رویارویی با بیکیفری تروریسم؛
راهبردی نوین در پرتو تحوالت نظام
حقوق بینالمللی کیفری
*

بهزاد رضویفرد

**

پیمان نمامیان

چکیده
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جستارگشایی
از زمان پیدایش ارادۀ اعضای جامعۀ بینالمللی برای بروورداری از یک همزیستی مسالمتآمیسز
در سطح جهان و بین وود ،با عمری کمی بیشتر از نی ورن ،ضرورت پیشبینی و تنظی سلسل
موررات و وواعد محدودکنندۀ حوو و آزادیهای دولتها ک درعینحال ،حافظ نظس و امنیست
بینالمللی از یکسو و حافظ حوو و آزادیهای فردی از سوی دیگر باشند ،احساس شده است.
این موررات و وواعد ،مثل هر واعدۀ حوسووی دیگسر ،شسامل دو جسزح حکس و ضسمانت اجسرا
هستند  .نداشتن ضمانت اجرا ،حک حوووی را ب یک توصی و نصیحت مبدل میسسازد ،کس در
این صورت ،اثر حوووی و اجرایی بر آن مترتب نیست .در حوو بینالملل ،ضمانت اجراها انواعی
دارند ک در حوو داولی شناوت شده نیست .ضمانت اجرای تخلف از وواعد حوو بسینالملسل،
برحسب نو و ماهیت واعده ،متفاوت است .نوض تعهد بینالمللی گساه تنهسا تخلفسی اسست کس
مابازاح یا ضمانت اجرای آن جبران وسارت است؛ امسا گساه شسدیدتر از یسک نوسض سساده اسست
ب طوری ک عمل ،جنبۀ «جرم بینالمللی» ب وسود مسیگیسرد .جسرائ بسینالمللسی کس بیشستر
وراردادی هستند ،دارای ضمانت اجرای شدیدتر از یک نوض ساده هستند .این جرائ ک بیشستر
وراردادی هستند ،ضمانت اجرای مؤثر وود را در نظام حوو داولی مییابنسد و کنوانسسیونهسا،
بیش از آنک امضاکنندگان را مکلف ب پیشبینی موررات کیفسری در حوسو ملسی کننسد ،نوعسا
حکمی مورر نمیدارند (.)Mullins & Rothe, 2010: 771-786

درنهایت ،گاهی نوض تعهد بینالمللی شدیدتر است ب طوری ک جنبۀ «جنایت بینالمللی»
ب وود میگیرد ک در این صورت ،موررات حوو بسینالمللسی کیفسری دوالست کسرده ،جامعسۀ
بینالمللی بعضا وارد عمل میشود و تعویب ،محاکمس و مجسازات را راسسا بس عهسده مسیگیسرد
(گیلبرت 21-23 :1391 ،و نمامیان.)15-18 :1393 ،
در چند دهۀ اویر ،ب موازات سیر صعودی کنشهای تروریستی در سطح بسینالمللسی ،لسزوم
اتخاذ واکنشهای ضد تروریسستی ضسرورت پیسداکرده اسست و در ایسن راسستا کنوانسسیونهسا و
معاهدات بینالمللی تصویسسب و منعود شدند .این تدابیر معطوف ب الزام دولتها ب جرمانگساری
داولی ،صالحیت محاک کیفری ملی و پیشبینی تدابیری برای پیشگیری از اودامات تروریستی
بوده است ،اما این روندِ مبارزاتی ب کاهش این پدیده منجر نشده است (صابر و صسادوی:1392 ،
.)148

 .1پیشینه و برخی نمونهها
تهدیدی ک تروریس بین المللی برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد کرده است ،تهدیدی جدی
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محسوب می شود .آمار موجود حاکی از آن است این پدیسده نسسبت بس آنچس کس اصلسب تصسور
میشد ،چالشی کس اهمیست بسرای نظس و رفساه جهسانی نیسست؛ بنسابراین ،بایسد در کنسار دیگسر
چالشهای بیشمار و متعدد عصر حاضر ،مورد اهتمام واو شود (.(Anderson, 2009: 331-335
با این حال ،امروزه بیکیفری همچنان یکی از بزرگتسرین چسالشهسای پسیش روی صسلح و
امنیت بینالمللی اسست« .السی روزنبسوم» سرپرسست بخسش جنسایی ادارۀ تجسس

ویسژۀ وزارت

دادگستری ایاالتمتحده اظهار میدارد« :ورن بیست عصر ظل  ،شرارت و عصر بسیکیفسری نسام
گرفت است .پی بردن ب علت آن دشوار نیست .برآورد شسده اسست کس تنهسسا بسین سسالهسای
 ،1900- 198٧دویوا  169میلیون صیرنظامی توس دولتها و سازمانهای شب دولتی بس وتسل
رسیدهاند .این آمار بسیار تکاندهنده ،هزاران هزار سخن دربارۀ ضرورت مبرم اوسدام بس اجسرای
سازمانیافت و تهاجمی وانون ،برای دستگیری مرتکبان جرائ جنگی ،نسلکشی و جنایات ضسد
بشری و کشاندن آنها ب محضر عدالت دارد»)Gutman, 2000: 25-27( .
یک مصدا جدید ،وجود دستوپا گیر بیکیفری ووایعی است ک پ

از انتخابسات ریاسست

جمهوری سال  200٧در کنیسا ر داد .ایسن اواوسر ،کنیسا پیرامسون تسداوم بسیکیفسری موامسات
عالیرتب ک پ

از انتخابات  200٧شکلگرفت  ،کشور را در آستان جنگ داولی ورار داده و بسا

دیوان کیفری بینالمللی درگیر شده است.
وشونت پ

()1

از انتخابات  1200 ،200٧شهروند کنیایی را ب کام مرگ کشانده و  500هزار

نفر را مجبور ب ترک محل اوامتگاه وود کرده است .وشسونت پس

از آن درگرفست کس اِم وای

کیباکی 1رئی جمهور کنیا در شرف انتخابات مجدد بود و طرفداران وی مته بس تسال

بسرای

تنظی انتخابات ب نف کیباکی و علی رویب او رایال اودینگا 2شدند .در این رابط «لوئی

مورنو

اُکامپو» 3دادستان دیوان کیفری بینالمللی اظهار داشست« :آن زمسان ،پلسی

اجسازه داشست در

رابط با موابل ب مثل با شرای بحرانی انتخابات ،اعمال زورِ شدید نماید و یک گروه آمسادهبسا
برای حمل ب صیرنظامیان تشکیل دهد» .این حمالت با درگیریهای دیرین وسومی و اوتصسادی
ک ب واسطۀ توسیمات سیاسی در سال  200٧تشدید شده بود ،ارتبسا داشستند .گسزار هسایی
واصل شد ک کل اجتماعات ب بینظمی کشیده شدهاند و ب عدهای از صیرنظامیان سسال هسایی
واگذارشده است تا از آنها علی همسایگان وود استفاده کنند.

()2

ادعا شد سیاستمداران عالی رتب کنیا ب بروی از این صیرنظامیان تسازه مسسلح شسده ،پسول
میدهند .یکی از بدترین وتلعامها ک از منظر جامعۀ بینالمللی ،جنایت ضدبشری ولمداد شسد،
1. Mwai Kibaki
2. Raila Odinga
3. Luis Moreno Ocampo
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در یک کلیسا ر داد ک تنها حدود یکصد نفر ک سعی داشتند از وشونت بگریزند ،با ب آتش
کشیدن کلیسا ،کشت شدند.
درست پ

از وساطت کوفی عنان دبیر کل ووت سازمان ملل متحد در مذاکره صسلح میسان

دو جنا ریاست جمهوری بود ک آن وشونت پایان گرفت .بخشی از شسرو «توافونامس صسلح
کیباکی و اودنیگا» 4ناظر ب توافق توسی ودرت بود کس وسرار شسد اودنیگسا بس نخسستوزیسری
منصوب شود و کیباکی همچنان رئی جمهور باشد 5.این توافونامۀ صلح شامل یک موسرره هس
بود ک بر اساس آن میبایسست افسراد مسسئول آن وشسونت یسا در کنیسا یسا در دیسوان کیفسری
بینالمللی محاکم میشدند ( .)Kuperstein, 2010: 65س سال پ
کنیایی حاضر ب تشکیل دادگاهی جهت رسیدگی ب جرائ نشدند.

از حسواد فسو  ،موامسات
6

باوجود این ،دیوان در  15دسامبر  2010ب طور علنی شش کیفروواست را ب علت جنایسات
ضد بشری ارتکابی پ

از انتخابات  200٧بررسی کرد .افرادی ک کیفروواست علی شان تنظی
8

٧

شده بود شامل اومورا کنیاتا معاون نخستوزیر و وزیر دارایسی؛ فرانسسی کسیریمسی مسودورا
منشی کابین ؛ محمدحسین علی 9رئی پلی سابق؛ هنسری کاسسجی 10وزیسر صسنعت؛ ویلیسام
روتو 11وزیر آموز وپرور ؛ و جاشوا آراپ سانگ 12مدیر اجرایی رادیو بودند.
بنابراین ،پ

از اودام دیوان ،بسیاری از شهروندان کنیایی معتود بودنسد بس طسور کلسی ایسن

دادرسیها برای مبارزه با فرهنگ بیکیفری ریش گرفت در کشوری بحرانی امری وابل پسذیر
است ،اما این سؤال ب ذهن متبادر میشود ک «آیا متهمان داوطلبان در دیوان حضور وواهنسد
یافت یا اینک همچون نمون های پیشین ،همچنان از چنگال عدالت وواهند گریخت؟»

13

یک مصدا ودیمی ،اما مشهور در وصوصِ عواوبِ بیکیفسری« ،سسانحۀ الکربسی» اسست .در
روزهای انتهایی سال  1988پرواز  103پان امریکن مطابق زمانبندی از فرودگاه هیترو لنسدن

14

عازم فرودگاه جی اف کی نیویورک بود ک توس بمبی بر فراز الکربی در اسکاتلند منهسدم شسد
( 243 .)Boyd, 2001: 125-129مسافر و  11ودمۀ سوار بسر هواپیمسا همگسی کشست شسدند.

()3

4. The Peace Agreement’s Terms Had Kibaki and Odinga
5. Kenya Election Violence: ICC Names Suspects, supra note 2.
6. Kenya Election Violence: ICC Names Suspects, supra note 2.
7. Uhuru Kenyatta, Deputy Prime Minister and Finance Minister
8. Francis Kirimi Muthaura, Secretary to the Cabinet
9. Mohammed Hussein Ali, Former Police Chief
10. Henry Kosgey, Minister for Industrialisation
11. William Ruto, Suspended Education Minister
12. Joshua Arap Sang, Radio Executive
13. Kenya Election Violence: ICC Names Suspects, supra note 2.
14. London’s Heathrow Airport
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یکسال بعد بمب دیگری پرواز  ٧٧2یو تیای فرانس را بر فراز صحرای بزرگ آفریوا منهدم کرد
ک  1٧2کشت شامل همسر سفیر امریکا در چاد ب جا گذاشت )4(.الزم ب ذکر است ک رو

و

سبک بمبگذاری در هر دو اودام یکسان بود (.)Reynolds, 2003: 58-61
س سال بعد ب موجب شسهادت بسالب بسر پسانزده هسزار شساهد ،دو تبعسۀ لیبسی بس نسامهسای
«عبدالباس علی مگراهی» 15مأمور جاسوسی لیبی و «االمسین ولیفس فهسی » 16مسدیر شسرکت
هواپیمایی عرب لیبی ب بمبگذاری پان امریکن مسته شسدند .دروواسست امریکسا ،انگلسستان و
فرانس در رابط با هر دو پرواز  103پان امریکن و  ٧٧2یو تیای بسرای اسسترداد آنسان از سسوی
لیبی نادیده گرفت شد ک این مسئل ب تحری های سازمان ملسل متحسد منجسر شسد )5(.پس

از

مخالفت مجدد لیبی با استرداد اتبا وود ،شش لیبیایی در دادگاه فرانس ب علت بمسبگسذاری
یو تیای ب طسور صیسابی مسته  ،محاکمس و محکسوم شسدند ( .)Reynolds, 2003: 87-91توریبسا
محاکمۀ افراد مسئول بمبگذاری در پروازهای  103پان امریکن و  ٧٧2یو تیای پانزده سال ب
طول انجامید.

()6

بنابراین ،سانح الکربی از نظر مبارزه با بیکیفری یسک موفویست بس شسمار مسیرود .معلسوم
نیست با کیفروواستهای صادره علی شش موام عالیرتبۀ کنیا درباره وشونت پ

از انتخابات

این کشور چگون رفتار وواهد شد؛ اما آنها ه این ظرفیت را دارند ک بسا محاکمسۀ افسرادی کس
بیشتر از همس مسئول جنسایتهای ضسسد بشسسری هستنسسد ،در محسساک کنیسسا یسسا در دیسوان
کیفری بینالمللی ب گون ای وابلپذیر  ،واتم پیدا کنند (بیگی و ووشیاری حاجیبابا:1391 ،
.)189-191

 .2مفهومشناسی در بستر مبارزه با بیکیفری
بحث از بیکیفری در حوو بین الملل کیفری ،اوص از عدم وجود ضسمانت اجسرا در ایسن نظسام
حوووی است .مواردی ک در حوو بینالملل تحت عنوان «جرم و جنایت» شناوت شده اسست
و مستلزم واکنش کیفری تلوی میشوند ،ب نسبت موارد نوض تعهسدات و موسررات بسینالمللسی،
بسیار اندک هستند.
هرگاه بحث از پدیدۀ بیکیفری میشود ،اصل بر آن است ک عملی ک تحوق یافتس  ،نساوض
موررات وانونی بوده و وانون برای عامل آن ،کیفری پیشبینی کرده است .برای تعلسق کیفسر بس
یک شخص ،ناگزیر ،ابتدا باید مسئولیت کیفری وی نیز احراز شود.

15. Abdel Basset Ali al-Megrahi, Libyan Intelligence Officer
16. Al Amin Khalifah Fhimah, Manager at Libyan Arab Airlines
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در معنایی ساده ب زبان حوووی« ،بیکیفری» عبارت است از «ب مجازات نرسیدن کسی ک
مرتکب جرم شده است ».از دیدگاه حوو بینالملل کیفری ک در بروی موارد نوض حوو بشر
را موجب مسئولیت کیفری میداند ،بیکیفری بدین معناست ک «عامالن نوض حوسو بشسر از
هر گون تحویق ،تعویب ،دستگیری و محاکم بگریزند و ب مجازات متناسب با رفتار ضد انسانی
وود نرسند»)Paulussen, 2012: 11-12( .
در گذشت  ،اندیشۀ مبارزه برای اجرای عدالت ب وسیل مجازات جنایتکساران ،گساهی فرصست
بروز مییافت؛ اما مبارزه با بیکیفری ،ب معنایی ک ذکر شسد ،امسروزه ابعسادی گسسترده یافتس و
تال های مستمر و فراوانی صورت پذیرفت است تا جنایتکاران ب دست عسدالت سسپرده شسوند.
چنانک در پی تحوالت یکی دو دهۀ گذشت  ،این مبارزه ،همچون یکی از عوامل اصلی بروسراری
حاکمیت وانون و تضمین ارز های مشترک بشری ب شمار میآید.

()٧

وطعنام های متعدد شورای امنیت مربو ب مسائل و موضو های گوناگون وجسود دارد کس
در آنها مفهوم «مبارزه با بیکیفری» ب کار رفتس اسست؛ بروسی آرای اویسر دیسوان بسینالمللسی
دادگستری ک ب شیوۀ وود ضرورت این مبارزه را مورر نموده است و همچنین عملکرد مراجس
وضایی بین المللی و ملی برای محاکم جنایتکاران ،گواه درک اهمیت و ضرورت این مبارزه برای
اجرای عدالت در سطح بینالمللی است (.)Paulussen, 2012: 14
پدیدۀ بیکیفری ،هر چند در حوو بین الملسل کیفسری از حیسث مصسادیق ،علسل و عوامسل،
مختلف است ،اما مفهوم آن یکسان است .در مفهوم ،بیکیفری عبارت اسست از «مصسون مانسدن
فرد ناوض ووانین کیفری از تحمل ضمانت اجرای پیشبینی شسده بسرای آن عمسل»( .آزمسایش،
18-20:138٧؛ نمامیان و طیبی)11٧-118 :1391 ،
در نظام حوو بین الملل کیفری ،عالوه بسر بروسی از مصسادیق فسو کس مسورد بحسث وسرار
میگیرند ،علل و عوامل دیگری نیز وابل مالحظ هستند .ب عنسوان مثسال ،بسا مراجعس بس مسواد
اساسنام دیوان کیفری بین المللی ،عدم تعریف جنایت تجاوز یا عدم حصول یک توافسق جمعسی
در تعریف و شناسایی این جنایت ،مالحظ میشود(( )8نمامیان .)14 :1386 ،از آنجا ک تا سسال
 201٧ک این جنایت وابل تعویب ،محاکم و مجازات نخواهد بود و با توج ب اینکس مسادۀ 16
اساسنام  ،با اعطای اوتیار توویف دادرسی کس در دیسوان جریسان دارد ،بس شسورای امنیست و از
طرفی تمدید این توویف ،در واو اجازۀ بیکیفری را صادر کرده است .مادۀ  98اساسنامۀ دیسوان
کیفری بینالمللی ،ب ویژه با تفاسیری ک از طرف مؤلفان آمریکسایی دربسارۀ آن بس عمسل آمسده
است ،اجازه میدهد ک مواردی از جنایات بینالمللی در دیوان وابل طسر و رسسیدگی نباشسد و
درنتیج  ،بیکیفری ب طور رسمی مورد تأیید واو شود .مواردی از عدم همکاری دولستهسا کس
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حتی در متن اساسنام نیز ب آن اشاره شده است ،در سطح بینالمللی جساری اسست کس مسان
تعویب ،محاکم و سزادهی جنایتکاران و مجرمان بینالمللی میشود.
پرسشی ک ب ذهن متبادر میشود این است کس بسا توجس بس اعسالم ارادۀ بسینالمللسی در
دیباچۀ اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی و وبل از آن در سسازمان ملسل متحسد از سسال 1950
مبنی بر ضرورت تعویب ،محاکم و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی و پایسان مصسونیتهسا و
التزام دولتها در این مبارزه« ،چگون ممکن است بیکیفری در حوو بینالمللسی کیفسری و در
سطح نظام بینالمللی تا این حد گسترده وجود داشت باشد؟» ب این پرسش اینگون مسیتسوان
پاسخ داد ک بیکیفری در حوو بسینالمللسی ،بیشستر ناشسی از ماهیست وسود حوسو در نظسام
بینالمللی است .این نظام حوووی ،همچنان ک گفت شد ،بسا نظسام حوسو داولسی تفساوت دارد
(آزمایش.)20 :138٧ ،
سازمان ملل متحد در موضو مجازات افراد و مواماتی ک مرتکب نوض فاحش حوسو بشسر
شدهاند ،ب طور جدی وارد شده است .مسئلۀ عمر البشیر ،رئی جمهسور سسودان و حسسن ابسره،
رئی جمهور سابق چاد ،نمون هایی از این موارد هستند .اوسدامات اتحادیسۀ آفریوسا نیسز در ایسن
راستا وابل توج است .این اتحادی وصد دارد برای وود دیوان کیفری تأسسی

کنسد (رمضسانی

ووامآبادی .)93-118 :1393 ،زیرا نمی وواهد عمسر البشسیر و دیگسر موامسات آفریوسایی توسس
صربیها محاکم شوند .این نشان میدهد ب هرحال اودامات موابل با بیکیفسری نتیجس داشست
است ک اتحادیۀ آفریوا ب فکر چنین کاری افتاده است و ب دنبال ایجساد سساوتاری بسرای ایسن
مسئل است.
از سوی دیگر ،سازمانهای منطو ای نظیر اتحادیۀ آفریوا ،اتحادیۀ عسرب ،شسورای همکساری
ولیج فارس بیش از گذشت در صحنۀ بینالمللی فعال شدهاند و سازمان ملسل متحسد همکساری
نزدیکی با این سازمانها داشت است .این ثمرۀ بحثی است ک آوای پتروس صالی پ
جنگ سرد ،در گزار

از واتمس

وود در  1٧ژانوی  1992با عنوان «دسستور کساری بسرای صسلح» مطسر

کرده بود.
ب نظر می رسد این رویکرد بسیار حائز اهمیت باشد ک سازمان ملل متحد بخشی از وظائف
وود در زمین حفظ صلح و امنیت بینالمللی را با همکاری سازمانهای منطو ای ایفا کند و یسا
ب آنها اوتیاراتی واگذار کند؛ اما بحث اساسی ک در این زمین مطر میشسود ایسن اسست کس ؛
متأسفان سازمانهای منطو ای از بازوی اجرایی مناسبی بروسوردار نیسستند کس وطعنامس هسای
سازمان ملل را اجرا کنند .ب عنوان نمون  ،در وصوص بحرانهای کوزوو یا افغانسستان مسیتسوان
گفت ک سازمانهای منطو ای فاود ابزارهای الزم برای اجسرای وطعنامس هسای سسازمان ملسل و
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حفظ صلح و امنیت بینالمللی بودند .با وجود این ،در حسال حاضسر رویکسردی در سسازمانهسای
منطو ای ب وجود آمده است ک برای وود ابزارهای اجرایی نیز ایجاد میکننسد .حتسی شسورای
همکاری ولیجفارس ه ب فکر ایجاد یک بازوی اجرایی افتاده است؛ بنابراین ،انتوال مسسئولیت
از سازمان ملل ب سازمانهای منطوس ای اوسدام وسوبی اسست امسا بس شسرطی کس آن سسازمان
منطو ای با بروورداری از امکانات و ابزارهای اجرایی وود بتواند تصمیمات شورای امنیت در آن
منطو را ب ویژه در وصوص تروریس اجرا نماید .امروزه ،بدون شک تشدید رفتسارهسا و جنایسات
تروریستی و عوب ماندن جوام بینالمللی و منطو ای در واکنش ب این پدیده شوم ،ب ویسژه در
منطو واورمیان  ،تداعی نوعی بی کیفریِ الینحل در زمین موابل و مبارزه با تروریس را ایجساد
نموده است.

 .3قلمرو جرمانگاری تروریسم در اسناد بینالمللی
از سالها پیش ،مبارزه با تروریس یکی از موضوعات عمده مورد نظسر جامعسۀ بسینالمللسی بسوده
است .نخستین حرکت منسج در این وصوص ب دوران جامعۀ ملل بازمیگردد .همانطور کس
وبال اشاره شد در آن دوره ،جامعۀ بینالمللی شاهد اودامات تروریستی عدیده بسود و بسسیاری از
موامات دولتی ،عمومی و همچنین اماکن دولتی و عمومی مورد هدف وسرار گرفتنسد (وربساننیسا،
.)155-15٧ :1383
تأسی

سازمان ملل متحد ب جای جامعۀ ملل ب زمین ای برای موابل با تروریسس  ،منجسر

شد .در آصاز فعالیت این سازمان ،موضو  ،تعریف و نحوۀ موابل با تروریس ب طور همزمان مورد
توج مجم عمومی و شورای امنیت ورار گرفست .از ایسنرو ،سسازمان ملسل متحسد ،در راسستای
اهداف مذکور در سطح بینالمللی ،تهی  ،تدوین و ب تصویب رساندن کنوانسیونهای بینالمللی
را در دستور کار وود ورار داده است (معظمی و نمامیان.)215-21٧ :1393 ،
بنابراین ،در ده های اویر شمار زیادی از کنوانسیونهای بینالمللیِ مفتو ک ابعساد معسین
از تروریس را مورد توج ورار داده است ،جهت مشارکت جهانی ،در مجم عمومی سازمان ملل
متحد و سازمانهای منطو ای ،تنظی و تصویب شده است ک در کنار ه پای و اساسی اسستوار
را برای توفیق در مبارزه با تروریس فراه میآورد (کوشا و نمامیان18٧-189 :138٧ ،؛ کوشا و
نمامیان.)421-423 :1389 ،
هدف اصلی این کنوانسیونها ،ایجاد دریچ ای برای همکاری میان دولتها و موامات وضایی
و اجرایی آنها است .موفویت این همکاری ها در گرو ایسن امسر اسست کس تسا حسد ممکسن تعسداد
بیشتری از دولتها در این همکاریها شرکت کنند .در صیر این صسورت ،وواعسد و موسررات ایسن
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کنوانسیونها ،با توافوات دوجانب و چندجانب ای ک در وصوص معاضسدت وضسایی یسا اسسترداد
مجرمان وجود دارد ،تفاوت چندانی ندارد .دستاورد مه کنوانسیونهای ضد تروریسس سسازمان
ملل متحد ،عالوه بر جرم انگاری انوا گوناگونی از اودامات تروریستی ،صلب بر موان وضایی برای
محاکم جرائ مرتب با تروریس بوده است (دونل.)239-241 :1391 ،
بنابراین ،کنوانسیونهای بینالمللی ضد تروریس سازمان ملل متحد سعی دارنسد بسا توسسعۀ
مبنا و اساس صالحیت وضایی کشورها در مورد جرائ تروریستی این مشکالت را مرتف نمایند،
از جمل در جایی ک رابط ای میان مجرم و کشور دستگیرکننده او وجسود نسدارد ،مگسر حضسور
محض مجرم فراری در ولمرو سرزمینی ک وی را دستگیر میکند (نمامیان.)16٧ :1388 ،
موررات وضایی فو در یک چارچوب بسیار گسترده شسکل مسیگیرنسد و بسرای بس حسداکثر
رساندن امکانات محاکم جرائ تروریستی منظسور شسدهانسد کس از طریسق مسوارد ذیسل صسورت
میپذیرد:
 .1با تضمین اینک جرائ مربوط در ووانین کیفری داولی گنجانده شدهاند؛
 .2با اطمینان یافتن از اینک دولتها از صالحیت وضایی در مورد جرائ مربوطس بروسوردار
هستند و آن را اعمال میکنند؛
 .3با اطمینان از اینک دولتی ک مجرم را در بازداشت دارد؛ یا او را محاکم وواهد کرد یا او
را ب وصد محاکم شدن مسترد وواهد کرد؛
 .4با تضمین اینک ووتی کشسور بازداشستکننسده محاکمس را انجسام ندهسد ،توافونامس هسای
استرداد مجرم ب طور مؤثر عمل وواهند کرد (معظمی و نمامیان.)218 :1393 ،
تعهد اصلی مورر در معاهدات بینالمللی ضدتروریس  ،گنجاندن جرائ مورر در معاهده مورد
نظرِ حوو کیفری داولی و مجازات آنها ب وسیلۀ احکسامی اسست کس شسدت جسرم را مسنعک
میکنند؛ بنابراین راهبردهای الزم برای صالحیت وضایی بسیار گسترده ب محاک  ،در وصسوص
جرائ مورد بحث ،شامل صالحیت وضایی مبتنی بر درونمرزی بودن ،صالحیت وضسایی مبتنسی
بر ملیت مجرم و وربانیان مطابق کلی معاهدات ،صالحیت وضایی مبتنی بر حضسور محسض فسرد
مظنون در ولمرو کشور ،است.
عالوه بر این ،آنها تعهد نسبت ب استرداد هسر مجسرم فسراری مظنسون و شسرو جلسس هسای
دادرسی کیفری علی او را پذیرفت اند .این معاهدات ب منظور تسسهیل اسسترداد مجسرم ،بس طسور
جدی تصریح کردهاند ک جرائ مورد نظر ،جرم سیاسی شناوت نخواهند شسد؛ زیسرا بس موجسب
بیشتر معاهدات مربو ب استرداد ،جرمسیاسی استردادپذیر نیست .بس عسالوه ،ایسن معاهسدات،
انسوا گونساگون همکساری در میسان دولستهسای عضسسو را از همکساری در پیشسگیری از اوسسدامات

 42رویارویی با بیکیفری تروریس ؛ راهبردی نوین در پرتو تحوالت نظام حوو بینالمللی کیفری

تروریستی گرفت تا همکاری در بازجویی و محاکم جرائ مرتب  ،الزامی میدانند.

 .4اجرای قواعد استرداد یا تعقیب :سازوکاری در مقابلهه بها بهیکیفهری
تروریسم
زمانی ک دولتی ،صالحیت کیفری نسبت ب مجرمی را دارد ک در ولمرو دولت دیگر است ،تنها
ابزار حوووی ک میتوان ب واسط آن مجرم فراری را در موابل محکم آن دولست حاضسر نمسود،
استرداد است .استرداد ،تحویل مته از سوی دولتی ک مته در ولمرو آن حضور دارد ،ب دولت
وواهان استرداد ب منظور محاکم یا اجرای حک است .در حال حاضر در چارچوب نظام حوسو
بینالملل ،دولتها در استرداد مجرمان تکلیفی ندارند و چنین امری تنها میتواند از یک معاهده
استرداد ناشی شود (کرمزاده.)٧4 :1381 ،
بر پایۀ چارچوب مورر و در وصوص تروریس  ،میتوان گفت ک اصلب اودامات تروریسستی از
سوی اتبا وارجی در ولمرو سرزمینی یک کشور بیگان ارتکاب مسییابنسد .در چنسین مسواردی،
کشورهای وربانی ب طور معمول از اوتیارات تعویب افراد ب دلیل جرائمی ک در وارج از ولمسرو
سرزمینیشان واو شده اند ،برووردار نیستند .از این رو ،زمانی ک یک مته یا محکسوم از یسک
کشور ب کشور دیگر می گریزد تضمین استرداد وی مستلزم همکاری میان کشورهاست .ب طسور
معمول ،در چنین مواوعی از توافقنام استرداد استفاده میشود ک روی وضسایی آن مبتنسی بسر
دروواست و رضایت است .توافق نامس اسسترداد معمسوال تمایسل یسک کشسور بسرای مشسارکت در
محدودیت جرم و جنایت را منعک

میسازد؛ زیرا بسیاری از کشورها مایل نیستند مکانی برای

نگهداری یک مجرم باشند .ازاینرو ،ب واسط دروواست محض یسک کشسور ،دیگسر هسیه تعهسد
الزامآوری بر کشورها جهت استرداد مجرم تحمیل نمیشود .باوجود این ،چنانچ کشسورها عضسو
معاهده ای بشوند ،تعهد الزام آور استرداد مجرم را موردپذیر

ورار دادهاند .این معاهسدات طبسق

معمول ،مشرو بوده و شرایطی دارند ،همانند تضمین دادرسی عادالن .

()9

کشورها ب موجب اصول و مبانی نظام حوو بین المللی در وبال اسسترداد یسا تعویسب تعهسد
دارند ک از نظر دیوان بین المللی دادگستری سطح اصول و ضواب الزامآور حوو بسینالملسل را
ارتوا میدهد )10(.جدا از وواعد عمومی استرداد ،اصول و ضواب الزامآور حوسو بسینالملسل یسک
اصل پیشدستی حوو بینالملل محسوب میشود ک صیرمؤثر بودن آن امکانپسذیر نیسست.

()11

یک اصل از اصول و ضواب الزامی ب ودری دارای اعتبار است ک هرگون معاهده مغایر با وسود،
شامل منشور ملل متحد را بیاعتبار میکند و ورینۀ نوعی حوو طبیعی مدرن است .بس عنسوان
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مثال ،دادگاه ویژۀ بررسی پرونده سیدرمن بالک 1٧در برابر جمهوری آرژانتین معتود بسود «حسق
رهایی از شب جرم ب موجب حوو بینالملل از عالیترین جایگاه برووردار است؛ یعنی یک اصل
از اصول و ضواب الزامآور ب شمار میرود».

()12

ب عالوه ،کاربرد جهانی وواعد استرداد یا تعویب ک ب طور صریح یا ضمنی از سوی کشورها
ب اجرا درآمده است و همینطور شمار کامل کشورهای امضاکننده بسیاری از کنوانسسیونهسای
مشتمل بر تعهدات الزامآورِ مؤید وواعد استرداد ،ب عنوان اصول و ضواب الزامآور موجسود اسست.
وضات مخالف در پرونده لیبی در برابر انگلستان از این پیشنهاد حمایت کردنسد و اعسالم نمودنسد
ک استرداد یا تعویب حق کشورهاست ک در سطح بینالمللی ب رسمیت شناوت شسده اسست.
واضی اجیبوال 18در نظر مخالف وود نوشت« :ب نظسر مسن و بسا اسستناد بس کنوانسسیون 19٧1
مونترال ،لیبی از حق وانونیِ حمایت برووردار است .استرداد یا تعویب حوی است ک در حوسو
بین الملل ب رسمیت شناوت شده است و حتی عدهای از حوووسدانان آن را یسک اصسل السزامآور
می دانند .من با همکاران وود ،ب ویژه واضی ویرامانتری 19موافو کس لیبسی در صسورت تمایسل،
محق ب تعویب دو لیبیایی مته است».

()13

الزم ب ذکر است ،توافونام های منطو ای در جنوب آسیا ،اروپا و سراسر دنیا ب طور مشساب
از استرداد یا تعویب حمایت میکنند.

()14

با وجود استرداد یا تعویب و جایگاه آن ب عنوان یک اصل الزامآور کس اصلسب نادیسده گرفتس
میشود ،کشورها عادتا از این تعهد بینالمللی چش پوشی کردهاند( )15؛ اما سسانحۀ الکربسی یسک
مصدا است .لیبی و رهبر آن معمر وذافی در حسدود پسانزده سسال ،بسا اعسالم صسریح صسالحیت
وضایی وود ،از استرداد اتباعش ک مته ب بمبگذاری تروریستی بودند ،ب دادگاههای بیگانس ،
سر باز زد (بیگزاده)38-39 :138٧ ،؛ حتی این دعوا در دیوان بسینالمللسی دادگسستری مطسر
شد .هر چند امکان داشت ادعای لیبی نسبت ب صالحیت وضایی مورد پذیر

باشد ،امسا لیبسی

در آصاز از تعویب اتبا وود ب علت جرائمی ک احتماال مورد تکری و حمایت وذافی و رژیمسش
بودند ،وودداری ورزید ( .)Reynolds, 2003: 25این اودام ب نوض وواعد بینالمللی اسسترداد یسا
تعویب و بیکیفریِ بالفعل برای این مجرمان منجسر شسد .از طرفسی اوتالفسات جسدیای وجسود
داشت ک لیبی ب عنوان کشور حامی بمبگذاری تروریستی الکربی ،حتی اگر بخواهد ،نمیتواند
محاکمۀ عادالن ای را علی اتبا وود اجرا کند (.)Morris, 2005: 407

()16

در واو  ،عده ای پیشنهاد دادند ک شاید لیبی با پرداوست وسسارات مسالی بس بسزه دیسدگان
17. Siderman de Blake
18. Judge Ajibola
19. Judge Weeramantry
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الکربی موافوت کند .البت ن ب واسطۀ مفهوم کلی وظیف مبتنی بر حوو بینالملل ،بلک فوس
بعد از آنک امریکا کشف کرد ک لیبی طر هایی برای برنام هست ای دارد و فشسار چشسمگیری
بر این کشور وارد کرد ( .)Labott, 2008: 58-59ب هرحال با گذشت سالها در حالی ک لیبی از
واعدۀ استرداد یا تعویب تخلف کرد ،ب طور الزامی افراد مسسئول حمسالت تروریسستی مشسمول
بیکیفری بودند .چ یک کشور فو تمایلی برای استرداد یا تعویسب مرتکبسان مظنسون نداشست
باشد و چ ب علت نگرانی در مورد حوو بشر از استرداد سر بساز زنسد؛ در هسر صسورت از تعهسد
موسرر در اصسول و ضسواب السسزامآور ،یعنسسی استسسرداد یسا تعویسب ،چشس پوشسی کسرده اسست
) .(Boyd, 2001: 145-148ب طور عملی ،نتیجۀ آن ،اعطای بیکیفری ب افراد مته یسا محکسوم
در وبال جرائ ارتکابی است )1٧(.بخشی از مشسکل ایسن اسست کس بس طسور معمسول کشسورها از
صالحیت وضایی رسیدگی ب پروندههایی ک ماوو آنها در وارج از مرزهایشان ،با دوالت اتبسا
وارجی واو شده است ،برووردار نیستند .استثناح اولی این عسدم صسالحیت وضسایی ،جرائمسی
است ک تحت سیطره اصل صالحیت جهانی ورار میگیرند .نظیر جنایات ضد بشری یا جنایسات
جنگی ).(Sponsler, 1969: 49-50

 .5اِعمال اصل صالحیت جهانی در مواجهه با بیکیفری تروریسم
جرم بینالمللی ،پدیدهای نوظهور در جامع جهسانی معاصسر محسسوب نمسیشسود ،امسا میسزان و
گسترۀ جرائ بینالمللی بیسابو مینماید .ب واو  ،هسر لحظس در گوشس ای از کسره وساکی بس
حوو اساسی و بنیادین انسانها ب شدیدترین وج ممکن تعرض میشسود؛ امسا مرتکبسان ایسن
جرائ ک عموما در زمره کارگزاران دولتی هستند ب انحای مختلف از مجازات شدن میگریزنسد
و عدالت کیفری در مورد آنان اعمال نمیشود (.)Ambos & Stegmiller, 2012: 22-24
«صالحیت جهانی» ب حک یا اصلی از حوسو بسینالمللسی اشساره دارد کس حسق محاکمس
متهمان را ب دلیل جرائمی ک ب طور جهانی توبیح شدهاند ،طوری ک مرتکبان چنسین اعمسالی
دشمن تمام مردم پنداشت میشوند را ب دولتی اعطا میکند ک آنها را در بازداشت نگ داشست
است .بنا بر تمام اهداف عملسی ،صسالحیت وضسایی مبتنسی بسر حضسور محسض مسته در ولمسرو
سرزمینی یک دولت ،ووتی ک ب دالیل سنتیتر بر صالحیت وضایی افزوده شود ،معادل عملسی
صالحیت جهانی وواهد بود .در این زمین ب زع عملگرایان گرایشی وجود دارد تا از ایسن واژه
ب طور وسی تر برای اشاره ب نظام حووویای استفاده کننسد کس تمسام دولستهسای عضسو یسک
معاهده را ملزم میسازد( )18تا عالوه بر آن ،حک ِ «یا محاکم یا استرداد» را جزئی از این مفهوم
بدانند (دونل.)188 :1391 ،
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از اینرو ،اصل صالحیت جهانی ،مبین اوتیار دولتها برای تعویب و مجازات اعمال ارتکسابی
در وارج از ولمرو آنها است .بدون آنک عمل مجرمانۀ ارتکابی ب واسطۀ تابعیت مظنون یا وربانی،
یا لطم ب مناف مستوی آن دولت ،ب وی مرتب شود (کرمزاده.)٧3-٧4 :1381 ،
در واو  ،در اعمال صالحیت جهانی ،یک دولت از جانب جامعۀ بسینالمللسی جهست حفسظ و
اعادۀ نظ جهانی اودام میکند .بدون آنک ارتبا صالحیتی در مفهوم سسنتی بسا جسرم ارتکسابی
داشت باشد .مجرم چنین جرمی نباید در هیه جای کره واکی پناهگاهی امن پیسدا کنسد .طبسق
اصل صالحیت جهانی ،دولتها میتوانند صرفنظر از محل ارتکاب جرم ،تابعیت مجرم ،تابعیست
مجنیعلی  ،یا اوامتگاه آنها ،مرتکب را مورد تعویب و مجازات ورار دهند ،مرتکبی کس در ولمسرو
وود ب او دسترسی پیدا کنند (.)Hall, 2010: 201-245
اصل صالحیت جهانی ،ابتدا در حوزۀ مبارزه با راهزنی دریایی و وریسدوفرو
شد و سپ

بسرده پدیسدار

ب سایر جنایات بینالمللی ،مثل نسلکشی و جسرائ علیس بشسریت تسسری یافست؛

(جرائ بینالمللی ذاتی) یعنی جرائمی ک ارز های اساسی جامعۀ بینالمللسی را مسورد تعسرض
ورار میدهند (نمامیان2٧9-281 ،1391 ،؛ میالنوویه.)121 :1388 ،
بروی از اعمال مجرمانۀ بینالمللی ،همچسون تروریسس  ،هواپیماربسایی ،آپارتایسد و  ...نیسز از
رهگذر کنوانسیونهای بینالمللی ،تحت شمول اصل صالحیت جهسانی وسرار گرفتنسد؛ بنسابراین،
مبنای اصل صالحیت جهانی ،ماهیت جرم ارتکابی؛ و هدف آن اعتالی نظسام جهسانی از رهگسذر
مجازات مرتکبان جرائ بینالمللی است (زمانی.)٧3-٧4 :138٧ ،
البت اصل صالحیت جهانی ،وابلیتهای زیادی در موابل با پدیدۀ بیکیفری و در عین حال،
سوحاستفادۀ ابزاری از انگیزههای صیرحوووی دارد .بر همین اساس ،همواره باید بر محدودیتهای
آن تأکید ورزید .اصل صالحیت جهانی تنها در موابل با جرائ بینالمللی وابل استناد مینمایسد،
جرائ بینالمللی در مفهومی ک مورد پذیر

و شناسایی جامع جهانی ورار گرفت اند .از سسوی

دیگر ،این اصل ،توجیهی برای تعرض ب حاکمیت دولتها جهت دستگیری مجرمان بینالمللسی
نخواهد بود و نظام حوو بینالمللی هنوز از دایرۀ اصل محاکم یا اسسترداد پسای را فراتسر وسرار
نداده است (زمانی.)٧4 :138٧ ،
 .1-5ماهیت و چارچوب
ب طور کلی ،وجود دو نو صالحیت وضایی جهت تعویب یک شخص توس یک کشور ضرورت
دارد :صالحیت برای تجویز؛ و صالحیت برای اجرا« .صالحیت تجویز» یعنی اوتیار و اوتدار یک
کشور برای اینک ووانین ماهوی وسود را بسرای اشسخاص یسا شسرای وساص کاربردپسذیر سسازد.
«صالحیت اجرا» یعنی اوتیار و اوتدار یک کشور برای اجرای وانون علی اشخاص وساص یسا در
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شرای واص .صالحیت اجرا معموال ب طور نسبی مشخص و اثبات آن بس سسهولت امکسانپسذیر
است؛ زیسرا کشسسورهسا از حق تعویب افراد حاضسر در مسرزهسسای مسستول وسسود بسروسسوردارند
) .(Fry, 2002: 173اما صالحیت تجویز پیچیدهتر اسست .بسا وجسود ایسن ،بسر اسساس پسنج اصسل
میتوان از صالحیت تجویز استفاده کرد :الف) «درونمرزی بودن» ،یعنسی اوسدامات ارتکسابی در
داول کشور تعویبکننده واوس شسده باشسند؛ ب) «تابعیست» ،یعنسی فسرد مظنسون تبعس کشسور
تعویبکننده باشد؛ پ) «حمایتی» ،یعنی اودامات ارتکابی چنان وسارت شسدیدی را بس کشسور
تعویبکننده وارد کرده باشد ک مناف حیاتیا

تهدید شده باشسد؛ ت) «شخصسیت منفعسل»،

یعنی بزه دیده ،تبعۀ کشور تعویبکننده باشد؛ ) «جهانشمولی» ،یعنی تمام کشورها وط نظر
از درونمرزی بودن یا تابعیت وربانی یا مظنون ،اجازه دارند فرد را تعویب کنند.
فائسق آمسدن بسر صسسالحیت تجسسویز اصلسب بسیسسار دشسوار اسست ،امسا بسسیاری از محساک
صالحیت الزم جهست تجسویز راجس بس جسرائس تحت صسالحیت جهسسانی را کسسب کسسردهانسد
) .(Schaack, 2001: 147-153در مورد جرم دزدی دریایی ،مثال ،دزدان دریایی مرتکب اوسدامات
وشونتآمیز میشدند ،سپ

با شتابزدگی حوزه وضایی را ترک و کشسور بسزه دیسده را گرفتسار

یک معضل تمامعیار میکردند (تروس .)43-46 :1391 ،ب عنوان مثال ،دیسوان عسالی امریکسا در
پرونده «اسمیت» بر این دیدگاه بود ک دزدان دریایی ،دشمن کل بشریت و مشمول مجسازات از
سوی تمام کشورها هستند.

()19

مصسادیق امسروزی صسالحیت جهسانی بسا محساک «نسورنبرگ» و

«توکیو» در وصوص جنایات جنگی بعد از جنگ دوم جهسانی شسکل مسیگیرنسد کس ایسن نسو
صالحیت را برای پوشسش دادن بس جنایسات جنگسی و جنایسات ضسد بشسری گسستر
( .)Sponsler, 1969: 49-50از سال  ،1940صسالحیت جهسانی گسستر

دادهانسد

بیشستری پیسدا کسرد و

تجارت برده ،واچا مواد مخدر و شب جرم را ه در بر گرفت ( .)Scharf, 2001: 369چند کشور
اروپایی صالحیت جهانی را در حوو داولی وود ب کار بست اند (.)Schaack, 2001: 147-153
درگذشتس  ،ب منظسور استسسرداد «ژنسسرال اگسوستسسو پینسوشسس » 20شیسسلیایی بسس اسسپانیا
)2001:311

(Roht-Arriaza,؛ بسس منظسسور توانمندسسسازی اسسسرائیل بسسرای محکومیسست «آدلسسف

آیشمن» 21ب علت ارتکاب جنایاتی علیس یهودیسان در هولوکاسست ( )Roth, 2001: 15-16و بس
علت رای امریکا در پرونده دمجانجوک 22در برابر پتروفسکی 23برای استرداد یک نگهبسان نسازی
در اردوگاه مرگ ب اسرائیل ب دلیل اینک دشمن کل بشریت محسوب مسیشسد ،بس صسالحیت
20. General Augusto Pinochet
21. Adolf Eichmann
22. Demjanjuk
23. Petrovsky

شماره هفتاد و شش  /سال بیست و چهار  /پاییز 1394

4٧

جهانی توسل شده است( .)Aceves, 2000: 162-164( )20امروزه بس طسور معمسول جنایسات ضسد
بشری ،جنایات جنگی و جنایات نسلکشی در چسارچوب صسالحیت جهسانی وسرار مسیگیرنسد و
ب موجب آن هر دولتی میتواند صرفنظر از تبعیت مته یا درونمرزی بودن ب تعویسب چنسین
جرائمی بپردازد ) . (Sponsler, 1696: 49-50از آنجا ک در بررسیهای فو مشخص میشود ک
معیار و مالک شمول اصل صالحیت جهانی ،نوعا شدت و وواحت جنایات ارتکابی است ،بسدیهی
است ک تروریس نیز ب ویژه در نو مدرن وود -ک در حال حاضر در جریان است -و ب صورت
بین المللی و فراگیر در حال نابودسازی زیرساوتهای بسیاری از کشورها است نیز مشمول اصل
صالحیت جهانی ورار میگیرد.
 .2-5صالحیت جهانی و نقش دیوان کیفری بینالمللی
اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در اول ژوئی  2002الزماالجرا شد و برای اولسین بسار جامعسۀ
بینالمللی را ب یک دادگاه کیفری بینالمللی مجهز ساوت .وجود دیوان ،فارغ از محدودیتهای
صالحیتی آن مؤید پیشرفتی بنیادین در نظام حوو بینالمللسی کیفسری اسست .افسزون بسر آن،
دیوان با هدف ایجاد سسازوکاری در تعویسب و مجسازات اشسخاص در عرصسۀ بسینالمللسی ،مؤیسد
گستر

توج ب حوو بشر و پایان دادن ب جلوههای بیکیفری در مواجه بسا ارتکساب جسرائ

در سطو بینالمللی و جهانی است (رضویفرد و فوی محمدی198-201 :1390 ،؛ رضویفرد و
دیرباز .)6٧ :1392 ،مودمۀ اساسنامۀ دیوان تصریح میکند ک جدیترین جرائ موجسد نگرانسی
کل جامعۀ بینالمللی نباید بیکیفر باوی بمانند و تعویب مؤثر آن جرائ باید بسا اتخساذ اوسدامات
الزم در سطح ملی و از رهگذر اعتالی همکاری بینالمللی صورت پذیرد تا ب بیکیفری مرتکبان
این جرائ پایان داده شود (میرمحمدصادوی .)95-102 :138٧ ،این ،وظیفۀ هر دولت است کس
صالحیت جزایی وود را در مورد اشخاص مرتکب جرائ بینالمللی اعمال کند .بر طبق ماده 1٧
اساسنام  ،صالحیت دیوان تکمیلی است ،ب این معنا ک دیوان فو در مواردی دست ب اوسدام
وواهد زد ک دولتهای ذیصال  ،تمایلی ب اعمال صالحیت نداشت یا از این امر ناتوان باشسند
(زمانی.)٧5 :138٧ ،
بنابراین ،بر اساس اصل تکمیلی بودن صالحیت دیوان کیفسری بسینالمللسی ،حسق توسدم در
رسیدگی ب جرائ بینالمللی تحت صالحیت دیوان ،اصوال از آن دادگاههای ملی است .ایسن امسر
باعث میشود ک حری اصل صالحیت جهانی دادگاههای ملی محفوظ بماند .نگساه اساسسنام در
ایجاد موازن میان صالحیت ملی دولتهای عضو و صالحیت دیوان باعث شده اسست تسا اهتمسام
دادگاههای داولی ب اصل صالحیت جهانی بیش از پیش توسع یابد (.)Francis, 2010: 58-72
بنابراین ،اهمیت اعمال صالحیت جهانی ب طور وضو وابلمالحظ است؛ زیرا در حال حاضر
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هیه دادگاه بینالمللی صالحیت استما تمام پروندههای حوو بینالمللی کیفری را دارا نیست.
ب عنوان مثال ،دیوان کیفری بینالمللی تنها ظرفیت پذیر

انوا پروندههایی ک بدین شر بس

آن ارجا میشوند را دارد :نخست ،تنها میتواند پرونسدههسای مسرتب بسا نسسلکشسی ،جنایسات
جنگی ،جنایات تجساوز و یسا جنایسات ضسد بشسری را اسستما کنسد .تروریسس عمسدتا بس علست
اوتالفنظرهای جهانی در وصوص تعریف آن ،عمسدا از ایسن فهرسست حسذف شسده اسست .دوم،
دیوان فو می تواند یک پرونده را در صورتی استما نماید ک جسرم در ولمسرو سسرزمینی یسک
کشور عضو و یا توس یکی از اتبا کشور عضو اساسنام رم واو شده باشد .سوم ،دیسوان فوس
در صورتی ک شورای امنیت پروندهای را ارجا دهد از صالحیت وضایی برووردار وواهسد بسود.
چهارم ،دیوان در واو یک دادگاه ب عنوان آورین چاره است و لذا تنها تحت شرایطی صالحیت
وضایی دارد ک یک کشور توانایی یا تمایل ب بازجویی و تعویب این مجرمان را نداشت باشد .در
نهایت ،پنج  ،دیوان تنها میتواند افرادی را تعویب کند ک در وبال جرائمی ک تحت صالحیت
وضایی ورار دارند ،بیشترین مسئولیت را داشت باشند .در نتیج اگسر جامعسۀ جهسانی صسرفا بس
دی وان اتکا کند شمار زیادی از مجرمان هرگز اتا محاکم را ه نخواهند دید (نمامیان:1391 ،
.)335-33٧
با این اوصاف ،اصل صالحیت جهانی ،اع از آنکس موجسد حسق یسا تکلیسف رسسیدگی بسرای
دادگاه های ملی در مبارزه با واوعیت بیکیفری جرائ بینالمللسی ولمسداد شسود ،نیازمنسد بسستر
اجرایی مناسب و امکانات الزم است .ب طور والص میتوان عوامل زیر را ب عنوان موان فرآوری
اجرای اصل صالحیت جهانی در رابط با تروریس بیان نمود (زمانی٧5-٧6 :138٧ ،و بیگزاده،
.)2٧-54 :138٧
الف) فودان یا عدم کفایت ووانین داولی مورد نیاز؛
ب) عدم تمایل دادستانها و وضسات تحویسق بس اعمسال اصسل صسالحیت جهسانی در مسورد
تروریس ؛
پ) فودان ارادۀ سیاسی الزم در میان موامات سیاسی برای مبارزه با تروریس ؛
ت) تضمینات ناکافی برای ممانعت از وروج از کشور ،در مواردی متهمان جرائ بینالمللسی
با کسب اطال از شرو تحویوات در مورد اتهاماتشسان توسس موامسات وضسایی محلسی ،وبسل از
صدور ورار وضایی مناسب جهت در دسترس ماندن ،سریعا از کشور مزبور وارجشدهاند؛

()21

) امتنا دادگاهها از استرداد یا محاکم فرد مته ب ارتکاب جرم بینالمللی و نیز ابهام در
موررات وراردادی راج ب اولویت وظیف تعویب بر تکلیف استرداد (وضی الکربی)؛
ج) مشکالت وانونی و عملی جم آوری ادل اثبات جرم مته ب ارتکاب جرم بینالمللی.
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 .3-5تروریسم بهمثابۀ جنایتی تحت صالحیت جهانی
تروریس ب طور واص ب شدت موضو بحثوجدل ورار گرفت اسست و عسدۀ کثیسری نسسبت بس
شمولیت آن ب مثابۀ یک جرم ضد بشری یسا جسرم جنگسی اعتسراض دارنسد ( )Fry, 2002: 174و
دیوان هنوز ب صراحت مدعی صالحیت وضایی بر این جرم نشده است (.)Morris, 2005: 410
ب طورکلی دو استدالل مه ب نف تعمی صالحیت جهانی ب تروریس وجود دارد؛ نخست،
تمام کشورها در تضمین صلح و امنیت جهانی ک تروریس آن را تهدید میکند ذینف هسستند
و لذا تمام کشورها باید وادر ب تعویب تروریستهای مته باشند .دوم ،کشورهای ثالسث زمینس
بیطرفان تری را برای تعویب تروریستها ک اصلب شامل امور سیاسی است ،فراه میسازند.
صالحیت جهانی هنوز در جامع بینالمللی موردنیساز اسست و دیسوان هسر پرونسدهای را کس
میتواند یا احتماال باید بتواند ،اسستما نمسیکنسد (.)Schaack, 2001: 144; Morris, 2005: 17
گاهی اووات تعاریف بغرنج از آنچ ب جنایت ضدبشری ،جنایت جنگسی و در کسل بس صسالحیت
وضایی سر میزند ،اجازه میدهد مجرمانی ک نمیتوانند آستان باالی تعیینشده توسس دیسوان
و سایر دادگاهها را برآورده کنند ،مشسمول بسیکیفسری بشسوند .اعمسال تروریسستی نظیسر ووسای
پیرامون بمبگذاری الکربی( .)Morris, 2005: 412( )22حمل داعش ب عرا و سوری و کشستار
معروف ب اسپایکر در عرا  )23(،مبین این امر هستند .این نتیج ناعادالن مغایر با تمایل جسدی
جامعۀ بینالمللی برای احراز مسسئولیت کیفسری فسردی مجرمسان در وبسال جنایسات ارتکسابی و
تضمین صلح و امنیت جهانی است (.)Harms, 2000: 162

 .6فرایند مقابله با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در حقوق بینالملل
کیفری
در دو دهۀ اویر تروریس ب مثابۀ یک پدیدۀ مجرمان با رشد فزاینده همراه بوده است؛ از اینرو،
علیرص تال

جامعۀ بینالمللی در شناسایی و مبارزه با آن ،تساکنون مسوفویتی در ایسن زمینس

حاصل نشده است و این جرم ب گون ای شدید ،وطرناک و با توسل ب شیوههای مدرن در حسال
تکرار است؛ چرا ک امروزه گروههای تروریستی با استفاده از تجهیزات و فناوری روز توانست انسد
توریبا در هر منطو و مکانی ک اراده کنند اودامات وود را سسازماندهسی کسرده و بس اجسرا در
آورند (سبزوارینژاد و نمامیان.)185 :1393 ،
ب عالوه ،از آنجا ک تاکنون تعریف جامعی از تروریس ارائ نشده است ،اما مطسابق اسسناد و
معاهدات بینالمللی ،تروریس باید در چارچوب جنایت ضدبشری یا جنایت جنگی ولمداد شسود
تا تروریس در چارچوب صالحیت جهانی وابل تعویب باشد .اینک کشسورها در چسارچوب تعهسد
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الزامآور استرداد یا تعویب ورار دارند ،این سؤال مطر میشود« :ب طور کلی چگون میتسوان بس
بیکیفری اودامات تروریستی پایان داد؟»
نخست ،جامعۀ بینالمللی باید با تعجیسل شایسست  ،تعریسف تروریسس را بپسذیرد .از ایسنرو،
مصادیق تروریس در چارچوب «کنوانسیون جام ملل متحد راج ب تروریس بینالمللسی»

()24

شامل کشتار عمدی و صیروانونی ،تسبیب عمدی جراحست جسسمی شسدید ،یسا تسسبیب عمسدی
وسارت شدید ب اموال وصوصی و یا دولتی ب منظور ارعاب عموم مردم یا واداشتن دولت یسک
کشور ب پیگیری یا عدم پیگیری یک عمل واص میباشند .این یک توصسیف مناسسب و مکفسی
است ک جامعۀ بینالمللی ب طور محتمل با آن موافوت وواهد کرد و هر زمان موتضی باشد وید
تحدید تعهد را اتخاذ وواهد نمود .تعریسف تروریسس حسائز اهمیست اسست؛ زیسرا هسر جرمسی در
چارچوب صالحیت جهانی وابلیت تعویب ندارد.
دوم ،جامعۀ بینالملل ی پ

از توافسق در وصسوص ماهیست تروریسس بایسد اذعسان دارد کس

تروریس ب سهولت در چارچوب جنایات ضد بشری یا جنایات جنگی است.
سوم ،از آنجا ک حسب مووعیت ،تروریس یک جنایت ضد بشری یا جنایست جنگسی اسست،
جامعۀ بینالمللی باید تصدیق کند ک کشورها میتوانند صالحیت جهانی را علی تروریستهای
مظنون اعمال نمایند (.)Morris, 2005: 337
چهارم ،اینک کشورها باید تعهد وود در وبال استرداد یا تعویب اعمال ناروای بینالمللسی از
وبیل تروریس را ب رسمیت شناوت و از آن پیروی نمایند و بدانند این تعهد ،یک اصل الزامسی
است )25(.از آنجا ک کشورها این تعهد صیر اثربخش را در برابر استرداد یا تعویب دارند باید ایسن
تعهد بینالمللی علی تروریستها را یا با استرداد یا با تعویب مته در هسر جسا کس یافست شسود
تکمیل نمایند .با این حال ،از آنجا ک میتوان تروریس را یک جنایت ضد بشسری و یسا جنایست
جنگی محسوب کرد ،کشورها میتوانند در صسورت صیسرممکن بسودن اسسترداد ،تروریسستهسای
مظنون را ب موجب صالحیت جهانی مورد تعویب وسرار دهنسد .بس عسالوه ،بسا بس کسارگیری ایسن
چارچوب روشن میشود ک تروریستها در سراسر دنیا نمیتوانند پشت پرده بیکیفسری پنهسان
شوند.
یوینا این رویکردی بدی است .بر این اساس با پیوند مفاهی فسو السذکر پایسان بسیکیفسری
تروریس محوق میشود ( .)Mazzochi, 2011: 101-102از آنجا ک تروریس بزرگترین تهدیسد
برای صلح جهانی امروز شناوت شده است ،جامعۀ بسینالمللسی بیشستر از همیشس بسرای پایسان
بیکیفری آن تحت فشار ورار دارد (نمامیان و سهراببیگ.)124 :1391 ،
با توج ب تحوالت یک دهۀ اویر در چارچوب نظام حوو بینالمللسی کیفسری ،در راسستای
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امر موابل با بیکیفری اودامات تروریستی گروههسای تکفیسری همچسون گسروه داعسش ،عملکسرد
سازمان ملل متحد وابلتأمل وواهد بود؛ چرا ک طی شکلگیری جنایات ارتکابی گسروه داعسش،
شورای امنیت سازمان ملل متحد ب رص اتخاذ سیاستهسای گزینشسی و دوگانس در مواجهس بسا
اودامات تروریستی ،در شناسایی این گروه بس مثابسۀ یسک گسروه تروریسستی مبسادرت بس صسدور
وطعنام های  1٧( 2160ژوئسن  1٧( 2161 ،)2014ژوئسن  30( 2169 ،)2014ژوئیس ،)2014
 15( 21٧0اوت  )2014و  12( 2199فوری  )2015نمود .افزون بر ایسن ،در چسارچوب حوسو
مبارزه با بیکیفری تروریس است ک در این زمین اولین موضو  ،اثبات تروریستی بسودن گسروه
داعش براساس معیارهای بینالمللی است .از این رو ،دو معیار برای شناسایی یک گروه ب عنوان
گروه تروریستی در حوو بینالملل وجود دارد؛ معیار اول اینک یک گروه اگسر بسروالف حوسو
بینالملل باشد ،میتواند گروه را تروریستی جلوه دهسد و معیسار دوم؛ اوسدامات گسروه اسست کس
داعش بر مبنای هر دو معیار ،تروریستی محسوب میشود و بر همین اسساس الزم اسست دولست
عرا و سایر دولتها از طریق شورای امنیت سازمان ملل تال

کنند تا گروه داعش ضمن درج

در فهرست سازمانهای تروریستی ،آثار حوووی متعدد بر عملکرد این گروه و حامیان آن اعمسال
شود .ب عالوه ،بر پای اسناد ،معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللسی و منطوس ای ضسد تروریسس
دولتها متعهدند تا از هر گون حمایت از تروریستها وودداری کنند و برای مبارزه با تروریسس
با دیگر دولتها و سازمانهای بینالمللی همکاری کنند (عبدالهی.)1393 ،
افزون بر آن ،برای موابل با بیکیفری مصسادیق جنایسات تروریسستیِ ارتکسابی گسروه داعسش
ب وضو در مواد  5تا  9اساسنام رُم دیوان کیفری بینالمللسی موسرر و تبیسین شسده اسست .بسر
اساس ماده  ٧این اساسنام  ،این گروه مرتکب جرائ علی بشریت و بسر اسساس مساده  8مرتکسب
جرائ جنگی شدهاند .از اینرو ،اودامات تروریستی در چارچوب تعریسف جنایسات علیس بشسریت
مورر در مادۀ  ٧اساسنام ورار میگیرد .بر این اساس ،اودامات تروریستی کس بس میسزان کسافی
گسترده و سازمان یافت و در راستای پیشبرد سیاست دولتی یسا سسازمانی باشسند ،مسیتوانسد در
چارچوب تعریف جنایات علی بشریت ورار گیرد .ب استناد اصول کلی کس در مسواد  22بس بعسد
اساسنام وجود دارد ،هرگون معاونت و مشارکت با این گروهک جرم محسوب میشسود .بسا ایسن
تفاسیر ،اصل جرمی ک گروه داعش در حال ارتکاب آن است و نیز معاونت و شراکت بسا آنهسا در
زمرۀ جرائ علی بشریت محسوب میشود و مرتکبان این جرم و معاونان و مشارکتکنندگان در
این جرم نیز وابلتعویب و پیگیری هستند.
با وجود این ،اثبات جرائ ارتکابی توس گروه داعش ،موضو چندان پیچیدهای نیسست کس
یک کمیتۀ حویوتیاب نتواند در موام بررسسی ابعساد گونساگون موضسو و تحویوسات الزم باشسد.
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اساسنام رُم ب صراحت جرائ ارتکابی را پیشبینی کرده است و مؤثرترین راهبرد بسرای تعویسب
کیفری این جرائ مطابق اساسنام  ،آن است ک شورای امنیت سازمان ملل متحد ایسن موضسو
را دروواست کند تا با این دروواست ،کشورهایی ک معاونت و مشارکت کردهاند ،تحت تعویسب
کیفری ورار گیرند .در همین زمین بسیار ب جا وواهد بسود کس مصسادیوی از جسرائ و جنایسات
تروریستی در کنفران

کشورهای عضو اساسنام دیوان ک در سال  201٧تشکیل وواهد شسد،

مورد جرمانگاری ورار گیرند.
عالوه بر این ،تأسی

یک محکمۀ کیفری مختل در سوری مسیتوانسد بسترسساز موابلس بسا

بیکیفری و اجرای عدالت در فوسدان محاکمس در دادگساههسای داولسی سسوری و دیسوان باشسد
(آواییجنتمکان و وریشی.)1004 :1392 ،

فرجام
بیشک مبارزه با بیکیفری و مجازات مرتکبان جرائ ن تنها صلح و امنیت را در جوام داولسی
ب ارمغان میآورد ،بلک نوش مهمی در صلح و امنیست پایسدار در جامعسۀ بسینالمللسی هس دارد.
بنابراین ،مرتکبان جرائ باید تحت پیگرد ،محاکم و مجسازات وسرار گیرنسد ،امسا در عسین حسال،
اجرای عدالت وود مستلزم رعایت حوسو مرتکبسان جسرائ در کلیسۀ مراحسل اعس از تحویسق و
رسیدگی و همچنین احترام ب اصول کلی حوو کیفسری اسست .ووسای حساد شسده در کنیسا و
سانحۀ الکربی و آنچ توس داعش در حال ووو است ،اثبات کردهاند در عصر بیکیفسری وسرار
داری  .همین امر ،چالشهای بسیار زیادی را بر رویکرد جامعسۀ بسینالمللسی بس جسرم تروریسس
تحمیل میسازد.
جامعۀ بینالمللی باید در مورد تعریفی جام از تروریس ب توافق برسد و بس همسین دلیسل
تروریس را ب عنوان یک جنایت ضد بشری یا یک جنایت جنگی منو ب شرای  ،طبوس بنسدی
کند .پ

از آن باید از صالحیت جهانی برای تروریس استفاده شود و این متجساوزان بسزرگ بس

صلح و امنیت جهانی ،مورد تعویب یا مسترد شوند.

()26

تنها با تحمیل تعهد استرداد یا محاکمس

ب عنوان یک هنجار از اصول و ضواب الزامآور حوو بینالملل بسر کشورهاسست کس مسیتسوان
تروریستهایی مثل تروریستهای درگیر در بمبگذاری الکربسی را محاکمس کسرد .اگسر جامعسۀ
بینالمللی این تعهدات را مفهومسازی کند میتواند واکنشی عظی را در واتم دادن ب پدیسدۀ
بیکیفری در مواج با اودامات تروریستی صورت دهد.
افق و چش انداز تأسی

و ایجاد یک مرج کیفری بینالمللی کارآمد و مؤثر ،همواره نیسازی

است ک در نظام بینالمللی ضرورت آن ب شدت احسساس مسیشسود .از ایسنرو ،دیسوان کیفسری
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بینالمللی برای انجام رسالت وود یعنی اجرای عسدالت کیفسری جهست تحوسق صسلح جهسانی و
مواجه با بیکیفری ،ناگزیر از داشتن ارتبا با دیگر نهادهای

بینالمللی است.

عالوه بر این ،در اعمال اصل صالحیت جهانی و موابل با بیکیفری ،دادگاههای ملی در واوس
از جانب جامعۀ بینالمللی اودام میکنند و از اینرو بایسد منساف بسینالمللسی را بسر منساف ملسی
اولویت دهند .اصل صالحیت جهانی در چارچوب حوو بینالملل عسام وسرار دارد؛ امسا ایسن امسر
بدان معنا نیست ک این اصل در مورد تمسام جسرائ یسا توسس همس دولستهسا ،بسدون هرگونس
محدودیت ،اعمال شود .هنوز مسئلۀ جرائ تحت شمول اصل صسالحیت جهسانی بس طسور کامسل
حلنشده است ،هرچند توافق بر این است ک دزدی دریایی ،بردگی و روی هسای مشساب  ،جسرائ
جنگی ،جرائ علی بشریت و نسلکشی مشمول این اصل هستند .از سوی دیگسر ،هنسوز حوسو
بینالملل عام ب این سؤال پاسخی دویق نداده است ک «آیا برای اعمال اصل صالحیت جهسانی،
حضور مته در کشور محل رسیدگی ضروری است یا ویر؟»
با این حال ،شناسایی اصل صالحیت جهانی و توسع آن ب ولمرو فراگیر در سطح جهسان را
باید ب فال نیک گرفت .هرچند باید ب انتظار نشست تا در پرتو رویۀ وضایی ،ب ویژه رویۀ دیسوان
کیفری بینالمللی ،کاربردهای مثبت اصل صالحیت جهانی افزایش ،و راههای سوحاستفاده از آن
تولیل یابد.
با وجود این ،اگرچ در موابل با پدیده بیکیفری در دیوان کیفری بینالمللی و دیگر مراج
وضایی بینالمللی ،فعال و اثرگذار هستند ،اما ب دلیل محسدودیت منساب مسالی و امکانسات ،ایسن
مراج امکان تعویب و رسیدگی کامل عدالت کیفری را ندارند؛ چنانک دولتهای محسل ووسو
ارتکاب جرائ بینالمللی نیز ب دلیل ناتوانی یا عدم تمایل ،در ایفای کامل عدالت کیفری موفسق
نیستند .از اینرو ،برای پوشش وألهای موجود ناشی در مراج مزبسور ،نوسش کلیسدی سسازمان
ملل متحد ب عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میسان بسسیار برجسست تسر از
دیگر سازمانهای بینالمللی است ک با تمرکز بر اجرای صحیح موررات و معاهدات بینالمللسی،
امکان مواجه یا موابل با بیکیفری را در کلیۀ جسرای و پدیسدههسای دهشستناک بسینالمللسی و
جهانی را از طریق حصول اجما میان دولتها فراه میکنند.
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حقوق (مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی) ،شمارۀ .1-26 :٧
گیلبرت ،جف ( ،)1391واکنش به جرائم بینالمللی ،ترجم پیمان نمامیان و رضا ایازی ،تهران :پلی

بینالملسل

ناجا ،چاپ اول.
معظمی ،شهال و پیمان نمامیسان ( ،)1393حقوق مبارزه با تروریسم هستهای در اسناد بهینالمللهی ،تهسران:
دادگستر ،چاپ اول.
میرمحمدصادوی ،حسین ( ،)13٧5دادگاه کیفری بینالمللی ،تهران :میزان.
میرمحمدصادوی ،حسین (" ،)138٧بیکیفری ناشی از وألهای موجود در اساسنام دادگساه کیفسری بسینالمللسی"،
مجموعه مقاالت همایش مقابله با بیکیفری و سازمان ملل متحد ،تهران :انجمن ایرانی مطالعات سازمان
ملل متحد ،چاپ نخست.
میالنوویه ،مارکو (" ،)1388اتهامات دادستان دیوان کیفری بینالمللی در وصوص رئی جمهور سسودان بس دلیسل

ارتکاب نسلکشی ،جنایات جنگی و ضد بشری در دارفور" ،ترجم پیمان نمامیسان ،بهولتن مرکهز ملالعهات

5٧

1394  پاییز/  سال بیست و چهار/ شماره هفتاد و شش
.1  شماره، دانشکدۀ حوو و علوم سیاسی دانشگاه تهران،عالی بینالمللی

 فصلنامۀ حقوق و مصهلحت،" "بررسی دالیل جرمانگاری تروریس در اسناد بینالمللی،)1388(  پیمان،نمامیان
.4  شماره،)(کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 فصهلنامه،"  "صالحیت وضسایی دیسوان کیفسری بسینالمللسی در رسسیدگی بس تروریسس،)1390(  پیمان،نمامیان
.60-84 :51  شماره،ملالعات راهبردی
 بنیساد حوسووی میسزان بس: تهسران،  ترجمس، واکنشهای عدالت کیفری به تروریسهم،)1390(  پیمان،نمامیان
. چاپ اول،انجمن ایرانی حوو جزا

سفار

، هنجارها و راهبردهای مبهارزه بها تروریسهم، چالش ها: حقوق بینالملل کیفری،)1391(  پیمان،نمامیان
. چاپ اول، مجم علمی و فرهنگی مجد:تهران

 فصههلنامه ملالعههات،"  "حوسسو کودکسسان در مخاصسسمات مسسلحان،)1391(  پیمسسان و سسسبحان طیبسی،نمامیسان
.39-50 :9  شماره،بینالمللی پلیس
،" "مبارزه با تروریس ؛ راهبردی مؤثر در تحوق صلح عادالنس جهسانی،)1391(  پیمان و محمد سهراببیگ،نمامیان
 شسماره،)فصلنامه ملالعات راهبردی جهانیشدن (مرکز ملی ملالعات جهانیشدن ریاست جمهوری
.٧٧-114 :6

منابع التین
Aceves, William J. (2000), “Liberalism and International Legal Scholarship: The Pinochet
Case and the Move toward a Universal System of Transnational Law Litigation”, 41
HARV. INT’L L.J. 129.

Ambos, Kai & Ignaz Stegmiller (2012), “Prosecuting international crimes at the International
Criminal Court: is there a coherent and comprehensive prosecution strategy?”, Springer,
DOI 10.1007/s10611-012-9384-z.

Anderson, Kenneth (2009), “The Rise of International Criminal Law: Intended and
Unintended Consequences”, The European Journal of International Law, Vol. 20, No. 2.
Francis, L. & J. Francis (2010), “International Criminal Courts, the Rule of Law, and the
Prevention of Harm: Building Justice in Times if Injustice”, in: International Criminal
Law and Philosophy, Larry May/ Zachary Hoskins (eds).

Fry, James D. (2002), “Comment, Terrorism as a Crime against Humanity and Genocide: The
Backdoor to Universal Jurisdiction”, 7 UCLA J. INT'L L. & FOREIGN AFF.
Golash, D. (2010), “The Justification of Punishment in the International Context”, in:
International Criminal Law and Philosophy , Larry May/Zachary Hoskins (eds).

Gutman, Roy W. (2000), Remarks at the Dinner for Boston Area International Law Professors
at New England School of Law, 6 NEW ENG. INT'L & COMP. L. ANN. 1, 2.

 رویارویی با بیکیفری تروریس ؛ راهبردی نوین در پرتو تحوالت نظام حوو بینالمللی کیفری58
Hall, C. (2010), “The Role of Universal Jurisdiction in the International Criminal Court
System”, in: FICHL Publication Series No. 7, Complementarity and the Exercise of
Universal Jurisdiction for Core International Crimes, Morten Bergsmo (ed).

Harms, Brian (2000), “Holding Public Officials Accountable in the International Realm: A
New Multi-Layered Strategy to Combat Corruption”, 33 CORNELL INT'L L.J. 159, 162.
Kenya Election Violence: ICC Names Suspects, BBC NEWS, Dec. 15, 2010,
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11996652.
Kuperstein, Slava (2010), Kenyans Question ICC Authority, HUM. RTS. BRIEF, Oct. 13,
available at http://hrbrief.org/2010/10/kenyans-question-icc-authority/.
Labott, Elise (2008), U.S. Libya Deal Closes Book on Lockerbie, CNN NEWS (Aug. 14),
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/َAfrica/08/14/lockerbie/index.html.
Mazzochi, Sarah (2011), “The Age of Impunity: Using the Duty to Extradite or Prosecute and
Universal Jurisdiction to End Impunity for Acts of Terrorism Once and For All”,
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY LAW REVIEW, No. 14.

Morris, Madeline (2005), “Terrorism: The Politics of Prosecution”, 5 CHI. J. INT’L L. 405,
407.
Morris, Madeline H. (2001), “Universal Jurisdiction in a Divided World: Conference
Remarks”, 35 NEW ENG. L. REV.
Mullins, C. & Rothe, D. (2010), "Ability of the International Criminal Court to Deter
Violations of International Criminal Law", International Criminal Law Review, 10 (5).
Paulussen, Christophe (2012), Impunity for International Terrorists? Key Legal Questions and
Practical Considerations, ICCT – The Hague Research Paper.
Reynolds, Paul (2003), UTA 772: The forgotten flight, BBC NEWS (Aug. 19),
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3163621.stm.
Reynolds, Paul (2003), UTA 772: The forgotten flight, BBC NEWS (Aug. 19),
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3163621.stm.
Roht-Arriaza, Naomi (2001), “The Pinochet Precedent and Universal Jurisdiction”, 35 NEW
ENG. L. REV. 311, 311.

Roth, Kenneth (2001), “The Case for Universal Jurisdiction”, FOREIGN AFFAIRS
(Sep./Oct.),

http://www.foreignaffairs.com/articles/57245/kenneth-roth/the-case-for-

universal-jurisdiction
Rt. Hon. Colin Boyd (2001), Police Investigations of “Politically Sensitive” or High Crime
Profile Crimes: The Lockerbie Trial, Presented at the International Society for the Reform

59

1394  پاییز/  سال بیست و چهار/ شماره هفتاد و شش
of

Criminal

Law’s

15th

International

Conference,

2-3

(Aug.

28),

http://www.isrcl.org/Papers/Boyd.pdf.
Rt. Hon. Colin Boyd (2001), Police Investigations of “Politically Sensitive” or High Crime
Profile Crimes: The Lockerbie Trial, Presented at the International Society for the Reform
of

Criminal

Law’s

15th

International

Conference,

2-3

(Aug.

28),

http://www.isrcl.org/Papers/Boyd.pdf.
Schaack, Beth Van (2001), “In Defense of Civil Redress: The Domestic Enforcement of
Human Rights Norms in the Context of the Proposed Hague Judgments Convention”, 42
HARV. INT’L L.J. 141.

Scharf, Michael P. (2001), “Application of Treaty-Based Universal Jurisdiction to Nationals
of Non-Party States”, 35 NEW ENG. L. REV.
Scharf, Michael P. (2001), “Application of Treaty-Based Universal Jurisdiction to Nationals
of Non-Party States”, 35 NEW ENG. L. REV. 363, 369.
Sponsler, Thomas J. (1969), “The Universality Principle of Jurisdiction and the Threatened
Trials of American Airmen”, 15 LOY. L. REV.
Sponsler, Thomas J. (1969), “The Universality Principle of Jurisdiction and the Threatened
Trials of American Airmen”, 15 LOY. L. REV. 43.
Sponsler, Thomas J. (1969), “The Universality Principle of Jurisdiction and the Threatened
Trials of American Airmen”, 15 LOY. L. REV. 43.
Van Schaack, Beth (2001), “In Defense of Civil Redress: The Domestic Enforcement of
Human Rights Norms in the Context of the Proposed Hague Judgments Convention”, 42
HARV. INT’L L.J.

