
 

 
 

 

 

 

 

 صالحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه

 المللی و پیگیری جرایم بین
 دکتر کابک خبیری

 ناز جدلی دکتر صفی
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 (1)مقدمه
آ  دسوته از افعوال   اتمللی به  جرایم بین

د كه به س ب ق احت و شو مجرمانه اطالق می

جامعوه   ،شرا ت ذاكی و یا دامنه ك عات منفوی 

اتمللوی   جهانی  ا متضر  و وجدا  عمومی بین

ند. به بیوا  دیگور   كن دا  می ثر و جریحهأمت ا 

گونوه   ثر ناشی از مشاهده ا ككاب ایون أتم و كأك

كوه  حودی عمومیوت دا د      اعمال سو عانه بوه  

ثر أجامعووه بشووری  ا د  طیفووی گسووترده متوو

بووه اصووول و  یاتمللوو نمایوود. جوورایم بووین مووی

شووند كوه بوه سو ب      هایی متعرض می ا زش

اتملل وصف جهوانی   اهمیتشا  د  حقوق بین

اتمللوی   و جامعه بین است دهشها اطالق   بدا

 و  وظیفه صیانت از آ   ا به عهده دا د. از این

ایم حقوووق اتمللووی گوواهی جوور  جوورایم بووین

شوووند. فهرسووت  اتملوول نیووز نامیووده مووی بووین

اتمللوی   جرایمی كه مشوش نظم عمومی بوین 

ده اسوت.  شو كر  به مرو  زما  طوتنی ،هستند

كشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی  نسل

اتمللووی  و كرو یسووم از مصووادیق جوورایم بووین 

 هستند.  

جوورایم  1آنتونیووو كسسووه بووه عقیووده  

 ؛اتمللی است ی بیناتمللی نقض قواعد عرف بین

هوای   قواعدی كه به منظو  پاسدا ی از ا زش

اتمللووی د  نظوور گرفتووه  اساسووی جامعووه بووین

                                      
1. Antonio Cassese  

اند. وی د  خصوص مقابله با ایون جورایم    شده

كنود كوه منفعوت جهوانی ایجواب       اضافه موی 

اتمللووی از مجوورای  كنوود كووه جوورایم بووین مووی

 حیت جهوانی موو د پیگورد قورا  گیرنود     صال

(Cassese, 2003, p.23). 

اصل صوالحیت   ،بندی حقوقی د  كقسیم

 (2)اتمللی د  دسته حقوق كیفری بین 2جهانی

ها  دوتت ،گیرد. د  این شاخه از حقوق قرا  می

مجازند صالحیت كیفری محاكم ملی خوود  ا  

كحت شورایوی بوه    ،سرزمینی است كه اصاتتاً

جرایمی كه خا ج از محودوده سورزمینی بوه    

د. اعمووال وقوووع پیوسووته نیووز گسووترش دهنوو

صالحیت بر اساس حاكمیت بر سورزمین، بوه   

معنای شمول صالحیت نسو ت بوه جرایموی    

 حاكمیت یك كشوو      یاست كه د  قلمرو

گونه كه  دهد كه ات ته حقوق داخلی هما  می

به كد یج د  موا دی شوكلی از   ،ذكر آ   فت

 ا پذیرفتوه اسوت.   « برو  مورزی » صالحیت 

نود از اصول   ا این موا د بوه طوو  كلوی ع وا ت    

صووالحیت شیصووی )فعووال و غیوور فعووال(؛    

 (3)صالحیت حمایتی و صالحیت جهانی.

صالحیت د  حقیقت به معنای پیونود و  

ا ك اط است و جستجوی دادگاه صاتح به ایون  

معنی است كه دعووی موجوود  ا بوه محواكم     

كوا  ا ك اط داد. به طو  كلوی   كدام كشو  می

                                      
2. Universal Jurisdiction (English), Compétence 
Universelle (French) 
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و كور   و وفق اصوول داد سوی عادتنوه صوحیح    

كر با منافع قضایی این است كه جورم یوا    قرین

جوورایم د  مجوواو ت بووا محوول ا ككوواب مووو د 

پیگرد و محاكمه قرا  گیرند. اما اگر دوتتی د  

اتملل كه بوا دوتوت یوا     مو د جرایم خویر بین

های دیگری قورا داد معاضودت قضوایی     دوتت

د   ؛اعموووال صوووالحیت جهوووانی كووورد ،دا د

د سووی و حقیقوت مووا دی چووو  سوهوتت دا   

منافع و  احتی طرفین دعوی، كجانس قوانین 

گیورد.   نظر نمی كیفری و قواعد داد سی  ا د 

دوتت مو د بحث به موجب صیانت  ،مقابل د 

اتمللوی   های اساسی و مهم جامعه بین از ا زش

به ایون كركیوب صوالحیت     .شود وا د عمل می

كنود و   های خود  ا كوجیوه موی   قضایی دادگاه

 دهد.   یم بدا  مشروعیت

اتمللووی  ا  چنانچووه موضوووع حقوووق بووین

موضوع جامعوه بشوری بودانیم و بوه حقوایق      

كوجه نداشته باشیم  ،موجود آنچنا  كه هست

 ،اتمللی  ا آنچنا  كه بایود باشود   و حقوق بین

د  نظوور بگیووریم، آنگوواه عملكوورد عضوووی از  

جامعه بشری د  پاسودا ی و حمایوت منوافع    

امووا اگوور پووذیر خواهوود بووود.  همگووا  كوجیووه

هووای حوواكم  ا كنهووا موضوووع حقوووق   دوتووت

د  این صو ت اعموال   ،اتملل فرض بدا یم بین

كوووا   صووالحیت جهووانی  ا بووه دشوووا ی مووی

كوجیه نمود كه د  نهایت به منزته دخاتت د  

شوا  فورض    ها و اموو  داخلوی   حاكمیت دوتت

 شود و مو د نكوهش واقع خواهد شد. می

ت صالحیت جهانی صورف نظور از كابعیو   

علیه و یا محل وقووع جورم بوه     متهم و مجنی

های ملوی امكوا   سویدگی بوه      قضات دادگاه

اتمللی  ا اعوا كورده اسوت.    جرایم حقوق بین

به طو  كلوی دو شوكل از صوالحیت جهوانی     

و  3وجووود دا د: صووالحیت جهووانی مشووروط  

. تزمووه اعمووال 4صووالحیت جهووانی نامحوودود

شكل مشروط صالحیت جهانی وجود حداقل 

د میا  دادگاه و جرم ا ككوابی اسوت كوه    پیون

هما  حضو  متهم د  سرزمین دادگواه   اصوتً

شوود، د  حواتی     سیدگی به پرونده كلقی موی 

كه اعمال صالحیت جهانی د  شكل نامحدود، 

منووط   ،آیود  طو  كه از عنوا  آ  برمی هما 

 به هیچ قید و شرطی نیواهد بود.

تزم به ذكر است كه نوع مشوروط اصول   

هوووای  یت جهوووانی، د  كنوانسووویو صوووالح

اتمللووی د  خصوووص م ووا زه بووا جوورایم   بووین

شده اسوت. كنوانسویو     بینی اتمللی پیش بین

 1984منع شكنجه سازما  ملل متحد مو   

هوای سوازما  ملول د  موو د      و یا كنوانسیو 

امنیت جمعوی ) م وا زه بوا اشوكال میتلوف      

اتمللوی   های معاهدات بوین  كرو یسم( از نمونه

                                      
3. Conditional Universal Jurisdiction 
4. Unlimited Universal Jurisdiction 
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نوووع مشووروط  آنهووا كووه نگا نوودگا  هسووتند

 اند. صالحیت جهانی  ا كدوین نموده

د با ه كا ییچه صوالحیت جهوانی بایود    

یادآو ی كرد كه ایون اصول حاصول كفكورات     

بلكوه  یشوه د  حقووق     ،دو ا  معاصر نیست

عرفوی دا د. امكووا  پیگوورد دزدی د یووایی د   

هوا، اوتوین موو د     د یای آزاد برای همه دوتت

حیت جهوانی اسوت. اجورای    اعمال اصل صوال 

 صالحیت جهانی د  مو د دزدی د یوایی ایون  

دشومن   ،شد كوه فورد مجورم    گونه كوجیه می

كمام بشریت است و د  نتیجه كموام بشوریت   

 د  مجازات وی مجاز خواهند بود.

ناگفته نماند هرچنود اسواس صوالحیت     

امووا كوسووعه و  ،جهووانی  یشووه د  عوورف دا د

اتمللی و  بین سرایت آ  به دیگر جرایم خویر

كدوین آ  د  معاهدات بوین اتمللوی، از قور     

بیسووتم موویالدی بووه بعوود صووو ت گرفووت و  

د  بیما ستا  تند   5دستگیری ژنرال پینوشه

بووه د خواسووت قاضووی اسوو انیایی، اهمیووت   

صالحیت جهوانی  ا بوه خصووص نوزد افكوا       

 عمومی پر نگ نمود.

اتملوول  د   ابوووه بووا جوورایم حقوووق بووین

اتمللووی،  هووای بووین انسوویو بسوویا ی از كنو

صووالحیت جهووانی محوواكم ملووی كشووو های  

متعاهوود  ا بوورای محاكمووه چنووین جرایمووی  

                                      
5. Pinochet 

انود. برخوی از ایون اسوناد      بینوی نمووده   پیش

اتمللی گزینوه اعموال اج وا ی صوالحیت      بین

هووای  انوود. كنوانسوویو   جهووانی  ا برگزیووده 

های عضوو  ا   دوتت 1949چها گانه ژنو مو   

كند.  صالحیت جهانی می كا گیریه ملزم به ب

اعمال صالحیت جهانی موجوود   از طرف دیگر

كواند جن وه   اتمللی می های بین د  كنوانسیو 

بوودین كركیووب    اختیووا ی داشووته باشوود و   

كوا گیری آ  كوصویه    ههای عضوو بوه بو    دوتت

اما مج وو  بوه اعموال آ  نیواهنود      ،شوند می

كنوانسووویو   105بوووود. نگا نووودگا  مووواده 

گزینوه   ،1982دسوام ر   10  گوبی مو  مونته

اعمال اختیا ی صالحیت جهوانی  ا د  موو د   

 اند. دزدی د یایی برگزیده

اصل صالحیت جهانی محاكم داخلوی از  

ثر جهوانی شود  عوداتت كیفوری و     ؤعوامل م

 6كیفوری  سازوكا ی است كه د  م ا زه با بوی 

كیوود بوور م ووا زه بووا  أجایگوواه مهمووی دا د. ك

ات منفووی كیفووری از آ   وسووت كووه ك عوو بووی

كیفری بسیا  است: عقوبت نیوافتن   ویرانگر بی

كنود كوه    می  ا  این ذهنیت  ا ایجاداجنایتك

نتایج اعماتشا  هرگوز گری انشوا   ا نیواهود    

گرفت؛ جنایتكا ا  بدو  د  نظر گورفتن د د  

ا  به اعمال مجرمانه خوود اداموه   نیو  نج قربا

اتمللی از  دهند؛ بی كیفر ماند  جرایم بین می

                                      
6. Fight against impunity 
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شود  مل زوال نهادهای دوتتی نیز كلقی میعوا

و د  نهایت كیفر نكورد  جورایم متورادف بوا     

اعت وا  كورد     هوای انسوانی و بوی    انكا  ا زش

 جامعه بشری است.

غایت اصل صالحیت جهوانی صویانت از   

اتمللوی و بوه    های اساسوی جامعوه بوین    ا زش

حیووات »اتملوول  سسووه حقوووق بووینؤكع یوور م

 «كمامیوت فیزیكوی   ها، كرامت انسانی و انسا 

از طریق محاكمه و ( 2005)نشست كراكوی، 

اتمللی مقدو  است. با ایون   مجازات جرایم بین

 سوازوكا  كووا  ادعوا نموود كوه      انداز می چشم

صالحیت جهانی به مووازات محواكم كیفوری    

آتوی د  جهوت ا كقواد عوداتت      اتمللی ایده بین

اعموال   ،ها كیفری است. علی  غم كمام مزیت

یت د  عمول بوا مشوكالت عموده     این صوالح 

بوه طوو  كلوی      وست. بهحقوقی و سیاسی  و

ها به صالحیت جهوانی بوه دتیول آنكوه      دوتت

نمایود، بوا    ثر موی أمستقیماً حاكمیتشا   ا مت

گونوه كوه    نگرنود. اموا هموا     دیده كردید موی 

اتمللی د  قضیه صودو    دیوا  دادگستری بین

 كیفرخواست علیه وزیور اموو  خا جوه كشوو     

هوا د    اظها  نمووده بوود، كردیود دوتوت     كنگو

مو د اجرای عداتت كیفری از مجرای محواكم  

كوه   چورا  ،كر اسوت  اتمللی كمرنگ كیفری بین

ای  اتمللووی كیفووری بووه گونووه  نهادهووای بووین

مشووروعیت خووود  ا یووا بووه موجووب كوافووق    

سوس آ   ؤچندجان ه و یوا از مجورای نهواد م   

دیووا  دادگسوتری   ) انود  دادگاه كسوب كورده  

 .(27، ص 2000، تمللیا بین

ال اینجاست كه مشروعیت صالحیت ؤس

جان وه ا اده یوك دوتوت     جهانی كه اعمال یك

برای پیگرد افراد خوا جی موتهم بوه ا ككواب     

جرایم خا ج از محودوده سورزمینی و وجوود    

از كجوا  فرد قربانی كه ك عه این دوتت نیست، 

شود؟ بی شك د  ا اده مقونن، وتوی    ناشی می

به كنهایی برای ایجواد صوالحیت   ده اآیا این ا 

 فراملی كافی خواهد بود؟

د  حووال حاضوور بسوویا ی از كشووو های 

غربی شكل مشوروط صوالحیت جهوانی  ا د     

اند و د  مووا دی   قوانین كیفری خود پذیرفته

اتمللوی  ا   نیز افراد متهم به ا ككاب جرایم بین

د  كشو   اند. كحت كعقیب و محاكمه قرا  داده

 وزه  22ص پوس از د گیوری   خصوو  ما نیز به

ئیل و حمواس د  نووا  غوزه    امیا  ا كش اسور 

 1387)كصویب تیحه جرایم جنگی د  بهمن 

و اعالم جورم علیوه برخوی سورا  اسورائیلی(      

ای یافتوه   اعمال صالحیت جهوانی ابعواد كوازه   

 است.

د  »قانو  مجازات اسالمی:  8ق ماده ط 

مو د جرایمی كه به موجب قوانو  خواص یوا    

هور كشوو ی بوه     اتمللی مرككب د  ینعهود ب

اگور د  ایورا     ،شوود  محاكمه موی  ،دست آید
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ط ق قوانین جمهوو ی اسوالمی    ،دستگیر شد

 «.ایوورا  محاكمووه و مجووازات خواهوود شوود   

بنابراین مقونن ایرانوی شوكل مشوروط اصول      

صووالحیت جهووانی  ا پذیرفتووه و اعمووال آ    

های ایرا   ا مقید بوه دو شورط    كوسط دادگاه

: نیسوت اینكوه بایود بوه موجوب      نموده است

اتمللوی مقور  شوده     قانو  خاص یا عهود بوین 

باشد كوه مرككوب د  هور كشوو ی دسوتگیر      

محاكموه شوود و دوم آنكوه تزم اسوت      ،شود

 متهم د  ایرا  دستگیر شود.

با كوجوه بوه اهمیوت م وا زه بوا جورایم       

كیفر ماند  مضنونین  اتمللی و مقابله با بی بین

هووایی مووور   پرسووشایوون دسووته از جوورایم، 

د: آیووا د  عموول سووازوكا  صووالحیت شووو مووی

جهووانی د  م ووا زه بووا جوورایم خویوور حقوووق 

اتملل  كا آیی دا د یا بیشتر واجود جن وه    بین

نمادین است؟ و آیا ایون ظرفیوت كیفوری د     

اتمللی  ا به سوی  وضعیت موجود، جامعه بین

ای همووه جان ووه و بوودو  موورز سوووق   م ووا زه

 دهد؟   می

ری صالحیت جهوانی د  عمول   كا گی به 

با مشكالكی همراه است و د  این مقاته سوعی  

خواهوود شوود بووا د  نظوور گوورفتن مشووكالت   

ككنیكی حقووقی از یوك طورف و مالحظوات     

اتملول از سووی    سیاسی حاكم بر  وابوط بوین  

 های بات پاسخ داده شود. دیگر به پرسش

اعمااال صااالحیت جهااانی و  -1

 تعارض آن با قواعد حقوقی

اعمال صالحیت جهانی با قواعود و  كقابل 

و  تی چو  مصونیت قضایی سرا  كشو هااصو

عفو عمومی از جمله موا دی است كه د  این 

بیش بدا  پرداختوه خواهود شود. همچنوین     

كعووا ض اعمووال صووالحیت جهووانی بووا برخووی 

مقر ات و اصول داد سی از دیگر موا د موو د  

 مواتعه د  این بیش است.

ت جهاانی  تقابل اصل صالحی -1-1

 با قاعده مصونیت قضایی

صالحیت جهانی قضات برای كیفر داد  

هرچنود ایون جورم بوا نظوام       ؛به جورم اسوت  

كننوده ا ك واطی    حقوقی ملی قاضی  سیدگی

نداشته باشود. قاضوی ملوی بورای حمایوت از      

د  وجودا  بشوریت و د     قواعدی كوه عمیقواً  

وجدا  هر انسا  عاقلی  یشه دا د و غیر قابل 

ی از  هگذ  قانو  اساسی اسوت كوه   كغییر حت

گوردد،   اد موی یاز آ  به عنوا  حقوق ط یعی 

شود. قاضی ملوی بورای ج ورا      می وا د عمل

هووای حقوووق جهووانی بشوور یووا حقوووق   نقووض

اتمللی و بوه سو ب اشوترا      بشردوستانه بین

ها د  كیفر داد  بوه ایون مووا د،     منافع دوتت

 كند.  سیدگی خود  ا آغاز می

ها و مالحظات انسوانی از   شا ز ،بنابراین

اصول اساسی و ملحوظ د  حقوق جهانی بشر 
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اتملوول اسوت كووه   و حقووق بشردوسووتانه بوین  

جوزد عورف    اصوتی غیر قابل كغییر و كیوی و

شود و كضمین  عایت آنها  اتمللی كلقی می بین

اتمللی  ها و به طو  كلی به جامعه بین به دوتت

ع م وا زه  ای مواق پا ه واگذا  شده است. اما د 

های حقوق بشر و حقوق بشردوسوتانه   با نقض

به خصوص از طریق اعمال صالحیت جهوانی  

با دیگر قواعد و اصول حقوقی د  كناقض قورا   

آ   ا بوا مشوكل    یگیرد و د  نتیجه اجورا  می

 سازد.  و میه  وب

قاعووده مصووونیت  ،یكووی از ایوون موووا د 

 حقوق داخلوی و  قضایی است كه هم از جانب

اتمللوی پذیرفتوه شوده كلقوی      ینهم حقوق بو 

شووود. د  حقوووق داخلووی مصووونیت د     مووی

حقیقووت اسووتثنائی اسووت بوور اصوول كسوواوی  

د   ؛طوورفین دعوووی د  برابوور مرجووع قضووایی

مصونیت تزمه  ،اتمللی حاتی كه د  حقوق بین

ها د  انجام اموو    حفظ برابری حاكمیت دوتت

مرك ط با حاكمیت است و د  مو د نمایندگا  

شود. به ع ا ت دیگر مصونیت  ا میدوتتی اجر

وتیت دوتتوی  ئحمایتی است كه به مقام و مس

وتیت ئمتصل شوده اسوت. ات توه كوسوعه مسو     

له مصونیت ئكیفری فردی كا حدود زیادی مس

سرا  و نماینودگا  كشوو ها  ا كحوت شوعاع     

گونوه كوه اساسونامه     قرا  داده اسوت. هموا   

بووه  27اتمللووی كیفووری د  موواده  دیوووا  بووین

 مصونیت  ئیس و اعضاد دوتوت  ا د   صراحت

اتمللوی موردود اعوالم     ه با جورایم بوین  همواج

 نماید. می

له كوه د  بیشوتر   ئبا عنایت به ایون مسو  

اوقات نیروها و اعضواد دوتتوی د  سوازماندهی    

جرایم ضود انسوانی كشو شوا  نقوش دا نود،      

ق ول اجرای قاعوده مصوونیت بورای سورا  و     

ه نظور  مو ین دوتتوی غیور قابول كوجیوه بو     أم

 سد. د ست است كوه  ئویس وقوت یوك      می

كشو  از مصونیت د  كمام كشو ها برخوو دا   

ال این اسوت كوه آیوا ایون     ؤاما س ،خواهد بود

 مصونیت مولق است یا نس ی؟

ال همچنووین د  مووو د  ئوویس ؤایوون سوو

سابق یك دوتت نیز مور  است. پاسخ به این 

پرسش د  مو د  ئیس سابق دوتت با كوجه به 

یی بوه خصووص د   ابووه بوا قضویه      آ اد قضا

كور   پینوشه،  ئیس جمهو  سابق شویلی سواده  

نماید.  ئیس سوابق یوك  دوتوت كنهوا د       می

 ابوه با وظایف  سومی خوود و آنچوه تزموه     

شووامل مصووونیت كلقووی    ،زماموودا ی اسووت 

شود. حوال آنكوه كعیوین حودود آنچوه د        می

به آسوانی   ،گیرد می حیوه وظایف  سمی قرا 

 یست .امكان ذیر ن

به پیشنهاد ترد سلین، از مجلس اعیوا    

انگلسووتا  د  قضوویه پینوشووه بوورای كعیووین  

كی اینكه ایون  ی»وظایف  سمی  ئیس دوتت: 
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اتملل كعیین و  وظایف د  چا چوب حقوق بین

ك یین شووند و صورف حقووق داخلوی معیوا       

كشی، شكنجه  انتیاب ن اشد؛ دیگر اینكه نسل

عنایوت بوه    گیری د  هر صو ت و با و گروگا 

اتملول تزموه زمامودا ی     كعا یف حقووق بوین  

نیسووت و اگوور  ئوویس دوتتووی حووین  یاسووت 

مرككب چنین اعماتی شود، مصوونیت وی د    

ق ال ایون اعموال مجرمانوه موردود شوناخته      

 «خواهد شد.

اموووا د  خصووووص مصوووونیت سووورا  و 

نمایندگا  د  كصدی مقام دیوا  دادگسوتری  

)كنگوو  دیوا رویاتمللی د  قضیه موسوم بوه   بین

اتمللوی،   )دیوا  دادگستری بوین  علیه بلژیك(

بیووا  داشووت كووه موووابق حقوووق    ( 2000

اتملل برخی مقامات عاتی  ك وه كشوو ی    بین

هوا و یوا    سای دوتوت ؤسای كشو ها،  ؤچو   

مو ا  أوز ای امووو  خا جووه نیووز ماننوود موو    

از مصووونیت كاموول   یك و كنسوووتیوودی لماك

گور  قضایی) مدنی و كیفوری( د  سورزمین دی  

د  موو د   منود هسوتند. نهایتواً    كشو ها بهوره 

وز ای امو  خا جه د  كصدی )و به طو  كلوی  

مقامات عاتی  ك ه كشوو ی( دیووا  بوه ایون     

نتیجه  سید كه مصونیت این افوراد د  كموام   

مدت كصدی مولوق اسوت و اگور ایون افوراد      

از  ،اتمللی باشند مظنو  به ا ككاب جرایم بین

كووا  حكوم    ها نمی حقوق عرفی و  ویه دوتت

بوه وجووود اسووتثناد و عوودول از مولووق بووود   

اما د  ادامه دیوا  اعالم داشوت   مصونیت داد.

كیفوری   كه مصونیت قضوایی بوه معنوای بوی    

وتیت كیفوری د  ق وال ا ككواب    ئنیست و مس

قابل طور    زیرجرایم كحت شرایوی به شر  

 خواهد بود:

مقامات  سومی   ،اتملل وفق حقوق بینو 

 وووع خووود از مصووونیت قضووایی د  كشووو  مت

كیفری برخو دا  نیستند و د  نتیجه محواكم  

كواننود آنهوا  ا    ملی موابق با قوانین جا ی می

 .محاكمه و مجازات كنند

كه دوتت )وقوت   این مقامات د  صو كیو 

یا سابق( مت وعشا  ایون مصوونیت  ا از آنهوا    

خوا ج از كشوو  مصوونیت     ،سلب نموده باشد

 نیواهند داشت.

وزیر  ،ا پایا  دو ه كصدی امو  خا جهبو 

سابق دیگر از كمامیت مصونیت اعواد شده به 

مند نیواهد بود و د  صوو ت وجوود    وی بهره

یك دادگاه صاتح خوا جی اعموال وی ق ول و    

بعد از كصدی مقام وزا ت و یا اعماتی كوه نوه   

بلكووه د  مقووام شیصووی   ،برحسووب وظیفووه 

 كواننود موو د قضواوت    می ه است،مرككب شد

 .واقع شود

وز ای وقت یا سوابق اموو  خا جوه د      -

اتمللوی   هر شرایط د  برابر دادگاه كیفری بین

هوای كیفوری    كوانند محاكمه شوند. دادگاه می
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اتمللی برای یوگسالوی سابق و  واندا و یا  بین

هایی هسوتند   ، نمونهیاتملل دیوا  كیفری بین

دادگسوتری د    یاتمللو  كه از سوی دیوا  بین

 اند. صوص ذكر شدهاین خ

جای كعجب است كه قضات دیوا ، عدم 

 ضایت دوتت مت ووع وزیور اموو  خا جوه بوه      

ملغی نمود  مصونیت نماینده خود به منظو  

هووای كشووو  دیگوور  ا    محاكمووه د  دادگوواه 

طوو  كوه پیشوتر     اند. هما  بینی ننموده پیش

اتمللی د  بیشوتر مووا د    جرایم بین ،اشا ه شد

ده از جانب دوتوت اسوت،   ش اعمال سازماندهی

هوا د  برابور    مصونیت نماینوده دوتوت   پس  دّ

های بیگانه از جانب دوتت مت وع بعیود   دادگاه

  سد. به نظر می

)قاضوی   7اتیسووانه گونه كه قاضوی  هما 

سووی اكثریوت    صاد شوده از  یأمیواتف بوا    

بیوا  داشوت، ایون اسوتدتل      8قضات دیووا ( 

ی. دیوا  بیشتر جن وه نظوری دا د كوا اجرایو    

بیشتر اوقات افراد متیلف و متهم به ا ككواب  

د  كشوو  و بوه خصووص از     یاتملل جرایم بین

جانب دوتت به عنووا  قهرموا  ملوی معرفوی     

د   9رودیوا یگونوه كوه آقوای     شوند، هموا   می

كراكیك كنگو كرفیع مقام كسب وجمهو ی دم

كرد و به معاونت  یاست جمهوو ی منصووب   

                                      
7. Al-Khasawneh 
8. Dissenting Judge 

9. Abdoulaye Yerodia Ndombasi 

كه هم اكنو  از  10ژا  پیر بم اشد. و یا آقای 

و  (4)اتمللی كیفوری اسوت   متهمین دیوا  بین

مراحل داد سی خود  ا د  ایون دادگواه طوی    

كند، ق ل از دستگیری و انتقال به دیووا ،   می

كه متوجه وی بود )جورایم   یعلی  غم اكهاماك

ت(، بووه مقووام معاونووت  یاسووت  یعلیووه بشوور

جمهووو ی منصوووب گردیوود. وی پوویش از آ  

 یش كنگو بود. ه ر جن ش آزادی 

 سد بر خوالف نظور اكثریوت     به نظر می

قضات دیوا  كوه معتقود بودنود هویچ قاعوده      

عودول از   اتملول م نوی بور    عرفی حقوق بوین 

مصونیت مولق وزیور اموو  خا جوه حتوی د      

اتمللی وجود ندا د، بایود   برابر اكهام جرایم بین

، بوه  یاتمللو  اذعا  داشت كه ا اده جامعه بوین 

  برابوور اكهووام جوورایم  مصووونیت د سوووی  دّ

های   ود. اساسنامه دادگاه اتمللی پیش می بین

نو ن رگ، كوكیو، یوگسوالوی سوابق،  وانودا و    

اتمللی كیفری هیچ یك از متهمین  دیوا  بین

اتمللووی  ا مشوومول  بووه ا ككوواب جوورایم بووین

دانند. به نظور پروفسوو     مصونیت قضایی نمی

م اشور و یوا شوریك و معواو       ،11كلود تم ووا 

اتمللوی فوردی اسوت كوه از نظوم       رایم بوین ج

اتمللووی خووا ج شووده اسووت و    قضووایی بووین 

كووه   ا شایسووتگی برخووو دا ی از مزایووایی  

                                      
10. Jean-Pierre Bemba 

11 .Claude Lombua 
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برحسووب وظووایفش بووه وی اعووواد گردیووده،  

 ندا د.

قاعووده مصووونیت، از قواعوود عرفووی و د   

بوه  اتملول اسوت.    عین حال عادیِ حقوق بوین 

بنودی قواعود    ع ا ت دیگر این قاعده د  دسته

كه موابق  گیرد، چرا قرا  نمی یاتملل بین آمره

، از یاتمللو  اشا ه قضات دیوا  دادگستری بین

كوا  كحت شرایوی عدول كرد و  مصونیت می

 ا برای شیص مو د نظر موردود دانسوت.     آ 

های اساسی  اما اتزام به  عایت حقوق و آزادی

بشر د  كدام دسوته از قواعود حقووقی جوای     

 ادی یا آمره؟ دا ند؟ د  دسته قواعد ع

د ست است كوه محتووای قواعود آموره     

 سد كوه   اما به نظر می ،مشیص نیست كامالً

هوای اساسوی    اتزام به  عایت حقووق و آزادی 

كوانند جزئی از قواعد آموره محسووب    بشر می

كه سرپیچی از آنها حتی از طریق  چرا ،گردند

وضع قانو  جدید نیز میسر نیواهد بود. حتی 

 هوا مشیصواً   ن حقوق و آزادیهایی از ای جن ه

اتمللوی معرفوی    به عنوا  یك قاعده آمره بوین 

اتمللوی د    اند. قضات دادگاه كیفری بوین  شده

 12فو ونودزیج مو د یوگسالوی سابق د  قضیه 

هوای   منع شكنجه  ا به دتیول اینكوه از ا زش  

كند، به عنوا  قاعده آموره   اساسی حمایت می

اس بوا آ   و د  قی یأمعرفی كردند. بنابراین  

                                      
12. Furundzija, Judgment of 10 December 1998, 
ICTY 

كشوی و منوع    كوا  ادعا نمود كه منع نسل می

جمعووی نیووز از قواعوود آمووره    كشووتا  دسووته 

 شود. محسوب می

هدف از این اسوتدتل  سوید  بوه ایون     

گیری است كوه اگور دو قاعوده حقووق      نتیجه

اتملل د  مقابل یكودیگر قورا  گیرنود كوه      بین

یكی از قواعد عادی و دیگوری از قواعود آموره    

است كه اجرای قاعوده آموره بور    بدیهی  ،باشد

قاعده عادی اوتویت دا د. به این كركیوب اگور   

كشوی باشود،    متهم به نسول  مقام مصو  مثالً

كشی و مجازات آ ، بر اجرای اصول   منع نسل

مصونیت قضایی كرجیح دا د. به هر كركیب د  

كورین چواتش حقووقی كوه اعموال       عمل مهم

سازد،  می صالحیت جهانی  ا با مشكل مواجه

 همین قاعده مصونیت قضایی است.

تقابل عفو و اعمال صالحیت  -1-2

 جهانی

از موا دی كه قابلیوت اعموال صوالحیت    

كند، قاعوده   جهانی محاكم ملی  ا محدود می

است كوه ط وق    13عدم جواز محاكمه مضاعف

پیش از این كه آ  قاضی ملی ن اید اعماتی  ا 

انوود، دوبووا ه مووو د  محاكمووه و مجووازات شووده

و قضاوت قرا  دهد. این قاعده د  عین بر سی 

علیوه كوه    حال هم ضمانتی است برای محكوم

به س ب هما  فعل یا افعال دوبوا ه محاكموه   

                                      
13. Non Bis in Idem 
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نشووود و هووم كوجووه و احتوورام بووه حاكمیووت  

كشو ی است كه د  دادگاه آ ، فعل مجرمانه 

 14مو د قضاوت واقع شده است.

به طو  كلی اتزام قاضی به  د صوالحیت  

بر ا اده حاكمیوت دوتتوی دیگور    خویش د  برا

شامل فعل یا افعال محاكمه شده، قوانین عفو 

شوود كوه    و یا سوازوكا های آشوتی ملوی موی    

ه محو  اصلی این قسمت از مقاتوه بر سوی بو   

كووا گیری اصوول صووالحیت جهووانی د  مووو د 

است كه د  محل وقوع خود  یاتملل جرایم بین

 اند. از جانب حاكمیت مو د عفو قرا  گرفته

 تعریف و اقسام عفو -1-2-1

عفوو د  معنوای عووام بوا بیشوش كووه از     

جانب  ئویس دوتوت بوه منظوو   هوایی فورد       

متفوواوت  ،محكوووم از مجووازات كیفووری اسووت

شود. بیشش یك كصومیم فوردی از    كلقی می

جانب شیص اول كشو  است كه كنها اجرای 

كنود، بوی آنكوه نووع      حكم دادگاه  ا تغوو موی  

د  حواتی كوه    محكومیت مجرم  ا محو نماید،

د  اختیا  قوه مقننوه  كه عفو سازوكا ی است 

قوورا  دا د و د  صووو ت كصووویب قووانو  عفووو 

 ود و  محكومیووت مجوورمین نیووز از بووین مووی

 ،گردد. ط ق این كعریوف  مجازات آنا  تغو می

عفو یك سازوكا  خواص و اسوتثنائی خواهود    

                                      
14. Autorité de la Chose Jugée 

بووود و د  نتیجووه كمووام جوورایم  ا شووامل     

 شود. نمی

ت كه نهاد حقوقی عفو از تزم به ذكر اس

دیر باز وجوود داشوته اسوت  و اوتوین قوانو       

به چها صد و سوه سوال ق ول از مویالد      15آ 

ا یو  یشوه واژه عفوو    (5)گوردد.  موی  مسیح بواز 

amnesty  از ع وووا ت یونوووانیamnesia  بوووه

 آید. باید كوجه داشت كه معنای فراموشی می

د  عمل، عفو كلفیقی از معنوای تغووی یعنوی    

 است. 16و بیششفراموشی 

اتمللوی   له اعت ا  عفو د  حقوق بوین ئمس

هووای اخیوور میووا     با هووا و با هووا د  سووال  

آفرین بوده اسوت. طرفودا ا     حقوقدانا  بحث

و اكحوواد  17 ا عاموولِ ضوورو ی آشووتی  عفووو آ 

، بازگردانوود  طوورفین متیاصووم بووه   18ملووی

جامعه، استحكام صلح اجتماعی بعد از جنوگ  

بازسازی پروسه  و د گیری داخلی و د  نهایت

دانند. عفوو عموومی از    می 19سازی دموكراسی

ایوون جهووت كووه پووس از یووك دو ه آشوووب و 

شود،  اهكا ی است كه  كالطم داخلی اجرا می

د   استای كحقق بازگشت آ امش به جامعه و 

سووویی اجتموواعی، د   بازسووازی صوولح و هووم 

 اختیا  دوتت قرا  دا د.

                                      
15. Thrasybule 
16. Pardon 

17. Reconciliation 

18. National Unity 
19. Democratisation Process 
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فراموشی و بیششی كوه اعموال عفوو  ا    

اتمللوی   د  مقابل جورایم بوین   ،كند یه میكوج

و مشروعیت خود   سد میبرانگیز به نظر  ملأك

كیفوری   تزمه م ا زه با بی دهد.  ا از دست می

اتملل پیگرد متیلفانی است  جرایم حقوق بین

شوا  از عوداتت     غوم افعوال مجرمانوه    كه علی

كیفری كشوو  مت ووع خوود كحوت عنواوینی      

 ی  ژیوم مسوت د   چو  عفو عمومی و یا پایدا

 اند. موجود گرییته

المللای و لاموم    جرایم باین  -1-2-2

 محدود کردن دامنه عفو

كیفری د  حقیقت به معنوی   م ا زه با بی

و  آنهووااحیووای حقوووق قربانیووا ، خووانواده    

هاسوت كوه    بازماندگا  جنایات و وحشویگری 

شامل دانستن واقعیت، دسترسی به داد سوی  

  محاكمه و عادتنه به خصوص به دست آو د

مجووازات عووامال  جوورایم فجیووع و د  نهایووت 

ج را  ضر  و زیا  است. نیل به ایون اهوداف   

 كابد. نمی  ا بر یگونه ك انی و سازش هیچ

د  خصوص اقسام عفو دو شكل كلوی  ا  

كوا  د  نظر گرفت: عفوی كه كوسط افراد  می

و عفوی كه كوسوط   20گردد ذی نفع اعواد می

متیلوف پیشوین    نظام سیاسی جانشین نظام

دوتت سابق  ،شود. د  مو د دسته اول داده می

بوا   ،انود  كه مقامات آ  مرككب جنایوات شوده  

                                      
20. َAuto-amnesty 

اعضاد خوود  ا مشومول    ، ضایت دوتت بعدی

كند و حتی د  بسیا ی موا د  عفو عمومی می

اعواد عفو  ا از شرایط اساسی انتقوال قود ت   

د  مو د دسته دوم، دوتت د   نماید. میكعیین 

اعواد عفوو  ا از شوریط اساسوی     ،جحال خرو

شوما د، بلكوه ایون دوتوت      انتقال قد ت نموی 

دوتوت   ضوای جدید است كه عفوو عموومی اع  

سابق  ا برای استحكام خویش مث ت ا زیوابی  

 .(Chigara, 2002, p.1) كند می

 ،باید كوجه داشوت كوه د  اعووای عفوو    

دسترسی به داد سی عادتنوه جهوت ج ورا     

 وحوی بازمانودگا     تموات أخسا ات و كرمیم ك

هوای قربانیوا  فودای آشوتی      جرایم و خانواده

های اجتماعی اسوت كوه د     ملی و كرمیم تیه

دو ا  جنوووگ و د گیوووری داخلوووی آسووویب 

اند. ات ته برای اینكوه عفوو بوا فراموشوی      دیده

متوورادف ن اشوود، بایوود گفتمووا  و كجدیوود    

خاطرات دو ا  د گیوری میوا  افوراد وجوود     

 اسووتا كشووكیل   داشووته باشوود. د  همووین  

فرصوت مناسو ی    21یواب  ای حقیقوت ه كمیته

كوه د    اسوت  ویی بوه چراهوایی  گبرای پاسوی 

اذها  عمومی و به خصووص نوزد بازمانودگا     

هایشوا  د  موو د ا ككواب     جنایات و خوانواده 

 جرایم وجود دا د. 

                                      
21. Truth Commission 
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 سد كه اوتویت بیشوید  بوه    به نظر می

های عفووو عمووومی )د  سووازوكا هوور كوودام از 

صولح و آشوتی مانودگا ( و یوا       استای كحقق

اجرای عداتت كیفری محل كردید باشود و بوه   

هوای   هوای دادگواه   همین دتیل نوه اساسونامه  

اتمللی كیفری بورای یوگسوالوی سوابق و     بین

 وانودا و نووه اساسونامه  م، علووی  غوم كوودبیر    

بوه طوو    « عدم جواز محاكمه مضاعف»قاعده 

اخص به اعموال عفوو ملوی د  مقابول جورایم      

 اند.  تمللی اشا ه نداشتها بین

شوك   د  هر حال مسلم آ  است كه بوی 

ثیر و ا زش أاعمال بی  ویه و مكر  عفوو از كو  

 ا از هوودف اصوولی دو     كاهوود و آ  آ  مووی

كند. حتی كجربه ثابت كرده، عفوو كسوانی    می

كه متهم به ا ككاب جورایم خویور و سو عانه    

اند، د  نهایت منجر بوه آشوتی    اتمللی بوده بین

و صلح اجتماعی نگردیده است. به عنوا   ملی

مثال كنها بعد از گذشت یوك سوال از انعقواد    

د  ( July 1999 7) 22تموه موافقتناموه صولح   

نزاع د  سیراتئو  میوا    كشو  آفریقایی كوگو،

از  دوتت و ج هه متحد انقالبوی آغواز گردیود،   

بینی شده د  این موافقتنامه ایجاد  موا د پیش

اب یو  شور و حقیقوت  هوای حقووق ب   كمیسیو 

آشتی ملی است. تزم به ذكر اسوت كوه ایون    

                                      
22. Lomé 

سوفانه بوه اهوداف خوود نایول      أموافقتنامه مت

 نیامد.

د   ابوووه بووا م ووا زه بووا بووی كیفووری د  

های میتلف، نهادهای سوازما  ملول    موقعیت

به بعد، د  موضووع   1990به خصوص از سال 

اتملوول  ابعوواد و پووذیرش عفووو د  حقوووق بووین

اند. از جمله كمیته حقوق  ودهنظراكی اظها  نم

بشر سازما  ملل اسناد متعددی  ا د   ابووه  

بووا مغووایرت قوووانین عفووو بووا مفوواد میثوواق    

خصوص  بهاتمللی حقوق مدنی و سیاسی،  بین

دسترسووی بووه داد سووی عادتنووه و ج وورا    

دبیور كول وقوت     (6)خسا ت ا ائوه داده اسوت.  

سازما  ملل متحد نیز د  گزا ش خود د با ه 

كیود  أدادگواه خواص بورای سویراتئو  ك     ایجاد

له كه عفوو  ئبا اشراف به این مس»نموده است: 

یك نهاد حقوقی مو د ق ول و نماد دسوتیابی  

به صلح و آشتی د  پایوا  جنوگ داخلوی یوا     

مه مسلحانه داخلی است، اموا سوازما    صمیا

ملل هموا ه اذعا  نموده كه اعووای عفوو د    

كشوی،   اتمللوی ماننود نسول    مو د جورایم بوین  

جرایم علیه بشوریت یوا نقوض شودید حقووق      

« بشردوسووووتانه مجوووواز نیواهوووود بووووود  

(S/2000/915.) 

كووا  گفوت    می بندی نهایی د  یك جمع

هر چقد  بعد از یك نزاع و د گیوری داخلوی   

كراسوی، صولح،   ود   استای دسوتیابی بوه دم  
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براد ی و آشتی اجتماعی، اعوای عفوو بورای   

باشود،   كواند مؤثر میجرایم و كیلفات سیاسی 

بووه همووا  انوودازه د  مووو د جوورایم خویوور   

هوای   هوای حقووق وآزادی   اتمللی و نقوض  بین

اساسی بشر، به تحاظ اخالقی و حقوقی محل 

 كردید است.

برای جلوگیری از مترادف شد  آشوتی،  

كیفری و نفی داد سی بایود  اهكا هوایی    با بی

بیریژیوت  د  این  ابوه خانم  .بینی نمود پیش

موووا دی بووه طووو    د »گویوود:  مووی سووتر ا

هوایی  ا   كوا  با كوافق محدودیت استثنایی می

23برای قاعوده اتوزام بوه مجوازات    
بوه منظوو     

كراسی به جامعه د  نظور  وبازگشت صلح و دم

و كمیسویو    .(Stern,2000, p.253) «گرفوت 

د  امو  حقوق بشور و   24مشو كی ملی فرانسه

ا ه اشوو 25اتمللووی حقوقوودانا  كمیسوویو  بووین

كنند كه ایون محودودیت د  هور شوكل و      می

قاتب حقوقی، باید شامل سوه شورط اساسوی    

 باشد: زیر

 ؛26عفوكرد  -مردودیت خود -

حفووظ حووق دانسووتن واقعیووت بوورای   -

 قربانیا ؛های  بازماندگا  و خانواده

                                      
23. Droit de Punir 

24. Commission Nationale Consultative Francaise 

25. International Commission of Jurists 
26. Amnesty Auto 

كضمین ج را  خسوا ت بازمانودگا  و    -

 ,Document intitulé) هوای قربانیوا    خانواده

1993). 

تعارض صالحیت جهاانی باا    -1-3

 برخی اصول و قواعد دادرسی

ماسو ق نشود     مرو  زموا  و عووف بوه   

قوانین از جمله قواعدی هستند كوه بوه طوو     

كلی اجورای صوالحیت جهوانی  ا بوا مشوكل      

سازند. اما آیا این دو اصول حقووقی    مواجه می

 ؟اتمللی نیوز جوا ی اسوت    د  مو د جرایم بین

ن قسومت  پاسخ به ایون پرسوش موضووع ایو    

 است.

المللای و اعماال    جرایم بین -1-3-1

 قاعده مرور زمان

ای  مورو  زموا  قاعوده    ،د  حقوق داخلی

است كه امكا  شوروع داد سوی و یوا اجورای     

مجازات  ا به سو ب گذشوت زموا  و مهلوت     

سازد. مرو  زما  نه یوك   معین غیر ممكن می

مین امنیت قضایی أحق فردی، بلكه وسیله  ك

ی د  جهت حفظ آ امش د  و منفعت اجتماع

 ,Note de Synthèse, UMR)  جامعوه اسوت  

2005,  p.9)   .  همچنین قاعده مرو  زما  بوه

 هوا و  منزته نوعی اعدام كن یهی علیوه كاسوتی  

های دوتتی محسووب   های دستگاه انگا ی سهل

گوردد كوه د  نهایوت عامول جلووگیری از       می
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كرافیووك قضووایی و حجووم زیوواد پرونووده د    

 .خواهد بودها  دادگاه

 (Note de Synthèse, UMR,2005, p.9) 
نظام حقوقی بسویا ی از كشوو ها مورو     

اند. وتی برای نمونه  زما   ا د  خود جای داده

بوه دتیول كوا ییی و فرهنگوی نظوام حقوووق      

 (7)شناسود.  مرو  زما   ا  معت ور نموی  27عرفی

 ا از اصووول و قواعوود    برخووی از كشووو ها آ  

رخی دیگر از قواعود  داد سی )كشو  مصر( و ب

كنند. چنوین   ماهوی )كشو  فرانسه( كلقی می

كفكیكی از جهت اعمال مرو  زما  به جورایم  

اتمللی حائز اهمیت است. به عقیده خوانم   بین

چنانچه قائل به كشو یه مورو     ،دتماس ما كی

 زما  به قواعد ماهوی باشویم، د  نتیجوه هور   

به سابق عوف  28قانو  موجد عدم مرو  زما 

 .(Marty,2002, p.620) اهد گردیدنیو

له عدم اعمال مرو  زموا  د  موو د   ئمس

اتمللی از موا دی است كه از سوی  جرایم بین

حقوقدانا  و سیاسوتمدا ا  نیازمنود كوجوه و    

اتمللوی د بوا ه    اسناد بین .اقدام مقتضی است

له عدم شمول ئاتمللی كمتر به مس جرایم بین

جوورایم  موورو  زمووا ، د  مووو د ایوون دسووته از

اند. حقوق داخلی با كعیین چوا چوب   پرداخته

اعمال قاعده مرو  زما  د  این موو د سوكوت   

 كند. اتمللی  ا ج را  می های بین كنوانسیو 

                                      
27. Common Law 
28. Imprescriptibility 

د  حووال حاضوور چنوودین كنوانسوویو    

ای بوه عودم اعموال مورو       اتمللی و منوقه بین

سال  اند. د  اتمللی پرداخته زما  به جرایم بین

سوازما  ملول متحود،     مجمع عموومی  1968

كنوانسیو  عدم سرایت مرو  زموا  د  موو د   

جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت  ا كصویب 

كرد، این كنوانسیو  هم شامل اعوالم جورم و   

سوفانه كعوداد   أهم اجورای مجوازات اسوت. مت   

انود،   كشو هایی كه به این كنوانسیو  پیوسته

بسیا  اند  است. كنوانسیو  مذكو  د  مو د 

اتجرا شد  این سوند   ی كه ق ل از تزمجرایم

انود، نیوز جوا ی خواهود بوود       به وقوع پیوسته

شوود( ایوراد    ماس ق موی  )كنوانسیو  عوف به

كا نگا نودگا    شداند. همین امر موجب  گرفته

د  مو د  1974ژانویه  25كنوانسیو  ا وپایی 

عدم سرایت مرو  زموا  بوه جورایم جنگوی و     

نوانسویو   ا  جرایم علیوه بشوریت، اجورای ك   

اتجورا   محدود به جرایم ا ككوابی پوس از تزم  

اتمللووی نماینوود. ایوون  شوود  ایوون سووند بووین

ای ماننوود كنواسوویو    كنوانسوویو  منوقووه 

هم ناظر به اعالم جرم و هم  1968اتمللی  بین

اجرای مجازات است . تزم به یادآو ی اسوت  

نیوز د    یاتمللو  اساسنامه دیوا  كیفوری بوین  

بوه عودم سورایت مورو  زموا       اشا ه  29ماده 

نس ت به جرایم موضوع آ  دا د. دامنوه ایون   

سوازما    1968كور از كنوانسویو     ماده وسیع
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 ،شوو ای ا وپاسوت   1974ملل و كنوانسویو   

كه عالوه بر جرایم جنگی و جورایم علیوه    چرا

كشی و جرم كجاوز  ا نیوز د  بور    بشریت نسل

 گیرد. می

، كوا  گفوت  گیری كلی می د  یك نتیجه

هر چند یك نظوام حقووقی مجهوز بوه مورو       

زما ، قابلیت جلوگیری از شوروع داد سوی  ا   

گفته به نظور   دا د، اما با كوجه به مواتب پیش

اتمللی اعموال    سد د   ابوه با جرایم بین نمی

این قاعده محل داشته باشد. د  برخی موا د، 

علی  غم وجود قاعده مورو  زموا  د  حقووق    

ه اهمیت م ا زه بوا جورایم   داخلی، با عنایت ب

اتمللی مرو  زما  اجرا نگردیده و دسوتو    بین

ده شو پیگرد جرم كوسط مقامات كشو  صواد   

 است.

برای نمونه، زموانی كوه كشوو  اسو انیا      

 29كواوایو   یكوا دو میگول  د خواست استرداد 

هفتاد و هشتاد( های  )جنایتكا  آ ژانتینی دهه

ا ائوه   ا به اكهام ا ككواب شوكنجه از مكزیوك    

 غووم  داد، وزا ت امووو  خا جووه مكزیووك علووی

وجود قانو  مرو  زما  د  موو د جورم موو د    

اتملول   نظر اعوالم نموود مووابق حقووق بوین     

شوود. اموروز    شكنجه شامل مرو  زموا  نموی  

بسیا ی معتقدند منع اعموال مورو  زموا  د     

اتمللی از جمله قواعود عرفوی    مو د جرایم بین

                                      
29. Ricardo Miguel Cavallo 

برای كمامی نتیجه اتملل بوده و د   حقوق بین

 ,Frulli, 2002) كشووو ها اتووزام آو  اسووت 

p.239) . 

المللای و قاعاده    جرایم بین -1-3-2

 ماسبق نشدن قوانین کیفری عطف به

موووابق اصوول قووانونی بووود  جوورایم و   

مجووازات د  حقوووق جزایووی، هوویچ كووس  ا   

 30كوا  مو د پیگورد و مجوازات قورا  داد،    نمی

دقیوق د    مگر د  صو ت وجود قانو  صریح و

انگا ی و میزا  مجازات. ایون اصول    مو د جرم

 31ماسو ق نشود    د  عمل با قاعده عووف بوه  

بدا  معنی  ،قوانین كیفری پیوند خو ده است

ال بورد  و  ؤكه قانو  جدیود قابلیوت زیور سو    

هوای گذشوته  ا    متهم كرد  افعال و موقعیت

ماس ق  ندا د. مانند مرو  زما ، قاعده عوف به

پذیر  له امنیت قضایی كوجیهئنشد  نیز با مس

 ست است كوه هویچ كوس مجواز بوه      است. د

اموا ایون    ،سرپیچی از قوانین موجوود نیسوت  

 قوانین باید د  زما  انجام فعل موجود باشند.

ماسو ق نشود  قووانین     قاعده عووف بوه  

كیفری از اصول كلی حقوق است كه هوم  د   

اتملل حوائز   حقوق داخلی و هم د  حقوق بین

اما اعمال آ  د   ،شود ا  كلقی میاهمیت فراو

محل بحوث   اتمللی  بین ابوه با جرایم خویر 

                                      
30. Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine 

Lege 
31. Non Retroactivity 
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و كردید است. د  خصووص اعموال صوالحیت    

اتمللی، مو دی وجوود   جهانی برای جرایم بین

دا د كه اجرای این قاعده برای ایون دسوته از   

 شما د.   جرایم  ا مردود می

دیوا  عاتی اسرائیل  ،32آیشمند  قضیه 

ماسوو ق  ود اعووالم كوورد، عوووف بووهخوو یأد   

نشد  قوانین كیفوری از اصوول كلوی حقووق     

اتملول ن ووده و د  نتیجوه ایون اسوتدتل       بین

آدتف آیشمن  ا به اكهاماكی كه به عقیوده وی  

انگووا ی نشووده  د  زمووا  ا ككوواب هنوووز جوورم

طو  كوه خوواهیم دیود،     بودند،  د كرد. هما 

این ككنیك جرم انگا ی بر م نوای عورف  د    

وا د دیگر نیز كوسط مقامات قضوایی اعموال   م

ده است. د  قضیه آیشمن ماجرا از این قرا  ش

بوود كوه اواخور جنوگ جهوانی دوم، آیشومن       

كوسووط نیروهووای آمریكووایی بووا نووام جعلووی   

كه كوانست فرا   1950دستگیر شد و كا سال 

ها باقی ماند. پوس از   كند، د  زندا  آمریكایی

از مودكی د   آ  به آ ژانتوین گرییوت و بعود    

( موسادآنجا كوسط نیروهای امنیتی اسرائیل )

 بوده شد و به اسرائیل منتقول شود و سو س    

جووا محاكمووه و محكوووم بووه اعوودام   د  همووا 

 گردید.

تزم بووه یووادآو ی اسووت برخووی اسووناد  

میثاق  15اتمللی حقوق بشری مانند ماده  بین

                                      
32. Eichmann 

اتمللی د  خصوص حقوق مدنی و سیاسی  بین

یو  ا وپایی حقوق بشور، بوه   كنوانس 7و ماده 

قووانونی بووود  جوورایم و مجووازات    لهئمسوو

ه كو  اصلی  سد پرسش می اند. به نظر پرداخته

دانسوتن ایون مولوب     ،باید د  ذهون پرو انود  

ماسو ق نشود     ت كه آیا قاعده عووف بوه  نیس

اتملل كلقوی   قوانین از جمله اصول حقوق بین

بلكه باید دانست آیا د  موو د   ؛شود یا خیر می

اتمللی این اصل قابلیوت اجورا دا د    ایم بینجر

 یا خیر؟

كوا  به استدتل قاضوی   د  این  ابوه می

اس انیایی د  قضیه پینوشه و اعمال صالحیت 

جهووانی د  ایوون كشووو  اشووا ه كوورد. قاضووی  

قاعوده عودم عووف     به منظوو   دّ  33گا سو 

ماس ق د  خصوص جرم شكنجه ) با عنایت  به

 20كنهوا پوس از    1984به اینكه كنوانسیو  

د  اسو انیا تزم اتجورا گردیود،     1987نوام ر 

د  حاتی كه جرایم مو د اختالف ق ل از ایون  

اسوتدتل نموود كوه     (كا یخ اكفاق افتاده بودند

اتمللوی موانعی بورای     میثواق بوین   15-2ماده 

پیگرد فعل یا افعاتی كه ق ل از ایون مواده بوه    

ل و اتملو  اما از منظر حقوق بین ،وقوع پیوسته

 ،گردنوود اتمللووی جورم كلقووی مووی  جامعوه بووین 

د  واقوع   .(Buck, 2002, p.157) نیواهد بوود 

قاضی اس انیایی نیز با استناد و ككیه به عورف  

                                      
33. Judge Garzon 
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افعال مو د بحوث  ا كوه د  زموا      یاتملل بین

انگوا ی   جورم  ،شودند  وقوع جرم محسوب نمی

 نمود.

برخی وقایع كا ییی، د  زما  وقوعشوا   

امووروزه د  جامعووه متصووف بووه وصووفی كووه  

كوم برخوی اعضوای آ (     اتمللی ) یا دست بین

هنووز جرموی    1915هستند، ن ودند. د  سال 

اموا اموروز    ،كشوی وجوود نداشوت    با نام نسول 

ز سووی بسویا ی   اها  كشتا  ا امنه د  آ  سال

ها و اسناد  و حتی د  برخی گزا ش (8)كشو ها

كشوی   نسول  (10)و اكحادیه ا وپا (9)سازما  ملل

 شود. می كعریف

اساسوونامه دیوووا  ، امووا از سوووی دیگوور 

 خود، صوراحتاً  24اتمللی كیفری د  ماده  بین

ماسوو ق د  مووو د جوورایم  بووه عوودم عوووف بووه

كند. دیوا ،  موضوع صالحیت دیوا  اشا ه می

برخالف محاكم جنگی نو ن رگ و كوكیوو، یوا   

اتمللی برای یوگسالوی سوابق   های بین دادگاه

 ا سیدگی بوه جرایموی   و  واندا صالحیت به  

دا د كه بعد از تزم اتجرا شد  اساسنامه  م 

 34بوو د  اند. به عقیده آقوای   به وقوع پیوسته

له كه دیوا  صالحیت  سویدگی بوه   ئاین مس

جوورایم ا ككووابی ق وول از تزم اتجوورا شوود    

) مانند جرایم ا ككابی د  اتجزایر  ا اساسنامه 

، یوا جورایم د    1960-1962هوای   بین سوال 

                                      
34 . William Bourdon  

 ،ویتنام یا برخی نقواط آفریقوا( داشوته باشود    

نماید. وی علت ایون   امری غیر قابل كصو  می

امر  ا هم د  مسائل سیاسی و هوم بوه تحواظ    

هر چند مشروعیت  ،شما د ها می كراكم پرونده

  بوورد ال نموویؤچنووین وضووعیتی  ا زیوور سوو  

(Bourdon, 2000, p. 113) . 

اعمااال صااالحیت جهااانی و  -2

 حاا  سیاسیتقابل آن با مال
هدف دكترین طرفدا  سازوكا  صالحیت 

مشوا كت د  ا كقواد صولح جهوانی از      ،جهانی

كیفری اسوت. ایون هودفی     طریق م ا زه با بی

آ مانی است كوه پوس از جنوگ جهوانی دوم     

ثیر أسوفانه كحوت كو   أاموا مت  ،حیاكی كازه یافت

اتملل و نفوذ مالحظات  های  وابط بین واقعیت

ل و از اعت وا  آ   سیاسی كوا حودودی متزتوز   

به كوالم دیگور، د گیوری منوافع      .كاسته شد

ها با اعموال فرامورزی ایون سوازوكا  از      دوتت

اعت ا  دكترین صوالحیت جهوانی كوه ك لوو      

 ،مفاهیمی چوو  عوداتت و بوی طرفوی اسوت     

 كاسته است. 

كووا گیری صووالحیت  از آنجووایی كووه بووه

جان ه از سوی حاكمیوت   جهانی یك عمل یك

 ا بوه منزتوه     سویا ی آ  ب ،یك كشوو  اسوت  

قضوایی و كعودی بوه     -دخاتت د  امو  داخلی

 و به آ  با  دانند و از این حاكمیت كشو ها می

نگرنود. قود     دیده كردید و حتی دشومنی موی  
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گونه كه كجربه نشا  داده، اعمال  مسلم هما 

صالحیت جهانی از سووی یوك كشوو  علیوه     

كشووو ی دیگوور، خووور بوور هووم زد  نظووم    

كزتزل  وابوط سیاسوی  ا د  پوی     و یاتملل بین

 خواهد داشت.

صالحیت جهانی و دخالت در  -2-1

 امور قضایی کشورها

له دخاتووت د  امووو  داخلووی شوواید ئمسوو

كفوواهم و  اخووتالف برانگیزكوورین عاموول سووود 

اتمللوی   كشمكش د  میا  اعضاد جامعوه بوین  

گونوه   باشد. اعمال صالحیت جهانی نیز هموا  

ی، كعودی بوه   به عقیوده بسویا    ،كه گفته شد

شوود و از   حاكمیت كشو  دیگر محسوب موی 

ها هوم موضووع     سد كا مدت  و به نظر می این

بحث میا  جواموع دانشوگاهی و آكادمیوك و    

ها باقی بمانود. بوه نظور آقوای      هم میا  دوتت

بحووث پیرامووو  صووالحیت   35فیلیووو واكوول

جهانی محاكم داخلی، د  واقع ادامه بحث د  

 ,Wackel) است 36مو د  دخاتت بشردوستانه

2003, p. 67) .    میاتفوا  سوازوكا  صوالحیت

جهانی د  مو د اعمال آ  از اصوال  دخاتوت  

یا دخاتت د  اموو  قضوایی كشوو ی     37قضایی

 كنند.    دیگر استفاده می

                                      
35. Philip L Wackel 

36. Ingérence Humanitaire 
37. Ingérence Judiciaire 

دخاتووت د  امووو  داخلووی د  حقیقووت   

پوورداختن بووه امووو ی اسووت كووه انجووام آ  از 

گرچووه د   ،حقووق متعلوق بووه دیگوری باشود    

ا د مجاز و حتی ضرو ی نیوز كلقوی   برخی مو

كووا  از اصووال     موی  شود. د  این صو ت می

حقوووق  اسووتفاده كوورد. 38دخاتووت مشووروع

حقوووق  ،اتملوول بشردوسووتانه كالسوویك  بووین

قربانیووا  و آسوویب دیوودگا   ا د  شوورایوی   

دا د. حقووق ابتودایی    خاص از نظور دو  نموی  

همچو  حوق زنودگی، دسترسوی بوه كغذیوه،      

موضووووع  فتا هوووای   بهداشوووت و موووداوا و 

شقاوكمندانه و پست قورا  نگورفتن، از جملوه    

موا دی است كه د  حیووه عملكورد حقووق    

 گیرند. اتملل بشردوستانه قرا  می بین

ات ته ن اید از نظر دو  داشت كه اجرایوی  

هوایی   كرد  این اهداف د  عمل با انكا  دوتت

خواهند حضو  نیروهای بشردوسوت و   كه نمی

ا از مرزهایشوا   ا ب یننوود،  مورو  آنهو   و ع وو  

كووه از 39 بتوواكی شووود. آقووای  مواجووه مووی 

بنیانگووذا ا  اصوووال  دخاتووت بشردوسووتانه  

جهانی شود  كود یجی حقووق بشور  ا      ،است

دتیلووی بوورای خووا ج نمووود  آ  از حیوووه    

داند و بوا ایون    ها می صالحیت انحصا ی دوتت

ها بوه منظوو     كوضیح نفوذ د  حاكمیت دوتت

                                      
38. Ingérence Légitime 

39 . Bettati 
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 شوما د  موی   ا مشوروع  حمایت از این حقووق 

(Bettati, 1996). 

د  مو د میاصمات مسلحانه باید كوجوه  

هووای بشردوسووتانه د  دو  داشوت كووه فعاتیوت  

انود: یكوی د     ، كوسعه و پیشرفت كورده زمینه

موادی( بشردوسوتانه و   هوای )   ابوه با كموك 

دیگری د  خصوص حمایت قضایی كه كوجیه 

جدیود د  هموا  م وا زه بوا      انوداز  چشوم این 

اتملول   كیفری جورایم خویور حقووق بوین     بی

نهفتووه اسووت. حمایووت قضووایی از قربانیووا  و 

های مسلحانه د  حقیقوت   بازماندگا  د گیری

های مادی و انسانی به این افوراد   مكمل كمك

 است. 

دخاتت قضایی یا دخاتت د  امو  قضوایی  

از مجرای سازوكا  صالحیت جهانی، د  كنوا   

اتمللوی   بین سایر سازوكا های حقوقی كیفری

كوه   چرا ؛نماید د  بازسازی صلح مشا كت می

یكی از شرایط حاكمیت صلح،  عوداتت اسوت   

ه از یكووودیگر بوووه نحووووی كوووه ایووون دو واژ

ناپذیرنوود. دخاتووت د  امووو  قضووایی   كفكیووك

پرداختن به امو  متعلق به دیگری اسوت. اموا   

چنانچه این دیگری قابلیت، كوانایی و یوا ا اده  

اتیف قضایی خود  ا د  امو  كك انجام وظایف و

اتملول و   مهمی كه با اصول اساسی جامعه بین

حقوووق فووردی د  ا ك وواط اسووت،  هووا و آزادی

كواننوود و حتووی  نداشووته باشوود، دیگوورا  مووی

هووای وی  ا ج وورا  نماینوود.  نوود ضووعفا ملووزم

كوانود   همچنین اعمال صوالحیت جهوانی موی   

نقش پیشوگیرانه نیوز داشوته باشود و بتووا       

ود آنانی  ا كه د  آینده قصد ا ككاب امیدوا  ب

اتمللی دا ند، با مشاهده سرنوشوت   جرایم بین

 دیگرا  از مقاصد خود بازدا د.

صااالحیت جهااانی و ای اااد  -2-2

 الملل تنش در روابط بین

صالحیت جهانی اصلی اسوت كوه ط وق    

كوانند افرادی  ا كه بوه منوافع    آ  كشو ها می

 د اساسووی و مهووم جامعووه جهووانی صوودمه وا

محول وقووع جورم و     اند، صورف نظور از   كرده

كابعیت متهم و مجنی علیوه، موو د محاكموه    

قرا  دهند. این عمل د  حقیقت كرجیح منافع 

اتمللوی بور منوافع ملوی اسوت. بلژیوك از        بین

كووا گیری  و بووهد ایووكشووو های پیشوورو د  اح

صالحیت جهانی كشو  است كه ابتدا د  سال 

 ا وا د  نوووع نامحوودود ایوون سووازوكا   1993

وتووی بوه دتیوول   ،قووانین كیفوری خووود نموود   

مسائل سیاسی، مقنن مج و  به اصال  قوانو   

 د.شصالحیت جهانی نامحدود 

من ع اصلی فشا های سیاسی بر بلژیوك  

ناشووی از صوودو  كیفرخواسووت علیووه برخووی  

مقامووات آمریكووایی و اسوورائیلی بووود. خشووم  

ها كوا   مقامات آمریكایی از صدو  كیفرخواست

هوایی  ا بورای    ای بود كوه حتوی كوالش    اندازه
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كغییر مقر ناكو از بروكسل آغاز نمودند. بویم از  

اجرای كیفرخواست صاد ه، عاملی اسوت كوه   

سفرهای مقامات كشو  متهم  ا هم به كشوو   

صاد كننده كیفرخواست و هم به كشوو های  

كنود. نیسوت وزیور وقوت      دیگر محودود موی  

( پووس از صوودو  40آ یوول شووا و اسوورائیل )

فرخواست، سفر خود  ا به بلژیك تغو نمود. كی

له محدودشود  سوفرهای خوا جی یوك     ئمس

مقام مظنوو  د  موو د وزیور خا جوه سوابق      

( قابول  رو یوا یكراكیوك كنگوو )  وجمهو ی دم

 41پیر د ژا نماید. د  این مو د آقای  مل میأك

معتقد است از آنجایی كوه د  زموا     41د ژا 

صوودو  كیفوور خواسووت از سوووی بلژیووك،     

راكیك كنگو د  موقعیت جنگ كوجمهو ی دم

بورد، د  نتیجوه بورای وزیور اموو        سر موی   به

جایی و حركوت   هخا جه این كشو  آزادی جاب

وفصل معضول كشوو ش از هور     به منظو  حل

 (11).نمود كر می زما  دیگر ضرو ی

به هور حوال منتقودا  اصول صوالحیت      

نظمووی د    ا موجوود كوونش و بووی  آ  ،جهووانی

د، اما د  همین موو د  دانن اتملل می  وابط بین

اتملل، د  گزا شی  عفو بین یر دوتتیسازما  غ

دا د كه ادعای اینكوه پیگورد جورایم     ا  مییب

اتمللی به ایجاد كنش د   وابط سیاسوی و   بین

                                      
40. Arial Sharon 

41 . Pierre d’Argent 

. انجامد، گزافوی بویش نیسوت    دی لماكیك می

اظهوا    پینوشوه  س با ذكور نمونوه پرونوده    س

دا د كشمكشی كوه د  ایون قضویه میوا       می

شیلی از یك سو و كشوو های بلژیوك،    كشو 

فرانسه، اس انیا و سوئیس ایجواد شود، هرگوز    

بلكه  ،منجر به قوع  وابط دی لماكیك نگردید

   42د  یك پروسه قضایی حل و فصل شد.

از طرف دیگر كشو هایی كوه د  صوحنه   

برخو دا  هستند،  یاتمللی از قد ت كمتر بین

سیس صوالحیت جهوانی بوه یوك     أاز ك دیل ك

های بوز گ ابوراز      سیاسی د  دست دوتتابزا

كننود. موو د جاتوب كوجوه اخیور       نگرانی موی 

بوووه  (A/63/237/Rev.1) انیوووازكان پیشووونهاد

قووایی د  ینماینوودگی از گووروه كشووو های آفر

كمیته ششم مجمع عمومی سوازما  ملول د    

مو د دامنه شمول صالحیت جهانی است. بوه  

ت سیس صالحیأانیا اصل كزاعتقاد نماینده كان

بلكه پرسش اصلی  ،جهانی محل كردید نیست

متوجه دامنوه شومول ایون صوالحیت اسوت.      

انیا به ضرو ت ایجاد شوفافیت د   زنماینده كان

سیس صالحیت جهوانی بوه منظوو     أكوسعه ك

طرفی و یك ا چگی د  اعموال ایون     عایت بی

 كید كرد.أها ك صالحیت د  مو د كمام دوتت

                                      
42. Amnesty International, “Universal 

Jurisdiction: The duty of state to enact and 
enforce legislation “ 
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 فرجام
م وا زه   ،دكه پیشتر اشا ه شو  طو  هما 

اتملل د   های شدید حقوق بین جهانی با نقض

اتمللی و حاكمیت قوانو    بازگرداند  صلح بین

دف از جهانی شد  ایون  ه ثری دا د.ؤنقش م

دسووت آو د  محكومیووت و  م ووا زه كنهووا بووه

اتمللی و یا كسب  مجازات مركك ا  جرایم بین

ا ج ورا  خسوا ت بوه نفوع     یو ضر  و زیوا  و  

كووه هوودف پیشووگیری از قربانیووا  نیسووت، بل

جرایمی است كه خوور وقوعشوا  د  آینوده    

وجود دا د. د  این دو نما، م ا زه و سوركوب  

اتمللی چه با هدف كن یهوی و چوه    جرایم بین

پیشگیرانه، حول محوو  اساسوی توزوم پایوا      

 زند. می بیشید  به بی عداتتی دو 

اتملول   های حقووق بوین   د  كنا  ظرفیت

ئه مكانیسوم صوالحیت   حقوق داخلی نیز با ا ا

مشا كت  یاتملل جهانی د  پیگیری جرایم بین

اتمللوی و   نماید و د  واقع این دو نظام بین می

داخلی مكمل یكدیگر هستند. د  حال حاضور  

اتمللوی، بوا    دسترسی به دیووا  كیفوری بوین   

كوجه با اینكه این نهواد كیفوری از صوالحیت    

هووای  بووا دشوووا ی ،جهووانی برخووو دا  نیسووت

ی همراه است. عالوه بور ایون صوالحیت    فراوان

اتمللوی   دیوا  كنها محدود به چند جورم بوین  

است. با این حساب صالحیت جهانی از آنجوا  

كووه از حیووث زمووا ، مكووا ، كعووداد جوورایم   

كواند جوایگزین مناسو ی    می ،محدودیت ندا د

 اتملل باشد. برای م ا زه با جرایم حقوق بین

، د  های نظری اما صرف نظر از این بحث

عمل و واقعیت كا ناموه صوالحیت جهوانی از    

 1993ب قوانو   یزما  احیای آ ، یعنی كصوو 

بلژیك كا به امروز د خشا  ن وده است. حتوی  

كووه د  نوووع خووود  هموا  قووانو  بلژیووك نیوز  

سوابقه بوود )بوا پوذیرش شوكل نامحودود        بوی 

ك( د  یاز سوی قانونگذا  بلژ یت جهانیصالح

آنها اشوا ه شود،   سایه مشكالكی كه اجماتً به 

ه خوود  یو د  نهایت بسیا  كعدیل و از هدف اوت

 دو  شد.

كاكنو  اغلب قرا هوای بازداشوت صواد      

ه یو های داخلوی عل  شده از سوی برخی دادگاه

جوه و  یسرا  و مقامات مظنو  كشو ها بوه نت 

ی منتهوی نشوده اسوت. بورای     یسرانجام قضوا 

ر یو ه نیست وزیفر خواست علینمونه، صدو  ك

ا  اقودامات  یلی د  جریمات اسرائو برخی مقا

د. یك بوه فرجوام نرسو   یو د  بلژ الیص را و شت

دوناتود  )  كایر دفاع سابق آمریه وزیات علیشكا

جیآنگ ن )یر سابق چینیست وز ،(43 امسفلد

جه ماندند. یگر بدو  نتی( و چند كن د44نیزم

دادگووواهی د   2009را، د  دسوووام ر یووواخ

انگلسووتا  قوورا  بازداشووتی بوور اسوواس اصوول  

                                      
43. Donald Rumsfeld 
44. Jiang Zemin 
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صواد    45ونییو  وی ت یزه یعل یت جهانیصالح

م جنگوی  ین قرا  ا ككاب جورا ینمود. موضوع ا

ا  حملوه سورب   یو ن د  جریه مردم فلسویعل

ز یو ن قورا  ن یو اموا ا  ،بوود  2008گداخته سال 

تیحوه جورایم    46باز پس گرفتوه شود.   متعاق اً

جنگی مصووب جمهوو ی اسوالمی ایورا  بوا      

هدف دستگیری و پیگورد مقاموات اسورائیلی    

تهم بوه جورایم جنگوی د  حوال حاضور بوه       م

 نتیجه نرسیده است. 

از موووا د كعقیووب كیفووری د  مقابوول     

های داخلی كه به صدو  حكوم منتهوی    دادگاه

كوا  به محكومیت چها  شوهروند   می ،اند شده

 وآندایی )یك استاد دانشگاه، یك باز گوا  و  

دو خووواهر  وحووانی( د  محوواكم بلژیووك د    

به جرم مشا كت د   2005و  2001های  سال

اشا ه كرد. بوا اسوتناد    1994كشی سال  نسل

به قانو  صالحیت جهانی محاكم اس انیا نیوز  

دو نفوور از نظامیووانی  ا كووه د  ناپدیوود شوود  

میاتفا  دوتت دیكتواكو  آ ژانتینوی خو خوه    

 1976-1983هووای  بووه سووال 47 اگووال ویوودت

 نقش داشتند، محكوم نمود.

ت یحی صوال یت نهوا یو ك غایهرچند د  

فوری  ا  یت ك لو  عداتت محض كیجهانی قابل

ط موجوود  یدا د، اما د  حال حاضر و د  شورا 

                                      
45. Tzipi Livni 

46. Ian Black and Ian Cobain, guardian.co.uk, 

Monday 14 December 2009 
47. Jorge Ragal Videla 

بواقی   یادیو ن هودف فاصوله ز  ید  به ایكا  س

هوا   مانده كه  اه كاهش آ  د  گرو ا اده دوتت

 گر است.یكدیآنا  با  یو همكا 
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 .ICC- 01/05-01/08 :پرونده شما ه

 كتواكو  ید یسو  یسرنگون یبرا دیك ع از كه  ولیكراز. 5

 برگشوته  آنجوا  بوه  یدموكراسو  بازگرداند  و خود شهر
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 لیو آو  20 یهوا  خیكا  د  تهیكم اظها ات به دیبنگر. 6

 هیوئژ 25 و( یلیش مو د د ) 1999 ما س 30 ،1992

 .(پرو مو د د )  1996

 موردود   ا زموا   مورو   زیو ن موا  كشوو   یحقوق نظام. 7

 .شما د یم

 70/2001 شوما ه  قوانو   بیكصوو  بوا  فرانسه كشو . 8

 1915 سوال  د  ا امنه كشتا   سماً 2001 هیژانو مو  

 .كند یم قلمداد یكش نسل  ا

 یاجتماع -یاقتصاد یشو ا نشست نیهشتم و یس. 9

 .(E/CN.4/Sub.2/1985/62 (دمتح ملل سازما 

 1983 ژوئن مصوب ا وپا، پا تما  قوعنامه. 10

 هیو عل كنگوو  كیكراكودم یجمهو  ا یم یدعو د . 11

 یوكوال  از( Pierre d’Argent)  د ژا  یآقا ك،یبلژ

 یدادگسووتر وا یوود بووه دیووبنگر. بووود كنگووو موودافع

 یعمووم  اسوتماع  ،06/2001 جلسه صو ت ،یاتملل نیب

 .2001 اكت ر 16

 

 منابع فارسی 
صوالحیت جهوانی و توزوم    »(، 1385جدتی، صفی نواز )  .1

فصالنامه  ، « بر سی دیدگاه جمهو ی اسالمی ایورا   

 .80، شما ه سیاست خارجی

 حکام  به مربوط هیقض ،یاتمللو  نیب یدادگستر وا ید .2

 .27 ص ،2000 لیآو  11 ،جلب

درآماادی باار حقااو   (، 1380دیهوویم، علیرضووا، )  .3

پركو اساسنامه دیووا  كیفوری    )د  کیفری یالملل بین

بووین اتمللووی(، كهوورا : دفتوور مواتعووات سیاسووی و     

 اتمللی. بین

 حووزه  د  یجهوان  تیصالح» ،اتملل نیب حقوق مؤسسه .4

 و تیبشور  هیو عل میجرا ،یكش نسل خصوص د  یفریك

 .2005 ،یكراكو نشست ،«یجنگ میجرا

(، 1377حسین شریفی طراز كوهی، ) و ممتاز، جمشید .5

، كهرا : نشر رتو تحوال  بین المللحقو  بشر در پ

 دادگستر.
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