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چكيده
با تش��كيل ديوان كيفرى بين المللى، اين س��ؤال مطرح است كه آيا صالحيت 
اين ديوان با صالحيت محاكم داخلى كش��ورها در تعارض اس��ت؟ اساسنامه ي ديوان 
كيفري بين المللى تصريح مى كند كه صالحيت ديوان، صالحيت »تكميلى « است و در 
جهت تضعيف صالحيت محاكم داخلى نيست، اما فراتر از اين ادعاى حقوقى، مسأله ي 
حاكميت ملى  كش��ورها نيز مطرح اس��ت. كش��ورها با امضاى اين اساسنامه، برخى از 
اختيارات خود را در بخش تعقيب قضايى مجرمان، به ديوان كيفرى بين  المللى واگذار 
كرده  اند و از س��وى ديگر با پذيرش اساس��نامه ي اين ديوان، صالحيت تعقيب كيفرى 
مس��ؤوالن عالى سياسى و نظامى كشورها را به آن س��پرده اند. در اساسنامه ي ديوان 
تصريح شده است كه دولت ها براى اجراى اصول اين اساسنامه، بايستى همكارى قابل 
توجهى با اين دادگاه داش��ته باش��ند و در مواردى كه ديوان تحت  ش��رايطى، تبعه ي 
آن دول��ت را ب��راى بازجويى، بازپرس��ى و تحقيق فرا مى خوان��د، دولت ها بدون پيش 
فرض��ي، متهم را تحويل ديوان كيفرى بين المللى بدهند. اين امر، با سيس��تم قضايى 
و صالحي��ت محاك��م داخلى در تعقيب مجرمان منافات دارد و از نظر سياس��ى نيز به 
ضعف »حاكميت ملى « دولت ها منجر مى شود. از نظر محتواى حقوقى و مراجع قانونى 
مورد استناد محاكم داخلى كه بر اساس قانون اساسى هر كشور تعيين گرديده است، 

مخالفت هاي زيادى با اساسنامه ي ديوان كيفرى بين المللى شده است.

1. دانشجوى دكترى حقوق كيفرى و جرم شناسى دانشگاه شهيد بهشتى
2. دانشجوى دكترى حقوق خصوصى دانشگاه امام صادق )ع(



ه 7
ار

شم
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

چالش هاي فراروي نظام حقوقي ايران در ...

28

درآمد
دادگاه هاى كيفرى موقت كه در عرصه ى بين المللى براى رس��يدگى به جرايم 
مهم تشكيل شدند، هر كدام داراى صالحيت زمانى و مكانى خاص بودند، اما انديشه ى 
تش��كيل يک دادگاه كيفرى كه بتواند به طور دائم به جرايم بين المللى رسيدگى كند 
و به عنوان ابزارى پيشگيرانه با ضمانت اجراهاى قوى، جانيان بالقوه را از ارتكاب جرم 
باز دارد، به بيش از شصت سال پيش، يعنى جنگ جهانى دوم و حتى پيش از  آن باز 
مى گردد و اين انديش��ه به عنوان آرزويى ديرينه باالخره در ابتداى قرن بيست و يكم 

جامه ى عمل پوشيد.
ضرورت تش��كيل چنين مرجعى، رش��د و توسعه ى جرايم بين المللى از طريق 
سازمان هاى قدرت منِد فراملى، متأثر شدن جامعه ى بين المللى و وجدان جمعى كليه 
ملت ها از نقض ش��ديد تعهدات بين المللى و ماهي��ت خطرناک جرايم ارتكابى در اين 

عرصه است.
اش��اره به دادگاه كيفرى بين المللى در اس��ناد پيشين ديده مى شود. از جمله 
مى توان به ماده ى 6 كنوانس��يون منع كش��تار دسته جمعى )ژنو سيد(1 اشاره كرد كه 
مطابق آن، اشخاص متهم به ارتكاب ژنوسيد، به دادگاه صالح كشورى كه جرم در آنجا 
ارتكاب يافته يا دادگاه كيفرى بين المللى كه طرف هاى متعاهد، آن را صالح ش��ناخته 

باشند، جلب خواهند شد. 
بى گمان تشكيل دادگاه هاى كيفرى بين المللى موقت، نقش مهمى در توجيه 
اين انديش��ه دارد كه مى توان دادگاهى فراتر از صالحيت كيفرى دولت ها تشكيل داد 
و شايد بتوان گفت دادگاه هاى موقت، بستر تشكيل ديوان دائمى را براى رسيدگى به 
جرايم و مجازات جانيان بين المللى را فراهم س��اخت و جامعه ى بين المللى، به سمت 

پذيرش و تدوين اصولى غير از آن چه كه موجود بود، سوق داد. 
پيش نويس اساس��نامه ى ديوان كيف��رى بين المللى نهايتاً درس��ال 1994 به 
تصويب رسيد و متن بازنگرى شده در سال 1996 ارائه شد كه منجر به تصويب نهايى 

اساسنامه در هفدهم ژوييه 1998 در كنفرانس ديپلماتيک رم شد. 

1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) 
see: Brownlie, op.cite: p.p. 293-287.
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يكي از مباحث مطرح در خصوص اين ديوان، تعارض صالحيت آن با صالحيت 
داخلي كشورها است در اين نوشتار به آن مي پردازيم.

1. مبانی ضرورت الحاق به اساسنامه
عالوه بر مس��أله ي صالحيت ها و تعارض صالحيت ها در رس��يدگى به جرايم 
مجرم��ان، ماهي��ت و نوع جرم ، از نظر دو سيس��تم قضايى - حقوق��ى حاكم بر قانون 
ايران و اساس��نامه ي ديوان، متفاوت اس��ت. قانون اساس��ى و قوانين ع��ادى ايران، با 
اس��تناد به فقه ش��يعه و عقل و راى مردم نضج گرفته است، در حالى كه نظام قضايى 
ديوان كيفرى بين المللى، مس��تند به منابع حقوق بين المللي اس��ت و اين امر منش��ا 
بس��يارى از گوناگونى ها و مغايرت ها ميان قانون اساس��ى و اساسنامه ي ديوان كيفرى 
بين  المللى اس��ت. )ش��ريعت باقرى، 1377، ص 21( جمهوري اسالمي ايران، تاكنون 
نظرات مختلفي به طور رس��مي و غيررس��مي درباره ي الحاق نهايي به اساسنامه ي رم 
مطرح كرده است. وزارت امورخارجه، فقدان فرهنگ همكاري با ديوان در دادگستري 
ايران را مانع عضويت دانس��ته است و الزمه ي دوري از آفت هاي الحاق به ديوان را آن 
مي داند كه تمام جرايم موضوع اساسنامه، در حقوق داخلي جرم انگاري شوند يا پيش 
از آن جرم ش��ناخته ش��ده باش��ند، ولي قانون گذار ايران عناوين مجرمانه ي داخل در 
اساس��نامه ي ديوان ش��امل جرايم عليه بشريت، نسل كشي، جرايم جنگي را در حقوق 
داخلي وارد نكرده اس��ت و از اين رو حقوق داخلي ناتوان از رس��يدگي به اين جرايم 
است. بنابراين ديوان به صالحيت تكميلي خود براي رسيدگي دست مي يابد. به عالوه 
پيوس��تن به ديوان كيفري بين المللي، نيازمند زمينه هاي فرهنگي اس��ت و در شرايط 

فعلي، تالش براي الحاق به ديوان، نوعي ماجراجويي حقوقي است. 
ق��وه ي قضاييه، عضوي��ت در ديوان را به نفع مصالح ملي ارزيابي كرده اس��ت 
منتها به نظر مي رسد، دستگاه قضايي ايران با استانداردهاى بين المللي همخواني ندارد 
و اين مورد در برداشت ديوان ازمحاكمات ايران بي تاثير نخواهد بود. البته كتمان اين 
نكته كه دس��تگاه قضايي ايران با اس��تانداردهاي بين المللي همخواني ندارد، دردي را 
دوا نمي كند و جز فرار از واقعيت، چيز ديگري نيس��ت و ارائه ي راه حل هايي براي اين 
اصالح ضروري است و براي جلوگيري از اعمال صالحيت ديوان در مسائل داخلي، بايد 
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به اصالح س��اختارهاي نظارتي پرداخته و نهادهاي مدني نيرومند و مستقل در داخل 
كش��ور ايجاد كرد تا با نظارت مردم از طريق اين نهادها، دس��تگاه قضايي به تدريج با 
معيارهاي جهاني و بين المللي هماهنگ شود. اين، همان نظام سياست مشاركتي است 
كه در اسالم نيز توصيه شده است. ) فالحيان، 1385، ص9( چنان چه قاعده ي فقهى 
»نفي س��بيل« را كه از نص قرآن كريم اتخاذ ش��ده1 و قاعده ي فقهي » واگذاري امر 
قضاوت مس��لمانان به گروهي از قضات غير مسلمان به واسطه ي عنصر اعتماد است« 
را مانع الحاق بدانيم، در پاسخ بايد گفت كه قاعده ي  نفي سبيل، مانعي براي پيوستن 
به ديوان نيس��ت؛ چراكه احكام اسالمي درباره ي  حدود كيفري است كه تاكيد بر عدم 
اجراي آن از طريق غيرمس��لمان ش��ده است و با اتكاء به احكام ثانويه و شرايط جديد 
پي��ش آم��ده،  بايد راه را براي عضويت دائم در ديوان باز كرد. ضمن آن كه با حضور در 
ديوان مي توان زمينه ي ورود قضات مسلمان را به اين محكمه ي بين المللي فراهم كرد. 
به عالوه با نگاهي به نظرات فقها پيرامون قاعده ي ُركون2 درمي يابيم كه الحاق ايران به 
ديوان كيفري بين المللي، ركون )اعتماد و واگذاري امري( به ظالم نيست، بلكه قرارداد 

متقابل است و در اصل او هم به ما اعتماد مي كند.3

1. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من اهلل قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نس��تحوذ 
عليكم ونمنعكم من المومنين فاهلل يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل اهلل للكافرين على المومنين سبيال.« )نساء، 

)141
2. و ال تراكنوا الي الذين الظلمو فتمسكم النار

3. ب��راي اثب��ات عدم ركون دراين مورد دو نمونه از س��يره پيامبر و ائمه قابل ذكر اس��ت 1- نبى اكرم و جمعي از 
مس��لمين در س��ال ششم هجرت قصد رفتن به مكه براي اداي عمره را داشتند كه با ممانعت برخي از كفار قريش 
مواجه ش��دند. نخس��ت خالدبن وليد و عكرمه بن ابي جهل از سوي قريش روانه شدند تا مسلمين را از رسيدن به 
مكه باز دارند.پيغمبر و مس��لمين در جايي به نام حديبيه كه آغاز س��رزمين هاي حرم اس��ت، فرود آمدند و به مكه 
پيغام دادند كه ما براي زيارت آمده ايم، نه براي جنگ، اهالى قريش نپذيرفتند و سرانجام صلح نامه اى بين پيغمبر 
و كفار امضا ش��د كه يكي از مفاد آن اين بود كه در اين س��ال مس��لمانان نبايد به مكه داخل ش��وند، ولي در سال 
آينده همين موقع مردم شهر سه روز از مكه بيرون خواهند رفت و شهر را براي زيارت مسلمانان خالي مي گذارند. 
پيامبر در طي اين قرارداد،  به رغم برخى اعتراضات س��طحى نگران، مناس��ک حج را تعطيل كرد و اين در حالي بود 
كه اين عمل نه تنها ركون به ظالم ش��ناخته نش��د، بلكه خداوند آن را فتح المبين خواند.2- يكي ديگر از مواردي 
كه مي توان از آن به عنوان قرارداد مراكنه نام برد، قرارداد صلح امام حس��ن با معاويه مي باش��د كه در اين قرارداد، 
معاويه پذيرفته بود كه به امام حسن پنج هزار درهم موجودي بيت المال كوفه و نيز خراج دارابگرد فارس را بدهد 
و علي را بر منبرها دشنام ندهند كه معاويه شرط آخر را قبول نكرد و مقرر شد كه در پيش روي امام حسن، علي 
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عدم پيوستن ايران به اساسنامه ي رم، ارتباطي به فرهنگ قضايي ايران ندارد؛ 
چرا كه ايران با ديوان بين المللي دادگستري و ديوان داوري الهه ارتباطات قوي داشته 
و نش��ان داده است كه از قدرت انطباق بااليي با نهادهاي قضايي بين المللي برخوردار 

است. ايران مثل برخي كشورهاي ديگر، نظاره گر كار ديوان است. 
مورد ديگر، مس��اله ي حقوق بشر است. ايران نمي خواهد بالقوه خود را درگير 
اين مس��ائل كند. تفاوت هاي آش��كار قوانين كيفري ايران با برخ��ي هنجارهاي نظام 
بين المللِي حقوق بش��ر سبب ش��ده است، ايران و ديگر كش��ورهاي اسالمي نخواهند 
خود را به طور بالقوه در معرض درگيري هاي بيشتر قرار دهند؛ چرا كه هم اكنون نيز 
زير فش��ار نهادهاي غير دولتي حقوق بش��ر و به تبع آن دولت هاي به اصطالح حامي 
حقوق بش��ر قرار دارند. ب��ه عالوه نگراني هايي در رابطه با جنايات نسل كش��ي و عليه 
بش��ريت وجود دارد. جرايم نسل كش��ي و عليه بشريت، ريش��ه در حقوق بشر دارند و 
ايران نيز سال هاس��ت كه متهم به نقض حقوق بشر است. لذا بررسي و تطبيق قوانين 
و س��اختارهاي داخلي ايران با اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي و پيداكردن نقاط 
تفاوت ميان آن ها، يكي از مهم ترين مس��ائل در رابطه با الحاق ايران مي باشد. نكته ي 
ديگر، گستردگي اين جرايم است. برخي ازحقوق دانان گستردگي جرايم عليه بشريت 
را شرط الزم براي تحقق اين جرم مي دانند، ولي نگاهي دقيق تر به ماده ي 7 اساسنامه، 
اين نظر را رد مي كند. در اين ماده، بين عبارات »گسترده« و »سازمان يافته« كلمه ي 
»يا« آمده است كه نشان دهنده ي اين نكته است كه ارتكاب چند مورد از اين جرايم، 
هر چند پراكنده و محدود، به ش��رط سيس��تماتيک بودن، مي تواند باعث محكوميت 
يک كش��ور از جمله ايران ش��ود. در مورد تعقي��ب و آزار گروه هاي خاص در بند »ز« 
از پاراگ��راف »1« ك��ه به معناي محرومي��ت عمدي افراد از حقوق اساس��ي به دليل 
وابستگي به يک گروه يا جمعيت نژادي يا مذهبي و يا سياسي مي باشد، ايران بارها در 

را به زش��تي نام نبرد. در مقابل امام حس��ن نيز متعهد ش��د كه از كار كنار برود و مدينه و حكومت مسلمين را به 
معاويه واگذار كند. در اين مورد نيز قرارداد، نه بر س��ر امر قضاوت مس��لمين كه بر سر امر مهم تري، يعني واگذاري 
امر واليت مسلمين بسته شد. پس با توجه به صلح حديبيه و قرارداد صلح امام حسن، بر سر واگذاري امر واليت، 
به طريق اولي واگذاري امر قضاوت مسلمانان به غير مسلمانان، آن هم بر اساس يک قرارداد مراكنه مشكلي ايجاد 
نخواهد كرد. براى مطالعه ي بيشتر ر.ک: رسولي محالتى، هاشم، درس هايي از تاريخ تحليلي اسالم، تهران، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي،  1379
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قطع نامه هاي مربوط به حقوق بشر محكوم گرديده است. اين نكته درباره ي محروميت 
از حقوق اساس��ي به خاطر وابس��تگي ب��ه يک گروه مذهبي در قواني��ن داخلي ايران، 
چهره ي  بارزتري دارد و با توجه به تفاس��يري كه در حقوق بين الملل از حقوق بش��ر 
مي ش��ود و نتاي��ج اين تفاس��ير را در قطع نامه هاي عليه ايران نيز مش��اهده مي كنيم، 
مي تواند مش��كالتي اساسي در رابطه با الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي ايجاد 

كند.
نكت��ه ي ديگر در م��ورد نقض حقوق بش��ر در اي��ران و قطع نامه هاي صادره، 
سوء اس��تفاده كش��ورهاي ديگر از اين قطع نامه هاس��ت. در م��اده ي 14 پارگراف يک 
اساس��نامه تصريح شده است كه هر كش��ور عضو مي تواند وضعيت كشور ديگر كه به 
نظر مي رسد يک فقره يا بيشتر از جنايات مندرج در صالحيت ديوان، در خاک آن به 
وقوع پيوس��ته را جهت رس��يدگي به دادستان ارجاع نمايد. در اين حالت ممكن است 
برخي از كش��ورها با استفاده از زمينه هاي آماده در اساسنامه ي ديوان و قطع نامه هاي 
ص��ادره، وضعي��ت كش��ورهايي مانند ايران را به دي��وان ارجاع دهن��د و از اين طريق 
فش��ارهاي بين المللِي خود عليه آن كش��ورها را افزايش دهن��د. الحاق ايران به ديوان 
كيفري بين المللي، مي تواند به عنوان حربه اي عليه ايران توس��ط كش��ورهاي مخالف 
اس��تفاده شود. مواردي كه در باال بدان ها اش��اره شد و همچنين مواردي مانند ناپديد 
ش��دن اجباري يا محروميت س��خت افراد از آزادي جس��ماني، ماخوذ از قطع نامه هاي 
متعددي اس��ت كه هم اكنون نزديک به بيس��ت سال است در سازمان هاي بين المللي 
عليه جمهوري اس��المي ايران مطرح بوده و در صورت ادامه ي شرايط و عضويت ايران 

در ديوان كيفري بين المللي، طرح آن ها در ديوان محتمل است.
نپيوس��تن ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند موجبات انزواي سياسي 
كش��ورمان ايران را فراهم آورد. مدت هاس��ت كه ارتكاب  جرايم ناقض حقوق بشر در 
ايران مطرح اس��ت و عدم عضويت ايران در ديوان مي تواند در برداشت منفي كشورها 
از م��ا و تقويت اتهامات و نقض حقوق بش��ر كمک كند. ب��ا در نظر گرفتن تمامي اين 
شرايط و لحاظ كردن اين موضوع كه ديوان كيفري بين المللي، در آينده اي نه چندان 
دور، جهان ش��مول خواهد شد، اين نظر كه عدم الحاق ايران، موجبات انزواي سياسي 

كشور ما را فراهم خواهد كرد، تاييد مي شود. 
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عل��ت ديگرى ك��ه الحاق ايران به ديوان را ضرورت مى س��ازد، اين اس��ت كه 
عدم الحاق ايران به ديوان، نمي تواند س��بب رفع مسؤوليت كيفري از ايران گردد، چرا 
ك��ه اكثر قوانين موجود در اساس��نامه ي ديوان، جنبه ي عرفي پي��دا كرده اند و نقض 
اي��ن قوانين توس��ط جامعه ي بين المللي محكوم خواهد بود. ب��ه عبارت ديگر، يكي از 
مشكالت احتمالي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي در مورد جنايات مذكور در 
ماده ي 3 مشترک كنوانسيون هاي چهارگانه ي ژنو و پروتكل شماره ي 2 الحاقي است. 
ايران كنوانس��يون هاي چهارگانه ي ژنو را پذيرفته و هم اكنون عضو اين كنوانسيون ها 

مي باشد، ولي هنوز به پروتكل دوم الحاقي ملحق نشده است. 
اساس��نامه ي ديوان، دس��ته بندي هايي براي جنايات جنگي بر ش��مرده است. 
در مورد جنايات دس��ته ي اول و دوم، موجود در ماده ي 18 اساس��نامه، يعني جنايات 
مربوط به منازعات مس��لحانه ي بين المللي، مش��كلي در راس��تاي الح��اق ايران ايجاد 
نخواهد ش��د؛ چرا كه ايران عضو چهار كنوانسيون ژنو مي باشد و جرايم اين دو دسته، 
همگي در چهار كنوانس��يون ژنو موجود اس��ت. در مورد جنايات دسته ي سوم، يعني 
جنايات موجود در ماده ي 3 مشترک چهار كنوانسيون ژنو، در حال حاضر بدون اين كه 
به اساس��نامه ملحق شويم، موظفيم از ارتكاب اين جنايات در داخل كشور جلوگيري 
كني��م و اف��راد مرتكب را مج��ازات كنيم، ولي از آنج��ا كه ارتكاب اي��ن اعمال طبق 
كنوانسيون هاي چهارگانه ي ژنو، جنايات جنگي تلقي نشده اند، به هيچ وجه وظيفه اي 
در مورد استرداد مرتكبين به دولت متقاضي نداريم، مگر اين كه با آن دولت، قرارداد 
اس��ترداد داشته باشيم. بيشترين مش��كل در مورد جنايات جنگي مندرج در فهرست 
ش��ماره چهارم به وجود مي آيد. جنايات موجود در اين فهرس��ت، جنايات مندرج در 
پروتكل شماره ي 2 الحاقي به چهار كنوانسيون ژنو مي باشد كه ايران عضو اين پروتكل 
نيس��ت و پذيرش اساس��نامه و الحاق ايران ب��ه ديوان كيفري بين الملل��ي، نه تنها به 
معناي پذيرش پروتكل ش��ماره ي 2 الحاقي خواهد بود، بلكه به اين معناست كه نقض 
اي��ن پروتكل به عنوان جنايت جنگي، مطرح خواهد ش��د. عدم الحاق ايران به ديوان، 
تضمين��ي ب��راي محاكمه ي ايران در بر ندارد و در اين مورد، ش��وراي امنيت مي تواند 
ب��ه محاكمه ي ايران بپردازد؛ چرا كه اين جرايم، جنب��ه ي عرفي پيدا كرده اند. اين كه 
كدام دادگاه؛ دادگاه هاي اختصاصي ش��وراي امني��ت يا ديوان كيفري بين المللي براي 
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محاكمه مناس��ب تر اس��ت، يقيناً محاكمه ي ايران توسط ديواني كه خود ما در تهيه ي 
اساس��نامه و آيين نامه هاي آن شركت داش��ته ايم، بسي بهتر از محاكمه توسط محاكم 
اختصاصي شوراي امنيت است كه ما نقشي در تهيه ي اساسنامه ي آن نداشته ايم. اين 
مسأله نه تنها پيرامون جنايات جنگي، بلكه در مورد ساير جنايات موجود در اساسنامه 
كه همگي داراي جنبه ي عرفي ش��ده اند، صادق مي باشد. )مير محمد صادقى، 1383، 

)215

2. موانع و تعارضات موجود در الحاق به اساسنامه
نتيج��ه ي بررس��ي نظام ه��اى حقوقى موج��ود در دنيا، بيانگر اين اس��ت كه 
كش��ورهاي مختلف عموماً بس��ته به محتواي قوانين اساس��ي آن ها و فرهنگ حقوقي 
مل��ي حاكم بر كش��ورهاي مزبور، تعارض��ات و تزاحمات ويژه اي ب��ا موضوع الحاق به 
ديوان كيفري بين المللي دارند. به رغم وجود چنين مساله اي،  كه تعارض هاي پراكنده 
و همگون��ي را در خصوص مس��ايل به ذهن متبادر مي كند، مجموعاً اين مس��اله قابل 
طرح اس��ت كه موانع و مش��كالت مزبور، به رغم انواع و اشكال ظاهري مختلف آن ها، 
در دس��ته بندي هاي مش��ابهي جاي مي گيرند. برخي از اين تعارض ها، شكلي و مربوط 
به ترتيبات و آيين اعمال عدالت كيفري مندرج در قوانين اساس��ي اس��ت و برخي هم 
مربوط به مس��ايل بنيادي ماهوي است. از بعدي ديگر، اين مسايل و مشكالت، گاه به 
طور عمومي و مش��ترک و گاه به صورت موردي، مختص به موارد نادري از كش��ورها 
هستند. برخي از مصاديق تعارض، مرتبط با »حقوق حاكميت« است و برخي از آن ها 

متعارض با حقوق ملت، از جمله حقوق بزه ديده، بزهكار يا شهود مي باشند. 
تعارضات مرتبط با حقوق حاكميت، مانند ممنوعيت اس��ترداد يا تسليم اتباع 
به مراجع قضايي خارجي، مصونيت هاي مقام ها و مراجع سياسي، مساله ي عفو عمومي 
و خصوصي، تجويز انجام تحقيقات و اقدامات تعقيبي دادس��تان در قلمرو كش��ورهاي 
عضو، تبعات ناشي از سيستم اعمال مساله ي صالحيت تكميلي ديوان، مساله ي اجراي 
مجازات هاي ديوان كيفري بين المللي، مس��اله ي اصالح قوانين اساس��ي. تعارض هاي 
مرتب��ط با حقوق اش��خاص از قبيل مس��اله ي پيش بيني مج��ازات حبس ابد و حبس 

نامعين.
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در چنين ش��رايطي، بايد تاس��يس ديوان بين المللي كيفري را گامي به پيش 
بدانيم، نه به عقب. با تاس��يس اين ديوان، جلوي بسياري از جرايم سنگين بين المللي 
چون نسل كش��ي  گرفته ش��ده اس��ت و مجموعه ي اين داليل ايجاب مي كند تا سعي 
خود را بر آن بگذاريم كه از عضويت ناظر در ديوان، به صورت عضو ثابت و دائمي آن 
تبديل ش��ويم. ضمن اين كه بايد در نظر داشته باش��يم كه اشخاص حقيقي در ديوان 
محاكمه مي ش��وند، نه دولت ها. پس نبايد اين ش��بهه وجود داش��ته باشد كه عملكرد 
ديوان مي تواند به ش��خصيت حقوقي دولت ها ضربه اي وارد كند. اين تعارض ها به ويژه 
تعارض ه��اي اخيرالذكر، دائمي نبوده و در س��ايه ي اصل مصلحت و حكمت و در پرتو 
بينش حقوق مترقي اس��الم به مسايل سياس��ي، اجتماعي و بين المللي كشورها، غير 
قابل حل تلقي نمي ش��وند، بلكه تصميم گيرندگان مي توانند با اتخاذ روش هاي مناسب 

و تاثيرگذار در اساسنامه، به رفع اين مشكالت بپردازند. )اردبيلى، 1386، 95(
پيوس��تن به ديوان، داراي اين فايده اس��ت كه به عنوان دولت عضو مي توانيم 
در آن جا عليه متجاوزين به كشور طرح شكايت نماييم و نپيوستن به آن، اين عيب را 
در بر دارد كه مطابق اساس��نامه، چنان چه مساله اي از شوراي امنيت سازمان ملل در 
ديوان مطرح شود، قطع نظر از اين كه ما به ديوان پيوسته ايم يا خير، ديوان صالحيت 
رسيدگي به موضوع را دارد. رضايت كشور متبوع متهم يا كشور محل وقوع جرم، تنها 
در صورتي شرط صالحيت ديوان است كه دولت عضو يا دادستان )و نه شوراي امنيت( 

قضيه را در ديوان مطرح كرده باشد.
در صورتي كه كشورهاي اس��المي، ضمن رفع مشكالت داخلي خود، به ويژه 
جرم انگاري جرايمي كه در صالحيت ديوان اس��ت، آمادگي الزم را به دس��ت آورند و 
دي��وان نيز بتواند صداقت خود را در تحقق عدالت كيف��ري بين المللي در پرونده هاي 
تحت بررسي نشان دهد؛ آن ها مي توانند ضمن الحاق به اساسنامه ي رم، از مزاياي آن 
به ويژه بهره مندي از حمايت ديوان در برابر تجاوزهاي خارجي بهره مند شوند. در ذيل 

يک نمونه ي عملي از اين حالت ذكر مي گردد:
نگاه��ي به اوضاع كنوني عراق نش��ان مي دهد كه از چند س��ال پيش، همه ي 
جرايمي داخل در صالحيت ديوان، در اين كش��ور رخ مي دهد. در اين ميان س��ربازان 
انگلي��س را مي ت��وان در دي��وان كيفري بين الملل��ي مورد محاكمه ق��رار داد؛ چرا كه 
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انگليس��ي ها عضو ديوان هستند و مراقبت مي كنند كه آن جا محاكمه نشوند، لذا رفتار 
بهتري با مردم عراق نسبت به آمريكايي ها دارند. اگر دولت بريتانيا به جرايم احتمالي 
سربازانش رسيدگي نكند و دولت عراق نيز به جهت ضعف هاي اداري و قضايي، نتواند 
آن ها را محاكمه كند، موضوع در ديوان كيفري بين المللي قابل پي گيري است، ضمن 
اين كه مسؤوليت سران دولت ها در اساسنامه ديوان پيش بيني شده است. )مير محمد 

صادقى، پيشين(

نتيجه 
همنواس��ازى قوانين داخلى با مقررات مندرج در اساس��نامه ي ديوان كيفرى 
بين الملل��ى )اساس��نامه ي رم( از منظر آثار الحاق ايران به دي��وان موضوع قابل تأملى 
اس��ت. در مورد جنايات جنگى، با توجه به اين كه هنوز ايران به دو پروتكل الحاقى به 
كنوانسيون هاى ژنو ملحق نشده ؛ الحاق به ديوان، صرف نظر از تعهدات بين المللى فعلى 
ايران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنايت نسل زدايى و مصاديق 
آن، با توجه به الحاق ايران به كنوانسيون منع نسل زدايى )قانون اجازه ي الحاق دولت 
ايران به قرارداد بين المللى جلوگيرى ازكش��تارجمعى )ژنوسيد( مصوب1334/9/30(، 
براى كش��ور مشكل الحاق به ديوان متصور نمى ش��ود. درباره ي جنايات عليه بشريت، 
دو گزينه قابل طرح اس��ت كه انتخاب هر يک تعارض هايي را به دنبال خواهد داشت؛ 
انتخاب گزينه ي » رعايت ضوابط اساس��نامه ي ديوان« مطابق اهداف ديوان است، ولى 
به مصالح عاليه ي نظام نيس��ت. گزينه ي دوم يعني » لحاظ معيارهاى داخلى در قانون 
مجازات اس��المى«، مى تواند مشكل گشا باشد، ولى با اين انتخاب، مشكل كلى اجراى 
برخى مجازات هاى داخلى در مورد مس��أله ي ش��كنجه همچنان باقى مى ماند. در هر 
ح��ال، الحاق ايران به دي��وان كيفري بين المللي مزايا و معايبي خواهد داش��ت. براي 
معايب الحاق ايران، راه حل هايي ارائه شد، اما نكته اي كه به رغم تمامي معايب در مورد 
الحاق ايران مطرح اس��ت، قابل حل بودن اين معايب اس��ت. براي برخي از اين معايب 
مي توان راه حل هايي منطبق بر قوانين داخلي و شرع اسالم پيشنهاد كرد و برخي ديگر 
از معايب نيز در مقابل ضرورت هاي الحاق ايران چندان مهم جلوه نمي كند. مجموعه ي 
اي��ن داليل و در نظر گرفتن ش��رايط كنوني جامعه ي بين المللي كه به س��وي تئوري 



شماره 7
تعالي حقوق/ 

بهروز جوانمرد/ حسن فدايي

37

دهكده ي جهاني در پيش اس��ت، ض��رورت الحاق ايران به دي��وان كيفري بين المللي 
را نماي��ان مي كند. البته اين ضرورت ها نبايد موجب ش��ود كه بدون مطالعه ي تمامي 
جوانب، به ديوان كيفري بين المللي ملحق ش��ويم. اين امر مي تواند ضررهاي غير قابل 

جبراني براي منافع ملي به همراه داشته باشد.
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