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 ، المللی بين کيفری دیوان در پرونده تشکيل و دعوی طرح روشهای از یکی آنجایيکه از

 های دولت از یکی در جرم آنکه شرط به) باشد می عضو دول از یکی جانب از موضوع ارجاع

 دعوی طبيعی طور به و( باشد عضو های دولت از یکی ی تبعه مجرم یا و باشد داده رخ عضو

 که شد خواهد ایجاد حقوقی ای رابطه بنابراین.  شد خواهد مطرح ها دولت از دیگر یکی عليه

 نموده دعوی طرح( دیگر دولتی ی تبعه عليه دولتی واقع در) دیگر دولتی عليه دولتی آن در

 جزایی شکایت یک قالب در اختالف این که شده واقع دولت دو ميان اختالفی گویی ؛ است

 صالحيت بررسی نتيجه در. گرفت خواهد قرار فصل و حل مورد المللی بين کيفری دیوان در

 از که بوده اختالفات فصل و حل المللی بين نظام با مرتبط تواند می دیدگاه این از دیوان های

 در هم)المللی بين اختالفات فصل و حل مبحث در. باشد می برخوردار نيز فراوانی اهميت

 یعنی این و است رضایت ، اصل مهمترین( حقوقی های روش در هم و سياسی های روش

 حاکميت حق راستای در که خود، ميان اختالفات حل روش انتخاب ی باره در طرفين تراضی

 اصل در که المللی بين کيفری دیوان در که اینجاست پرسش حال. باشد می ها دولت ملی

 اصل وضعيت است دارا را کيفری تخلفات و جزایی جرایم از برخی به رسيدگی ی وظيفه

 سایر و سران مصونيت بحث است؟همينطور چگونه ها دولت حاکميت حق رعایت و رضایت

 می ترتيب چه به ، باشد می ها دولت ملی حاکميت حق راستای در نيز این که دولتی مقامات

 صالحيت ی حيطه در شرایطی چه تحت و جرایم از دسته کدام اساس در اینکه همچنين شود؟

 دیوان و متحد ملل سازمان امنيت شورای ميان ی رابطه اینکه نيز و گيرد؟ می قرار دیوان

 این از هایی پرسش و ها پرسش این تمامی به پاسخ است؟ چگونه الهه المللی بين کيفری

 این در المللی بين کيفری دادگاههای های صالحيت چگونگی و انواع بررسی قالب در دست

 .گيرد می قرار رسيدگی مورد کتاب

 قرار جهان مردم استقبال و توجه مورد که سالهاست المللیبين کيفری دیوان یک تشکيل

 پی در دیرباز از بشری و المللیبين امنيت و صلح حفظ برای نيز جهانی جامعه و است گرفته
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 این ساله چهار طول در که داد رخ اول جهانی جنگ اینکه تا.  است بوده دیوانی چنين تشکيل

 متعاقب که پيوست وقوع به آلمان دولت سوی از جنکلی بشریت عليه متعددی جنایات جنگ

 عدو و سياسی مالحظات بدليل اما شد گرفته جنایتکاران مجازات و محاکمه به تصميم آن

 هاییجنایت شاهد دیگر بار جهان اینکه تا نگردید، عملی هرگز کافی، اجرای ضمانت وجود

 متعاقب که " نورنبرگ المللیبين دادگاه" بنام گرفت نظر در جنایتکاران از تروسيع مقياس در

 ایندو از بعد شتاب را دادگاه و ژاپنی سران محاسبه برای توکيو المللیبين نظامی دادگاه آن

 در دنيا بعد به این از که بود این بر تصور را همگان شرق بلوک فروپاشی با اما اندشده تشکيل

 در شده واقع جنایات این ولی گرفت خواهد قرار تنش و اضطراب از بدور آرامش و صلح

 هفتم فصل به استناد با ئ سابقهبی اقدام یک در متحد ملل سازمان روآندا، و سایق یوگوسالوی

 بشر المللبين حقوق شدید ناقضين برای المللیبين کيفری دیوان تشکيل به مباردت منشور

 المللبين حقوق کميسيون دیگر طرف از. نمود روآندا، و سایق یوگوسالوی قلمرو در دوستانه

(ILC )و تهيه مامور نورنبرگ دادگاه از بعد متحد ملل سازمان عمومی مجمع سوی از که 

 به مستقيمی ارتباط روآندا برای المللیبين کيفری دیوان یک تشکيل برای ایاساسنامه تدوین

 از ویژه محاکم دیگر و دادگاه دو این تشکيل اما نداشته المللبين حقوق کميسيون اقدامات

 نمایندگان تصویب به المللیبين کيفری دیوان تشکيل مبنای توکيو، و نورنبرگ دادگاه جمله

 نحوه مورد در دقيقی و اساسی اصول متضمن دیوان اساسنامه رسيد، دولتها االختيارتام

 این تشکيل با ، است المللیبين جنایتکاران مجازات و محاکمه برای صلح دادگاه و رسيدگی

 توانندمی امنيت شورای و اساسنامه عضو دولتهای از کدام ، است دائمی صورت به که دادگاه

 مقدماتی تهيه سوی از مجوز کسب با و شکایت دریافت محض به دادگاه دادستان. نماید تسليم

 تعقيبی قابل موارد که برسد نتيجه این به تحقيقات از پس اگر و کندمی تحقيق به شروع دوان

 دیوان صالحيت تحت جنایات مرتکب که اشخاص یا شخص عليه خواستی کيفر. دارد وجود

 برای آنرا اتهامات یا اتهام تایيد از پس مزبور شعبه. کندمی ارسال مقدماتی شعبه به. اندشده

 سعبه نزد نظرخواهی تجدید قابل بدوی شعبه احکام دهد،می ارجاع بدوی شعبه به رسيدگی
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 آن مقایسه و المللیبين کيفری دیوان صالحيت عنوان تحت کتاب  این. بود خواهد نظر تجدید

 مبرم نياز و زمينه این در هایی پژوهش وجود عدم دليل به و باشد می المللی بين محاکم سایر با

 مهم زمينه این در پژوهش یک وجود المللی بين محاکم این صالحيت ميان تعارض حل جهت

 سطح در چه جوامعی داشتن ما آرزوی. باشد می برخوردار زیادی اهميت از فلذا شده احساس

 .. است عدالت و آسایش ، آرامش صلح، از مملو المللی،بين سطح در چه و داخلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

اول فصل
المللی بین کیفری صالحیت گیری شکل های زمینه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عين در و کلی شناخت زمينه نظر، تحت این اثر علمی آغاز نقطه عنوان به فصل، این مطالب

 نقش که نمایند می فراهم الملل، بين کيفری حقوق قلمرو در اقداماتی و افکار از را الزم حال

 به منجر و داشته حقوق علم از بخش این مقررات و ها رویه اصول، گيری شکل در مؤثری

 اندیشه ارائه با مسير این. است شده المللیبين کيفری دیوان در صالحيت مقررات گيریشکل

بی های گام برداشتن با آن تداوم و آغاز المللی-بين صالحيت با کيفری مرجع یک ایجاد

 شده شکوفا المللیبين کيفری دیوان ایجاد با نهایت در که بوده همراه مقطعی یا و سرانجام

 . است

 

 شيوه بررسی به المللی،بين حقوق در مجرمانه یپدیده مفهوم ببيان از پس مبحث، این در

 . پردازیم می آن مورد در صالحيت اعمال ممکن های

 

  المللی بین جنایت مفهوم:  اول بند

 جرم وقوع متعاقب داخلی، کيفری صالحيت همانند المللی بين کيفری صالحيت که آنجا از

 پدیده، این وقوع صورت در و چيست المللیبين مجرمانه پدیده دید باید ابتدا شود، می مطرح

بين کيفری صالحيت دارای مرجع آن از پس تا است؛ کسانی چه متوجه المللی-بين مسئوليت

. گيرد قرار بحث مورد دارد؛ را مجرمانه اعمال این به رسيدگی قدرت یا اختيار که المللی

 آنها جزئيان بررسی که هستند برخوردار خاصی پيچيدگی از مفاهيم این است ذکر شایان

 می مفاهيم این بررسی به ضرورت قدرت به بنابراین است، مبحث این ظرفيت از خارج

 . پردازیم

 و انسانی کرامت ها آن قربانی اولين که جهانی های جنگ تجربه از پس بيستم قرن بشر

 حقوق رعایت نيز و آرامش و صلح تحقق به ایویژه توجه بود، بشری مشترک های ارزش

 جهانی جوامع تمام همکاری صلح رؤیای به رسيدن برای که آنجائی از. داشت ها انسان بنيادین
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 مهم اقدام دومين نورمبرگ، دادگاه در نازی جنایتکاران یمحاکمه از پس دارد، ضرورت

 حقوقی مبانی توسعه و ایجاد آن از پس و متحد ملل سازمان تشکيل هدف این به رسيدن برای

 . بود المللیبين بشردوستانه حقوق و بشر حقوق

 بيش واهی اميدی مناسب، اجرای ضمانت بينی پيش بدون حقوق تحقق به اميد است بدیهی

 تحقق و بشر مشترک های ارزش حفظ های راه از یکی جهانی جامعه اساس این بر نيست،

 و معاهدات قالب در هدف این به رسيدن برای و دانسته کيفری اجرای ضمانت را صلح

 و حمایت مورد های ارزش نقض انگاریجرم به را عضو هایدولت مختلف های کنوانسيون

 کليه که است 6313 ژنو های کنوانسيون موارد، این جمله از. است نموده ملزم مجرمين تعقيب

 انگاری جرم را المللی بين بشردوستانه حقوق نقض موارد تا نماید می ملزم را عضو های دولت

 امروزه که نحوی به داشته، ادامه نيز امروز به تا المللی بين جرایم با مبارزه ی شيوه این. نمایند

بين معاهدات موجب به که معنی این به هستيم؛ جهانی صالحيت مشمول جنایات توسعه شاهد

 المللیبين جنایات تعقيب از شيوه این. شوند می جنایات این تعقيب به موظف ها دولت المللی

 می تصویب به را المللیبين یمعاهده یک کشوری هرگاه زیرا است؛ داخلی حقوق موضوع

 به موظف آن موجب به و نموده خود داخلی مقررات از بخشی به تبدیل را آن واقع در رساند،

 . شود می انجام داخلی های دادگاه سوی از که است تعهداتی انجام

 مرجع یک در المللیبين مقررات طبق که دارد وجود المللیبين جرایم از دیگر ایدسته اما

 دادگاه در که ایمعاهده المللیبين جرایم برخالف گيرند، می قرار رسيدگی مورد المللی-بين

 یک جنایات این به رسيدگی مرجع شود، می رسيدگی داخلی مقررات طبق و داخلی های

 فجيع» به المللیبين جنایات از نوع این از رم اساسنامه دیباچه در. است المللیبين مستقل مرجع

 نيز وصف همين. است شده یاد  «گردیده المللیبين جامعه اضطراب موجب که جنایاتی ترین

 زیرا بدانند، المللیبين همکاری را جنایات این سرکوبی راه بهترین ها دولت که گردیده سبب

 های دادگاه در که دهد می رخ منصب و قدرت صاحب افراد سوی از جنایات این عموماً

 . نيست هاآن تعقيب امکان داخلی
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 حقوق در که تحوالتی با است ممکن همواره بلکه نيست ثابتی امر جرایم از دسته این دامنه

 است، بوده برخوردار نيز بيشتری شتاب از اخير های سال در که دهد، می رخ المللیبين کيفری

 هایدادگاه در جنایات این گسترش دامنه که طورهمان. کند پيدا توسعه نيز جرایم این قلمرو

 قابل توسعه بود، نورمبرگ دادگاه صالحيت در که جرایمی به نسبت رواندا و یوگسالوی

 دادگاه اساسنامه در جنگی جنایات و بشریت عليه جنایات تعریف زیرا است؛ داشته توجهی

 است، شده بينی پيش رواندا و یوگسالوی های دادگاه اساسنامه در آنچه به نسبت نورمبرگ

 مصادیق از یکی نورمبرگ دادگاه اساسنامه در زدایی نسل جرم نمونه عنوان به. است مختصرتر

 و تعریف و عنوان دارای خود اخير های دادگاه در که حالی در است، بشریت عليه جنایات

 رواندا و یوگسالوی های دادگاه اساسنامه در جنایات این مفهوم گرچه. است مستقلی مصادیق

 به. است شده تروسيع بسيار هاآن قلمرو اما است، نورمبرگ دادگاه اساسنامه از گرفته الهام

 . هستيم ذاتی المللیبين جنایات مصادیق و مفهوم گسترش شاهد رم اساسنامه در نسبت همين

 جنایات دیگر و  «اصلی جنایات» به المللی بين مهم جنایات رم کنفرانس مذاکرات خالل در

 که گرفت صوررت زیادی های تالش و شدند معروف  «ایمعاهده جنایات» به المللی بين

 صالحيت در جرایم جزء  تروریسم و  مخدر مواد قاچاق جمله از ایمعاهده جرایم از بعضی

 به نسبت دیوان صالحيت شمول به فقط ها دولت سرانجام اما گيرند؛ قرار دیوان موضوعی

 تجاوز جنایت و جنگی جنایت بشریت، عليه جنایات زدایی، نسل یعنی المللیبين مهم جنایات

 . دادند رأی

  المللی بین کیفری مسئولیت:  دوم بند

 نظر از آن مرتکب عرفی، جرایم یا باشد ایمعاهده جرایم جزء جرم یک اینکه از صرفنظر

 است آن المللیبين کيفری مسئوليت از منظور. است مسئوليت دارای المللیبين کيفری حقوق

 المللبين حقوق قواعد از یکی نقض مرتکب کيفری المللبين حقوق تابعان از یکی اگر که

 قانونی، شرایط وجود با شده تلقی جنایت و جرم المللیبين جامعه توسط آن نقض که شود

 ها دولت المللبين حقوق سنتی تابعان گرچه.  شد خواهد مجازات و تلقی مجرم مرتکب

 اصل به توجه با. شوند می محسوب المللبين حقوق تابعان جزء نيز افراد امروزه اما هستند،
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 شوند، نمی محسوب المللبين حقوق تابعين جزء افراد که توجيه این ها، مجازات بودن شخصی

 اساس این بر. است کيفری عدالت از هاآن رهایی و المللیبين جنایتکاران ماندن کيفر بی سبب

 مرتکبين فردی مسئوليت نورمبرگ، محاکمه یعنی بيستم قرن در المللیبين محاکيه نخستين در

 محسوب المللیبين کيفری حقوق تابع نيز حقيقی اشخاص و شد، پذیرفته جنگی جنایات

 نيز حقوقی اشخاصی برای آن، اساسنامه 61 و 3 مواد موجب به محکمه این در چند هر. شدند

 اصلی محور نورمبرگ دادگاه در صادره احکام موجب به اما بود، شده مقرر کيفری مسئوليت

 محکمه حقوقی، اشخاص مسئوليت درمورد. گرفت قرار حقيقی اشخاص کيفری مسئوليت بر

 حزب به مربوط های سازمان از برخی نماید صادر مجازات به حکم اینکه بدون نورمبرگ

 نورمبرگ از بعد شده تشکيل های دادگاه اساسنامه. نمود اعالم مجرم را گشتاپو جمله از نازی

 مسئوليت موضوع بنابراین. دانند می حقيقی اشخاص متوجه تنها را کيفری مسئوليت توکيو، و

 دو افراد این تعقيب برای کلی بطور. هستند حقيقی افراد المللیبين کيفری حقوق در کيفری

 تعقيب تحت داخلی مرجع یک سوی از المللیبين جنایتکاران آنکه نخست است مطرح شيوه

-بين های معاهده موجب به جهانی، صالحيت اصل بر اتکا با هادولت شيوه این در گيرند؛ قرار

 یک ایجاد دوم شيوه. دهند می قرار تعقيب تحت را المللیبين مجرمان داخلی قوانين یا المللی

 تحت را المللیبين مجرمان بتواند و باشد کيفری صالحيت دارای که است المللیبين مرجع

 . دهيم می قرار بررسی مورد را ها شيوه این زیر گفتارهای موجب به. دهد قرار تعقيب

 

   جهانی صالحیت اصل:  اول بند

 به نسبت کيفری قوانين اعمال صالحيت گسترش از است عبارت جهانی صالحيت اصل

 قلمرو داخل در را مجرمين از برخی تعقيب حق ها دولت اصل، این مطابق  المللیبين جرایم

 چه تبعه قربانی یا مجرم و است داده رخ کجا در جرم که این به توجه بدون دارند، خود

 جرایم برخی که است مبتنی فرض این بر همگانی یا جهانی صالحيت اصل.  هستند کشوری


