافع آن دولت را تحت تاثیر . ۱تحمیل می کند و نه وظیفه ای را برای آنها ایجاد می کند 

بوط همین طور هر چند مقررات اساسنامه به ویژه مقررات مر. قراردهد، اما این به معنای تحمیل تعهداتی بر دولت غیرعضو به شمار نمی رود

( نظیر تعقیب اتباع خودشان)بردولت های غیر عضو می شود تا اقدام خاصی  ۹موجب فشارهایی( صالحیت دیوان)به اصول تکمیلی بودن 

به همراه (برای دولت مربوطه)این به معنای تحمیل تعهد نیست، زیرا عدم انجام این عمل هیچ گونه مسئولیت حقوقی ( اما)۵۱انجام دهند

 .استدالل آمریکا قانع کننده نیستبنابراین ۵۵.ندارد

کسانی که از دیدگاه آمریکا مبنی بر غیر قانونی بودن اعمال صالحیت به اتباع دولت غیرعضو حمایت می کنند، به دو دلیل دیگر 

 :نیز اشاره می کنند

غیرعضو تحمیل نماید، قانوناًًٌ  اول ، پروفسور مدلین موریس اظهار می دارد هر چند اساسنامه دیوان نمی تواند تعهداتی را بردولت 

هم نمی توان با گسترش صالحیت دیوان نسبت به اتباع دولت غیرعضو که از نظر حقوق بین الملل شناخته شده نیست، حقوق آنها را از بین 

ا به یک دیوان دولت های غیرعضو ر( اتباع)به ویژه وی اظهار می دارد که دولت ها حق ندارند صالحیت کیفری خود نسبت به  ۵۲.ببریم

 ۵۱.کیفری بین المللی واگذار کند ، مگر دولت متبوع آنا رضایت دهد

دوم نویسندگان دیگر حقوق بین الملل اظهار می دارند که چنانچه تبعه دولت غیرعضو اقداماتش را براساس سیاست رسمی دولت 

بر اساس استدالل آنان، هر گاه فردی متهم است به . ۵۹بود متبوع خود انجام داده باشد، اعمال صالحیت دیوان نسبت به وی قانونی نخواهد

آن دولت طرف اصلی دعوا ( در واقع)اینکه اقدامات خود را بر اساس دستور و به عنوان بخشی از سیاست دولت غیرعضو انجام داده است

ص متهم و نه دولت غیرعضو اعمال می نویسندگان فوق، همچنین اظهار می دارند هر چند دیوان صالحیت خود را رسماً تنها بر شخ. است

آنان اظهار می دارند، رسیدگی . نماید، در این گونه موارد دیوان موثر نسبت به دولت مورد نظر بدون رضایت او اعمال صالحیت خواهد کرد

الث که نسبت به رسیدگی دیوان برخالف اصلی خواهد بود که مقررمی دارد دیوان بین المللی در مواردی که حقوق یا مسئولیت های دولت ث

 ۵۱.رضایت ندارد، موضوع اصلی دعوا است حق اعمال صالحیت ندارد

 صالحیت از سوی دولت ها به دیوان ی رواگذا :گفتار نخست 

بدیهی است که اعضای دیوان هنگامی که تبعه دولت غیرعضو در قلمرو آنها مرتکب جرمی می شود دارای صالحیت کیفری 

همین طور در مواردی که جرم از نظر حقوق بین الملل تابع صالحیت جهانی  است، هر عضو دیوان . ه خواهند بودسرزمین نسبت به آن تبع

در هر دو مورد فوق رضایت دولت متبوع متهم برای  ۵۰.که متهم را در اختیار دارد معموالً حق دارد او را بدون توجه به تابعیتش محاکمه کند

حق دیوان برای محاکمه اتباع دولت غیرعضو هنگامی که آنها در قلمرو یک دولت عضو جرایمی را مرتکب . اعمال صالحیت الزم نخواهد بود

می شوند نوعی واگذاری صالحیت کیفری به دیوان محسوب می شود که اعضای دیوان آن را دارا هستند، زیرا دیوان تنها در مواردی حق 

سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا دولت های ۵۹.ه این حق را اعمال نماینداعمال صالحیت دارد که اعضای دیوان بتوانند جداگان

                                                           
 شفر، همان  - ۹
( ۲۱۱۵)نقدی بر مواضع آمریکا، مجله حقوق و چالش های معاضر: صالحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو . شارف.م - ۱

  ۹۹۹؛ جانسون، همان، ص ۹۱-۰۹، صص ۰۹ش 
 (د) ۱ک،  بخش .م ، همچنین ر.اساسنامه ر ۵۹-۲۱مواد  - ۹

 (د)۱بخش - ۵۱
 ۱۱۱، ص ۵۲پاروقی ش - ۵۵
 ۲۹و ۵۱صص ( ۲۱۱۵)دیوان کیفری بین المللی و دولت های غیر عضو، مجله حقوق و چالش های معاصر : موریس، جرایم مهم و سوء تفاهم ها.م - ۵۲
 ۵۱۱-۵۵۹، صص ۰۹د از رم، نگرانی های نظامی آمریکا، ،منبع فوق، ش ایتزائو، دابلیو، حقوق کیفری بین المللی بع- ۵۱
 ۲۱-۲۵و ۱-۵۹،صص۵۰پاروقی، ش - ۵۹
پرتغال علیه )پرونده تیمور شرقی( ۵۹۱۹)گزارش های دیوان بین المللی دادگستری ( ایتالیا علیه فرانسه، انگلیس و آمریکا)پرونده پول طالیی -. ۵۱

 ۹۱ص (۵۹۹۱)لمللی دادگستریگزارش های دیوان بین ا( استرالیا
ک پرونده جمهوری . ر. اعمال صالحیت جهانی به طور غیابی به موجب حقوق بین الملل عرفی در سال های اخیر مورد اعتراض قرارگرفته است - ۵۰

  ۲۱۱۱( درخواست اقدامات موقتی)معروف به قرار توقیف، پرونده کنگو علیه فرانسه  ۲۱۱۲دموکراتیک  کنگو علیه بلژیک 
شگاه دانیلکو، اساسنامه بین المللی و دولت های ثالث، در آنتونیو کسه و سایرین، اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی، شرح جلد دوم، دان. م - ۵۹

  ۵۱۹۵-۵۱۹۹، صص ۲۱۱۲آکسفورد، 
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در . عضو اساسنامه دیوان می توانند صالحیت کیفری خود را به یک دیوان بین المللی بدون رضایت دولت متبوع متهم واگذار کند یا خیر

 :لمللی دو دلیل ارائه شده استمورد عدم مشروعیت واگذاری بین صالحیت  کیفری به یک دیوان بین ا

 . به طور کلی واگذاری صالحیت کیفری از سوی دولت ها بدون رضایت دولت متبوع متهم غیر قابل قبول است: اول

از یک دولت به ( صالحیت)حتی اگر واگذاری صالحیت کیفری از سوی یک دولت به دولت دیگر قابل قبول باشد، واگذاری : دوم

 .هیچ یک از این دالیل قانع کننده نیست( اما) ۵۱.بی سابقه است یک دیوان بین المللی

 اصول و سوابق: واگذاري صالحيت کيفري به دیوان هاي بين المللی: گفتار دوم
اگر واگذاری صالحیت کیفری از یک دولت به دولت دیگر قانونی است، آیا تفویض صالحیت به یک دیوان بین المللی نظیر دیوان 

به یک ( اعم از سرزمینی یا جهانی)غیر قانونی است؟ پرفسور موریس اظهار می دارد که تفویض صالحیت کیفری ( دائمی)یکیفری بین الملل

دیوان بین المللی صحیح نیست، زیرا نتایج اعمال صالحیت از سوی یک دادگاه بین المللی با آنچه که از سوی یک دادگاه ملی انجام می 

س به درستی اشاره می کندکه دولت ها حق دارند در مورد تاثیر سیاسی رسیدگی در یک دادگاه بین موری. ۵۹گیرد اساساً متفاوت است

زیرا تصمیم دادگاه یک کشور خارجی که به جرایم بین المللی . ۲۱.المللی از رسیدگی در دادگاه های یک کشور دیگر بیشتر نگران باشند

بین دولت ها ( عدم برابری)به عنوان عدم توافق( متهم)تواند از سوی دولت متبوع ناشی از اقدامات رسمی دولت دیگر رسیدگی می کند، می 

در نتیجه موریس اظهار می دارد که رضایت نسبت ۲۵.نادیده گرفته شود اما تصمیم یک دادگاه بین المللی اعتبار و تاثیر سیاسی بیشتری دارد

ود یکسان نیست، و حقوق عرفی که مبنای صالحیت جهانی دولت ها به صالحیت جهانی که از سوی یک دادگاه بین المللی اعمال می ش

 ۲۲.است با حقوق عرفی که مبنای واگذاری صالحیت به یک دیوان بین المللی است با هم متفاوتند

 دالیل زیادی وجود دارد که چرا دولت ها مایل نیستند تا دعاوی مرتبط با منافع یا اتباع آنان از سوی یک دادگاه بین المللی

علت عدم تمایل کشورها اعتبار دادگاه بین المللی از یک طرف و نیز رسوایی ناشی از هر گونه تصمیم مغایر با سیاست های . رسیدگی شوند

با وجود این . دولت از طرف دیگر  است که نشان می دهد سیاستی که مقامات ارشد دولت ها اتخاذ و اجرا می کرده اند غیر قانونی است

همان گونه که در زیر روشن . فی نفسه به معنای این نیست که دادگاه بین المللی از نظر قانونی صالحیت رسیدگی ندارد رسوایی سیاسی

خواهد شد، این حقیقت، که تصمیم یک دادگاه بین المللی ممکن است تلویحاً عمل یک دولت را غیر قانونی اعالم کند، به معنای این نیست 

 .دکترین پول طالیی بوده استکه مغایر با اصل رضایت یا 

دالیل اصولی مهم و سوابق کافی وجود دارد که نشان می دهند واگذاری صالحیت به دادگاه های بین المللی عموماً و به دیوان 

ضو آنچه مهم است این است که اعمال صالحیت کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت غیرع. کیفری بین المللی، خصوصاً قانونی هستند

دیوان کیفری بین المللی از جمله جرایمی هستند که ( در صالحیت)زیرا اکثر جرایم  ۲۱.در راستای صالحیت سرزمینی دولت های عضو باشد

حقوق بین الملل به کلیه دولت ها اجازه . دولت ها نسبت به آنها صالحیت جهانی دارند، هنگامی که متهم در سرزمین آنها یافت می شود

را در رابطه با برخی جرایم اعمال نمایند زیرا فرض براین است که ( خود)که صالحیت کیفری (ر برخی مواردی الزم می داندیا د)می دهد 

دولت هایی هستند که به لحاظ سرزمینی یا تابعیتی با جرایمی که شمول . جرایم مذکور به منافع جامعه بین المللی در کل صدمه می زنند

رتباطی ندارند آنها می توانند به این جرایم رسیدگی کنند، زیرا پیشگیری و مجازات موثر جرایم فوق احتماالً  صالحیت جهانی هستند هیچ ا

 .به گسترش مبنای تعقیب بستگی دارد

با توجه به موارد  ۲۹.دولتی که صالحیت جهانی را اعمال می کند در واقع به نفع جامعه بین الملل به عنوان یک کل عمل می کند

جرایم علیه منافع جمعی را تحت تعقیب قراردهد، اما از ( جهانی)ل قبول نیست به یک دولت اجازه دهیم به نمایندگی از جامعه فوق قاب

در صورت عدم  وجود منع قانونی . ازه ندهیم به طور جمعی برای حمایت از منافع جامعه جهانی اقدام نمایندسوی دیگر، به دولت ها اج

بدیهی است هنگامی که دولت ها به طور انفرادی حق دارند برای حمایت از منافع و ارزش های جمعی عمل کنند آنها نه تنها در جهت اقدام 

بنابراین، این که دولت ها حق دارند اشخاص را در . ممنوع نیستند بلکه باید تشویق هم بشونددسته جمعی برای حمایت از منافع عمومی 

صورت ارتکاب جرایم بین المللی، براساس صالحیت جهانی و بدون رضایت دولت متبوع آنان تحت تعقیب قراردهند، دلیلی بر این است که 

                                                           
 ۵۹پاورقی،ش  - ۵۱
 ۲۹-۹۹، صص ۵۰موریس منبع مذکور، در پاورقی ش  - ۵۹
 ۱۱همان، ص  - ۲۱
 همان - ۲۵
 ۲۹همان ،ص - ۲۲
 اساسنامه رم ۵۲ماده  - ۲۱
 ۲۱۹-۲۱۱صص ( ۲۱۱۱)کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین المللی، دانشگاه آکسفورد - ۲۹
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ه طور دسته جمعی اقدام کنند، به این معنا که یک دیوان بین المللی می تواند دولت های مزبور می توانند برای دستیابی به هدف مذکور ب

در این زمینه قاعده ای که به دادگاه های بین المللی اجازه می دهد . به نمایندگی از دولت های صالحیت دار افراد را تحت تعقیب قراردهد

ای ساختاری در حقوق بین الملل شناخته می شود که رضایت مثبت دولت صالحیت جهانی را به نمایندگی از دولت ها اعمال نمایند قاعده 

 ۲۱.می تواند از سایر قواعد مسلم استنباط شود( رضایت دولت ها)ها را ضروری نمی داند که به عوض 

قاعده ساختاری مسلم فوق با واگذاری صالحیت کیفری توسط دولت های به دیوان های بین المللی قبل و بعد از تصویب 

ساسنامه دیوان کیفری بین المللی از جمله واگذاری صالحیت رسیدگی نسبت به اتباع دولت هایی که عضو معاهده مربوطه نیستند حمایت ا

یا سایر تابعان حقوق )معموالً تاسیس می شوند تا در مورد حقوق و مسولیت های بین المللی دولت ها  ۲۰دیوان های بین المللی. شده است

با این حال دیوان های بین المللی،؛ گاهی اوقات نوعی از صالحیت قضایی را اعمال می کنند که به نحوی با . م بگیرندتصمی( بین الملل

همانگونه که خواهیم دید . در این صورت باید صالحیت ملی به دیوان بین المللی واگذار شود. صالحیت ملی دولت ها تداخل پیدا می کند

واگذاری صالحیت کیفری به دیوان های بین المللی نسبت به اتباع دولت هایی که عضو موافقتنامه مربوط نمونه های زیادی از این گونه 

 .نیستند وجود دارد

 موارد رسيدگی دیوان  کيفري بين المللی به اعمال رسمی دولت هاي غير عضو: گفتار سوم 
قرراتی در خصوص مسئولیت دولت ها وضع نماید، بلکه دیوان کیفری بین المللی حق ندارد تا رسماً دولت ها را متهم کند یا م

به هر حال، گفته می شود که اجرای صالحیت دیوان کیفری بین المللی . تنها می تواند صالحیت خود را نسبت  به اشخاص اعمال نماید

مطابق  ۲۹.قانونی می باشد نسبت به مقامات دولت غیر عضو در مواردی که شخص بر اساس سیاست رسمی دولت متبوع عمل کرده است غیر

، در این گونه موارد، به طور جدی به برسی اختالف بین دولت ها در مورد مشروعیت  (ICCبا این استدالل، دیوان کیفری بین المللی 

 .اقدامات دولت غیر عضو، بدون رضایت آن دولت می پردازد

للی  یا یک دادگاه ملی کشور دیگر، لزوماً این خطر را به اجرای قوانین کیفری بین المللی، خواه از سوی یک دیوان بین الم  

علت این امر این است که جنابات علیه حقوق . همراه دارد که دادگاه در مورد اشخاصی قضاوت خواهد کرد که به نفع دولت  عمل می کنند

سیاری موارد، این یکی از ویژگی های بارز این در ب. ۲۱بین المللی، اغلب، از سوی اشخاصی که به نفع دولت ها عمل می کنند انجام می شود

در زمینه مخاصمات مسلحانه، متهمان جنایات جنگی، تقریباً، همیشه سربازان یا سایر مقاماتی هستند که از قدرت . دسته از جرایم است

 .دولتی برخوردارند

شبه دولتی، قادر به ارتکاب  ( هیئت های)  وخامت و شدت جنایات بین المللی طوری است که اغلب، تنها دولت ها یا سازمان های

چون یکی از دالیل مهم تشکیل دیوان کیفری بین المللی این است که دولت ها، اغلب، از تعقیب و محاکمه اشخاصی . چنین فجایعی هستند

توان به آسانی پیش بینی که مرتکب جنایات بین المللی می شوند به خاطر نقش ودخالت آنها در ساختار حکومت کوتاهی می نمایند، می 

این . کرد که در محاکماتی که در نزد دیوان صورت می گیرد، مسائلی راجع به مشروعیت سیاست ها و اقدامات دولت ها مطرح خواهد شد

است که  امر کامالً واضح است، به ویژه، در مواردی که دیوان به اتهام مقامات ارشد دولتی رسیدگی می کند، یا درمواردی که دولت مدعی

با وجود این، اعمال . متهم اعم از مافوق یا مخدوم بر اساس دستور دولت انجام وظیفه کرده است و رفتار او را قانونی و مشروع می داند

صالحیت دیوان در چنین مواردی منافاتی با حقوق بین المللی ندارد، حتی وقتی که چنین اعمال صالحیتی بدون رضایت دولتی که فرد به 

 . منافع آن دولت اقدام کرده است، صورت گرفته باشد خاطر

 محدودیت هاي مربوط به صالحيت دیوان نسبت به اتباع دولت غير عضو:گفتار چهارم 

به رقم اینکه دیوان کیفری بین المللی صالحیت رسیدگی نسبت به جرایم اتباع دولت غیر عضو دارد، چنانچه افراد مزبور در 

رسیدگی دیوان رضایت داده اند مرتکب جرم شده باشند، اساسنامه دیوان اعمال صالحیت مزبور را به اوضاع و احوال قلمرو دولت هایی که به 

قسمت های زیر به بررسی مقرراتی در اساسنامه که صالحیت دیوان نسبت به اتباع غیر عضو را محدود می نماید . خاصی محدود می نماید

 .اختصاص دارد

                                                           
 قواعد حقوق بین الملل دو دسته اند ،قواعد پراکنده یا مثبته یا قواعد ساختاری یا سیتماتیک   - ۲۱
تشکیل ( نظیر تصمیم یک سازمان بین المللی)تنامه بین المللی یا هر سند بین المللی دیگر دیوان بین المللی یعنی دیوانی که به موجب یک موافق - ۲۰

 .می شود و معموالً نه حتماً به دو یا چند دولت دیگر مربوط است
تحد و دیوان بگنجاند که در طول مذاکرات مقدماتی در رم،آمریکا تالش کرد که شرطی را در ر ابطه با موافقت نامه بین سازمان مل م. ۵۱پاورقی ،ش - ۲۹

براساس آن دیوان حق درخواست یا تحویل تبعه دولت غیر عضو بدون رضایت دولت غیر عضو را نداشته باشد،  چنانچه چنین تبعه ای به موجب 

 .دستوردولت غیر عضو اقدام کرده باشد،  اما مفق نشد
 ۵۱۱۱،ص ۲۵ها، در آنتونیو کسسه وسایرین، پاروقی ش مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت . دیپوی. م. پ- ۲۱
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 :نتيجه گيري 
ین موارد نقض حقوق بشر و بشر دوستانه بین المللی در طول تاریخ توسط کسانی ارتکاب یافته است که امکان تعقیب فجیع تر

 ۵۲قلمرو صالحیت دیوان به موجب ماده .آنها در دادگاههای داخلی محل ارتکاب به علت حمایت دولت های مربوطه وجود نداشته است

صالحیت )الحیت دیوان دو اصل صالحیت سرزمینی و صالحیت مبتنی بر تابعیت مرتکباساسنامه تحت عنوان پیش شرط های اعمال ص

در نتیجه صالحیت دیوان از نظر قلمرو مکانی محدود است زیرا تنها توان .به عنوان اصول حاکم بر صالحیت دیوان تعیین شده اند( شخصی

چون .سنامه یا جنایات ارتکابی توسط اتباع این دولتها را دارداعمال صالحیت نسبت به جنایات واقع شده در سرزمین دولت های عضو اسا

بعید به نظر می رسد که اساسنامه دیوان در آینده از سوی همه کشورها مورد قبول قرارگیرد، مسائل مربوط به رابطه بین دیوان و دولت 

به اتباع دولت غیر عضو اعمال نماید، مشکالت در صورتی که دیوان صالحیت خود را نسبت . های غیر عضو از اهمیت برخوردار می باشد

هر چند اعمال صالحیت دیوان نسبت به دولت های غیر عضو نظیر آمریکا ممکن است از نظر سیاسی غیر قابل . زیادی ایجاد خواهد شد

که متکی به فعالیت ناکارآمدی نظام حقوقی پیش بینی شده در منشور ملل متحد برای حمایت از تحقق صلح و امنیت بشری .قبول باشد

های سیاسی نظارتی اقتصادی و تا حدودی نظامی است با گذر زمان به اثبات رسیده است، زیرا با گذشت پیش از شصت سال نتوانسته از 

 .وقوع جنگ های خونین و ویرانگر که در خالل آنها حقوق بنیادین و اولیه انسان ها نادیده گرفته و پایمال شده است ، جلوگیری نماید

نوشتار حاضر نشان داده است که حق اعضای دیوان برای ایجاد یک دیوان بین المللی با صالحیت کیفری که معموالً اعضای 

تفویض صالحیت کیفری به دیوان نه تنها قانونی به نظر می رسد بلکه همچنین . دیوان از آن برخوردارند از نظر قانونی مورد تردید نمی باشد

تردید وجود دارد ( از یک طرف)خشیدن به مصونیت از تعقیب کیفری که مشخصه قرن بیستم است می باشد؛ هر چند بهترین شیوه پایان ب

احتمال دارد که عدم تعقیب ( .و از طرف دیگر)که آیا تشکیل دیوان می تواند مانع اشخاصی شود که شدید ترین جرایم را مرتکب می شوند

 .کاب جرم تشویق می کندهمیشگی اشخاص مزبور و سایرین را به ارت

در حال حاضر که دیوان کیفری بین المللی تشکیل شده است برای دیوان قابل قبول نیست که در رابطه با جرایم ارتکابی در 

قلمرو دولت عضو، از سوی اتباع دولت عضو صالحیت داشته باشد، اما نسبت به جرایم ارتکابی در همان سرزمین از سوی اتباع دولت غیر 

نه تنها این کار نوعی عدم تساوی نسبت به کسانی است که در شرایط مشابه قراردارند، بلکه نوعی محدودیت در . صالحیت نداشته باشدعضو 

 . مورد حق دولت سرزمینی برای رسیدگی به جرایمی است که در قلمرو آن دولت واقع می شوند

ولت ها برای واگذاری صالحیت کیفری شان به دولت های همانگونه که مسلم است حقوق بین الملل  مدت ها است که حق د

معافیت اتباع دولت غیر . دیگر یا دادگاه های بین المللی را، حتی در مواردی که به اتباع سایر دولت ها مربوط است، به رسمیت می شناسد

سبت به اتباع دولت غیر عضو را پیش بینی با وجود اینکه اساسنامه صالحیت دیوان ن. عضواز صالحیت دیوان یک اقدام واپسگرایانه است

 .کرده است 

توان گفت آسیب و صدمه ناشی از این جنایات هولناک فقط به قربانیان آن ارتباط دارد، و سایر مردم جهان از این جنایت  نمی

جهان به یک دهکده کوچک زیرا تردیدی نیست که با توجه به وسایل ارتباط جمعی و فنآوری های پیش رفته امروزه . آسیبی نمیبینند

شوند و وجدان بشریت از این جنایات  تبدیل گردیده است، و هر جنایت هولناک را مردم جهان سمعا و بصیرا در  کمترین زمان آگاه می

طور  اصل صالحیت جهانی به. شود گردد و در نهایت اندوهی عظیم به تبع آن به روح و جان مردم جهان مستولی می نفرت انگیز متاثر می

کند تا در رابطه با جرایم مهم، قطع نظر از محل  تواند، یا او را ملزم می کالسیک به عنوان یک اصل حقوقی تعریف شده است، یک دولت می

 .مجرم را تحت تعقیب قرار دهد( از حیث ملیت)یا وقوع جرم، و صرف نظر ا ز تابعیت مجرم یا قربانی ( ارتباط سرزمینی)وقوع آنها 

دولتی که صالحیت جهانی را اعمال میکند در واقع به نفع . توانند مرتکبان این جنایت مهم را محاکمه نمایند ها می تمام دولت

بر این اساس بین صالحیت جهانی و صالحیت کیفری بین المللی ارتباط نزدیک وجود . کند جامعه بین الملل، به عنوان یک کل عمل می

این وظیفه کلیه ممالک است که با همکاری و معاضدت علیه . ب جنایتکاران مهم بین المللی استزیرا هدف ایجادی هر دو، تعقی. دارد

در این صورت است که مرتکبین این جنایت در سرار . دشمن مشترک خود جبهه گرفته و تمام مساعی خود را در مبارزه با آن به کار بندند

های داخلی و یا با تشکیل  با تمسک به اصل صالحیت جهانی از سوی دادگاه این هدف ممکن است. یلبند دنیا برای خود محل امنی نمی

 .محاکم کیقری بین المللی تحقق یابد

این همان ایده جهان شمولی صالحیت در رسیدگیبه جنایات فجیع بین المللی است که طرفداران آن به دلیل جهانی بودن و نه 

خواهند به این ترتیب، هم از  طرفداران این نظریه در واقع می. ن عقیده دارندمحلی بودن آن به صالحیت جهانی برای رسیدگی به آ

بر همین اساس . بالمجازات ماندن جنایتکاران بین المللی جلوگیری کنند و هم در تحقق عدالت کیفری در سطح جهانی تسریع کنند

پذیرش اصل . م جنایات ارتکابی محاکمه و مجازات نمیایدمعتقدند که هر کشوری به چنین مجرمینی دسترسی یافت، حق دارد او را به اتها
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های  شود، که دولت ها بیشتر به اعمال اصا صالحیت جهانی از طریق دادگاه صالحیت جهانی، به عنوان مبنای صالحیت دیوان سبب می

آیند، تا در صورت  م حقوقی خود برمیزیرا با توجه به ویژگی تکمیلی بودن صالحیت دیوان، کشورها در سدد ارتقاء نظا. داخلی روی آورند

مواجهه شدن با وضعیتی که باید جنایتکاران بین المللی را تحت تعقیب قرار دهند، نظام حقوقی آنها با مقرارات حقوقی بین المللی کیفری 

رارات دقیق و منسجم یکی از مولفه های مهم مورد نظر در این اصالحات در دسترس بودن مق. به خصوص اساسنامه دیوان تطبیق نماید

 .جهت تمسک به اصل صالحیت جهانی است

نتیجه آنکه در . باشد به عبارت دیگر در این حالت صالحیت دیوان جهان شمول بوده و محدود به قلمرو دولت خاصی نمی

ت یا رضایت دولت ها، هرکجای دنیا یافت شود، که مشتمل بر وقوع یک یا برخی از جنایات در صالحیت دیوان باشد بدون توجه به عضوی

تواند پس از ارجاع وضعیت از سوی شورای  اعم از دولت سرزمینی، دولت متبوع مرتکب یا قربانی و نیز دولت بازداشت کننده متهم، دیوان می

باشد، که  تواند متنی بر هیچ یک از اصول دیگری امنیت صالحیت خود را اعمال نماید، این صالحیت دیوان به جز اصل صالحیت جهانی نمی

 .یک مرجع کیفری ممکن است براساس آن دارای صالحیت باشد

با توجه به اینکه اقدام شورای امنیت در ارجاع وضعیت دارفور مطلق بوده و در هیچ کدام  از قطعنامه های مربوط به این موضوع ، 

ی مرتکبان جنایات مورد نظر به عنوان مصادیق اشاره ای به مصونیت سران و مقامات عالی رتبه حکومتی نشده  و از طرفی تعقیب قضای

تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی ساز و کار اعاده و حفظ صلح و امنیت قلمداد شده است و این اقدام شورای امنیت نیزبه استناد فصل 

نمی توان گفت که شورای امنیت  هفتم منشور سازمان ملل که تمامی دولت های عضو این منشور از جمله سودان آن را پذیرفته اند لذا

چه اینکه این رویه در اساسنامه دادگاه های . سازمان ملل حق نادیده گرفتن مصونیت حاکمان ناقض صلح و امنیت بین الملل را ندارد 

سابق در موردی که به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده اندنیز مالحظه می گردد بخصوص رویه دادگاه یوگسالوی 

 . تعقیب میلوسویچ رئیس جمهوری سابق صربستان مؤید این استدالل می باشد 

( ۲) ۲۹اساسنامه صالحیت دیوان نسبت به اتباع دولت غیر عضو را محدود می نماید ،در قلمرو ماده  در که مقرراتی نهایت در

یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند  مقرر می دارد مصونیت ها یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی و

 .موجب نمی گردد که دیوان نتواند صالحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید
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