بی کیفری مجرمان بینالمللی در اسناد بینالمللی
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علی منصور لکورج -3اصغر عباسی -*2علی قربانی
تاریخ دریافت -3199/31/23 :تاریخ پذیرش3199/32/39 :
چکیده:
این مقاله ضمن احصاء موانع کیفررسانی در جنایات بینالمللی ،شیوههای مقابله با آن را
مورد بررسی قرار میدهد؛ با این پیشفرض که بیکیفری جنایتکاران بزرگ بینالمللی نمی-
تواند پدیدهای قابل قبول به شمار آید .بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی
جنایتکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری ،اصل عدم مداخله ،اصل مصونیت به موارد
مقابله با بیکیفری از منشور نورنبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق
بودن حاکمیت دولت و بیکیفری و دادگاههای کیفری بینالمللی و دیوان کیفری بینالمللی را
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت میتوان گفت اوالّ میان مقررات اساسنامه رم تعارض
وجود دارد ،ثانیاّ به نحو ناامید کنندهای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با
کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است .در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت
نیز مالحظه نمیگردد.
واژگان کلیدی :بیکیفری ،اصول حقوقی ،جنایتکاران بینالمللی ،منشور سازمان ملل ،دیوان
کیفری

 -3دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،مازندران ،ایران
 -2استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،مازندران ،ایران :نویسنده مسئول
Abbasi191@yahoo.com
 -3استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،چالوس ،مازندران ،ایران
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مقدمه
با نگاهی گذرا به تاریخچه حقوق بینالملل به وضوح میتوان مشاهده نمود که جنایتکاران
بزرگ بینالمللی به ندرت پاسخگوی اعمال خود بودهاند .به طوریکه یگانه راهکار کیفر اینگونه
جنایتکاران را میتوان در شکست ایشان در منازعات بینالمللی جستوجو نمود .کیفری که ریشه
در انتقامگیری دولتها و ملّتهای فاتح ،از مغلوبین جنگ دارد نه و در اجرای عدالت کیفری.
گرچه سنگ بنای اجرای عدالت کیفری بینالمللی ،که در دادگاههای نورنبرگ و توکیو
نهاده شد و تالشهای جامعه جهانی در تشکیل سازمان ملل متحد و صدور اعالمیهی جهانی
حقوق بشر نویدبخش توجه خاص دولتها به حقوق بنیادین انسان بود ،ولیکن جنایات وسیع
صورت گرفته در سالهای پایانی قرن بیستم که ناتوانی مکانیزمهای مبتنی بر حفظ صلح را به
نمایش گذاشت ،بار دیگر نیاز جهانی ،به یک سیستم کیفری بینالمللی را نمایان گرداند و
باعث شد فاصله بشر امروز با آرمانهای مندرج در منشور ملل متحد بار دیگر به چشم آید.
موانع پیشروی جامعه جهانی در پیگرد و مجازات عامالن این جنایات ،بعضاً از محدودیت-
هایی نشأت میگرفت که ریشه در اصول سنتی حقوق بینالملل داشتند .اصول پذیرفته شدهای
چون داخلی بودن حقوق کیفری ،حاکمیّت ،عدم مداخله و مصونیت سران که ذیال و در مبحث
اول مقاله به تجزیه و تحلیل آنها میپردازیم.
در ادامه در تالش خواهیم بود تا راه کارهایی در جهت پیشگیری از بیکیفر مانی بزهکاران
بینالمللی ارائه نماییم که مبحث دوم کار حاضر را تشکیل خواهد داد.
چرایی بیکیفرمانی بزهکاران بینالمللی
اصل داخلی بودن حقوق کیفری
«اصل داخلی بودن حقوق کیفری» یا «اصل سرزمینی بودن صالحیّت» یکی از قدیمیترین و
کممناقشهترینِ) (Cryer,2010.46اصول در تعیین صالحیّت کیفریست و با اصل حاکمیّت دولت-
ها سازگار است .به موجب این اصل صالحیّت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل
ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین میگردد( .میر محمد صادقی)22 :3131 ،
به موجب این اصل دولتی صالحیّت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا آثار سوء آن جرم در
محدوده قلمرو آن دولت رخ داده باشد( .طهماسبی )383:3133،دیوان بینالمللی دادگستری در
دعوی لوتوس ،وجود اصل سرزمینی بودن را مورد تأکید قرار داده است( .همان )380:دادگاههای
رواندایی گاکاکا نمونهای از یک دادگاه جنایات بینالمللی است که برمبنای صالحیت سرزمینی
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حال با توجه به این مسئله که عامالن و آمران عمدهترین جنایات بینالمللی را عموم ًا
صاحبان قدرت در هر سرزمین تشکیل میدهند بیکیفر ماندن جنایات ارتکابی توسط ایشان
نتیجه منطقی این انحصار صالحیّت کیفری است .زیرا اصوالً امکان مجازات سران بر سر قدرت
دولتها در کشورشان بسیار کمرنگ مینماید .از طرفی تنها در صورت ارتکاب جنایات در سرزمین
دولت مستقل دیگر است که دادگاههای کشور محل ارتکاب جرم قادر به رسیدگی به این جنایات
هستند و البته دادگاههای کشور قربانی جنایت نیز عموماً قادر و یا حتی مایل به مجازات این
جنایتکاران بینالمللی نیستند .به نظر میرسد این اصل ،اوّلین سدّ محکم در برابر مجازات
جنایتکاران عمده بینالمللی را شکل داده است.
اصل عدم مداخله
عدم مداخله ،تکلیفِ مالزم با حق حاکمیّت است .دولتها مکلّف به عدم مداخله در امور
داخلی سایر دولتهای دارای حاکمیّتاند (شریفیطرازکوهی )38:3192،و حقوقکیفری از عینی
ترین موارد اعمال حاکمیّت دولتها محسوب میشود.
پس از جنگ جهانی دوّم و با شکلگیری سازمان ملل متحد مقرّرات منشور ملل متحده هر
گونه دخالت در اموری که «ذاتاً جزو صالحیت داخلی کشورها محسوب میگردید» ،ممنوع
اعالم شد:
هیچیک از مقرّرات مندرج در این منشور ،ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتاً
جزو صالحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمیکند که چنین
موضوعاتی را تابع مقرّرات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش-
بینی شده در فصل هفتم ،لطمه وارد نخواهد آورد .این بند از ماده هفت که به اصل عدم مداخله
مشهور است .اصل عدم مداخله یکی از موانع صریح اعمال صالحیّت کیفری بر جنایات واقع
شده در دیگر کشورها و تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی بوده است .از طرف دیگر موضوعی
که به طور متقابل بر تحوّل اصل حاکمیّت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها
مؤثر بوده است ،موضوع حقوق بشر و بینالمللی شدن آن است« .آنتونیو کاسسه» ،اصل احترام
به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بینالمللی» میداند .از نظر او «این اصل اگر نگوییم
در تضاد ،به گونهای در رقابت ،با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله
در امور داخلی است»( .زنگنه3131،؛)http://www.bashgah.net
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اصل مصونیت
اصل مصونیت در حقوق بینالملل ریشه در تاریخی کهن دارد .در طی قرون ،جوامع مختلف
به جهت نیاز به برقراری ارتباط با دیگران جهت حل منازعات فیمابین ،تمایل داشتهاند که از
سالمت فرستادگانشان در حین انجام مأموریت به ویژه در هنگام بروز بیاعتمادی و یا منازعات
اطمینان یابند .توسعه حقوق داخلی و حقوق بینالملل در جهت تأمین این مصونیتِ از تعرض
و مصونیتِ از اعمال صالحیّت کیفری بر فرستادگان دولتهای خارجی صورت میپذیرد .امّا
همین مصونیتها که دستاورد مهمی برای حفظ روابط میان دولتها و همچنین کم کردن
تنش میان آنها به شمار میآمد ،به عامل بیکیفر ماندن جنایتکاران بزرگ بینالمللی تبدیل
گردید(Cryer, 2010.531) .
این مصونیتها در سه دسته کلی قابل طبقهبندی میباشند :مصونیتهای شغلی ،مصونیت-
های شخصی ناشی از حقوق بینالملل و مصونیتهای مقرّر در قوانین داخلی.
 مصونیت ناشی از حقوق بینالملل عرفی ،به استناد دکترین عمل دولت ،برای نمایندگان
دولتی که در سمت رسمی خود عمل میکنند .از این مصونیت به مصونیت شغلی یاد می-
گردد .به موجب این اصل هر فردی که از طرف دولت حاکم عمل میکند نمیتواند شخصاً
پاسخگوی تخلفات حقوق بینالملل خود باشد و فقط دولت میتواند در سطح بینالملل مسئول
شناخته شود( .کسسه )111:3130،از آنجا که فعل یا ترک فعل مورد بحث اصوالً به دولت
منتسب میشود این مصونیت با خاتمه وظیفه مأمور دولت پایان نمییابد( .همان)112 :
 مصونیتهایی برگرفته از قواعد عرفی و یا قراردادی بینالمللی که با هدف گزند ناپذیر
کردن برخی افراد در هنگام انجام وظیفه ،به ایشان اعطا میگردد .افرادی چون سران دولتها،
اعضای هیأت وزیران ،نمایندگان دیپلماتیک و نمایندگان عالیرتبه سازمانهای بینالمللی از
آن دستهاند .این مصونیتها پس از خاتمه مأموریت به پایان میرسند را مصونیتهای شخصی
مینامند( .کسسه )112:3130،البته مصونیتهای شغلی این افراد پس از خاتمه مأموریت هم-
چنان باقی خواهند ماند(Cryer, 2010.535).
 مصونیتهای شخصی و شغلی مقرّر در قوانین داخلی که معموالً به سران دولتها ،اعضای
کابینه و نمایندگان مجلس اعطا میگردد و معموالً مربوط به معافیت از صالحیّت محاکم می-
شوند .این مصونیتها نیز با خاتمه مأموریت پایان مییابند.
به موجب آرای دادگاههای نورنبرگ و توکیو و همچنین معاهدات بینالمللی متعدد پس از
جنگ جهانی دوّم قاعده مصونیت شغلی به طرز چشمگیری تضعیف شد .آرای قضایی این
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اصل را تأیید کردند که اصل مصونیت شغلی بیش از این ،از مقامات ارشد دولت که متهم
به جرائم علیه بشریّت ،جرائم جنگی و جرائم علیه صلح هستند ،حمایت نمیکند.
(کسسه )111:3130،رویه قضایی داخلی نیز وجود این قاعده عرفی را ثابت میکند .مطرح
نکردن دفاعیه مبتنی بر اقدام از طرف دولت ،خود حاکی از آن است که متهمین به جنایات
خود از نافع نبودن این دفاع آگاهاند .حتی در قضیه آیشمن که استناد به عمل دولت برای تبرئه
متهم مطرح گردید ،دادگاه ضمن ردّ دکترین عمل دولت با این استدالل این مسئله را
نپذیرفت (Cryer,2010.543) .مبنایی بر پذیرش دکترین عمل دولت وجود ندارد زمانیکه
موضوع مورد بحث عملی است که به موجب قوانین ملتها نهی شده است ،به ویژه زمانیکه
آن عمل یک جنایت بینالمللی و از دسته جنایات علیه بشریّت میباشد ...چنین عملی به طور
کامل از حوزه صالحیّت حاکمیتی که آن عمل با دستور و یا تأیید آن به انجام رسیده خارج
میباشد و در نتیجه کسانی که در چنین جنایاتی دست داشتهاند میباید شخصاً پاسخگوی
عمل خود باشند .این افراد نمیتوانند در پشت سپر مقام رسمی در عمل به وظیفه پنهان شوند.
در نهایت میتوان اشاره کرد که هدف از رفع مصونیت سران نیل به هدف واالی حقوق
بینالمللی کیفری یعنی ،پایان بخشیدن به بیکیفری و حراست از صلح و امنیّت بینالمللی
است .نباید از یاد برد که جنایتکاران بینالمللی عمدتاً اشخاصی هستند که به پشتوانه موقعیت
رسمی خود و استفاده از اقتدارات عالیه حکومتی به طراحی و ارتکاب این جنایات قادر
گشتهاند( .زمانی)23:3131،
راه کارهای پیشگیری از بی کیفرمانی بزهکاران بینالمللی
رویکرد آئین دادرسی کیفری بینالمللی
قبول عمومیِ اصل حاکمیّت و در نتیجه آن دکترین عمل دولت و مصونیت سرانِ دولتها
تا پیش از دادگاههای نورنبرگ و توکیو ،نظر غالب در عرصه بینالملل مینمود و عموماً سران
دولتها در صورت ارتکاب به هرگونه جنایت و یا حتی نقض تعهدات بینالمللی پاسخگوی هیچ
محکمهای نبودند.
تنها سابقه موجود در پیگرد قانونی اینگونه جنایات مربوط به محاکمه و اعدام سر پیتر وون
هاگن باچ در سال  3012بود که به سبب ارتکاب جرائم قتل ،هتک ناموس به عنف ،سوگند
دروغ و جنایاتی دیگر علیه «قوانین الهی و بشری» ،مجرم شناخته شد و به مرگ محکوم گردید.
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این در حالی بود که این دادگاه از نظر مفسرین حقوق ،فاقد خصیصه بینالمللی به شمار میآمد.
(شیایزری)11:3131،
در سال  3939و در پایان جنگ جهانی اوّل به پیشنهاد «کمیسیون مربوط به تعیین مسئولیت
مسببین جنگ و اعمال مجازاتها در مورد آنها ،قرار بود به کشورهای طرف قرارداد ،صالحیّت
رسیدگی به جنایات افرادی که در این جنایات دست داشتهاند ،به رسیدگی به جنایات مربوط
به شخصِ ویلیهلم دوّم ،اعطا گردد .این پیشنهاد با مخالفت دولت ایاالت متحده مواجه گردید .این
مناقشات با خودداری هلند از استرداد امپراتور آلمان بینتیجه ،خاتمه یافت( .همان )12
از آنجا که دادگاه ویژهای که برای محاکمه ویلهلم دوّم امپراتور آلمان تشکیل شده بود ،نتوانست
به وظایفش عمل نماید ،در حین جنگ جهانی دوّم ،متفقین به گونهای رفتار کردند تا این مانع،
دوباره ایجاد نشود( .ضیائی بیگدلی)283:3131،
دادگاههای موردی
جامعه جهانی در پی لطمات ویرانگر جنگ جهانی دوّم و در واکنش به اعمال صورت گرفته
توسط دولتمردان و مسئولین دولت آلمان نازی ،دیگر بیکیفری ماندن جنایات بینالمللی ناشی
از دالیل فوق را جایز ندانست و برای نخستین بار با نادیده گرفتنِ اصولی چون عدم وجود
مسئولیت کیفری فردی ،مصونیت سران و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ،آمران و مرتکبان
این جنایات را به دست عدالت سپرد.
نخستین روزنهها به سوی مجازات جنایتکاران جنگ جهانی دوّم در  32ژوئن  3903گشوده
شد .زمانیکه نمایندگان کشورهایی که به لحاظ اشغال سرزمینشان طی جنگ به لندن پناهنده
شده بودند ،طی اعالمیهی معروف به سنت جیمز بیان داشتند:
یگانه اساس صلح با دوام ،همکاری ملل آزاد عالم است .در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد
و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند .ما در اینجا جمع شدهایم که این منظور را در زمان
جنگ و هنگام صلح تأمین کنیم.
این اعتقاد و عزم جهانی موجبات امید به دورنمایی روشن در حقوق بینالملل را فراهم
آورد .تشکیل نخستین دادگاه کیفری بینالمللی هر چند با ایراداتی چند ،سنگ بنای حقوق
بینالملل کیفری را بنا نهاد .در فردای جنگ جهانی دوّم و در پی تسلیم بدون قید و شرط
دولت آلمان به متفقین ،دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرگ به نمایندگی از همه کشورها آغاز به
کار کرد .منشور این دادگاه مبتنی بر اعمال حق مطلق قانونگذاری توسط دولتهایی بود که
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حکومت آلمان بیهیچ قید و شرطی به آنها تسلیم شده بود( .کیتی شیایزری)01:3131،
در این دادگاه مطابق با اعالمیه مسکو ( )3901تفکیکی بنیادین میان جنایتکاران عادی و جنایتکاران
بزرگ جنگی برقرار گردید .دستهی اوّل این جنایتکاران توسط دادگاههای ملی متفقین و دسته دوّم
در یک دادگاه نظامی بینالمللی مورد محاکمه و دادرسی واقع شدند .به موجب موافقتنامه لندن
توافق شد دادگاههای نظامی نورنبرگ و توکیو عهدهدار این مهم گردند(.ضیائی بیگدلی)283:3131،
به موجب بندهای  2 ،3و  1از ماده  2منشور ،مرتکبین جنایات علیه صلح ،نقض قوانین و
عرفهای جنگ و نیز جنایت بر ضد انسانیت از مسئولیت کیفری فردی برخوردار بودند .دادگاه
خود را ،ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندانسته و بیکیفر ماندن مجرمان را عین بی-
عدالتی نامید .دادگاه در ارتباط با جنایت تجاوز ،نظریه حاکمیّت دولت را با پذیرش اصل مسئولیت
کیفری فردی مردود دانست (کیتی شیایزری )00:3131،و با این توجیه که «جنایات علیه حقوق
بینالملل توسط انسانها ارتکاب مییابد نه توسط موجودات انتزاعی» این نظر را که تنها دولت
در قبال تخطی از تعهدات بینالمللی مسئولیت دارد ،منتفی دانست.
نسبت به گستردگی جنایات ارتکابی در طی سالهای جنگ جهانی دوّم صالحیّت دادگاه
بسیار محدود بود .از نظر صالحیّت شخصی این دادگاه فقط صالحیّت رسیدگی به جنایات
افراد عالیرتبه دولت آلمان و حزب ناسیونال سوسیالیست نازی را بر عهده داشت و مقرّر شد
که دیگر متهمین در پیشگاه دادگاههای محل ارتکاب جرم ،تحت تعقیب قرار گیرند .از نظر محلی
نیز صالحیّت رسیدگی دادگاه محدود به سرزمینی خاص نبود .از نظر زمانی صالحیّت دادگاه
محدود به جنایاتی بود که از ابتدای جنگ جهانی دوّم واقع شده بود( .طهماسبی)81:3133،
نکته قابل توجه آنکه صالحیّت شخصی دادگاه صرفاً به جنایات آلمانها محدود شده بود و
هیچیک از عامالن و آمران جنایات جنگیِ متفقین در دادگاه مورد سؤال قرار نگرفتند .در 22
آوریل  3902منشور دادگاه توکیو صادر شد .دادگاه به ریاست ژنرال داگالس مک آرتور که وظیفه
تعقیب مقامات ارشد ژاپن را برعهده داشت .این منشور با اندک تغییرات رونوشتی از منشور
نورنبرگ محسوب میشد(.کسسه)030:3130،
این دادگاهها با تمامی نواقص و کاستیهایی که برایشان ذکر میشود پایهگذار اصولی نوین
در حقوق بینالملل بودند که همواره به همین نام ،یعنی اصول نورنبرگ ،یکی از منابع حقوق
کیفری بینالملل به شمار آمدهاند( .شیایزری)01:3131،
اصولی چون پذیرش اصل مسئولیت کیفری فردی در حقوق بینالملل و اصل عدم وجود
مصونیت کیفری برای سران دولتها که در این دادگاه مورد تأکید قرار گرفتند زمینهساز
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شناسایی فرد و حقوق فرد در حقوق بینالملل شدند .اصولی که دیگر دولتها را یگانه بازیگران
غیر پاسخگوی نظام حاکم بر جامعه ملل نمیدانست.
خاتمه جنگ سرد و همفکری بیسابقه در شورای امنیّت سازمان ملل از سویی و بروز
وقایعی دهشتناک در قلب اروپا ،از سوی دیگر موجبات تحوّل در حقوق کیفری بینالمللی را
فراهم آورد .البته عامل مهم دیگری که در نیاز بیشتر به عدالت کیفری بینالمللی در این زمان
تأثیرگذار بود ،افزایش اهمیّت دکترین حقوق بشر بود .تأکید این دکترین بر نیاز به احترام به شأن
و منزلت بشری و متعاقباً مجازات کسانی که به هتک حرمت انسانی دست مییازند ،منجر به شکوفایی
نهضت عدالت کیفری بینالمللی شد .به نظر میرسید که دیگر تکیهی صرف بر مؤلفههای واقع-
گرایی کالسیک جوابگوی حل معضالت جامعه بینالمللی نخواهد بود( .همان)
نقضهای گسترده و فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی در قلمرو یوگوسالوی سابق ،از
جمله اقداماتی که در زمینه تصفیه قومی در این سرزمین صورت میگرفت ،موجب گردید که
شورای امنیّت فجایع فوق را تهدیدی علیه صلح و امنیّت بینالمللی تلقی نموده و بر حسب اختیارات
ناشی از فصل هفتم منشور ،به موجب قطعنامه  321مورخ  28مه  3991دادگاه کیفری
بینالمللی برای یوگوسالوی سابق را جهت کمک به اعاده و حفظ صلح در این سرزمین تأسیس
نماید .اعاده صلح پایداری که در سایه برقراری عدالت کیفری با تضمین بیشتری تحقّق مییافت .از
طرفی تأسیس این دادگاه به موجب قطعنامه شورای امنیّت ،اقدامی عملی برای پیشگیری از
جرائم بعدی عنوان گردید به طوریکه در نامه لورنس ایگلبرگر به آنتونیو کسسه آمده است:
ـ این محاکمات برای آن است که این امکان را برای مجرمین جنگی آینده فراهم آورد که بدانند
جامعه بینالمللی جرائم علیه بشریّت را تحمل نخواهد کرد .این دادگاه به موجب اساسنامه
اختیارِ اعمال صالحیّت ،در مورد نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو ،نقض قوانین و عرفهای
جنگ ،نسلزدایی و جرائم علیه بشریّت ،که حسب ادّعا از تاریخ یکم ژانویه  3993در یوگوسالوی
سابق واقع شده است ،را دارا بود( .کسسه)033:3130،
در تاریخ  3نوامبر  3990بار دیگر شورای امنیّت طی قطعنامه شماره  988خود اقدام به
تأسیس دادگاه موردی جدیدی نمود .بدین ترتیب دادگاه کیفری بینالمللی روآندا برای مجازات
عامالن جنایات در این سرزمین تشکیل گردید( .همان )022:صالحیّت این دادگاه ناظر به تعقیب
افرادی بود که از  3ژانویه تا  13دسامبر  ،3990یعنی زمانی که توتسیها و هواداران هوتویی
آنها مورد قتل عام و حمالت گسترده افراد هوتویی قرار گرفتند ،مرتکب جنایت نسلزدایی ،جنایات
بر ضد انسانیّت و نقض ماده  1مشترک کنوانسیونهای  32اوت  3909ژنو گردیده بودند.
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ویژگی منحصر به فرد و مشترک دو دادگاه یوگوسالوی سابق و روآندا ،کنار هم قرار گرفتن
صالحیّت موازی و صالحیّت برتر این دو دادگاه نسبت به دادگاههای ملّی است و اینکه
هیچیک از آنها از صالحیّت انحصاری بر جنایاتی که رسیدگی آنها را بر عهده دارند ،برخوردار
نیستند( .شیایزری)88-81:3131،
پس از تشکیل دادگاه روآندا ،شورای امنیّت که اغلب خود را درگیر مسائل و مشکالت مربوط
به این دیوانها و اداره آنها میدید ،کمتر تمایل به تأسیس نهادهای قضایی مشابه از خود نشان
داد .عدم تمایلی که میتوانست ناشی از عدم وجود میزان اهمیّتی باشد که در موضوعات یوگوسالوی
سابق و روآندا مشاهده میشد .لیکن متعاقباً شورا حوادثی از جمله ،سیرالئون ،کامبوج و تیمور
شرقی را مناسب برای تأسیس دادگاه بینالمللی خاص تشخیص داد( .کسسه)020:3130،
دستاوردهای این دادگاههای موردی ،بار دیگر و اینبار بیش از پیش ،موجبات شکلگیری
دادگاه کیفری دائمی را فراهم میساخت .تولد دادگاهی دائمی با صالحیّتهای الزم برای
برقراری عدالت بینالمللی ،یعنی همان ایدهآل جامعه ملل در شرف تحقّق بود.
در تاریخ یک جوالی  2112بسیار زودتر از آنچه انتظار آن میرفت دیوان کیفری بینالمللی
با فعالیّت یک تیم پنج نفره پا به عرصه وجود گذارد .در ژانویه سال  2119در حالی تعداد
کارمندان این رکن مستقل قضایی به  831نفر رسیده بود که دیوان در تالش بود ،با ورود
جسورانه به عرصههای گوناگون ،راه تکامل را بپیماید .امّا تالشهای بیپروای دادستان و شعب
مقدماتی دیوان ،در کنار انتظارات به حق جامعه جهانی ،دیوان را در نخستین دههی پیدایش،
با چالشهای بنیادین مواجه ساخته است.
اوّلین چالش بزرگ در قرار بازداشتی که در تاریخ 30جوالی  2119برای رئیسجمهور بر
مسند قدرت سودان صادر گردید ،خود را نمایان ساخت .دیوان با صدور این قرار بازداشت در
پی بهرهگیری از تمامی امکاناتی بود که به صورت بالقوه ،در اساسنامه ،برای این رکن قضایی
مقرّر گردیده است .امّا به نظر میرسد که بروز مشکالت و تنگناهایی که برخی از آنها از قبل
قابل پیشبینی مینمودند ،مانع حصول هرگونه نتیجهگیری عینی قضایی در رابطه با این پرونده
شده باشد .بسیاری از دولتهای آفریقایی و عربی در پی صدور این قرار بازداشت ،خواهان صدور
دستور تعلیق تعقیب قضایی ،از سوی شورای امنیت سازمان ملل شدند .این کشورها دلیل
خواسته خود را منافع صلح و امنیت عنوان میکردند(Arieff, 2008,8).
چالش میان دو آرمانِ عدالت و برقراری صلح و امنیت ،در حالی دیوان را با خطر اتهام ناکار-
آمدی مواجه ساخته است که به موجب اساسنامه ،دیوان تنها وظیفه پیگیری آرمان نخست را
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برعهده داشته است و این در حالی است که اوّلین هدف مجازات مجرمان در حقوق کیفری،
پیشگیری از وقوع جرائم ،به واسطه پر هزینه کردن ارتکاب به این جرائم از سوی مجرمان بوده
است )Alexander,2009,4( .در حالیکه به نظر میرسد ،برتری دادن به هدف حفظ صلح ،عاملی
خواهد بود تا با خدشه به اعتبار دیوان موجبات گستاخی بیشتر جنایتکاران بینالمللی را فراهم
آورده و زین پس به تدریج ،به جای دستیابی به عدالت ،موازنه میان صلح ،عدالت و یا هیچ را
شاهد باشیم.
چالش دیگری که دیوان با آن دست به گریبان است را میتوان در امکان یا عدم امکانِ
اعمال صالحیت خفته دیوان در رابطه با جنایت تجاوز جستوجو نمود .امروز با توجه به
نتایج بهدست آمده از کنفرانس بازبینی اساسنامه دیوان ،میباید قادر باشیم به این سؤال پاسخ
دهیم که واقعیات حاصل از مناسبات امروز میان دولتها تا چه میزان امکان دستیابی به اهداف
آرمانی اولیه را به ما خواهد داد؟(طهماسبی)222:3133،
در نهایت شاید بتوان بزرگترین چالش پیشروی دیوان را در واکنش دیوان به اعالمیهی
مورخ  23ژانویه  2119دولت خود مختار فلسطین جستوجو نمود .اعالمیهای که به موجب
بند  1از ماده  32اساسنامه ،پذیرش صالحیت موردی دیوان در رابطه با جنایات ارتکابی در نوار
غزه را از سوی دولت خودمختار فلسطین ،به دیوان اعالم میدارد .عملکرد دیوان در رابطه با این
وضعیت پاسخگوی بسیاری از سؤاالت در رابطه با دیوان خواهد بود چرا که پذیرش یا عدم پذیرش
این وضعیت و همچنین نتایج بهدست آمده از پذیرش احتمالی ،محکی جدی خواهد بود تا بی-
طرفی ،کارائی و عزم این نهاد بینالمللی را در حذف بیکیفری به نمایش درآورد .وضعیتی که
به نظر میرسد میتواند واجد جنایاتی در حوزه صالحیت موضوعی ،زمانی و به موجب بند 1
ماده  ،32سرزمینی دیوان باشد که در صورت بیپاسخ ماندن چنین وضعیتی از سوی دیوان ،از
اعتبار این نهاد قضایی کاسته خواهد شد.
دادگاه بینالمللی کیفری
هنوز جامعه بینالملل در تب و تاب وقایع پس از جنگ بود که هنری دون دیو دو وابر قاضی
فرانسوی دادگاه نورنبرگ در  31مه  3901نظریه تأسیس یک دیوان بینالمللی کیفری را در
کمیسیون حقوق بینالملل مطرح نمود( .همان )03 :این پیشنهاد حاصل نگرش انتقادی این
قاضی فرانسوی نسبت به ترکیب قضات دادگاه نورنبرگ بود که از نظر وی نمایندگی جامعه
بینالمللی را برعهده نداشت و تنها پیگیری وظیفه «عدالت فاتحان» را بر دوش خود احساس
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میکرد.
دون دیو دو وابر بر این عقیده بود که شعبهای کیفری به عنوان بخشی از دیوان بینالمللی
دادگستری و یا یک دیوان مستقل بینالمللی میباید به ادّعانامههای صادره علیه یک دولت یا
حکمرانان آن رسیدگی نماید .صالحیّت این دیوان اختیاری خواهد بود .کمیسیون این نظر را
موکول به رأی مجمع عمومی سازمان ملل نمود( .طهماسبی)09:3133،
پیرو درخواست مجمع عمومی کمیسیون حقوق بینالملل وظیفه تنظیم پیشنویس اساسنامه
یک دیوان کیفری بینالمللی را برعهده گرفت .باوجود پیشبینی این مرجع قضایی در ماده 2
کنوانسیون نسلزدایی (سال  ،)3903عدم وجود اتفاق نظر در تعریف جنایت تجاوز ،موجب مسکوت
ماندن پیشنویس اساسنامه دیوان گردید( .کسسه )032:3130،اختالفات عمیق کشورها در آن
دوران ،شکلگیری جنگ سرد و وابستگی دولتهای عضو سازمان ملل به یکی از این دو قدرت
شرق و غرب مهمترین عوامل عدم پیشرفت در روند شکلگیری اساسنامه محسوب میشدند.
پس از آنکه ماده  1کنوانسیون نسلزدایی ،صالحیّت تعقیب قضایی متهمین به این جنایت
را ،به دادگاه محل جنایت و یا «دادگاه کیفری بینالمللی» که در آینده تأسیس گردید و خود
را صالح بر رسیدگی به این جنایت بداند اعطا کرد ،کمیسیون حقوق بینالملل وظیفه یافت که
امکان تأسیس چنین دادگاهی را مورد بررسی قرار دهد .گزارش کمیسیون به مجمع عمومی سازمان
ملل ارائه شد .علیرغم تهیه پیشنویس اساسنامه دادگاه ،این موضوع تا تعریف جنایت تجاوز از
دستور کار مجمع خارج گردید )Cryer,2010.410( .طرح دوباره موضوع تأسیس یک دیوان بین-
المللی کیفری با طرح پیشنهادی ترینیداد و توباگو برای تأسیس یک دادگاه کیفری بینالمللی،
با صالحیّت رسیدگی به جرائم قاچاق مواد مخدر ،بار دیگر عملیاتی گردید .با درخواست مجمع
عمومی سازمان ملل ،کمیسیون حقوق بینالمللی در سال  3990طرح پیشنویس اساسنامه را آماده
نمود .اساسنامهای که تا حد بسیار زیادی متأثر ازاساسنامه دادگاه یوگوسالوی سابق بود( .شیایزری،
 )89:3131از آنجا که تشکیل دادگاههای یوگوسالوی سابق و روآندا در سالهای  3991و 3990
این باور عمومی را که تأسیس یک دیوان بینالمللی کیفری دائمی ،امری ضروری و قابل انجام
است ،قوّت بخشیده بود ،مجمع عمومی کمیته دیگری را موسوم به کمیته مقدماتی برای تأسیس
یک دیوان بینالمللی کیفری ایجاد نمود .این تالشها در نهایت به اجالسیه کنفرانس رم منتهی
شد .این کنفرانس که از تاریخ  38ژوئن  3993کار خود را آغاز کرده بود پس از مذاکرات فراوان
در31جوالی همان سال با رأی مثبت321کشور از میان321کشور حاضر در اجالس(به انضمام
اکثر همپیمانان سنتی دولت ایاالت متحده)،متن اساسنامه را مورد پذیرش قرار داد .تنها دولتهای
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آمریکا ،چین ،لیبی ،عراق ،اسرائیل ،قطر و یمن بودند که به اساسنامه رأی منفی دادند .برخالف
تصور ،نیاز به تصویب  21کشور جهت الزماالجرا شدن اساسنامه ،این متهم را به تأخیر نیانداخت
و در  33آوریل  2112با تودیع همزمان سند تصویب  31کشور ،اساسنامه اقتدار قانونی یافته
و در تاریخ  3جوالی سال  2112الزماالجرا گردید .دادگاهی دائمی با صالحیّت رسیدگی به
جنایات افراد متهم به ارتکاب جنایات بزرگ بینالمللی ،آرزویی بود که پس از نیم قرن از اوّلین
تالشها در سال  3903تحقّق مییافت .در تاریخ  31آگوست  2131با پیوستن دو کشور سیشل
و سنت لوسیا تعداد اعضای دیوان به  331کشور رسید .اکثریّت عددی دولتهای عضو ،نسبت
به غیر عضو میتواند پیامآور آیندهای روشن در تحدید حاکمیّت دولتها و مسئولیتپذیری
بیشتر دولتمردانشان در جهت حفظ ارزشهای انسانی باشد ،امّا عدم حضور کشورهای تأثیر-
گذاری چون چین ،آمریکا و روسیه و همچنین بیشتر کشورهای اسالمی در دیوان این امید را
کمرنگ میسازد .نقاط قوت و ضعف اساسنامه دیوان در پس عملکرد دیوان نهفته است که گذر
زمان و اجرای عملی این مقرّرات ،آن را نمایان خواهد ساخت( .طهماسبی)31:3133،
دیوانهای کیفری منطقهای
در خصوص تشکیل دیوان کیفری آفریقایی و نقش آن در جلوگیری از بیکیفر مانی بزهکاران
بینالمللی نظریات مختلفی ابراز گردیده است .اول اینکه تأسیس چنین مرجعی مثبت ارزیابی
میشود ،چرا که مشکالت منطقهای با رویکرد منطقهگرایی ،بهتر قابل حل بوده و مشکالت گوناگون
منطقهای از جمله جنایات بینالمللی با رویکرد منطقهگرایی سادهتر حل خواهد شد( .رمضانی قوام
آباد )330:3191،تحلیل دیگر مبتنی است بر اینکه گرایش منطقهای جهت تأسیس دیوانهای کیفری
و از جمله دیوان کیفری آفریقایی به مناسبت اینکه اقدامی موازی با دیوان کیفری بینالمللی محسوب
میگردد و موجبات تضعیف آن را فراهم مینماید ،مطلوب نبوده و از این حیث قابل رد به نظر
میرسد .در نظریهای دیگر با فرض تحقق توسعه صالحیت دیوان آفریقایی موضع این دیوان در
قبال صالحیت تکمیلی چه خواهد بود؟ آیا صالحیت تکمیلی مندرج در اساسنامه دیوانکیفری بین-
المللی را خواهد پذیرفت یا به نحو دیگری اقدام خواهد کرد .اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
صالحیت تکمیلی دیوان را نسبت به محاکم کیفری ملی مورد تأکید قرار داده ،در حالیکه دیوان
آفریقایی نسبت به این موضوع ساکت است .در هر صورت گفته شده است که وجود دیوانکیفری
منطقهای نباید و نمیتواند مستمسکی برایتضعیف دیوانکیفری بینالمللی قرار گیرد .بنابراین
با دیوانهایمنطقهای منحیثالمجموع مخالفت گردیده است( .رمضانیقوام آباد)338:3191 ،
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نتیجهگیری
وجود صالحیتهای سرزمینی و شخصی فعال در کنار صالحیت جهانیِ ناشی از ارجاع وضعیت
از جانب شورای امنیت ،نمایانگر اراده مثبت دولتهای جهان در پایان بخشیدن به بیکیفری
از عرصه جامعه بینالملل بوده است .به نظر میرسد محدودیتهای صالحیتی دیوان در رابطه
با موضوعاتی چون تروریسم و مواد مخدر باعث تشویق هرچه بیشتر دولتهای سلطهجو در
سوءاستفاده از این خالء صالحیتی دیوان شده است .از طرفی دیگر صالحیت دیوان در رابطه با
چهار جنایاتِ فهرست شده در ماده  8اساسنامه رم نیز بر دولتهای غیر عضو قابل اعمال
نبوده و حتی در صورت ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل ،رسیدگی دیوان همواره با
خطر تعلیق آتی از سوی شورای امنیت روبهرو خواهد بود .چرا که با وجود مقرّرات ماده ،32
جنایتکاران بالقوه بینالمللی همواره امیدوار خواهند بود که در پای میز معامله صلح در ازای
چشمپوشی از عدالت ،برنده نهایی این بازی خونین باشند.
وجود تناقض میان مقرّراتی چون بند  2ماده  93با هدف اساسنامه به دولتهای بزرگ این
امکان را داده است تا با تکیه بر توافقنامههای دوجانبه نسبت به مصونیت بخشی اتباعشان در
برابر دیوان اقدام نمایند .نگاهی به گستردگی اقدامات نظامی فراسرزمینیِ دولت ایاالت متحده
و توجه به این نکته که  11کشور از میان  312کشورِ امضاءکننده توافقنامهی مورد بحث با
دولت آمریکا ،از امضاءکنندگان و یا تصویبکنندگان اساسنامه دیوان محسوب میشوند ،میزان
ناتوانی دیوان در حذف بیکیفری از عرصه جهان را بیش از پیش نمایان میسازد .تناقض میان
مقرّرات بند  3ماده  93با ماده  21اساسنامه موجب شده است تا تعهّد به همکاری در زمینه
استرداد سران دولتها ،حتی از سوی دولتهای عضو نیز با مشکل مواجه شود.
با توجه به اینکه بیشتر وضعیتهای ارجاعی به دیوان از سوی دولتهای صاحبِ صالحیت
سرزمینی صورت پذیرفته است ،میتوان با صراحت ادّعا کرد که در شرایط فعلی و حداقل در
آیندهای نزدیک شاهد اجرای عدالت کیفری بینالمللی از سوی دیوان در رابطه با اتباع کشورهای
عضوِ دائم شورای امنیّت سازمان ملل و همپیمانان ایشان که به عضویت دیوان در نیامدهاند،
نخواهیم بود.
فقدان تحرّک مناسب از سوی شورای امنیت در مقابله با موضوعِ عدم همکاری دولت سودان
و دیگر دولتهای عضوِ منشور ملل متحد در رابطه با وضعیت دارفور نیز حاکی از آن است که
موضوع ضمانت اجرای همکاریهای بینالمللی با دیوان ،بیشتر از آنکه تجلّیِ واقعیات بینالمللی
باشد ،موضوعی زاییده ذهن تدوینکنندگان اساسنامه بوده است.
011

فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بینالمللی ،سال دوازدهم ،شماره چهل و ششم ،بهار 3011

منابع فارسی
کتب
 ضیائی بیگدلی ،محمدرضا ( ،)3131حقوق جنگ ،تهران ،چاپ دوّم ،انتشارات دانشگاه عالمهطباطبایی
 طهماسبی ،جواد( ،)3133صالحیت دیوان کیفری بینالمللی ،چاپ نخست ،تهران ،انتشاراتجاودانه ،جنگل
کسسه ،آنتونیو( ،)3130حقوق کیفری بینالمللی ،ترجمه حسین پیران ،اردشیر امیر ارجمندو زهرا موسوی ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات جنگل
کیتی شیایزری ،کریانگ ساک ( ،)3131حقوق بینالمللی کیفری،ترجمه بهنام یوسفیان و محمداسماعیلی ،چاپ نخست،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (نشر سمت)
 میرمحمدصادقی ،حسین( ،)3131دادگاه کیفری بینالمللی ،چاپ دوّم ،تهران ،انتشارات دادگسترمقاالت
 رحمانیان ،حامد( ،)3133بررسی کیفرشناختیِ جنایات اسرائیل در غزه ،فصلنامه حقوق گواه،شماره 30
 رمضانی قوام آباد ،محمد حسین ( ،)3191تأسیس دیوان کیفری آفریقایی ،افسانه یا واقعیت،مجله حقوقی دادگستری ،دوره  13شماره 32
 زمانی ،سید قاسم ( ،)3131دیوان کیفری بینالمللی و صدور قرار جلب عمر البشیر ،مؤسسهمطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،شماره 30
 شریفی طرازکوهی ،حسین( ،)3191روندهای سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن حقوقبشر ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،19شماره 0
 طهماسبی ،جواد( ،)3132قلمرو زمانی صالحیت دیوان بینالمللی کیفری ،مجله حقوقی،مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ،شماره 11
خبرگزاری
 زنگنه ،حمید ( ،)3131حاکمیت و مداخله بشردوستانه ،باشگاه اندیشه ،قابل دریافت در:http://www.bashgah.net

 متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری ،مرکز اطالعاتسازمان ملل متحد ،تهران ،بازدید  22مرداد ،3139قابل دریافت در:
http://www.unic-ir.org
010

بی کیفری مجرمان بینالمللی در اسناد بینالمللی
English References
Books
- Cryer, R. Friman, H.(2010), An Introduction to International Criminal Law
and Procedure, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press
- SHAW QC, N. MALCOLM(2008), International Law, 6th ed., Cambridge:
Cambridge University Prss
Websites
- Charter of the International Military Tribunal”, Yale Law School, Available
at:http://avalon. low.yale.edu
- Charter of the International Military Tribunal for Far East”, Research Center fo
International Criminal Law and International Humanitarian Law, Availabe at:
http://www.rcicl.org
- Charter of the United Nations”, United Nation Official Website, Available at: http://www.un.org
- Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg
Principles Nurnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal”, Un Treaty
Official Website, Available at:http://untreaty.un.org

018

