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چکیذُ
ّٖٕیبت حفّ نّح ُّٔ ٔتحس ثٖٛٙ ٝاٖ اضوبٖ فطٖی قٛضای أٙیت اظ ٔعایب ٔ ٚه٘ٛیت ُّٔ ٔتحس ثطذٛضزاض اؾت.
زض ثطذی اظ ٔأٔٛضیت ٞب ٌعاضـ ٞبیی اظ ٘مى حمٛق ثكط  ٚثكط زٚؾتب٘ ٝتٛؾٍ ٘یطٞٚبی حبفّ نّح ثٌٛ ٝـ
ٔی ضؾس ،أب ٔه٘ٛیت آ٘بٖ ٔبٕ٘ اظ تٗمیت ویفطی زض زازٌب ٜزِٚت ٔیعثبٖ ٔی ثبقس  ٚتٟٙب زازٌب ٜنبِح ثطای
ضؾیسٌی ث ٝخطایٓ ایٗ ٘یطٞٚبٖ ،ال ٜٚثط زازٌبّٔ ٜی زِٚت فطؾتٙس ،ٜزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٔی تٛا٘س ثبقس.
ٞطچٙس زض زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّیٔ ،ه٘ٛیت ٔبٕ٘ اظ ضؾیسٌی ٕ٘ی قٛز ،أب ایٗ زیٛاٖ  ٓٞزض ضؾیسٌی ث ٝخطایٓ
حبفٓبٖ نّح ثب ٔٛإ٘ ٔ ٚحسٚزیت ٞبیی ٔٛاخ ٝاؾت و ٝاظ آٖ خّٕٔ ٝی تٛاٖ نالحیت زیٛاٖ زض ضؾیسٌی ثٝ
خطایٓ اقبض ٜوطز ،ظیطا زیٛاٖ ویفطی نالحیت ضؾیسٌی ث ٕٝٞ ٝخطایٓ حبفٓبٖ نّح ضا ٘ساضز  ٚنالحیت زیٛاٖ
ویفطی ثیٗ إِّّی ٔحسٚز ثٕٟٔ ٝتطیٗ خطایٓ ثیٗ إِّّی ٔطث ٌٛث ٝخبٔٗ ٝثكطی اؾتٕٞ .چٙیٗ ُٔبثك ثٙس زْٚ
ٔبز ?> ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ،ثطذی وكٛضٞب ثٗٔ ٝبٞسات ز ٚخب٘ج ٝثب زیٍط زِٚت ٞب ضٚی آٚضز ٜا٘س .ایٗ ٘ٛٔ ٔٛافمت ٘بٔٝ
ٞب و ٝثٛٔ« ٝافمت ٘بٔٞ ٝبی ٔبزٗٔ »?> ٜطٚف ٞؿتٙس ،زض خٌّٛیطی اظ تٗمیت  ٚتحمیك اتجبٔ ثطذی زِٚت ٞب
تٛؾٍ زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٔٙدط قس ٜاؾتٖ .ال ٜٚثط آٟ٘ب زیٛاٖ تٟٙب ٔی تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝزِٚت ٞبی ًٖٛ
اؾبؾٙبٔ ٝاٖٕبَ نالحیت ٕ٘بیس ِٚی زض نٛضتی وٚ ٝيٗیت اظ ؾٛی قٛضای أٙیت ث ٝزیٛاٖ اضخبٔ قس ٜاؾت،
ضيبیت ٞیچ زِٚتی آٖ اظ ًٖ ٚ ٛغیط ًٖ ٛقطٌ اٖٕبَ نالحیت زیٛاٖ ٘یؿت.
کلوبت کلیذیٛٔ :إ٘ ٔ ٚحسٚزیت  -زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی – حبفٓبٖ نّح ؾبظٔبٖ ُّٔ.
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همذهِ
ٚخٛز ٘یطٞٚبی حبفّ نّحٕٞ ،ب٘ٙس ٌصقت ٝاظ ّٔعٔٚبت تأٔیٗ نّح  ٚأٙیت تّمی ٔی ٌطزز .ثسٖٚ
ٚخٛز ایٗ ٘یطٞٚب ٕٔىٗ اؾت نّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی زض ٔٗطو ذُط لطاض ٌیطز .ثطای ایٙى ٝزِٚتٞب اظ
ّٖٕیبت حفّ نّح حٕبیت وٙٙس  ٚإَیٙبٖ حبنُ وٙٙس و٘ ٝیطٞٚبیی و ٝث ٝایٗ ّٖٕیبت اٖعاْ ٔی وٙٙس ٔٛضز
حٕبیت ٞؿتٙس ،الظْ اؾت و ٝث٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّح ٔه٘ٛیت اُٖب قٛز؛ أب ٘جبیس فطأٛـ قٛز وّٖ ٝت
اُٖبی ایٗ ٔه٘ٛیت وؿت ضيبیت زِٚت ٞبی فطؾتٙس٘ ٜیط ٚثطای اٖعاْ ٘یط٘ ٚیؿت ،ثّىٔ ٝه٘ٛیت ثبٖث ٔی
قٛز و٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّح ثب زغسغ ٝوٕتطی اظ تٗمیت لًبیی ،ثطای حفّ نّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی تالـ
وٙٙس؛ أب اٌط ثطذی اظ ایٗ ٘یطٞٚب اظ ٔ ه٘ٛیتی و ٝلطاض ثٛز ،زض خٟت تٛؾٗٞ ٝسف حفّ نّح  ٚأٙیت ثیٗ
إِّّی ثىبض ٌطفت ٝقٛز ،زض ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٞسف ثىبض ثٍیط٘س  ٚثٖ ٝجبضتی اظ ٔه٘ٛیت ذٛز ؾٛء اؾتفبز ٜوٙٙس ٚ
ٔطتىت خطْ ق٘ٛس ،زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘س ثب تٛخ ٝث ٝنالحیت ذٛز ث ٝایٗ ٘ ٔٛخطایٓ
ضؾیسٌ ی وٙسٔ .ؿّٕبً زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی زض ضؾیسٌی ث ٝخطایٓ ایٗ افطاز ثب ٔٛإ٘ ٔ ٚحسٚزیت ٞبیی
ٔٛاخ ٝاؾت و ٝزض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝآٟ٘ب ٔی پطزاظیٓ.

صالحیت دیَاى کیفری بیي الوللی بر جراین حبفظبى صلح
ٔؿئِٛیت ثیٗ إِّّی زِٚت و ٝزض حمٛق ثیٗ إُِّ ُٔطح ٞؿتٔ ،ؿئِٛیت حمٛلی زِٚت ٞب ٔی ثبقس،
چطا و ٝزض چبضچٛة فّٗی حمٛق ثیٗ إِّّی ٔؿئِٛیت ویفطی ثطای زِٚت پصیطفتٙی ٘یؿت ٛٓٙٔ ٚض اظ
ٔؿئِٛیت ویفطی زض حمٛق ثیٗ إُِّٔ ،ؿئِٛیت ویفطی ثطای افطاز ث ٝذبَط ٘مى لٛاٖس حمٛق ثیٗ إُِّ،
ثٛیػ ٜحمٛق ثكط زٚؾتب٘ ٚ ٝحمٛق ثكط اؾت؛ ثٙبثطایٗ زض ٘ٓبْ حمٛق ثیٗ إِّّی ،افطاز ضا ٔی تٛاٖ ثربَط
٘مى لٛاٖس ضاخٕ ث ٝحمٛق ثكط  ٚثكطزٚؾتب٘ ٝو ٝثرف ٕٟٔی اظ حمٛق ثیٗ إِّّی ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس،
ٔحبؤٕ ٚ ٝدبظات وطز.
٘رؿتیٗ ٔحبوٕبت ویفطی ثیٗ إِّّی زض زازٌبٞ ٜبی ٘ٛضٔجطي  ٚتٛوی ،ٛنٛضت ٌطفت  ٚپؽ اظ آٖ زض
ؾبَ ٞبی  8??: ٚ 8??9ث ٝز ٘جبَ ٘مى ٞبی قسیس حمٛق ثكط  ٚحمٛق ثكط زٚؾتب٘ ٝزض ؾطظٔیٗ ٞبی
یٌٛؿالٚی ؾبثك  ٚضٚآ٘سا ،قٛضای أٙیت ثٛٔ ٝخت فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض  ٚيٕٗ تٛنیف ایٗ ٘مى ٞب ثٝ
ٖٛٙاٖ تٟسیس  ٚیب ٘مى نّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی ُٙٔ ٚم ٝای ث ٝتكىیُ زازٌبٞ ٜبی اذتهبنی ثطای ٔحبوٕٝ
ٔطتىجیٗ ایٗ ٘مى ٞب الساْ وطز  ٚپؽ اظ آٖ زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ثٖٛٙ ٝاٖ ٟ٘بز ٔؿتمُ  ٚزایٕی ویفطی
ثیٗ إِّّی تأؾیؽ  ٚپصیطفت ٝقس (٘ػ٘سی ٔٙف.)>9->8 @89>?،
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نالحیت زِٚت ٔیعثبٖ زض ضؾیسٌی ث ٝخٙبیبت نٛضت ٌطفت٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّح زض ُٔٙم ٝزض حبَ
خ ًٙیب پؽ اظ خ ًٙث ٝایٗ زِیُ و ٝلبٖس ٚ ٜلب٘ ٖٛوٕتطی ٚخٛز زاضز  ٚثط اؾبؼ ٔٛافمت ٘بٔ ٝؾٛفب
نالحیت ضؾیسٌی ث ٝایٗ خطایٓ زض اذتیبض زازٌب ٜزِٚت فطؾتٙس٘ ٜیط ٚلطاض ٌطفت ٝاؾتٕٛٗٔ ،الً ٕٔىٗ ٘یؿت.
ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٘یبظ ث ٝیه ٔحىٕ ٝزیٍطی ثطای تٗمیت لًبیی زیسٔ ٜی قٛز .ثط ایٗ اؾبؼ اٌط خٙبیبت
٘یطٞٚبی حبفّ نّح ث ٝحس خٙبیبت ثیٗ إِّّی ثطؾس ،زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی یه ٔحىٕٙٔ ٝبؾجی ثطای
ضؾیسٌی ث ٝآٖ ذٛاٞس ثٛز  ،چطا و ٝزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی نالحیت ضؾیسٌی ث ٕٝٞ ٝخطایٓ ضا ٘ساضزٔ .ثالً
زض پی زض ذٛاؾت خٕٟٛضی زٔٛوطاتیه و ،ٍٛٙزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٘ؿجت ث ٝخطایٓ قسیسی و ٝزض ََٛ
ایٗ زٚض ٜاظ خ ًٙضخ زاز ٜثٛز ،تحمیمبت ذٛز ضا قط ٔٚوطز(.خٕٟٛضی زٔىطاتیه و ًٖٛ ٍٛٙاؾبؾٙبٔ ٝضْ
ٔی ثبقس).
ٕٞچٙیٗ ثط اؾبؼ ٔبز 8; ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ؤ ٝمطض ٔی زاضز@ «زیٛاٖ ُٔبثك ایٗ اؾبؾٙبٔ ٝثط خطایٓ اقربل
حمیمی نالحیت ذٛاٞس زاقت»ٔ ،ی تٛاٖ ٌفت و ٝزض اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّیٔ ،ؿئِٛیت ویفطی
قرم حمیمی ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚزیٛاٖ نالحیت ضؾیسٌی ث ٝخطایٓ اقربل حمٛلی ضا ٘ساضز.
ثط ایٗ اؾبؼ ٔؿئِٛیت ویفطی فطزی ٘یطٞٚبی حبفّ نّح تبثیطی ثط ٔؿئِٛیت حمٛلی زِٚت ٞب  ٚؾبظٔبٖ
ُّٔ ٘رٛاٞس زاقت«.زض اِٚیٗ زازٌبٞ ٜبیی  ٓٞو ٝثٛٓٙٔ ٝض ضؾیسٌی ث ٝخطایٓ ثیٗ إِّّی  ٚتحمك ٖساِت
ویفطی ثیٗ إِّّی اظ َطیك تٗییٗ ٔؿئ َٛویفطی خٙبیبت اضتىبثی ثط پب قس ،ایٗ ا٘ؿبٖ ٞب ثٛز٘س ؤ ٝحبوٕٝ
ٔی قس٘س ٝ٘ ،زِٚت ٞبیكبٖ»(فیٛيی.)899 @89<= ،
ایٗ ٔؿأِ ٝو ٝآیب ٘یطٞٚبی حبفّ نّح زض ٔمبثُ نالحیت لًبیی زیٛاٖ ٔه٘ٛیت زاضز یب ٘ٔ ٝحُ ثحث
ٞبی ظیبز زض ٔصاوطات ٔطث ٌٛث ٝوٙفطا٘ؽ ضْ ثٛز .پیكٟٙبز فطا٘ؿ ٝایٗ ثٛز و٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّح اظ
ٔؿئِٛیت ویفطی ثیٗ إِّّی ٔٗبف ثبقٙس .ایٗ پیكٟٙبز زض لبِت ثٙس ٔ 8بز 8< ٜپیف ٘ٛیؽ اؾبؾٙبٔ ٝزض خّؿٝ
ٔٛضخ  8? -93غا٘ٛی 8?>> ٝزض ظٚپّٗٙٞ 8س ُٔطح ٌطزیس .ایٗ پیكٟٙبز ٖجبضت اظ ایٗ ثٛز و« ٝافطازی وٝ
حؿت زؾتٛض قٛضای أٙیت یب زض اخطای یىی اظ لُٗٙبٔٞ ٝبی قٛضا زض ّٖٕیبتی ٔكبضوت ٕ٘بیٙس٘ ،جبیس زض
ٔمبثُ زازٌبٔ ٜؿؤِٚیت ویفطی زاقت ٝثبقٙس» .ایٗ پیكٟٙبز ٘ ٝزض وٕیت ٝتسٚیٗ ٔمطضات زازٌب ٜویفطی ثیٗ إِّّی
ُٔطح قس  ٝ٘ ٚزض ذٛز اؾبؾٙبٔ ٝشوطی اظ آٖ ثٔ ٝیبٖ آٔس (وبضؾتٗ اؾتبٖ.)8:8 @89>: ،
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ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝبیی و ٝث ٝنٛضت خساٌب٘ ٝثیٗ ؾبظٔبٖ ُّٔ ثب زِٚت ٔیعثبٖ ٚ
ؾبظٔبٖ ُّٔ ثب زِٚت فطؾتٙس٘ ٜیطٗٙٔ ٚمس ٔی قٛز  ٚضؾیسٌی ث ٝخطایٓ ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح ضا تحت
نالحیت ل ًبیی زِٚت اٖعاْ وٙٙس٘ ٜیط ٚلطاض ٔی زٞس  ٚثطای ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح ٔه٘ٛیت ث ٝثبض ٔی
آٚضز ،ثٕٙعِ ٝزاقتٗ ٔه٘ٛیت زض زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٕٞب٘ٙس زازٌبّٔ ٜی زِٚت ٔیعثبٖ ٘یؿت؛ ظیطا ایٗ
٘یطٞٚب ثٖٛٙ ٝاٖ ٔمبْ ضؾٕی ٔكٕ َٛثٙس ٔ 8بز 8= ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ٞؿتٙس .زض ایٗ ثٙس تهطیح قس ٜاؾت و@ٝ
«ٔه٘ٛیت ٞب یب لٛاٖس قىّی ٚیػ ٜای و ٝثٕٛخت حمٛق زاذّی یب ثیٗ إِّّی زض ٔٛضز ٔمبٔبت ضؾٕی اخطا
ٔی ق٘ٛسٛٔ ،خت ٕ٘ی قٛز و ٝزیٛاٖ ٘تٛا٘س نالحیت ذٛز ضا ٘ؿجت ث ٝآٖ اقربل اٖٕبَ وٙس»؛ أب ٕٞیٗ
ٔٛافمت ٘بٔ ٝیب ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝبی زیٍط ٔی تٛا٘س ٔبٕ٘ اظ تحٛیُ ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح ٔترّف ث ٝزیٛاٖ
ویفطی ثیٗ إِّّی قٛز یب ٘ٔ ٝؿئّ ٝای و ٝضیك ٝآٖ ثٔ ٝبز ?> ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ثط ٔی ٌطزز .یىی زیٍط اظ
ٔٛيٖٛبت لبثُ ثحث زض ضاثُ ٝثب نالحیت زیٛاٖ ٘ؿجت ث٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّحٔ ،بز ?> ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ اؾت
و ٝثٛٔ ٝخت ثٙس ز ْٚآٖ@ «زیٛاٖ ٕ٘ی تٛا٘س تحٛیّی ضا زضذٛاؾت ٕ٘بیس و ٝزِٚت ٔٛضز زضذٛاؾتٔ ،دجٛض
قٛز ثطذالف تٟٗساتی ُٖٕ وٙس و ٝثٕٛخت لطاضزازٞبی ثیٗ إِّّی ٔی ثبیؿت ضيبیت زِٚت فطؾتٙس ٜضا
ثطای ا٘دبْ ایٗ تحٛیُ وؿت وطز ٜثبقسٍٔ .ط ایٙى ٝزیٛاٖ زض اثتسا ٕٞىبضی آٖ وكٛض تحٛیُ زٙٞس ٜضا ثٝ
ٔٛٓٙض اٖالْ ضيبیت ثطای تؿّیٓ قرم خّت ٕ٘بیس» .ایٗ ٔبز ٜث ٝزِٚت ٞبی ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝضْ و ٝقرم
ٔٛضز زضذٛاؾت زیٛاٖ زض ؾطظٔیٗ آ٘بٖ حًٛض زاضز ،اخبظٔ ٜی زٞس و ٝتٟٗسات ذٛز ثٕٛخت ٔٛافمت ٘بٔٝ
ثیٗ إِّّی ؤ ٝبٕ٘ اظ ا٘تمبَ چٙیٗ اقربنی ث ٝزیٛاٖ ٔی قٛز ضا اخطا ٕ٘بیس.
ثطای ایٙى ٝاًٖبی ٘ٓبٔی آٔطیىبیی ثط اؾبؼ ٔبز 8< ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ٔه٘ٛیت ثسؾت ثیبٚض٘س ،آٔطیىب
ُٔبثك ثٙس زٔ ْٚبز ?> ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ،ثٗٔ ٝبٞسات ز ٚخب٘ج ٝثب زیٍط زِٚت ٞب ضٚی آٚضز ٜاؾت .ایٗ ٘ٔٛ
ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝب و ٝثٛٔ« ٝافمت ٘بٔٞ ٝبی ٔبزٗٔ 8»?> ٜطٚف ٞؿتٙس ،زض خٌّٛیطی اظ تٗمیت  ٚتحمیك اتجبٔ
آٔطیىبیی تٛؾٍ زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی  ،ثٔ ٝؿبٖست آٔطیىب ٔی آیٙس ،ثس ٖٚایٙى ٝثطای ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب
ْٚیف ٝای ٔجٙی ثط تٗمیت  ٚتحمیك اتجبٔ ذٛز ضا ایدبز وٙس .وكٛض آٔطیىب تٟٙب اظ آٚضیُ ; 833تب < 833ثب زیٍط
زِٚت ٞب ?? ٔٛضز اظ ایٗ ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝب ٔٗٙمس وطز ٜاؾت (.)Notar, 2006: 426
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝثٙس أ َٚبز ?> ٜاؾبؾٙبٔٔ ٝمطض ٔی زاضز@ «زیٛاٖ ٕ٘ی تٛا٘س زضذٛاؾت تؿّیٕی ضا ث ٝخطیبٖ
ا٘ساظز و ٝزض آٖ اظ وكٛض تمبيب ق٘ٛس ٜزضذٛاؾت قٛز زض اضتجبٌ ثب آٖ وكٛض یب ٔه٘ٛیت ؾیبؾی یه قرم
. Article 98 agreements.
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یب زاضایی یه وكٛض ثبِث ،ثطذالف تٟٗساتف ٘ؿجت ث ٝلٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی ُٖٕ ٕ٘بیسٍٔ ،ط ایٙى ٝزیٛاٖ اثتسا
ثتٛا٘س ٕٞىبضی آٖ وكٛض ثبِث ضا ثطای اٖطاو اظ حك ٔه٘ٛیت ذٛز خّت ٕ٘بیس» 8.ایٗ ٔمطض ٜقبُٔ زِٚت
ٞبی غیط ًٖ٘ ٛیع ٔی قٛز .ثب ایٗ حبَ ،ثٙس زٔ ْٚبز ?> ٜقبُٔ ٛٔ ٕٝٞافمت ٘بٔٞ ٝبیی و ٝزِٚت ٞب ثطای
ٖسْ تحٛیُ اتجبٔ ز ِٚت ٞبی زیٍط ث ٝزیٛاٖ ٔٗٙمس ٔی وٙٙسٕ٘ ،ی قٛز .ثٙس زٔ ْٚبز ?> ٜاظ انُالح زِٚت
فطؾتٙس ٜاؾتفبزٔ ٜی وٙس  ٚثٚ ٝيٗیتی اقبض ٜزاضز و ٝزِٚتی قرهی ضا ثطای یه ٔأٔٛضیت ضؾٕی یب ٞسف
زیٍطی ث ٝوكٛض زیٍط فطؾتبز ٜاؾت .ایٗ ٘ ٝتٟٙب اظ ٔٗٙبی ٖبزی انُالح (زِٚت فطؾتٙسٔ ّْٛٗٔ )ٜی قٛز،
ثّى ٝاظ ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝبی ٔطث ٌٛثٚ ٝيٗیت ٘یطٞٚبی (ؾٛفب)ٌ 8طفت ٝقس ٜاؾت وٛٔ ٝلٗیت لب٘٘ٛی ؾطثبظاٖ ٚ
اقربل ٚاثؿت ٝث ٝیه زِٚتی و ٝزض لّٕط ٚزِٚت زیٍط حًٛض زاضز ضا ٔكرم ٔی وٙس؛ ثٙبثطایٗ ،انُالح
زِٚت فطؾتٙس ٜقبُٔ اقربنی و ٝثطای ا٘دبْ أٛض ذهٛنی زض لّٕط ٚزِٚت زیٍط حًٛض زاض٘س ضا ٕ٘ی
قٛز؛ ثٙبثطایٗ ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝبیی و ٝزِٚت آٔطیىب زض حبَ حبيط ٔٗٙمس ٔی ٕ٘بیس ثب ثٙس زٔ ْٚبزٔ ?> ٜغبیط
٘یؿتٙس (آوب٘سی.);3> @89>; ،
أب زض ضاثُ ٝحٛظ ٜایٗ ٔبز ،ٜزیٛیس قِفِط 9وؿی و ٝزض ظٔبٖ زِٚت ویّیٙت ٖٛثب ٖٛٙاٖ ضئیؽ ٞیأت ایبالت
ٔتحس ٜآٔطیىب زض ٔصاوطات اؾبؾٙبٔ ٝضْ ذسٔت ٔی وطز ،زض ٔمبِ ٝذٛز ،زض ضاثُ ٝثب ٞسف انّی ثٙس زٔ ْٚبزٜ
>?  ،اقبض ٜوطز و ٝایٗ ٔبزٞ ٜیچ ٚلت ثٔ ٝتٕٟبٖ ٘ؿُ وكی ،خطایٓ خٍٙی  ٚیب خطایٓ ّٖی ٝثكطیتٔ ،ه٘ٛیت
اظ ٔدبظات ضا اخبظٕ٘ ٜی زٞس .ا ٚاؾتسالَ ٔی وٙس و ٝظٔب٘ی ؤ ٝصاوطات اؾبؾٙبٔ ٝضْ نٛضت ٔی ٌطفت،
آٔطیىب ث ٝز٘جبَ ایٗ ثٛز و ٝپطؾ ُٙذسٔبتی آٔطیىب ثط اؾبؼ ٔٛافمت ٘بٔٓ٘ ٝبٔی ٛٔ ٚافمت ٘بٔٔ ٝأٔٛضیت
تحت پیٍطز لب٘٘ٛی لطاض ثٍیط٘س ٝ٘ ،ثط اؾبؼ زیٍط ٔٗبٞسات ٔثُ ،اؾبؾٙبٔ ٝضْ .ثٙس زٔ ْٚبز ?> ٜث ٝایٗ ٔٛٓٙض
٘جٛز و ٝاٖٕبَ ذهٛنی فطزی ضا  ٓٞپٛقف زٞس .ثط اؾبؼ ایٗ تفؿیط ،اٖٕبِی و ٝحبفٓبٖ نّح ،ذبضج اظ
ْٚبیف انّی ذٛز زض ٔأٔٛضیت ا٘دبْ ٔی زٙٞسٔ ،ثُ ؾٛء اؾتفبز ٜخٙؿی  ٚثٟط ٜوكی٘ ،جبیس ثب ثٙس زٔ ْٚبزٜ
>? حٕبیت قٛز ،ثّى ٝثبیس ثط اؾبؼ ٔمطضات ٔٛافمت ٘بٔٓ٘ ٝبٔی ٛٔ ٚافمت ٘بٔٔ ٝأٔٛضیت تحت تٗمیت لطاض
ثٍیطز (.)Scheffer, 2005: 333-335

. The Statute Of International Criminal Court, Article 98 (1).
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« زض حمٛق ثیٗ إِّّی ٞیچ یه اظ ایٗ تٟٗسات ثط زیٍطی اِٛٚیت ٘ساضز .چٙب٘چ ٝیه ًٖ ٛزیٛاٖ ثط
ذالف تٟٗس لطاضزازی ذٛز تهٕیٓ ثٍیطز و ٝیه تجٗ ٝزِٚت غیط ًٖ ٛضا ث ٝزیٛاٖ تحٛیُ ٕ٘بیس ،ثٕٛخت
ٔمطضات حمٛق ثیٗ إِّّی زض لجبَ ضفتبض ذٛز ٔؿئ َٛقٙبذتٔ ٝی قٛز .نطف ایٙى٘ ٝمى تٟٗس زِٚت ًٖٛ
٘ؿجت ث ٝزِٚت غیط ًٖ ٛثِ ٝحبِ تٟٗس زِٚت ًٖ ٛث ٝزیٛاٖ اِعأی ثٛز ٜاؾتٛٔ ،خت ضفٕ ٔؿئِٛیت ٔعثٛض
ٕ٘ی قٛز؛ ثٙبثطایٗٛٔ ،افمت ٘بٔٞ ٝبیی و ٝزض حبَ حبيط ثیٗ زِٚت ٞبی ًٖ ٛزیٛاٖ ٚآٔطیىب ٔٗٙمس ٔی قٛز،
ٞطچٙس ٔغبیط ثب ٔبز٘ ?> ٜیؿتٙس أب ٔی تٛا٘ٙس ٔٙجٕ فكبضی ّٖی ٝزِٚت ٞبی ًٖ ٛزیٛاٖ ثبقٙس تب اتجبٔ آٔطیىب ضا
ث ٝزیٛاٖ تحٛیُ ٘سٞس»(آوب٘سی.);89-;88 @89>; ،
اظ آ٘دبیی و ٝایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب لهس زاضز ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝبیی ٔٗٙمس وٙس و ٝثٛٔ ٝخت آٟ٘ب ٞیچ زِٚتی
حك ا٘تمبَ اتجبٔ آٔطیىب ضا ثس ٖٚضيبیت ایٗ وكٛض ث ٝزیٛاٖ ٘ساقت ٝثبقس ،ثٓٙط ٔی ضؾس ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت
ذبل ثٙس زٔ ٚبز ٚ ?> ٜالسأبت ثطذی زِٚت ٞب ٔثُ ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب زض خٌّٛیطی اظ تٗمیت  ٚتحمیك
اتجبٔ ذٛز تٛؾٍ زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ،تفؿیط ٔٛؾٗی اظ ایٗ ثٙس نٛضت ٌطفت ٝاؾت .چٙیٗ تفؿیطی  ٓٞثب
ٞسف  ٚفّؿف ٝاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ  ٓٞ ٚثب ثٙس زٔ ٚبزٔ ?> ٜربِف اؾت .ثٙس زٔ ٚبز٘ ?> ٜجبیس َٛضی تفؿیط قٛز
و ٝثٞ ٝط زِٚتی اخبظ ٜزٞس تب اظ ایفبی تٟٗسات ذٛز ٔجٙی ثط ٕٞىبضی ثب زیٛاٖ اختٙبة ٕ٘بیس ،نطفب ًث ٝایٗ
زِیُ و ٝثٕٛخت ٔٛافمت ٘بٔٞ ٝبی ٌؿتطز ٜای ًٖٛ ،زیٛاٖ حك ا٘تمبَ اتجبٔ زِٚت ٞبی زیٍط ث ٝزیٛاٖ ضا
٘ساضز.
ٌفتٙی اؾت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی نالحیت ضؾیسٌی ث ٝخطایٓ ثٗس اظ ا َٚغٚالی  8338ضا زاضز؛
ثٙبثطایٗ زیٛاٖ ٘ؿجت ث ٝخطایٓ لجُ اظ آٖ نالحیت ضؾیسٌی ٘ساضز  ٚثؿیبضی اظ خٙبیبت زض َ َٛخ ًٙتحت
نالحیت ظٔب٘ی زیٛاٖ لطاض ٘رٛاٙٞس ٌطفت.
زض ازأ ٝیه تٛيیح وّی زضثبض ٜنالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی زازٔ ٜی قٛز  ٚثٗس ثٔ ٝجحث
نالحیت زیٛاٖ ٘ؿجت ث ٝخطایٓ ٘یطٞٚبی حبفّ نّح زِٚت ًٖ ٚ ٛغیط ًٖ ٛپطزاذتٔ ٝی قٛز.
هبحث اٍل :صالحیت دیَاى کیفری بیي الوللی
یىی اظ ثغط٘ح تطیٗ ٔؿبئُ زض ظ٘سٌی ٔب ،ض٘دی اؾت و ٝا٘ؿبٖ ٞب ثب اٖٕبَ ّْٓ ،ثطذٛضزٞبی ٔؿّحب٘ٚ ٝ
تدبٚظ ثط  ٔٛ٘ ٓٞذٛز تحٕیُ ٔی وٙٙس .قبیس اخطای ٖساِت ویفطی ٔتٕس٘ب٘ ٝتطیٗ پبؾد ث ٝچٙیٗ ذك٘ٛتی
ثبقس (خب٘ی پٛض.)9< @89>? ،
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ٕٞبُ٘ٛض و ٝلجالً ٘یع اقبضٌ ٜطزیس ،زیٛاٖ ثیٗ إِّّی زازٌؿتطیٞ ،طچٙس اضٌبٖ لًبیی ثیٗ إِّّی ؾبظٔبٖ
ُّٔ ٔتحس اؾت ،أب ایٗ زیٛاٖ نالحیت ضؾیسٌی ث ٝزٖبٚی ضا وٞ ٝط زَ ٚطف آٖ زِٚت ٘جبقس ضا ٘ساضز،
يٕٗ ایٙى ٝتٟٙب ثب ضيبیت ٞط زَ ٚطف ،نالحیت ضؾیسٌی زض آٖ زٖٛا پیسا ٔی وٙسٕٞ ،چٙیٗ ایٗ زیٛاٖ ثٝ
ٔؿئِٛیت ویفطی ٕ٘ی تٛا٘س ثپطزاظز  ٚفمٍ ثٔ ٝؿئِٛیت حمٛلی ٔی پطزاظزِ .صا ٕٞیٗ ٔحسٚزیت ٞب زض زیٛاٖ
ثیٗ إِّّی زازٌؿتطی ثبٖث تأؾیؽ زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ثط اؾبؼ اؾبؾٙبٔ ٝضْ ٌطزیس.
زثیطوُ ؾبظٔبٖ ُّٔ تبؾیؽ زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ضا ثٖٛٙ ٝاٖ «ٞسی ٝای اظ أیس ث٘ ٝؿُ ٞبی آیٙسٚ ٜ
ٌبٔی ثّٙس ث ٝؾٛی حمٛق ثكط خٟب٘ی  ٚحبوٕیت لب٘ »ٖٛتٛنیف وطز (ای ٛال.)8= @89>8 ،ٝٞ
ثطذی اظ زِٚت ٞب ٔربِف اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ثٛز٘س  ٚزض ٕٞبٖ ضٚظ ضأی ٌیطی اؾبؾٙبٔ ٝضْ ؾ ٝزِٚت ٟٔٓ
زض خبٔٗ ٝثیٗ إِّّی (ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ،چیٗ ٙٞ ٚس) ث ٝاؾبؾٙبٔ ٝضْ ضأی ٔٙفی زاز٘س .اٖتطاو آٟ٘ب ٖٕستبً
ث ٝضاٞىبضٞبیی ثٛز و ٝثطای نالحیت زیٛاٖ زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜثٛز .ثٓٙط آٟ٘ب ٔبز 88 ٜؤ ٝطث ٌٛث« ٝپیف
قطٌ ٞبی اٖٕبَ نالحیت» اؾتٔ ،تًٕٗ انُ نالحیت خٟب٘ی اؾت  ٚثٙبثطایٗ ثط زِٚت ٞبیی و ٝثٝ
ًٖٛیت اؾبؾٙبٔ ٝزض ٘یبیٙس تٟٗساتی ضا ثٛخٛز ٔی آٚضز (ای ٛال.)8> @89>8 ،ٝٞ
گفتبر اٍل :کلیبت صالحیت دیَاى کیفری بیي الوللی
نالحیت زیٛاٖ ویفطی ث یٗ إِّّی ٔحسٚز ثٕٟٔ ٝتطیٗ خطایٓ ثیٗ إِّّی ٔطث ٌٛث ٝخبٔٗ ٝثكطی اؾت.
زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ،تٟٙب زض نٛضتی ٔی تٛا٘س ث ٝزضؾتی  ٚثب لسضت ُٖٕ وٙٙس و ٝزِٚت ٞبی ّٔی ث ٝآٟ٘ب
وٕه ٕ٘ٛز ٚ ٜآٟ٘ب ضا حٕبیت ٕ٘بیٙس .زض غیط ایٗ نٛضت ،أیسی ثٛٔ ٝفمیت ایٗ زازٌبٞ ٜب ٚخٛز ٘ساضز ،ظیطا
ٞط یه اظ ٘مبٌ خٟبٖ و ٝزض آٖ ٔٓ ٖٛٙیب ٔسضن خطْ لطاض ٌیطز ،لؿٕتی اظ لّٕط ٚیه زِٚت اؾت  ٚتب ظٔب٘ی
ؤ ٝیُ ثٕٞ ٝىبضی ٘ساقت ٝثبقٙسٕ٘ ،ی تٛاٖ وبضی وطز .چطا و ٝنالحیت ؾطظٔیٙی وكٛضٞب  ٚاحتطاْ ث ٝآٖ اظ
انٔ َٛؿّٓ حمٛق ویفطی زاذّی  ٚثیٗ إِّّی ٔحؿٛة ٔی قٛز .زض ٚالٕ ،افطازی ٔب٘ٙس ٔیّٛقٛیچ،
وبضازظیچ  ٚتیّٛض زؾتٍیط  ٚثٔ ٝحبوٕ ٝوكیس ٜقس٘س ،تٟٙب ث ٝایٗ زِیُ ؤ ٝمبٔبت ّٔی تهٕیٓ ثٕٞ ٝىبضی ثب
زازٌبٞ ٜبی ثیٗ إِّّی ٌطفت ٝثٛز٘س (خب٘ی پٛض.):; @89>? ،
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بٌذ اٍل :اًَاع صالحیت دیَاى کیفری بیي الوللی
الف :صالحیت هَضَػی
یىی ا ظ ٔٛيٖٛبتی و ٝزض چبضچٛة حمٛق ثیٗ إُِّ ُٔطح ٔی قٛز ،ایٗ اؾت و ٝث ٝوساْ اٖٕبَ خطْ
ثیٗ إِّّی ٌفتٔ ٝی قٛز .پبؾد آٖ زض ٙٞدبض ٞبی ثیٗ إِّّی ٘ٓیط ٖطف ثیٗ إِّّی ،ان َٛوّی حمٛق ،ضٚیٝ
 ٚآضای لًبیی ٓ٘ ٚطیٞ ٝبی ثیٗ إِّّی خؿتد ٛوطز (غان فطا٘ؿی.)888 @89<; ،ٖٛ
ٔمه ٛز اظ نالحیت ٔٛيٖٛی ،ا٘ٛأ خطایٕی اؾت و ٝتحت نالحیت اضٌبٖ لًبیی لطاض ٔی ٌیطز ٚ
زازٌب ٜثطای ضؾیسٌی  ٚتهٕیٓ ٌیطی لًبیی زض ٔٛضز آٖ نبِح قٙبذتٔ ٝی قٛز .ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس نالحیت
لًبیی زِٚت ٞب ثِ ٝحبِ ٔٛيٖٛی ٔحسٚزیتی ٘ساضز؛ یٗٙی ایٙى ٝزِٚت ٞب ٔی تٛا٘ٙس زض لّٕطّٔ ٚی ٘ؿجت
ثٞ ٝط ٔٛيٖٛی اٖٕبَ نالحیت لًبیی وٙٙس .اِجت ٝزض خطْ اٍ٘بضی ضفتبضٞب  ٚتٗییٗ ٔدبظات ثطای آٟ٘ب حسالُ
ٔٗیبضٞبی حمٛق ثكطی قٙبذت ٝقس ٜزض ؾُح ثیٗ إِّّی الظْ اِطٖبی ٝاؾت (فًبیّی.)8<;-89>=@8<: ،
ثط اؾبؼ ایٗ نالحیت ،زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی تٟٙب نالحیت ضؾیسٌی ثٕٟٔ ٝتطیٗ خٙبیبتی ضا زاضز
ؤ ٝبیٍ٘ ٝطا٘ی خبٔٗ ٝثیٗ إِّّی ٞؿتٙس .اؾبؾٙبٔ ٝضْ زض ٔبز ; ٜخطْ ٘ؿُ وكی ،خطایٓ يس ثكطیت ،خطایٓ
خٍٙی  ٚخطْ تدبٚظ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٕٟٔتطیٗ خطایٕی و ٝثبٖث ٍ٘طا٘ی خبٔٗ ٝثیٗ إِّّی ٞؿت ٔٗطفی وطزٜ
اؾت؛ ثٙبثطایٗ اٌط خطایٕی و٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّح ٔطتىت قس ٜا٘س ث ٝحس ایٗ خطایٓ ثطؾس ،زیٛاٖ ثِ ٝحبِ
ٔٛيٖٛی نالحیت ضؾیسٌی ذٛاٞس زاقت ،زض غیط ایٗ نٛضت زیٛاٖ نالحیت ضؾیسٌی ٘ساضز.
ة :صالحیت زهبًی
ثط اؾبؼ ٔبز 88 ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ،زیٛاٖ تٟٙب ٘ؿجت ث ٝخطایٕی نالحیت زاضز و ٝخطایٓ شوط قس ٜزض ٔبزٜ
; اؾبؾٙبٔ ٝضْ ،ثٗس اظ الظْ االخطا قسٖ ایٗ اؾبؾٙبٔ ،ٝیٗٙی ا َٚغٚالی  8338اضتىبة یبفت ٝثبقٙس  ٚزِٚت
غیط ًٖٛی  ٓٞو ٝثٗساً ثًٖٛ ٝیت زضٔی آیس ،زیٛاٖ ٘ؿجت ث ٝخطایٓ ٚالٕ زض ؾطظٔیٗ آٖ یب تٛؾٍ اتجبٖف
ثٗس اظ ًٖٛیت آٖ زِٚت نالحیت ضؾیسٌی زاضز؛ ثٙبثطایٗ اٌط ٘یطٞٚبی حبفّ نّح لجُ اظ ایٗ تبضید
ٔطتىت خطایٓ تحت نالحیت زیٛاٖ قس ٜثبقٙس ،زیٛاٖ نالحیت ضؾیسٌی ضا ٘رٛاٞس زاقت؛ أب اٌط ٕٞیٗ
خطایٓ ثٗس اظ الظْ االخطا قسٖ اؾبؾٙبٔ ٝنٛضت ٌطفت ٝثبقس ،زیٛاٖ نالحیت ضؾیسٌی ضا پیسا ٔی وٙس.
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ج :صالحیت هکبًی ٍ شخصی
ثط اؾبؼ ٔبز 88 ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ،زیٛاٖ زاضای ٔحسٚزیت ٔىب٘ی  ٚظٔب٘ی اؾت .ثسیٗ ٘ح ٛو ٝزض نٛضتی
ٔی تٛا٘س نالحیت ذٛز ضا اٖٕبَ ٕ٘بیس و ٝخطْ زض ؾطظٔیٗ زِٚت ًٖ ٛنٛضت ٌطفت ٝثبقس  ٚیب ایٙىٝ
تٛؾٍ اتجبٔ زِٚت ًٖٞ ٛطچٙس زض ؾطظٔیٗ زِٚتی غیط ًٖ ٛضخ زاز ٜثبقس .زِٚتی  ٓٞو ٝثًٖٛ ٝیت
اؾبؾٙبٔ ٝضْ زض ٘یبٔس ٜثبقس ،آٖ زِٚت ٔی تٛا٘س ثب ؾپطزٖ اٖالٔی ٝای ٘عز زثیط وُ ،اٖٕبَ نالحیت زیٛاٖ ضا
٘ؿجت ث ٝخطْ ٔٛضز ٘ٓط ثپصیطز.
ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زِٚت ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ؾٗی زاضز و٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّح ذٛز ضا زض ؾطظٔیٗ زِٚت
ٞبیی اٖعاْ وٙس و ٝثًٖٛ ٝیت زیٛاٖ زض ٘یبٔس ٜثبقس تب زیٛاٖ ٘تٛا٘س ثط اتجبٔ آٟ٘ب اٖٕبَ نالحیت ٕ٘بیس.
یىی اظ ٘ىبتی و ٝزض پبیبٖ ایٗ ثٙس ثبیس اقبضٌ ٜطززٚ ،یػٌی تىٕیّی ثٛزٖ نالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ
إِّّی اؾت .اؾبؾٙبٔ ٝضْ ثط اؾبؼ انُ نالحیت تىٕیّی ،نالحیت ضؾیسٌی ث ٝخطایٓ ویفطی ضا اثتسا ثط
ٖٟس ٜذٛز زِٚت ٞب ٟ٘بز ٜاؾت و ٝزض ثٙس < ٔمسٔ ٝاؾبؾٙبٔ ٝضْ آٔس ٜاؾت و @ٝایٗ ْٚیفٞ ٝط یه اظ زِٚت ٞب
اؾت و ٝنالحیت ویفطی ذٛز ضا ثط وؿب٘ی ؤ ٝؿئ َٛاضتىبة خٙبیبت ثیٗ إِّّی ٞؿتٙس ،اٖٕبَ ٕ٘بیس؛ یٗٙی
ایٙى ٝثب لهٛض زِٚت ٞب زض ضؾیسٌی ،ظٔبٖ پسیساض قسٖ نالحیت تىٕیّی زیٛاٖ فطا ذٛاٞس ضؾیس.
ٕٞچٙیٗ زض ثٙس ٔ 8بز 8= ٜاؾبؾٙبٔ ٝچٙی ٗ ٔمطض ٕ٘ٛز ٜاؾت و ٝزیٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ٔٛيٖٛی ضا غیط
لبثُ ضؾیسٌی اٖالْ ذٛاٞس وطز@
 زض نٛضتی و ٝزِٚت نالحیت زاض زض حبَ ضؾیسٌی ثٛٔ ٝي ٔٛاؾت.
 زض نٛضتی و ٝزِٚت نالحیت زاض لطاض ٔ ٕٙپیٍطز زض ضاثُ ٝثب ٔٛي ٔٛنبزض وطز ٜاؾت.
 زض نٛضتی و ٝثب تٛخ ٝث ٝانُ «ٖسْ خٛاظ ٔحبؤًٕ ٝبٖف»  ٚثٕٛخت ٔبز 83 ٜزیٛاٖ ثرٛاٞس
وؿی ضا و ٝلجالً ٔحبوٕ ٝقس ٜاؾتٔ ،دسزاً ٔٛضز ٔحبوٕ ٝلطاض زٞس.
ثب ٚخٛز ایٗ ،ثس٘جبَ ٞط ؾٛٔ ٝضز فٛق اِصوط ،اؾتثٙبیی ٘یع شوط قس ٜاؾت  ٚآٖ ایٗ اؾت و ٝزیٛاٖ ٔی
تٛا٘س احطاظ ٕ٘بیس و ٝزِٚت نالحیت زاض ٔبیُ یب لبزض ث ٝضؾیسٌی ٘جٛز ٚ ٜیب ٘یؿت .زض ایٗ نٛضت زیٛاٖ
حك ذٛاٞس زاقت وّٖ ٝیطغٓ خطیبٖ ضؾیسٌی یب نسٚض لطاض ٔ ٕٙضؾیسٌی یب حتی اتٕبْ ٔحبوٕ ٚ ٝزازضؾی،
ٔٛي ٔٛضا لبثُ پصیطـ زا٘ؿت ٚ ٝث ٝآٖ ضؾیسٌی ٕ٘بیس (قطیٗت ثبلطی.)89><@;>،
ثٙبثط ایٗ «ظٔب٘ی وٗٔ ٝیبض ٞبی نالحیت ٞبی ٔٛيٖٛی ،قرهیٔ ،ىب٘ی  ٚظٔب٘ی زض ٔٛضز خطایٓ
٘یطٞٚبی حبفّ نّح احطاظ ٌطززٛ٘ ،ثت ث ٝثطضؾی نالحیت تىٕیّی زیٛاٖ ذٛاٞس ضؾیس .زیٛاٖ ایٗ ٔطحّٝ
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ضا ثب ٔٗیبضٞبیی چ ٖٛحمیمی ٘جٛزٖ ضؾیسٌیٖ ،سْ تٕبیُ زِٚت ،تأذیط غیط لبثُ تٛخٖ ،ٝسْ تٛا٘بیی ٛٔ ...ٚضز
ثطضؾی لطاض ٔی زٞس .زض نٛضتی و ٝزیٛاٖ نالحیت تىٕیّی ذٛز ضا تكریم زٞسٔ ،ی تٛا٘س ث ٝخطایٓ
٘یطٞٚبی حبفّ نّح ضؾیسٌی وٙس»(قطیٗت ثبلطی.)?3 @89><،
نالحیت تىٕیّی زیٛاٖ لجُ اظ آ٘ى ٝزیٛاٖ ضا ث ٝضؾیسٌی ث ٝخطایٓ ٔ ٟٓثیٗ إِّّی اِعاْ ٕ٘بیس ،اٞطْ
فكبضی اؾت و ٝزِٚت ٞبی ظیطثٍ یب شیٙفٕ ضا ث ٝضؾیسٌی ث ٝخطْ ٚازاض ٔی ٕ٘بیس (ای ٛال .)8< @89>8 ،ٝٞثٝ
َٛض ذالنٔ ٝی تٛاٖ ٌفت و « @ٝنالحیت تىٕیّی زض اؾبؾٙبٔ ٝث ٝایٗ ٔٗٙی اؾت و ٝتمسْ اٖٕبَ نالحیت
زض ٔٛضز ٘ؿُ وكی ،خطایٓ ّٖی ٝثكطیت  ٚخطایٓ خٍٙی ث ٝزازٌبٞ ٜبی زاذّی زاز ٜقس ٜاؾت»(ای ٛال،ٝٞ
.)9; @89>8
٘ىت ٝآذط ایٙى ،ٝلُٗٙبٔ 8:88 ٝقٛضای أٙیت زض ؾبَ  8338و ٝثط نالحیت لًبیی زاذّی زِٚت ٞب
انطاض زاضز ،زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ضا اظ نالحیت تىٕیّی ذٛز ٔحطٔ ْٚی وٙس.

بٌذ دٍم :صالحیت دیَاى کیفری بیي الوللی ٍ ًیرٍّبی حبفظ صلح
ٞط چٙس زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی زض ضؾیسٌی ث ٝترّفبت ٘یطٞٚبی حبفّ نّح آذطیٗ چبض ٜاؾت ،ظیطا
أىبٖ تٗمیت زض زیٛاٖ ظٔب٘ی اؾت و ٝزِٚت شی ضثٍ ٘بتٛاٖ یب ثی ٔیُ ثطای ا٘دبْ تٗمیت ثبقس؛ أب چٙس
زغسغ ٝثطای ضؾیسٌی زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٔحىٕ ٝای و ٝزض آٖ ٘یطٞٚبی حبفّ نّح ضا
تٗمیت وٙسٚ ،خٛز زاضز ) .(O’Brien, 2012: 3اظ خّٕ ٝایٙى ٝتالـ زض خٟت زؾتٍیطی حبفٓبٖ نّح
ٔؿئ َٛث ٝزِیُ اضتىبة خطایٓ تحت نالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ث ٝچٙس زِیُ ثٗیس اؾت و ٝث ٝثٕط
ثطؾس .اِٚیٗ زِیُ ایٗ اؾت و ٝزیٛاٖ ثط اؾبؼ ٔبز ; ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ خطایٓ تحت نالحیت ذٛز ضا ٔحسٚز ثٝ
خٙبیبت ٘ؿُ وكی ،خٙبیبت يس ثكطیت ،خٙبیبت خٍٙی  ٚخٙبیبت تدبٚظ وطز ٜاؾت .ؾٛء اؾتفبزٞ ٜبیی ٓٞ
و ٝتٛؾٍ نّحجب٘بٖ ا٘دبْ ٔی ٌیطز ثٓ٘ ٝط ٕ٘ی ضؾس و ٝزض ٕٞبٖ ؾُح خٙبیبت ٘ؿُ وكی  ٚخٙبیبت ّٖیٝ
ثكطیتی ثبقس و ٝاؾبؾٙبٔ ٝضْ تٗطیف وطز ٜاؾت؛ أب ایٗ خطایٓ ٔؿّٕبً أىبٖ ایٗ ؤ ٝكٕ َٛتٗطیف خطایٓ
خٍٙی ثطاؾبؼ اؾبؾٙبٔ ٝضْ لطاض ثٍیطز ضا زاضز؛ أب زازؾتبٖ زیٛاٖ اقبض ٜوطز ٜو ٝفمٍ قٙیٕ تطیٗ خٙبیبت ضا
تٗمیت ذٛاٞس وطز .پؽ ظٔب٘ی و ٝحبفٓبٖ نّح اٖٕبَ قٙیٕ ا٘دبْ زٙٞس ،ث ٝاحتٕبَ ظیبز ث ٝآٖ ؾُح اظ
خطایٕی ٘رٛاٞس ضؾیس و ٝزازؾتبٖ ٘ؿجت ث ٝآٖ تٕطوع وٙس (.)Notar, 2006: 425
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أب اٌط ظٔب٘ی ایٗ ٘یطٞٚب ثطذالف ٔبٞیت ٚخٛزی ذٛز ُٖٕ ٕ٘بیٙس ٔٚطتىت چٙیٗ خطایٕی ق٘ٛس ،یٗٙی
ٚيٗیتی ایدبز قٛز و ٝلطثب٘یبٖ ث ٝحٕبیت زض ٔمبثُ حبٔیبٖ ذٛز ٘یبظ پیسا وطز ٜثبقٙس چٔ ٝی قٛز؟
زوتطیٗ نّحجبٖ ٛٙٞظ یه پبؾد ضيبیت ثركی ث ٝایٗ ؾؤاَ ٘ساز ٜاؾتٞ .یچ ٌ ٝ٘ٛؾیؿتٓ ٖساِت
وی فطی ذبل ثطای اًٖبی ٘یطٚی حبفّ نّح ٚخٛز ٘ساضز .زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی احتٕبالً ثتٛا٘س ثركی اظ
ایٗ ذأل ضا ثب اضائ ٝیه لب٘ ٖٛویفطی ثیٗ إِّّی یه ٘ٛاذت پط وٙس ).(Zwanenburg, 2004: 124-126
ٔثالً ،ایٙى ٝثٗیس ثٓٙط ٔی ؾس ٘یطٞٚبی حبفّ نّح زض یه ٘ؿُ وكی فٗبِیت زاقت ٝثبقس ،چطا و ٝاٚالً ،پطؾُٙ
حبفّ نّح ضا ثٙسضت ٔی تٛاٖ زض ُٔٙم ٝلتُ زؾت ٝخٕٗی پیسا وطزٞ ،طچٙس ایٗ أىبٖ ٚخٛز زاضز و ٝایٗ
اتفبق ثیفتسٕٞ .بُ٘ٛض ؤ ٝأٔٛضاٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ زض ضٚآ٘سا  ٚزض ّٖٕیبت تطویجی اتحبزی ٝآفطیمب  -ؾبظٔبٖ ُّٔ زض
زاضفٛض ٔطتىت قس٘س .ثب٘یبً٘ ،ؿُ و كی ٘یبظ ثٖٙ ٝهط ٔٗٛٙی  ٚلهس ذبنی ثطای ٘بثٛزی تٕبْ یب ثركی اظ
ٌطٔ ٜٚی ذٛاٞس  ٚثٗیس اؾت و ٝحبفّ نّح ایٗ لهس ضا زاقت ٝثبقس ٞ ٚیچ ؾبثم ٝای ٔ ٓٞجٙی ثط ایٙىٝ
ثسِیُ تجٗیى ثرف یب تٕبْ یه ٌط٘ ٜٚبثٛز قٛزٚ ،خٛز ٘ساضز.
اٌط ٔأٔٛض حفّ نّح ٔطتىت خٙبیبت قٛز ،آیب ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا تحت خطایٓ خٍٙی یب خطایٓ ّٖیٝ
ثكطیت ،زض زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٔحبوٕ ٝوطز؟
ٞطچٙس ٖٙبنط فطزی خطایٓ ٔٞ ٟٓؿتٙس ،أب «ٖٙبنط قبپٙٔ ٛحهط ث ٝفطز»َ 8جك اؾبؾٙبٔ ٝضْ ثطای احطاظ
خطایٓ تحت نالحیت ایٗ زیٛاٖ يطٚضی ٔی ثبقٙسٖٙ .بنط قبپٕٞ ٛبٖ چیعی ٞؿتٙس و ٝخطایٓ ضا ثیٗ
إِّّی وطز ٚ ٜتحت نالحیت زیٛاٖ لطاض ٔی زٞس؛ یٗٙی ٖٙبنط خطایٕی و ٝزض یه ٔمیبؼ ثعضٌتط ٚ
ؾیؿتٕبتیه نٛضت ٌطفت ٝیب ثركی اظ یه ثط٘بٔ ٝیب ؾیبؾت ٞؿتٙس .ثٞ ٝط حبَ یبزآٚضی ایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝاؾت
و ٝایٗ ٖٙبنط زض ٔٛضز خٙبیبت خٍٙی يطٚضی ٘یؿت؛ ظیطا ٚل ٔٛیه خٙبیبت خٍٙی ٛٙٞظ  ٓٞیه خٙبیت
خٍٙی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾتٛٙٞ .ظ  ٓٞخطایٓ خٍٙی خطایٓ ثیٗ إِّّی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ،ظیطا
ٕٞطا ٜثب ٘ؿُ وكی ،خٙبیبت ّٖی ٝثكطیت  ٚتدبٚظ اؾت ٚ ٚخساٖ ثكطیت ضا خطیح ٝزاض ٔی وٙس .خٙبیبت
اضتىبثی ّٖی ٝخبٔٗ ٝخٟب٘ی ،تٟسیس ّٖی ٝنّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی ضا تكىیُ ٔی زٞس ).(O’Brien, 2012: 5

ثط ایٗ اؾبؼ اٌط خطایٓ تحت نالحیت زیٛاٖ ٔمیبؼ ٚؾیٕ نٛضت ٍ٘یطز ،زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی
نالحیت ضؾیسٌی ٘رٛاٞس زاقت ،أب ثط اؾبؼ ثٙس ٔ 8بز > ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ،ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس و ٝثَٛ ٝض وبُٔ
. The unique chapeau elements.
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٘یبظ ٘یؿت و ٝخٙبیبت خٍٙی زض ٔمیبؼ ٚؾیٕ نٛضت ثٍیطز تب زیٛاٖ ثتٛا٘س اٖٕبَ نالحیت وٙس ،ظیطا ثٙس 8
ٔبز > ٜثیبٖ ٔی زاضز و« ٝزیٛاٖ ٘ؿجت ث ٝخٙبیبت خٍٙی نالحیت زاضز ،ثٛیػ ٜظٔب٘ی و ٝزض لبِت یه ثط٘بٔ ٝیب
ؾیبؾت ٖٕٔٛی یب زض لبِت ٌؿتطز ٜچٙیٗ خطایٕی نٛضت ٌطفت ٝثبقس»؛ أب زض ٔٛضز ؾٛء اؾتفبز ٚ ٜثٟطٜ
وكی خٙؿی ت ٛؾٍ حبفٓبٖ نّح ثٗیس ثٓٙط ٔی ضؾس و ٝزض لبِت یه ثط٘بٔ ٝیب ؾیبؾت نٛضت ثٍیطز تب
زیٛاٖ ثتٛا٘س نالحیت ذٛز ضا اٖٕبَ وٙسٞ .طچٙس زض ثطذی ٔٛاضز ٔی تٛاٖ ٔسٖی ثٛز و ٝثط٘بٔ ٝای ثطای
اضتىبة ایٗ خٙبیبت ٚخٛز زاقت ٝاؾتٔ .ثالً ظٔب٘ی ؤ ٝأٔٛضاٖ حبفّ نّح زض لبچبق  ٚثطز ٜزاضی خٙؿی
ظ٘بٖ  ٚیب زض لبچبق َال یب تدبضت ؾالح ٘مف زاقت ٝثبقٙس.
ثٙبثطایٗ ٔحسٚزیتی و ٝزض نالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٚخٛز زاضز ،یه ٔؿئّ ٝخسی اؾت ؤ ٝب
ضا اظ ضؾیسٌی زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ث ٝخطایٓ ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح ؾبظٔبٖ ُّٔ ٕٞب٘ٙس نالحیت زازٌبٜ
ّٔی زِٚت ٔیعثب ٖ تمطیجبً ٘بأیس ٔی وٙس  ٚحتی ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝاظ آٖ ٘ٔ ٔٛحىٕ ٝای ٘یؿت و ٝثتٛا٘س
تٟسیسی خسی ثطای ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح ٔترّف ایدبز وٙس .ثبیس ث ٝز٘جبَ تبؾیؽ یه زازٌب ٜویفطی زیٍطی
ثبقیٓ وٞ ٝیچ وساْ اظ ایٗ ٔحسٚزیت ٞبی زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی  ٚزازٌبّٔ ٜی زِٚت ٔیعثبٖ ضا ٘ساقتٝ
ثبقس.
حبَ اٌط ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح زض حبَ ٔأٔٛضیت زض حبِتی اؾتثٙبیی ٔطتىت خطایٓ زض یه ٔمیبؼ
ثعضٌتط  ٚؾیؿتٕبتیه  ٚیب ثركی اظ یه ثط٘بٔ ٝیب ؾیبؾت ٞؿت ٔطتىت ق٘ٛس  ٚنالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ
إِّّی احطاظ قٛز  ٚزیٛاٖ ثرٛاٞس اٖٕبَ نالحیت وٙس ،آیب ثیٗ ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح زِٚت ًٖ ٚ ٛغیط
ًٖ ٛتفبٚتی ٚخٛز زاضز یب ٘ٔ ٝجحثی اؾت و ٝزض زٌ ٚفتبض ثٗسی اظ ایٗ ٔجحث ث ٝآٖ ذٛاٞیٓ پطزاذت.

گفتبر دٍم :دیَاى کیفری بیي الوللی ٍ ًیرٍّبی حبفظ صلح دٍل ػضَ اسبسٌبهِ رم

بٌذ اٍلً :حَُ ّوکبری دٍل ػضَ اسبسٌبهِ رم ٍ دیَاى کیفری بیي الوللی
تٟٗس ثٕٞ ٝىبضی ،تىّیفی اؾت ثط ٔجٙبی حمٛق ثیٗ إُِّ ثطای اًٖبی خبٔٗ ٝثیٗ إِّّی ثٛٓٙٔ ٝض
قٙبؾبیی ٔ ٚحبؤٕ ٝطتىجبٖ خٙبیبت ثیٗ إِّّی ٔ ٚكبضوت زض ٔجبضظّٖ ٜی ٝثی ویفطی  ٚپیكٍیطی اظ اضتىبة
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خ ٙبیبت خسیس و ٝثبیس زض لجبَ زضذٛاؾت ٞبی زازٌبٞ ٜبی ویفطی ثیٗ إِّّی ا٘دبْ ٌیطز (اضزثیّی،
=.)89><@8
اؾبؾٙبٔ ٝضْ زض فهُ ٘ ٟٓثب ٖٛٙاٖ «ٕٞىبضی ثیٗ إِّّی ٗٔ ٚبيست لًبیی» تٟٗس ٖبٔی ضا ٔجٙی ثط
ٕٞىبضی ثب زیٛاٖ ثط ٖٟس ٜزِٚت ٞبی ًٖٟ٘ ٛبز ٜاؾت  ٚاظ زِٚت ٞبی ًٖ ٛذٛاؾت ٝاؾت وٕبَ ٕٞىبضی ضا
ثب زیٛاٖ ث ُٕٖ ٝآٚض٘س (اضزثیّی.)89><@8? ،
ٕٞچٙیٗ ،زض ٔبز 8>< ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ آٔس ٜاؾت@ «ثط َجك ٔمطضات ایٗ اؾبؾٙبٔ ،ٝزِٚت ٞبی ًٖ ٛزض
ا٘دبْ تحمیك  ٚتٗمیت خطایٕی و ٝزض نالحیت زیٛاٖ اؾت ثب زیٛاٖ وبٔالً ٕٞىبضی ذٛاٙٞسوطز» ٚ 8ثب ٖٙبیت
ث ٝثٙس اِف  ٚج ٔبز >= ٜاؾبؾٙبٔ @ٝیىی اظ تٟٗسات ز ًٖٛ َٚزض لجبَ زیٛاٖ ،تٟٗس ث ٝوٕبَ ٕٞىبضی زض
نٛضت زضذٛاؾت ٕٞىبضی اظ ؾٛی زیٛاٖ ٔی ثبقس ،حبَ ایٗ وٕبَ ٕٞىبضی زِٚت ًٖٔ ٛی تٛا٘س ا٘تمبَ
قٟٛز ٕٞ ٚىبضی زض فطا ٓٞوطزٖ اَالٖبت ثبقس.
اظ ٕٟٔتطیٗ تٟٗسات زِٚت ٞبی ًٖ ،ٛاؾتطزاز اق ربنی اؾت و ٝتحت تٗمیت ثٛزٕٔ ٚ ٜىٗ اؾت زض
لّٕط ٚزِٚت ًٖ ٛث ٝؾط ثجط٘س .ثدع ٕٞىبضی ثب زیٛاٖ زض ٔؿأِ ٝاؾتطزاز ،زِٚت ٞبی ًْٖٛٔ ٛفٙس ثٝ
زضذٛاؾت ٞبی زیٛاٖ ثط ا٘دبْ تحمیك یب تٗمیت زض لّٕط ٚذٛز (ث ٝقطح ٔصوٛض زض ٔبز )?9 ٜتطتیت اثط
ثسٙٞس؛ ثٙبثطایٗ زضنٛضتی و ٝزِٚت ًٖ ٛثط ذالف ٔمطضات اؾبؾٙبٔ ٝث ٝزضذٛاؾت ٕٞىبضی زیٛاٖ ٔجٙی ثط
تحٛیُ نّحجب٘بٖ ٔترّف تطتیت اثط ٘سٞس  ٚزیٛاٖ ضا اظ اخطای ْٚبیف  ٚاذتیبضات ذٛز ثبظ زاضز« ،زیٛاٖ ٔی
تٛا٘س ٔؿأِ ٝضا زض ٔدٕٕ زِٚت ٞبی ًٖ ٛیب زض ٔٛاضزی و ٝقٛضای أٙیت ث ٝزیٛاٖ ٔطاخٗ ٝوطز ٜثبقس ٘عز
قٛضای ٔعثٛض ُٔطح ٕ٘بیس» (ثٙس = ٔبز )>= ٜایٙىٔ ٝدٕٕ زِٚت ٞبی ًٖ ٚ ٛیب قٛضای أٙیت زض ایٗ ٔٛضز
چ ٝتهٕیٕی ذٛاٞس ٌطفت ،اؾبؾٙبٔ ٝؾبوت اؾت .تٟٙب زض ثٙس «ٔ »ٚبز 88 ٜؤ ٝطث ٌٛثٔ« ٝدٕٕ زِٚت ٞبی
ًٖ »ٛاؾت ،اظ «ثطضؾی ٞط ٔؿأِٔ ٝطث ٌٛثٖ ٝسْ ٕٞىبضی» زِٚت ٞب ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ آٔس ٜاؾتٔ .ی تٛاٖ
تهٛض وطز ؤ ٝدٕٕ زِٚت ٞبی ًٖ ،ٛزِٚت ٞبی ًٖ ٛضا ٔثالً ث ٝتدسیس ٘ٓط زض ضٚاثٍ ؾیبؾی – التهبزی
ثب زِٚت ٔٛضز ثحث اِعاْ یب ٔتٟٗس ٕ٘بیس»(قطیٗت ثبلطی.)9< @ 89><،

. The Statute Of International Criminal Court, Article 186.
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بٌذ دٍم :صالحیت دیَاى کیفری بیي الوللی ًسبت بِ ًیرٍّبی حبفظ صلح دٍل ػضَ
َجك ٔبز 9: ٜوٛٙا٘ؿیٚ ٖٛیٗ حمٛق ٔٗبٞسات (?<?ٞ« )8یچ ٔٗبٞس ٜای ثس ٖٚضيبیت ثبِث ،ثطای آٖ
حمٛق  ٚتٟٗساتی ایدبز ٕ٘ی وٙس» ٚ 8.اظ آ٘دبیی و ٝاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی یه ٔٗبٞس ٜثیٗ إِّّی
اؾت  ٚتبثٕ وٛٙا٘ؿیٗٔ ٖٛبٞسات ٚیٗ ?<? ،8ثٙبثطایٗ  ٚثٙبثط انُ «اثط ٘ؿجی ٔٗبٞسات» ،اثط ایٗ ٔٗبٞس٘ ٜؿجت
ث ٝزِٚت ٞبی ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝضْ الظْ االخطا  ٚالظْ اِٛفب ٔی ثبقس.
زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی  ٓٞیه ٟ٘بز ٔٗبٞساتی اؾت .ثب ٖٙبیت ث ٝخبیٍب ٜضفیٕ حبوٕیت ّٔی ،زِٚت ٞب
زض نٛضتی ٔی تٛا٘ٙس حمٛلی ضا پی ضیعی وٙٙس ؤ ٝكتطوبً ثط ؾط آٖ تٛافك حبنُ وطز ٜثبقٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ،
وُ حمٛق ثیٗ إُِّ ٘یع پبی ٚ ٝاؾبؼ تٛافمی  ٚلطاضزازی زاضزِ .صا انٛالً زیٛاٖ تٟٙب ٔی تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝزِٚت
ٞبی ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝاٖٕبَ نالحیت ٕ٘بیس .ثط ایٗ اؾبؼ زض ٔٛضز نالحیت زیٛاٖ ٘ؿجت ث٘ ٝیطٞٚبی حبفّ
نّح ز ًٖٛ َٚو ٝفطيبً ٔطتىت خطایٓ تحت نالحیت ٞبی ٔٛيٖٛی  ٚظٔب٘ی زیٛاٖ قس ٜا٘س  ٚزِٚت
ٔتجٔ ٔٛت٘ ٓٞ ٟٓبتٛاٖ  ٚثی ٔیُ اظ ضؾیسٌی اؾت ،قىی ٚخٛز ٘ساضز؛ أب آیب زیٛاٖ ٕٞیٗ نالحیت ضا ٘ؿجت
ث ٝؾطثبظاٖ حبفّ نّحی و ًٖٛ ٝاؾبؾٙبٔ ٝضْ ٘یؿتٙس ٘یع زاضز یب ٘ ٝثحثی اؾت و ٝزض ازأ ٝایٗ فهُ ث ٝآٖ
ذٛاٞیٓ پطزاذت.
گفتبر سَم :دیَاى کیفری بیي الوللی ٍ ًیرٍّبی حبفظ صلح دٍلت ّبی غیرػضَ اسبسٌبهِ رم
اؾبؾبً زِٚت ٞبی غیط ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝضْ ٞیچ تٗسی ثط اخطای ٔٗبٞسٗٙٔ ٜمس ٜثیٗ ؾبیط زِٚت ٞب ٘ساض٘س،
ظیطا اؾبؾٙبٔ ٝضْ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٗبٞس ٜای چٙس خب٘ج٘ ٝؿجت ث ٝزِٚت ٞبی ًٖ ٛلبثّیت اٖٕبَ  ٚاخطا زاضز؛ ثٝ
ٖجبضت ز یٍط ٞطٌب ٜزِٚتی ثًٖٛ ٝیت اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ زض ٘یبیسّٖ ،ی االن َٛحمٛق  ٚتىبِیفی زض زیٛاٖ
٘رٛاٞس زاقت.
ثٕٛخت اؾبؾٙبٔ ٝضْ ،زیٛاٖ زض ؾٛٔ ٝضز ٔی تٛا٘س نالحیت ذٛز ضا ٘ؿجت ث ٝاتجبٔ زِٚت ٞبی غیط
ًٖ ٛاٖٕبَ ٕ٘بیس .ا ،َٚزض ٔٛضزی و ٝپط٘ٚس ٜای اظ ؾٛی قٛضای أٙیت ؾبظٔبٖ ُّٔ ث ٝزازؾتبٖ اضخبٔ قٛز،
ز ،ْٚاتجبٔ زِٚت ٞبی غیط ًٖ ٛزض نٛضتی اظ ؾٛی زیٛاٖ تحت تٗمیت لطاض ٔی ٌیط٘س و ٝآٟ٘ب خطٔی ضا زض
لّٕط ٚزِٚتی و ًٖٛ ٝاؾبؾٙبٔ ٝاؾت ٔطتىت قس ٜثبقٙسَ( .جك ٔبز ٚ )88 ٜؾ ،ْٛزض نٛضتی و ٝزِٚت غیط
ًٖ ،ٛنالحیت زیٛاٖ ضا زض ضاثُ ٝثب خطْ ذبنی پصیطفت ٝثبقس و ٝزض ز ٚحبِت ا ،َٚضيبیت زِٚت ٔتجٔٛ
ٔت ٟٓپیف قطٌ الظْ ثطای اٖٕبَ نالحیت زیٛاٖ ٘یؿت (آوب٘سی.)::< @89>; ،
. Vienna convention on the law of treaties, art 34.
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ٕٞچٙیٗ « زِٚت ٞبی غیط ًٖٞ ٛطٌبٔ ٜبیُ ثبقٙس و ٝزیٛاٖ ٘تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝترّفبت ٘یطٞ ٚبی حبفّ
نّح زض لّٕط ٚآٟ٘ب یب تٛؾٍ اتجبٔ آٟ٘ب ضؾیسٌی وٙس ،ثبیس (ٕٞب٘ٙس زِٚت ٞبی ًٖ )ٛزؾت ث ٝلبٍ٘٘ٛصاضی
ثع٘ٙس ٖ ٚال ٜٚثط خطْ اٍ٘بضی خطایٓ ٔٛي ٔٛاؾبؾٙبٔ ،ٝزازٌب ٜنبِح ،آییٗ زازضؾی  ٚاخطای احىبْ آٖ ضا
ٔسٔ ٚ ٖٚكرم وٙٙس .زض غیط ایٙهٛضتٞ ،طٌب ٜپط٘ٚس ٜای اظ َطیك قٛضای أٙیت ؾبظٔبٖ ُّٔ ث ٝزِیُ
اضتىبة خطایٓ ٔٛي ٔٛاؾبؾٙبٔ ٝث ٝزیٛا ٖ اضخبٔ قٛز  ٚزِٚت ٔٛضز ٘ٓط ث ٝآٖ خطْ ضؾیسٌی ٕ٘ٛٙز ٜیب زض
حبَ ضؾیسٌی ٘جبقس ،ثٕٛخت ٔمطضات ٔبز 8> ٜاؾبؾٙبٔ ،ٝزیٛاٖ نالحیت ضؾیسٌی ث ٝآٖ خطْ ضا ذٛاٞس
زاقت»(قطیٗت ثبلطی.)8=? @89><،

بٌذ اٍل :صالحیت دیَاى کیفری بیي الوللی ًسبت بِ ًیرٍّبی حبفظ صلح دٍل غیرػضَ
اؾب ؾٙبٔ ٝضْ ثیٗ ٔٛضزی و ٝو ٝاضخبٔ وٙٙسٚ ٜيٗیت ،زِٚت ًٖ ٛیب زازؾتبٖ اؾت ثب ٔٛضزی و ٝاضخبٔ
وٙٙس ٜقٛضای أٙیت اؾت ،تفبٚت لبیُ قس ٜاؾت .زض فطو ا ،َٚیٗٙی اضخبٔ اظ َطف زِٚت ًٖ ٛیب
زازؾتبٖ ،ثطای اٖٕبَ نالحیت زیٛاٖ الظْ  ٚوبفی اؾت و ٝیىی اظ ز ٚزِٚت و ٝزض لّٕطٚ ٚی خطْ ٚالٕ
قس ٜاؾت  ٚیب ٔت ٟٓتجٗ ٝآٖ اؾت ًٖٛ ،اؾبؾٙبٔ ٝثبقس  ٚیب نالحیت زیٛاٖ ضا پصیطفت ٝثبقس.
٘تید ٝآ٘ىٞ ٝطٌب ٜؾطثبظاٖ حبفّ نّح آٔطیىبیی زض لّٕط ٚزِٚتی و ًٖٛ ٝاؾبؾٙبٔ ٝاؾت ٔطتىت یىی
اظ خطایٓ تحت نالحیت زیٛاٖ قٛز  ٚآٔطیىب  ٓٞثًٖٛ ٝیت زض ٘یبٔس ٜثبقس ،زیٛاٖ نالحیت ضؾیسٌی ثٝ
خطایٓ آ٘بٖ ،ثب ٚخٛز ٖسْ ضيبیت آٔطیىب ث ٝنالحیت زیٛاٖ ضا ذٛاٞس زاقتٕٞ .بُ٘ٛض وٞ ٝط ٌب ٜؾطثبظاٖ
وكٛضی و ًٖٛ ٝاؾبؾٙبٔ ٝاؾت ،زض وكٛضی ٔثالً ایطاٖ و ٝث ٝاؾبؾٙبٔ٘ ٝپیٛؾت ٝاؾتٔ ،طتىت خطایٓ ٔصوٛض
قٛز ،زیٛاٖ نالحیت ذٛاٞس زاقت ثٛٔ ٝي ٔٛضؾیسٌی وٙس .زض فطو ز ،ْٚیٗٙی زض نٛضتی وٚ ٝيٗیت اظ
ؾٛی قٛضای أٙیت ث ٝزیٛاٖ اضخبٔ قس ٜاؾت ،ضيبیت ٞیچ زِٚتی قطٌ اٖٕبَ نالحیت زیٛاٖ ٘یؿت.
(ٔبز ) 88 ٜقٛضای أٙیت ثٕٛخت اذتیبضت ٘بقی اظ فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض ٔی تٛا٘س ث ٝالسأبتی خٟت حفّ نّح
 ٚأٙیت ثیٗ إِّّی زؾت ثع٘س» (قطیٗت ثبلطی .)93-8> @ 89><،
« اٖتطايبت ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب زض ٔٛضز پسیساضی زازٌب ٜویفطی ثیٗ إِّّی یب ثٙحٔ ٛكرم تط زض
ٔٛضز نالحیت آٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝاوثطیت حمٛق زا٘بٖ ثیٗ إِّّی آٖ ضا غیط لبثُ لج َٛزا٘ؿت ٝا٘س .ایٙىٝ
آیب اٖتطايبت زض ٔٛضز پصیطـ لطاض ٌطفت ٝا٘س یب ٘ ٝثیف اظ آ٘ىٛٔ ٝيٖٛی حمٛلی ثبقس ،زض حمیمت زض
چبضچٛح ؾیبؾی ٔی ٌٙدس»(وطیط ٚ ٚایت.)89>:@=; ،
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الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب اظ أًبی اؾبؾٙبٔ ٝضْ ذٛززاضی وطز .ایٗ وكٛض یىی اظ
زالیّی ثبٖث قس اظ أًبء ذٛززاضی وٙس ٍ٘طا٘ی اظ پیبٔس ٞبی ٘بٌٛاض زیٛاٖ ٘ؿجت ث٘ ٝیطٞٚبی حبفّ نّح
ذٛز ٖٛٙاٖ وطز ٜاؾت (.)Zwanenburg, 2004: 126

« أىبٖ اِعاْ ثٕٞ ٝىبضی زِٚت ٞبی غیط ًٖ ٛاظ ؾٛی قٛضای أٙیت  ٚنالحیت ٔىب٘ی زیٛاٖ ثبٖث
قس و ٝآٔطیىب ثطای ٕٔب٘ٗت اظ تٗمیت ٘یطٞٚبی ذٛز لُٗٙبٔ 8:88 ٝضا ث ٝتهٛیت ثطؾب٘س .اِجت ٝتٟسیس آٔطیىب
ث ٝخٌّٛیطی اظ ّٖٕیب ت حفّ نّح ؾبظٔبٖ ُّٔ اظ َطیك ٚتٖ ٚ ٛسْ اٖعاْ ٘یطٞٚبیف ثّٕٖ ٝیبت ثبٖث
تهٛیت قس»(نسیمیبٖ وبقب٘ی.)?<-?; @89?8 ،
یىی اظ ٕٟٔتطیٗ لُٗٙبٔٞ ٝبیی و ٝزض ذهٛل ضاثُ ٝزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ثب ٘یطٞٚبی حبفّ نّح
ز َٚغیط ًٖ ٛو ٝزض ؾبَ  8338ث ٝتهٛیت ضؾیس ،لُٗٙبٔٔ 8:88 ٝی ثبقس .قبیس ٕٟٔتطیٗ زؾتبٚضز ایٗ
لُٗٙبٔ ٝتّٗیك ٔ 88بٔ ٝٞحبوٕ ٝاحتٕبِی ٘یطٞٚبی حبفّ نّح ٔتّٗك ث ٝزِٚت ٞبی غیط ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝاؾت.
ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ًٖ ٛثؿیبضی اظ ٔٗبٞسات يس تطٚضیؿتی اؾت ٔ ٚب٘ٙس ثؿیبضی اظ زِٚت ٞب،
ثٕٛخت ایٗ ٔٗبٞسات اتجبٔ زِٚت ٞبی غیط ًٖ ٛضا زض زازٌبٞ ٜبی زاذّی ذٛز ٔحبوٕ ٝوطز ٜاؾت ،ثسٖٚ
ایٙى ٝضيبیت زِٚت ٔتجٔ ٔٛت ٟٓضا وؿت وطز ٜثبقس .ثب ایٗ حبَ ٞیچ اٖتطايی  ٓٞاظ ؾٛی زِٚت ٞبی ٔتجٔٛ
ٔت ٟٓزض ضاثُ ٝاٖٕبَ نالحیت اظ ؾٛی زِٚت ثبظزاقت وٙٙس ٜثُٕٗ ٘یبٔس ٜاؾت .ایٗ أط زِیُ ٕٟٔی اؾت ثط
ایٙىٞ ٝیچ زِٚتی ایٗ ض ٚیىطز ضا ٘ساضز و ٝزِٚت ٞب ٕ٘ی تٛا٘ٙس نالحیت ذٛز ضا ث ٝزِٚت ٞبی زیٍط ثسٖٚ
ضيبیت زِٚت ٔتجٚ ٔٛاٌصاض وٙٙس ٕٝ٘ٛ٘ .زیٍط ایٙى ٝزض تهٕیٓ قٛضای اتحبزی ٝاضٚپب آٔس ٜاؾت و ٝثٞ ٝط
زِٚت ًٖ ٛاتحبزی ٝاضٚپب اخبظٔ ٜی زٞس تب ٘ؿجت ث ٝاٖٕبَ تطٚضیؿتی و ٝزض لّٕط ٚزیٍط اًٖب ٚالٕ ٔی ق٘ٛس
ضؾیسٌی ٕ٘بیس (آوب٘سی.):=; @89>; ،
بٌذ دٍمً :حَُ ّوکبری دٍل غیر ػضَ بب دیَاى کیفری بیي الوللی
فهُ ٘ ٟٓاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ،ثیٗ زِٚت ٞبی ًٖ ٚ ٛغیط ًٖ ٛتٕبیع لبیُ قس ٜاؾتٔ .ربَت تٟٗسات
ٔٙسضج زض اؾبؾٙبٔ ٝفمٍ زِٚت ٞبی ًٖٞ ٛؿتٙس .اؾبؾٙبٔ ٝثطای زِٚت ٞبی غیط ًٖٞ ٛیچ تىّیفی ایدبز
ٕ٘ی وٙس .زِٚت ٞبی ٔتج٘ ٔٛیطٞٚبی حبفّ نّح غیط ًّٖٖ ،ٛی االن َٛتٟٗسی ثٕٞ ٝىبضی ثب زیٛاٖ ٘ساض٘س.
ثب ٚخٛز ایٗ ،ز ٚضا ٜثطای اِعاْ ثٕٞ ٝىبضی زِٚت ٔتج٘ ٔٛیطٞٚبی حبفّ نّح غیطًٖ ٛزض اؾبؾٙبٔ ٝضْ پیف
ثیٙی قس ٜاؾت@
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الف :تَافك ًبهِ بیي دٍلت غیر ػضَ ٍ دیَاى کیفری بیي الوللی
زض ثٙس ؾٔ ْٛبز 88 ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ آٔس ٜاؾت و« ٝچٙب٘چ ٝپصیطـ زِٚتی وًٖٛ ٝاؾبؾٙبٔ ٝضْ ٘یؿت،
ٔٛضز ٘یبظ ثبقس ،آٖ زِٚت ٔی تٛا٘س ثب ؾپطزٖ اٖالٔی ٝای ٘عز ضئیؽ زثیط ذب٘ ،ٝنالحیت زیٛاٖ ضا ٘ؿجت ثٝ
زٖٛای ٔٛضز ٘ٓط ثپصیطز .زِٚت پصیط٘س ٜثٕٛخت فهُ ٘ ٓ ٟثبیس ثسٞ ٖٚیچ ٌ ٝ٘ٛتأذیط یب اؾتثٙبیی ثب زیٛاٖ
ٕٞىبضی وٙس 8».زض ایٗ نٛضت ٔمطضات اؾبؾٙبٔ ٝثطای زِٚت ثبِث تٟٗساتی ایدبز ٔی وٙس ؤٕٟ ٝتطیٗ آٖ
تٟٗس ثٕٞ ٝىبضی ثب زیٛاٖ اؾتٕٞ .چٙیٗ  ،زیٛاٖ ٔی تٛا٘س ثط اؾبؼ لطزاز ذبل یب ٞط ٘ٔ ٔٛجٙبی ٔٙبؾت
زیٍطیٞ ،ط زِٚت غیط ًٖ ٛضا ثطای ٕٞىبضی زض اخطای ٔمطضات فهُ ٘ ٟٓزٖٛت وٙس( .اضزثیّی)89><@88 ،
پصیطـ تٛافك ٘بٔ ٝاظ ؾٛی زِٚت ٔتج ٔٛنّحجبٖ غیطًٖ ،ٛثبٖث ٔی قٛز وٕٞ ٝىبضی ثطای زِٚت ٔصوٛض ثٝ
ٔثبث ٝوكٛضٞبی ًٖٛاؾبؾٙبٔ ٝاِعأی قٛز  ٚزض نٛضت أتٙبٔ آٖ زِٚت اظ ٕٞىبضی زیٛاٖ ٔٛي ٔٛضا ثٝ
ٔدٕٕ زِٚت ٞبی ًٖ ٛیب زض نٛضتی وٛٔ ٝي ٔٛاظ ؾٛی قٛضای أٙیت ُٔطح قس ٜثبقس ،ث ٝقٛضای أٙیت
ٔی ضؾب٘س»(نسیمیبٖ وبقب٘ی.)?<-?: @89?8 ،
ة :السام بِ ّوکبری بب دستَر شَرای اهٌیت
فمٍ ثٕٛخت تهٕیٓ قٛضای أٙیت اؾت و ٕٝٞ ٝزِٚت ٞب آٖ اظ ًٖ ٚ ٛغیط ًٖ ٛتٟٗسی ثطاثط ثٝ
ٕٞىبضی ثب زیٛاٖ زاض٘س .اِعاْ ٕٞىبضی زِٚت ٘یطٞٚبی حبفّ نّح غیطًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝثط اؾبؼ زؾتٛض
قٛضای أٙیت ،ظٔب٘ی اؾت و ٝقٛضای أٙیت ثط اؾبؼ فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض  ٚثٕٛٓٙض حفّ نّح  ٚأٙیت ثیٗ
إِّّی ٔی تٛا٘س ٚيٗیت زِٚت ٘یطٞٚبی حبفّ نّح غیطًٖ ٛضا ثطای ضؾیسٌی ث ٝزیٛاٖ اضخبٔ زٞس؛ ثٙبثطایٗ
لبزض ث ٝنسٚض زؾتٛض ٔجٙی ثط ٕٞىبضی زِٚت ٞبی غیط ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝثب زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٘یع اؾت.
ثط ایٗ اؾبؼ ،زِٚت ٘یطٞٚبی حبفّ نّح غیطًٖ ،ٛثط اؾبؼ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس ْٔٛفٙس ث ٝزؾتٛض قٛضای
أٙیت خبٔ ُٕٖ ٝثپٛقب٘ٙس  ٚثب نسٚض چٙیٗ زؾتٛضی اظ ؾٛی قٛضای أٙیت ْٔٛف ث ٝوٕبَ ٕٞىبضی ثب
زیٛاٖ ذٛاٙٞس ثٛز» ( نسیمیبٖ وبقب٘ی.)?:-?; @ 89?8 ،
«تب و ٖٛٙقٛضای أٙیت ٔكرهبً زض یه ٔٛضز اظ ایٗ اذتیبض ذٛز اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت .لُٗٙبٔ 8;?9 ٝزض
ٔٛضز ٚيٗیت ؾٛزاٖ (; ،)833يٕٗ احطاظ تٟسیس ّٖی ٝنّح ،ثب اؾتٙبز ث ٝفهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض ،ایٗ ٚيٗیت ضا
ث ٝزازؾتبٖ زیٛاٖ اضخبٔ زاز ٜاؾت .ؾٛزاٖ تب أطٚظ  ٓٞخعء اًٖبی اؾبؾٙبٔ ٝضْ ٘یؿت .الظْ ث ٝشوط اؾت وٝ

. Rome Statute of the International Criminal Court, art 12(3).
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اٚالً ،زض اضخبٔ ٚيٗیت ٞب اظ ؾٛی قٛضا ث ٝزازؾتبٖ ،انُ تىٕیّی ثٛزٖ نالحیت زیٛاٖ ٘یع زض ایٗ ٔٛاضز
خبضی ٘یؿت» (َطاظوٞٛی.)8? @89?8 ،
ثٙبثطایٗ ضاثُ ٝوبضی قٛض ای أٙیت  ٚزیٛاٖ اختٙبة ٘بپصیط اؾت ،ظیطا اظ یه ؾٔ ٛؿئِٛیت اِٚی ٝحفّ
نّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی َجك ثٙس ٔ 8بزٙٔ 8: ٜكٛض ث ٝقٛضا اُٖب قس ٜاؾت  ٚثسیٗ ٔٛٓٙض َجك فهُ ٞفتٓ
یه ؾّؿّ ٝاذتیبضات ،آٖ اظ لٟطآٔیع  ٚغیط لٟطآٔیع ث ٝقٛضا زاز ٜقس ٜاؾت .اظ ؾٛی زیٍط خٙبیبت تحت
ن الحیت زیٛاٖٕٛٗٔ ،الًزض قطایُی ا٘دبْ ٔی ٌیطز و ٝنّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی زض ٔٗطو تٟسیس لطاضٌطفتٝ
یب ٘مى قس ٜثبقس .اظ ٕٟٔتطیٗ ٘مبٌ تاللی ایٗ ٟ٘بزٞب ٔی تٛاٖ ثٔ ٝبز 8< ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ اقبض ٜوطز (خب٘ی پٛض،
?> .);9 @89زیٛاٖ زض ایٗ ٔبز ٜث ٝقٛضای أٙیت حك «ٚتٛی ٔٛلت» ضا زض اٖٕبَ نالحیت اُٖب ٕ٘ٛز ٜاؾت.
قٙبؾبیی حك ٔعثٛض ٔٗٙبیی خع فّح وطزٖ ضؾیسٌی زیٛاٖ ٘ ٚمى اؾتمالَ آٖ ٘ساضز» (قطیٗت ثبلطی @ 89><،
ٞ .)98ط چٙس زیٛاٖ ٘یع ث ٝقٛضای أٙیت خٟت ضؾیسٖ ثٖ ٝساِت ٘یبظٔٙس ٔی ثبقس.
گفتبر چْبرم :ارتببط هیبى شَرای اهٌیت ٍ دیَاى کیفری بیي الولل در زهیٌِ ًیرٍ ّبی حبفظ صلح
اؾبؾٙبٔ ٝضْ تٛخٚ ٝیػ ٜای ث ٝلسضت قٛضای أٙیت زض حمٛق ثیٗ إُِّ زاقت ٝاؾت .ایٗ اؾبؾٙبٔ ٝثٝ
نٛضتی ث ٝایٗ قٛضا لسضت ضا زاز ٜاؾت و ٝحتی ٔی تٛا٘س ،ثس ٖٚآ٘ى ٝزِٚتی ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝضْ ثبقس،
ٚيٗیت آٖ زِٚت ضا ث ٝزیٛاٖ اضخبٔ زٞس  ٚیب ٕٞبُ٘ٛضی و ٝزض ٔبز 8< ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ آٔس ٜاؾت ،قٛضای
أٙیت ثتٛا٘س لُٗٙبٔ ٝای ضا زض اخطای فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض ُّٔ ٔتحس نبزض وطز ٚ ٜاظ زیٛاٖ ثرٛاٞس و ٝتحمیك
یب تٗمیجی ضا ث ٝنٛضت ٔٛلت تّٗیك وٙس .ثٖ ٝجبضتی قٛضای أٙیت زاضای حك ٚتٛی ٔٛلت زض نالحیت
زیٛاٖ ٔی ثبقس.
«ثٙس ٔ 8بزٙٔ :> ٜكٛض ایٗ انُ ضا ایدبز ٔی وٙس و ٝتهٕیٕبت قٛضای أٙیت ثبیس ثٚ ٝؾیّ ٝاًٖبی ُّٔ
ٔتحسٔ ،ؿتمیٕبً  ٚثٚ ٝؾیّ ٝالسأبت آٟ٘ب زض ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطث ٌٛو ًٖٛ ٝآٖ ٞؿتٙس ،ثَٛ ٝض غیط ٔؿتمیٓ اخطا
ٌطزز .ایٗ لبٖس ٜثَٛ ٝض ثطاثط زض ٔٛضز زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٘یع ثسیٗ نٛضت اخطا ٔی ٌطزز ،چطا و ٝایٗ
ؾبظٔبٖ لًبیی ٘یع َجك ٔبز : ٜاؾبؾٙبٔ ٝذٛز اظ قرهیت حمٛلی ثیٗ إِّّی الظْ ثطذٛضزاض اؾت .حتی اظ
ٔبزٙٔ 839 ٜكٛض ٘یع ٕ٘ی تٛاٖ زض خٟت اثجبت ایٗ ازٖب و ٝزیٛاٖ ٔؿتمیٕبً ثٚ ٝؾیّٔ ٝمطضات اِعأی قٛضای
أٙیت ّٔعْ ٔی قٛز وٕه ذٛاؾت ،ظیطا ایٗ ٔبز ٜنطفبً زِٚت ٞب ضا ٔتٟٗس ٔی وٙس ٘ ٝزیٛاٖ ضا»(وبضؾتٗ
اؾتبٖ.)8;9 @ 89>: ،
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ٕٞچٙیٗ زیٛاٖ ثیٗ إِّّی زازٌؿتطی زض لًبیبی ٌطٌٚبٍ٘یطی٘ ،یىبضاٌٛئ ٚ ٝاخطای وٛٙا٘ؿی٘ ٕٙٔ ٖٛؿُ
وكی اٖالْ زاقت و ٝزض ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاضز ٞط اضٌبٖ ث ٝنٛضت ٔؿتمُ اظ زیٍطی ُٖٕ وٙس .ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس وٝ
چٙیٗ أطی ثَ ٝطیك اِٚی ٔی ثبیؿت زض ٔٛضز زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی و ٝث ٝخطائٓ فطزی  ٝ٘ ٚث ٝاذتالفبت
ٔیبٖ زِٚت ٞب ضؾیسٌی ٔی وٙس ،اٖٕبَ ٌطزز .ث ٝظٖٓ ثطذی حمٛلساٖ ٞب ،تجٗیت ضؾیسٌی زیٛاٖ ویفطی ثیٗ
إِّّی اظ التساضات ٖبِی ٝقٛضای أٙیت ،ثٔ ٝثبث ٝآٖ اؾت و ٝضؾیسٌی لًبیی تبثٕ ؾیبؾت لطاضٌیطز  ٚایٗ أط
تطفٙسی ٔٛثط ثطای حٕبیت اظ ٔطتىجبٖ خطایٓ ثیٗ إِّّی اؾت وّٖ ٝی االن َٛثبیس زض اذتیبض زیٛاٖ لطاض
ٌیط٘س (ظٔب٘ی.)=; @89>8 ،
ثٓٙط ٔی ضؾس و ٝزازٖ چٙیٙی لسضتی ث ٝقٛضای أٙیت ثبٖث قس ٜاؾت قٛضای أٙیت اظ لسضت ذٛز
ؾٛء اؾتفبزٕ٘ ٜب یس  ٚزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ضا زض ٌیط ثبظی ٞبی ؾیبؾی ذٛز ٕ٘بیس ،ظیطا زِٚت ٞبیی ٔثُ
ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ثب نسٚض لُٗٙبٔٞ ٝبیی اظ تحمیك یب تٗمیت ؾطثبظاٖ حبفّ نّح اتجبٔ ذٛز زض زیٛاٖ خّٛ
وطز ٜا٘س .لُٗٙبٔٞ ٝبی  )8339( 8:?= ٚ )8339( 8:>= ،)8338( 8:88قٛضای أٙیت ،نالحیت زیٛاٖ ضا
ٔحسٚز وطز ٜاؾت .قٛضای أٙیت اظ حمٛق  ٚاذتیبضاتف ثطَجك ٔٙكٛضٌ ،ب ٜذالف اٞساف ٔٙكٛض  ٚحتی
ذالف آٖ چیعی اؾت و ٝثطای قٛضا ٔمطض قس ،ٜأب قٛضای أٙیت زض حبَ حبيط ،ثؿیبض ثعضٌتط ٔ ٚمتسضتط اظ
ٔٙكٛض قس ٜاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ تٟٙب فكبض افىبض ٖٕٔٛی خبٔٗٔ ٝی تٛا٘س تب حسٚزی اظ ایٗ ؾٛء اؾتفبز ٜخّٛ
ٌیطی وٙس .چطا و ٝنسٚض لُٗٙبٔ ٝتّٗیك تحمیك  ٚتٗمیت اظ ؾٛی قٛضا زض ا٘ٓبض خبٔٗ ٝخٟب٘ی ٕٞیكٝ
ٔٛخٛز ذٛاٞس ثٛز.
گفتبر پٌجن :شَرای اهٌیت ٍ حبفظبى صلح هلل هتحذ
ّٖٕیبت حفّ نّح ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحسٕٛٗٔ ،الً ثط اؾبؼ یه لُٗٙبٔ ٝقٛضای أٙیت ایدبز ٔی قٛز ٚ
ؾپؽ زض اذتیبض قٛضای أٙیت لطاض زازٔ ٜی قٛز .زثیط وُ زض ثطاثط قٛضای أٙیت ٔؿئِٛیت ؾبظٔب٘سٞی،
ٞسایت  ٚضٞجطی ّٖٕیبت حفّ نّح ضا ثط ٖٟس ٜزاضز  ٚتٟٙب ث ٝقٛضای أٙیت ٌعاضـ ٔی زٞس .زثیطوُ،
قٛضای أٙیت ضا اظ وّی ٝتحٛالت ٔ ٚؿبئّی و ٝثط ٘ح ٜٛا٘دبْ ٔأٔٛضیت  ٚاؾتٕطاض ٔٛثط وبض زذبِت ٔی وٙٙس ٚ
ٔكىُ ٔی آفطیٙٙس ،آٌبٔ ٜی ؾبظز  ٚثطای اتربش تهٕیٓ زضثبض ٜحُ ٔكىالت ث ٝقٛضای أٙیت احبِٔ ٝی زٞس
(ازاض ٜاَالٖبت ٍٕٞب٘ی ؾبظٔبٖ ُّٕٔٞ .)8? @89=9 ،چٙیٗ قٛضای أٙیت ،چٍٍ٘ٛی اخطای ّٖٕیبت حفّ
نّح ُّٔ ٔتحس ضا تٗییٗ ٔی وٙس و ٝزض آٖ ،تهٕیٓ ٞب زض ٔٗطو ٚتٛی ٞط یه اظ پٙح ًٖ ٛزائٕی قٛضا
یٗٙی چیٗ ،فطا٘ؿ ،ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاٍّ٘یؽ  ٚایبالت ٔتحس ،ٜلطاض زاضز .قٛضا ،ثطٔجٙبی تٛنیٞ ٝب ،اظ خّٕٝ
اَالٖبت ٔبِی اضائ ٝقس ٜثٚ ٝؾیّ ٝزثیطؤُ ،أٔٛضیت ،ا٘ساظ ،ٜزأٔ ٚ ٝٙست ّٖٕیبت ضا تٗییٗ ٔی وٙسٔ .دٕٕ
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ٖٕٔٛی زضثبض ٜثٛزخّٕٖ ٝیبت ضأی ٔی زٞس .قٛضای أٙیتْٚ ،بیف حبفٓبٖ نّح ضا ُٔبثك ٔمتًیبت ٞط
ٔٛلٗیت تٗییٗ ٔی وٙس.

8

اظ آ٘دبیی ؤ ٝؿئِٛیت اخطای ّٖٕیبت حفّ نّح ثب قٛضای أٙیت ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔی ثبقس ،ثٕٞ ٝیٗ
ذبَط ،ظٔب٘ی ؤ ٝربنٕبتی آٖ اظ ثیٗ إِّّی  ٚغیط ثیٗ إِّّی ضخ ٔی زٞس ،خبٔٗ ٝثیٗ إِّّی اظ قٛضای
أٙیت ا٘تٓبض اخطای ّٖٕیبت حفّ نّح ضا زاض٘س .چطا وٙٔ ٝكٛض ُّٔ ٔتحس زض ٔبز ،8: ٜث ٝقٛضای أٙیت
ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس اذتیبض ٔ ٚؿئِٛیت ا٘دبْ السأبت زؾت ٝخٕٗی ثطای حفّ نّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی ضا ٔی
زٞس  ٚزِٚت ٞب ٔٛافمت وطز٘س و ٝقٛضای أٙیت زض اخطای ْٚبیف اظ َطف آٟ٘ب السأبت ضا ا٘دبْ ٔی زٞس.
ثط ایٗ اؾبؼ ّٖٕیبت حفّ نّح اضٌبٖ فطٖیِ اضٌبِٖ انّیِ ُّٔ ٔتحس آٖ اظ قٛضای أٙیت ٔ ٚدٕٕ
ٖٕٔٛی ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .زیٛاٖ ثیٗ إِّّی زازٌؿتطی زض لًی ٝثطذی ٞعیٞ ٝٙبی ؾبظٔبٖ ُّٔ تأویس وطز وٝ
ّٖٕیبت حف ّ نّح زض و ٍٛٙاضٌبٖ فطٖی قٛضای أٙیت اؾت .زیٛاٖ ثط ایٗ ٖمیس ٜثٛز وٙٔ ٝكٛضٔ ،ب٘ٗی ضا
ثطای قٛضای أٙیت خٟت الساْ ثط ٔجٙبی اؾٙبز ا٘تربثی آٖ ایدبز ٕ٘ی وٙسَ .جك ٔبزٙٔ 8? ٜكٛض ،قٛضا ٔی
تٛا٘س زض ٔٛالٕ يطٚضی چٙیٗ اضٌبٖ ٞبیی ضا خٟت ا٘دبْ اقتغبالت ذٛز تبؾیؽ وٙس (ؾیسفبَٕی@89?8 ،
 .) 898 -893زض ضاؾتبی اُٖبی ٔؿئِٛیت انّی حفّ  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی ث ٝقٛضای أٙیت ثٖٛٙ ٝاٖ ضوٗ
اخطایی  ،اذتیبضاتی آٖ اظ تٛؾُ ث ٝالسأبت ٘ٓبٔی ٚغیط ٘ٓبٔی ث ٝقٛضا اُٖب قس (ظیٙت ضقیسی ٘ػاز@89>< ،
.)<:

ًتیجِ گیری
ٔبز ?> ٜاؾبؾٙبٔ ٝضْ ث ٝزِٚت ٞبی ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝضْ و ٝقرم ٔٛضز زضذٛاؾت زیٛاٖ زض ؾطظٔیٗ
آ٘بٖ حًٛض زاضز ،اخبظٔ ٜی زٞس و ٝتٟٗسات ذٛز ثٕٛخت ٔٛافمت ٘بٔ ٝثیٗ إِّّی ؤ ٝبٕ٘ اظ ا٘تمبَ چٙیٗ
اقربنی ث ٝزیٛاٖ ٔی قٛز ضا اخطا ٕ٘بیس .ثطذی زِٚت ٞب ٔثُ ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب زض خٌّٛیطی اظ تٗمیت ٚ
تحمیك اتجبٔ ذٛز تٛؾٍ زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ،تفؿیط ٔٛؾٗی اظ ایٗ ثٙس نٛضت ٌطفت ٝاؾت .چٙیٗ
تفؿیطی  ٓٞثب ٞسف  ٚفّؿف ٝاؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ  ٓٞ ٚثب ثٙس زٔ ٚبزٔ ?> ٜربِف اؾتٕٞ .چٙیٗ نالحیت زیٛاٖ
ویفطی ثیٗ إِّّی ٔحسٚز ثٕٟٔ ٝتطیٗ خطایٓ ثیٗ إِّّی ٔطث ٌٛث ٝخبٔٗ ٝثكطی اؾت .زیٛاٖ ثط اؾبؼ ٔبز; ٜ
اؾبؾٙبٔ ٝضْ خطایٓ تحت نالحیت ذٛز ضا ٔحسٚز ث ٝخٙبیبت ٘ؿُ وكی ،خٙبیبت يس ثكطیت ،خٙبیبت

. http://www.unic-ir.org/publication/farsi/tasavor/tasavor.htm.
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خٍٙی  ٚخٙبیبت تدبٚظ وطز ٜاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ اٌط خطایٓ تحت نالحیت زیٛاٖ ٔمیبؼ ٚؾیٕ نٛضت
ٍ٘یطز ،زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی نالحیت ضؾیسٌی ٘رٛاٞس زاقت .حبَ اٌط نالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ
إِّّی احطاظ قٛز  ٚزیٛاٖ ثرٛاٞس اٖٕبَ نالحیت وٙس ،ثیٗ ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح زِٚت ًٖ ٚ ٛغیط ًٖٛ
تفبٚتی ٚخٛز زاضز .انٛالً زیٛاٖ تٟٙب ٔی تٛا٘س ٘ؿجت ث ٝزِٚت ٞبی ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝاٖٕبَ نالحیت ٕ٘بیس
ِٚی زض نٛضتی وٚ ٝيٗیت اظ ؾٛی قٛضای أٙیت ث ٝزیٛاٖ اضخبٔ قس ٜاؾت ،ضيبیت ٞیچ زِٚتی قطٌ
اٖٕبَ نالحیت زیٛاٖ ٘یؿتٔ( .بز .)88 ٜقٛضای أٙیت ثٕٛخت اذتیبضت ٘بقی اظ فهُ ٞفتٓ ٔٙكٛض ٔی
تٛا٘س ث ٝالسأبتی خٟت حفّ نّح  ٚأٙیت ثیٗ إِّّی زؾت ثع٘س .ثٓٙط ٔی ضؾس و ٝزازٖ چٙیٙی لسضتی ثٝ
قٛضای أٙیت ثبٖث قس ٜاؾت قٛضای أٙیت اظ لسضت ذٛز ؾٛء اؾتفبزٕ٘ ٜبیس  ٚزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ضا
زض ٌیط ثبظی ٞبی ؾیبؾی ذٛز ٕ٘بیس ،ظیطا زِٚت ٞبیی ٔثُ ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب ثب نسٚض لُٗٙبٔٞ ٝبیی اظ
تحمیك یب تٗمیت ؾطثبظاٖ حبفّ نّح اتجبٔ ذٛز زض زیٛاٖ خّ ٛوطز ٜا٘سٔ .ثُ لُٗٙبٔ 8:88 ٝقٛضای أٙیت زض
ؾبَ  8338و ٝثط نالحیت لًبیی زاذّی زِٚت ٞب انطاض زاضز ،زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ضا اظ نالحیت
تىٕیّی ذٛز ٔحطٔ ْٚی وٙس.
ثٙبثطایٗ ٔحسٚزیتی و ٝزض نالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٚخٛز زاضز ،یه ٔؿئّ ٝخسی اؾت ؤ ٝب
ضا اظ ضؾیسٌی زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ث ٝخطایٓ ٘یطٞ ٚبی حبفّ نّح ؾبظٔبٖ ُّٔ نالحیت زازٌبّٔ ٜی
زِٚت ٔیعثبٖ تمطیجبً ٘بأیس ٔی وٙس  ٚثبیس ث ٝز٘جبَ تبؾیؽ یه زازٌب ٜویفطی زیٍطی ثبقیٓ وٞ ٝیچ وساْ اظ ایٗ
ٔحسٚزیت ٞبی زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی  ٚزازٌبّٔ ٜی زِٚت ٔیعثبٖ ضا ٘ساقت ٝثبقس

هٌببغ:
ٔٙبثٕ فبضؾی
اِف@ وتت
 .8ازاض ٜاَالٖبت ٍٕٞب٘ی ؾبظٔبٖ ُّٔ٘ ،یطٞٚبی حبفّ نّح ؾبظٔبٖ ُّٔ( ،تطخّٕٖ ٝی ٔیط
ؾٗیس لبيی) لٔٛؽ.89=9،
 .8قطیٗت ثبلطیٔ ،حٕسخٛاز ،اسٌبد دیَاى کیفری بیي الوللی ،خ.89><،ٍُٙ
 ،__________ .9حمَق کیفری بیي الوللی ،خ ،ٍُٙچبح یبظز.89>>،ٓٞ
 .:فًبیّیٔ ،هُفی ،دادرسی ػبدالًِ ،هحبکوبت کیفری بیي الوللی ،قٟط زا٘ف.89>= ،
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; .وٕیؿی ٖٛحمٛق ثیٗ إُِّ ،طرح هسئَلیت بیي الوللی دٍلت (ٔتٗ  ٚقطح ٔٛاز وٕیؿیٖٛ
حمٛق ثیٗ إُِّ ،تطخّٕٖ @ٝیطيب اثطاٞیٓ ٌُ) ،قٟط زا٘ف.89>> ،
<ٔ .یطظایی ٌٙد ،ٝؾٗیس ،سبزهبى هلل هتحذ ٍ دیَاى کیفری بیي الوللی در :دیَاى کیفری
بیي الوللی ٍ جوَْری اسالهی ایراى (ٌطز آٚض٘س @ٜاؾحبق آَ حجیت)ٚ ،ظاضت أٛض ذبضخ.89=?،ٝ
ة :همبالت
 .8آوب٘سی ،زاپ«،ٛنالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٘ؿجت ث ٝز َٚغیط ًٖ( »ٛتطخٕ ٝحؿیٗ
آلبیی خٙت ٔىبٖ) تحمیمبت حمَلی ،قٕبض .:9 ٜثٟبض  ٚتبثؿتبٖ ;>89
 .8ایٛال«،ٝٞنالحیت زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی@ اذتالف ٘ٓط ٞب زض ٔٛضز پیف قطٌ ٞبی
اٖٕبَ نالحیت زیٛاٖ» (تطخٕٔ ٝحٕس خٛاز قطیٗت ثبلطی) فصلٌبهِ دیذگبُ ّبی حمَلی،
زا٘كىس ّْٖٛ ٜلًبیی  ٚذسٔبت ازاضی ،قٕبض ٜثیؿت  ٚقكٓ.89>8،
 .9خب٘ی پٛضٔ ،دتجی  ٚذبّ٘ٗی پٛض  ٚاخبضٌب ،ٜؾىی« ،ٝٙاضخبٔ خٙبیبت ٞبی ثیٗ إِّّی ثٝ
زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی تٛؾٍ قٛضای أٙیت  ٚآثبض آٖ» هجلِ هطبلؼبت حمَلی ،قٕبض ٜز ،ْٚپبییع
 ٚظٔؿتبٖ ?>.89
 .:خب٘ی پٛضٔ ،دتجی« ،چبِف نّح ٖ ٚساِت اظ ٔٓٙط اؾبؾٙبٔ ٝزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی ٚ
لُٗٙبٔٞ ٝبی قٛضای أٙیت» پژٍّش ًبهِ حمَق کیفری ،ؾبَ ؾ ،ْٛقٕبض ٜا ،َٚثٟبض ٚتبثؿتبٖ .?8
; .زِ ،ٝای« ،ٛزیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی»(تطخٕ ٝزوتط اثطاٞیٓ ثیًظاز ،)ٜتحمیمبت حمَلی،
قٕبض ،8< ٜؾبَ >=.89
< .ض٘دجطیبٖ ،أیط حؿیٗ«،خؿتبضی زض ثبة اٖٕبَ نالحیت ویفطی ثط خطایٓ ٘یطٞٚبی پبؾساض
نّح» فصلٌبهِ پژٍّش حمَق ػوَهی ،ؾبَ پب٘عز ،ٓٞقٕبض.89?8،:3 ٜ
= .قطیفی َطاظوٞٛی ،حؿیٗ« ،يطٚضت  ٚأىبٖ ٘ٓبضت ثط ّٖٕىطز قٛضای أٙیت زض ٘ٓبْ
حمٛلی ُّٔ ٔتحس» فصلٌبهِ سبزهبى ّبی بیي الوللی ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜچٟبضْ ،ظٔؿتبٖ .89?8
> .فیٛيی ،ضيب« ،زازٌبٓ٘ ٜبٔی ٘ٛضٔجطي ثٗس اظ چ ُٟؾبَ» هجلِ حمَلی ،قٕبض89<= ،? ٜ
? .وبضؾتٗ اؾتبٖٗٔ«،بفیت ٘یطٞٚبی حبفّ نّح زِٚتٟبی غیط ًٖ ٛاؾبؾٙبٔ ٝضْ اظ اظ
نالحیت لًبیی زیٛاٖ ویفطی ثیٗ إِّّی» (تطخٕ ٝؾیس حؿبْ اِسیٗ ِؿب٘ی) هجلة حمَلی ،قٕبض٠
ؾی  ٚز.89>: ،ْٚ
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89?> بضٟ ث،ْبضٟ چٜ قٕبض،ْٚؾبَ ز

<<  تب:: نفحبت
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