
  

  تعریف جنایت تجاوز در پرتوي

  قطعنامه کنفرانس بازنگري اساسنامه

  ) 2011ژوئن (دیوان کیفري بین المللی در کامپاال 
زاده رضا موسی


  

نیا حسین فروغی


  

 

  چکیده 

اساسنامه دیوان کنفرانس بازنگري  ،ها در قالب کارهاي مقدماتی ها مذاکرات نمایندگان دولت پس از سال 

ترین دستورکارهاي  از مهم. برگزار شد 2010ژوئن  11می تا  31اوگاندا از  -للی در کامپاالالم کیفري بین

 .المللی بر جنایت مزبور بـود  گی اعمال صالحیت دیوان کیفري بینتعریف جنایت تجاوز و چگون اجالس،

اصالح  نامهها موفق به تصویب قطع نمایندگان دولت در نهایت ،در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده

اجـالس کامپـاال   قطعنامـه مصـوب   . المللی در مـورد جنایـت تجـاوز شـدند     اساسنامه دیوان کیفري بین

و ) تعریـف جنایـت تجـاوز   (مکرر  8ماده  :خصوص تجاوز، داراي دو بخش عمده است که تحت عناویندر

در جریان  ،ه بر اینعالو. تنظیم شده است) المللی وه اعمال صالحیت دیوان کیفري بیننح(مکرر  15ماده 

المللـی نسـبت بـه     وص اعمال صالحیت دیوان کیفري بینخصنیز در 15) 3(کنفرانس کامپاال یک ماده 

تعریـف   چنـین در مـورد  هم. تصویب رسید اع پرونده از سوي شوراي امنیت بهجنایت تجاوز در موارد ارج

دسـامبر   14تحـد مصـوب  مجمع عمومی سـازمان ملـل م   3314موافقت شد که قطعنامه  ،جنایت تجاوز

  .مبنا قرار گیرد 1974

بینـی   المللی و به طور کلی، پیش فري بینتعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صالحیت دیوان کی

، لیکن برخی ابهامات دربـاره تعـاریف صـورت    استمزبور بسیار ارزشمند  این جنایت در اساسنامه دیوان

تجویز اعمال صـالحیت دیـوان نسـبت بـه ایـن جنایـت بـه        مانند موکول شدن  ییها گرفته و محدودیت

و امکان دخالت شوراي امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصالحیه راجـع   2017سال

  .به اعمال صالحیت دیوان کیفري بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت الزم برخوردار نباشد

  واژگان کلیدي

   .وراي امنیت، جنایت تجاوز، اقدام تجاوزکارانه، صالحیت، کنفرانس بازنگري کامپاالالمللی، ش بین کیفريدیوان  

                                       
 الملل وزارت امورخارجه دانشیاردانشکده روابط بین           Email: rmousazadeh@yahoo.com  
 ي تخصصی رشته حقوق بین المللتردانشجوي دک      Email: hforoughinya57@yahoo.com  

  05/02/91: تاریخ پذیرش     23/08/90: تاریخ ارسال

 141-173صص /  1391 تابستان/  63شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 



ي
گر

ازن
س ب

ران
نف

 ک
مه

نا
طع

ي ق
تو

پر
ر 

 د
وز

جا
ت ت

نای
ج

ف 
ری

تع
 ...

  

 

 

142  

   مقدمه

پس از جنگ جهانی اول، اقدامات عملی 

در جهت پیگیـري و تعقیـب افـراد مـتهم بـه      

ي تجاوزکارانه بر مبنـاي مفـاد مـواد    ها جنگ

معاهده ورسـاي و بـه مـوازات آن،     228و227

سـیون تعیـین   ییی نیـز از سـوي کم  هـا  تالش

 1919از سـال   هـا  مجازات مسئولیت و اجراي

اصـرار   هـا  برخـی دولـت   زیـرا . صورت گرفـت 

ــاز جنــگ  ــه آغ ــتهم ب ــراد م ــا داشــتند اف ي ه

القی نقض قراردادها و قداست اخ ،تجاوزکارانه

، با ایـن حـال  . به پیشگاه عدالت سپرده شوند

به دلیل مالحظـات سیاسـی، عـدم همکـاري     

ل حقـوقی مبتنـی بـر    ، دالیـ ها برخی از دولت

باعــث  ،اصــل قــانونی بــودن جــرم و مجــازات

شد رهایی افراد متهم به اقدامات تجاوزکارانه 

امپراطـور   ،ویلیام سزار دوم ،ترین آنها که مهم

آلمان بود که بـه کشـور هلنـد گریخـت و در     

   .آنجا پناه گرفت

ي هـا  دولـت  ،پس از جنـگ جهـانی دوم  

یجـاد  پیروز جنگ با تدوین منشـور لنـدن و ا  

منشـور   ،دادگاه نظامی نورنبرگ و متعاقب آن

ند کردتالش  ،توکیو و دادگاه نظامی خاور دور

در عرصه حقوق کیفـري   1»کیفري بی«که به 

 ،ي مزبـور ها در دادگاه .المللی پایان دهند بین

یی با عنوان جنایات علیه صلح ها کیفرخواست

                                       
1. Impunity 

ي تجاوزکارانـه در  ها براي افراد متهم به جنگ

ي مختلف و حتی براي برخـی از  ها قشقالب ن

ــازمان ــا س ــین    ه ــل در چن ــاي دخی و نهاده

ادعـاي متهمـان مبنـی    . دشیی صادر ها جنگ

یی کـه توسـط   هـا  بر عدم اعتبار چنین دادگاه

المللی ایجـاد   نه جامعه بین و کشورهاي پیروز

حتی  ؛دششده است، توسط قضات دادگاه رد 

ــانونی   ــاي ق ــر نداشــتن مبن ــی ب دالیــل مبتن

تساب چنین جنایاتی نیز از طرف دادگاه رد ان

چرا که در برخی از قراردادهاي دوجانبـه   .شد

بریان (پیمان پاریس  خصوص به، یا چندجانبه

، ممنوعیت جنگ و 1928در سال )  کلوگ –

در برخی از معاهـدات   و توسل بدان مقرر شد

جانبه همکـاري  نویس معاهده چند یعنی پیش

ــ 1924و پروتکــل 1923 ــراي ح ل و فصــل ب

یی هـا  اختالفات بین المللی چنین محـدودیت 

ــه ــه   در زمین ــگ تجاوزکاران ــه جن ــادرت ب مب

 1927 حتـی در سـال   .بینـی شـده بـود    پیش

اي را  طعنامــهمجمــع عمــومی جامعــه ملــل ق

اوز را بـه عنـوان جنایـت    د که تجـ کرتصویب 

این شناسـایی در کنفـرانس پـان    . شناخت می

و از آن  دشتکرار  1928فوریه  18امریکن در 

المللـی بـه    توان گفت که عـرف بـین   پس، می

یافتـه بـود تـا تجـاوز را     اندازه کافی گسترش 

اولـین کنوانسـیونی   . المللی بدانـد  جنایت بین

ژوییـه   3در  کـرد، تعریف  که جنایت تجاوز را
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در لنــدن توســط نماینــدگان رومــانی،  1933

روسـیه، ایـران و افغانسـتان     لهستان، استونی،

ابتکـار وزیـر امـور     ،کنوانسـیون  این. امضا شد

ــد  ــا تهدی ــاط ب ــا خارجــه روســیه در ارتب ي ه

ــر در    ــت هیتل ــط حکوم ــتفاده از زور توس اس

 Convention for Definition of) بود آلمان

Aggression, 1933) .منشور  ،1945 سال در

ــات را  ــورنبرگ ســه دســته از جنای  :دادگــاه ن

جنایات علیه صلح، جنایـات علیـه بشـریت و    

) الـف ( 6مـاده . دتعریـف کـر  ت جنگـی  جنایا

ده کـر گونـه تعریـف    جنایات علیه صلح را این

 :است

ــلح  « ــه ص ــات علی ــال،   ،جنای ــراي مث ب

جـاوزي  سازي، آغاز جنـگ ت  آمادهریزي،  طرح

المللی، توافـق   نقض معاهدات بین یا جنگ در

یا تضمین یا شرکت در یک نقشه عمـومی یـا   

 اعمـال  ایـن  توطئه بـراي اجـراي هـر یـک از    

  .»تاس

امی نــورنبرگ هــیچ منشــور دادگــاه نظــ

اي را به عنـوان جنـایتی جـدا تعریـف      توطئه

در  6 ماده) الف( نکرد، مگر تعریفی که در بند

ــلح آورده   ــه صـ ــات علیـ ــا جنایـ ــاط بـ ارتبـ

 Charter of International Military)اسـت 

Tribunal, art 6). بار توسط  این تعریف اولین

ایـن دولـت    فنالند در محاکمه رهبر سیاسـی 

در منشور . ولیت جنگی استفاده شدئبراي مس

ي هـا  نیز عبـارت ) 1946(دادگاه نظامی توکیو

منشور دادگاه نورنبرگ بـه کـار رفتـه و تنهـا     

توضـیح  د کـه  شـ یک عبـارت بـه آن اضـافه    

تواند اعالم شـده   دهنده این بود که تجاوز می

  .یا اعالم نشده باشد

رغــم تأییــد اصــول نــورنبرگ توســط  بـه 

 جامعــه ،95)1( نامـه مـع عمــومی در قطع مج

ر آن زمان میل چندانی به ادامـه  المللی د بین

جنایت تجاوزکارانـه   تعقیب کیفري در زمینه

ســیون حقــوق ي کمیهــا تــالش .نشــان نــداد

دلیـل برخـی   الملل نیز در این رابطـه بـه    بین

از . دشـ المللی دچار وقفـه   موانع در سطح بین

ختار نظـام  سـا تـوان بـه    ع مـی جمله این موان

ي هــا المللــی مبتنــی بــر قــدرت، رقابــت بــین

شـروع   ،تضعیف حاکمیت کشورها ،تسلیحاتی

ي سیاسـی و  ها جنگ سرد، ایجاد بلوك بندي

زدایی از دهـه  تصادي، شروع فرایند استعماراق

به بعد و ظهـور کشـورهاي جدیـد در     1960

المللـی، نارضـایتی ایـن کشـورها      بـین عرصه 

ختار سیاسـی  حقـوقی و سـا   نسبت به مبـانی 

، عـدم اجمـاع   و به طـور کلـی   الملل نظام بین

ف برخی از مفـاهیم  المللی در زمینه تعاری بین

به ذکر است الزم  .الملل اشاره کرد حقوق بین

در عمل باعث تـأخیر و کنـدي   که این موانع 

المللـی   بـین جریان تأسـیس دیـوان کیفـري    

اگرچـه تعریـف تجـاوز توسـط مجمـع      . دندش
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اي صـورت گرفتـه از سـوي    ه عمومی با تالش

ي مختلف حقـوقی در  ها و کمیسیون ها کمیته

گـــام مهمـــی در  (XXIX) 3314قطعنامـــه 

نسـبی   جهت توسعه حقوق کیفري و گـرایش 

به سمت حاکمیـت قـانون در روابـط     ها دولت

یف مزبـور در قالـب   لیکن تعر بین الملل شد،

توانسـت بـه    اي بود کـه مـی   رهنمود و توصیه

ي اري در دسـترس شـورا  عنوان ابـزاري اختیـ  

کارانـه بـر   امنیت جهت احـراز اقـدامات تجاوز  

مبناي فصل هفتم منشور سازمان ملل متحـد  

این قطعنامه با وجود  .مورد استفاده قرار گیرد

ي متفــاوت بعضــی از هــا اختالفــات و نگــرش

و نهادها نسبت بـه تعریـف تجـاوز و     ها دولت

تـرین ابـزار    اکنون مهـم  یی آن، همموارد احصا

تواند  اسایی اعمال تجاوزکارانه است که میشن

هـاي   المللی براي دولت ولیت بینمتضمن مسئ

   .متخلف باشد

ــابی در    ــترده ارتک ــات گس ــی جنای در پ

ــالوي ــدا یوگس ــا  ،و روان ــکیل دو دادگ ه و تش

المللـی   اختصاصی یعنی دادگـاه کیفـري بـین   

و  1993در  ICTY)(براي یوگسـالوي سـابق   

 (بــراي روانـدا   المللـی  کیفـري بــین  دادگـاه 

(ICTR  جهت رسیدگی به جنایـات   1994در

ها در گسترش چنـین   متهمان و نگرانی دولت

و نهادهاي وابسته  ها دولت در نهایت ،جنایاتی

مجمـع   خصـوص  بـه به سـازمان ملـل متحـد    

الملل در قالب  و کمیسیون حقوق بینعمومی 

ي پیشنهادي با برگـزاري  ها و طرح ها قطعنامه

نامه دیـوان  اساس ،1998سال  کنفرانس رم در

دنـد و پـس از   کرالمللی را تدوین  کیفري بین

در اول آن گذراندن مراحل تصویب و پذیرش 

ــوالي  ــنامه  ،2002جـ ــراي اساسـ ــور بـ مزبـ

 5طبـق مـاده   . دشاالجرا  کشورهاي عضو الزم

اساسـنامه، جنایـات تحـت صـالحیت     ) 1(بند

ــاد    ــدرج در مف ــوان من ــامل  8و  7و  6دی ش

جنایـت علیـه بشـریت و     ،دایـی ز نسل جنایت

عـالوه بـر سـه جنایـت     . جنایات جنگی است

جنایت تجاوز نیز به عنـوان چهـارمین    ،مزبور

دیـوان قـرار    جنایت تحـت صـالحیت بـالقوه   

ــن   ــر ای ــوان ب گرفــت و صــالحیت بالفعــل دی

ــت  ــاسجنای ــاده  براس ــه ) 2( 5م ــروط ب مش

اعمال صـالحیت دیـوان    و نحوه تعریف تجاوز

در ایـن رابطـه بـا    بوطـه  که مقـررات مر  است

هــاي عضــو  ســوم دولــتتصــویب اکثریــت دو

المللـی بـا گذشـت     مجمع دیوان کیفري بـین 

یک سـال از زمـان پـذیرش و تصـویب بـراي      

 در ضـمن، . شود االجرا می هاي عضو الزم دولت

با مفاد منشور سـازمان ملـل    باید این مقررات

البتــه ایــن . دنمتحــد همــاهنگی داشــته باشــ

المللی  مه دادگاه کیفري بینیت در اساسناجنا

ــ دا وجــود نداشــت و بــراي یوگســالوي و روان

المللی اولین مرجع کیفـري   دیوان کیفري بین



ه 
ار

شم
ت

ص
ش

 
و 

 سه
●  

ل 
سا

م
یک

 و
ت

س
بی

 
●  

ن
تا

س
تاب

 
13

91
  

   

 

145  

مقامـات دولتـی را    اسـت المللی که قـادر   بین

. محکوم و مجـازات نمایـد   ،براي اعمال تجاوز

پس از الحاق شصتمین کشـور بـه اساسـنامه    

و آغـاز بـه کـار     2002دیوان در اول جـوالي  

رسمی دیوان کیفري، مجمع کشورهاي عضـو  

(ASP) کمیسـیون   ،در نخستین اجالس خود

بـه منظـور ادامـه بحـث     را  يمقدماتی جدید

نشده مربوط به تجـاوز   درخصوص مسائل حل

  .ایجاد کرد

در  ،ي عضـو ها عالوه براین، مجمع دولت

ــارگروه« 2002ســپتامبر  ــه   ک ــژه راجــع ب وی

 را جهت بررسـی  (SWGCA) »جنایت تجاوز

و پیشنهاد در زمینه جنایت تجاوز تـا قبـل از   

 کارگروه ویـژه، . کنفرانس بازنگري تشکیل داد

داد و بحث در مـورد جنایـت تجـاوز را ادامـه     

 منظـور تسـهیل کـارگروه    بهیک متن مبنایی 

  .مذکور ارائه نمود

ــ    ــه بای ــازنگري ک ــرانس ب د در اول کنف

، بــه دلیــل شــد تشــکیل مــی 2009جــوالي 

در نهایت بـا یـک سـال     ،ها تنظر دول اختالف

در  2010ژوئن 11می تا  31در تاریخ  ،خیرتأ

 در قطعنامـه  .اوگاندا برگزار شد -شهر کامپاال

نهایی کنفـرانس بـازنگري اساسـنامه دیـوان،     

 3314قطعنامـه   ،درباره تعریف جنایت تجاوز

در و  مجمع عمـومی سـند مبنـا قـرار گرفـت     

در  ،ارتباط با اعمـال صـالحیت دیـوان بـر آن    

ت کنفرانس توافق شد شـوراي امنیـت وضـعی   

نظـر از   متضمن ارتکاب عمل تجـاوز را صـرف  

ي درگیـر بـه   ها عضویت دولت عضویت یا عدم

ــاع    ــی ارج ــین الملل ــري ب ــوان کیف ــدی . دده

در کنفرانس بازنگري نسبت به حـق  عالوه،  به

شوراي امنیت درباره احراز وجـود یـک عمـل    

کـه   منشور موافقت شـد  39تجاوز طبق ماده 

دادستان نیز در فقدان چنین احرازي از طرف 

شوراي امنیت، بتواند به ابتکار خویش و یا بنا 

شروع به انجـام   ،به درخواست یک دولت عضو

دیـوان   ،که در چنین مواردي ؛تحقیقات نماید

یت ارتکابی از سـوي اتبـاع دول   نسبت به جنا

 عضـو دولـت غیر عضو و یا ارتکابی در یک غیر

 .داشت صالحیت نخواهد

وقـوع مـوارد نقـض تمامیـت      تردیـد،  بی

، که بر طبـق حقـوق   سرزمینی و تجاوز ارضی

و بر اساس منشور ملل متحد  الملل عرفی بین

و نیــز بــر پایــه قطعنامــه مصــوب کنفــرانس  

المللی به  ازنگري اساسنامه دیوان کیفري بینب

 ،شـود  نوان جنایت تجاوزکارانه محسوب میع

ــدبخشو از یــک ســو  ــا  زمزمــه نوی ــه ب مقابل

از  هانـداز شـد   کیفري که در جهـان طنـین   بی

ولیت کیفـري  ئضرورت طرح مسـ  سوي دیگر،

ــه   ــب و محاکم ــق، تعقی ــام تحقی ــردي، انج ف

ناقضان حقوق سرزمینی کشـورهاي دیگـر را   

 ،اول در وهلـه  ،در این نوشـتار . ندک ایجاب می
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و اقـداماتی کـه قبـل از کنفـرانس      هـا  فعالیت

ــرا  ــان کنف ــازنگري در جری ــز در و ن نس رمب ی

االجـرا شــدن   گـروه کـاري ویـژه پـس از الزم    

شـود   بیان می ،دیوان صورت گرفت اساسنامه

آنچــه کــه در کنفــرانس کامپــاال  ،و در ادامــه

درباره تعریـف و نحـوه اعمـال صـالحیت بـر      

، مـورد بررسـی قـرار    دشجنایت تجاوز مطرح 

پیامـدهاي  نیـز،  در مباحـث بعـدي    .گیرد می

ي هـا  امپـاال را در زمینـه  قطعنامه کنفرانس ک

مختلف مورد بررسی و تحلیـل قـرار خـواهیم    

مزبور مورد  داد تا نقاط ضعف و قوت قطعنامه

   .کنکاش قرار گیرد

رم و ناکـامی   1998کنفرانس . 1

  در تعریف جنایت تجاوز

کنون تا ها یکی از مسائل مهمی که دولت

 دسـت تـوافقی  انـد در مـورد آن بـه     نتوانسته

ــد ــوع ج ،یابن ــب   موض ــاوز و تعقی ــت تج نای

به وضعیت این جنایت  نگاهی. متجاوزان است

خصـوص در جریـان    بـه  ،الملـل  در حقوق بین

المللـی تـا قبـل از     تأسیس دیوان کیفري بین

ــران ــن   کنف ــده ای ــاي پیچی ــازنگري، زوای س ب

  .سازد توافق را تا حدي روشن می عدم

اساسـنامه رم و مـذاکرات دربـاره     )الف

  جنایت تجاوز 

المللـی بـر    ه دیوان کیفري بـین زمانی ک

ــنامه رم در  ــاد  1998اســاس اساس ــایج  ،دش

مواضع گوناگونی در ارتباط با جنایـت تجـاوز   

هاي مختلف در قالـب   توسط نمایندگان دولت

ي متفاوت و یـا بـه صـورت انفـرادي     ها جناح

کـه  بـود  بـه حـدي   این مواضع  .اتخاذ گردید

برخی از اعضاي دائـم شـوراي امنیـت ماننـد     

ت متحده آمریکا و چین بـه مخالفـت بـا    ایاال

ــوان برخاســتند در حــالی کــه  ؛اساســنامه دی

سیس دیـوان  به تأبریتانیا و فرانسه  هاي دولت

ــین     ــره اول ــود را در زم ــاندند و خ ــاري رس ی

هاي عضو اساسنامه دیـوان قـرار دادنـد     دولت

(Schabas, 2007, p.112) . ،در  در نهایــت

د کـه  شـ ق ارتباط با جنایت تجاوز چنین تواف

پـس از   5ماده  2جنایت مذکور در قالب بند 

زدایـی، جنایـت علیـه بشـریت و      نسلجنایت 

شـد، لـیکن بـر ایـن امـر      جنایت جنگی درج 

د که اعمال صالحیت بالفعـل دیـوان   شکید تأ

برجنایت تجاوز مشروط به اصالحات پذیرفته 

هاي عضـو بـر طبـق     شده توسط مجمع دولت

ــاد  ــوان 123و121مف ــنامه دی ــري  اساس کیف

  . استالمللی  بین

با توجه به مواضع گوناگون  ،به طور کلی

له مهـم و  ئسـه مسـ   در کنفرانس رم، ها دولت

توان  را میجنایت تجاوز  درباره چالش برانگیز

  :از مذاکرات کنفرانس مذکور استخراج کرد

له مهم و اختالف برانگیز ایـن  ئاولین مس

رم  بود که آیا جنایت تجاوز باید در اساسنامه
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، اخـتالف  در این خصوص د یا خیر ؟شودرج 

 .دکـر هـا بـروز    اي بین دولـت  نظرهاي عدیده

له ایـن بـود کـه در صـورت درج     ئدومین مس

نقش شوراي امنیت چگونه باید  جنایت تجاوز

کـه تعریـف   وم اینله سـ ئباشد ؟ و باالخره مس

 ,Lee, 1999)جنایت مزبور چگونه باید باشد؟ 

p.82) .  ایـاالت   ،له نخسـت ئدر ارتباط بـا مسـ

شـدت مخـالف    بـه مریکا و انگلسـتان  آ متحده

اگرچه  ؛درج جنایت تجاوز در اساسنامه بودند

م شوراي امنیت مانند فرانسه اعضاي دائدیگر 

 ,Schabas, 2007)چنین گرایشـی نداشـتند   

p.111) . هــاي همفکــر کــه متشــکل از  دولـت

مریکاي هاي آ کشورهاي اروپاي غربی و دولت

 هـا تعدادي از کشورها به آن و بعداً التین بودند

 مسـائل  همـه  اگرچه نسبت بـه  ،ملحق شدند

کردنـد تـا    مـی  سـعی  لـیکن  نداشـتند،  توافق

 را در ایـن رابطـه   عمـده  يهـا  مخالفت قدرت

به ایجاد دیـوان   متعهد شدیداً و نمایند خنثی

 ,Arsanjani).المللی شـده بودنـد   کیفري بین

1999, p.23)  زبحـ  پیـروزي  ،از سوي دیگـر 

ــات در کــارگر  در انگلســتان سراســري انتخاب

 ایـن  مثبت گرایش ساز زمینه نیز 1997سال 

 بـود  شـده  رم اساسـنامه  پـذیرش  بـه  کشـور 

(Ibid). با سازشی که نسبت به درج  در نهایت

جنایت تجاوز در اساسنامه طی روزهـاي بعـد   

ــت  ــورت گرف ــرانس ص ــا  ،در کنف رأي  120ب

ف رأي مخـــال 7رأي ممتنـــع و  21موافـــق، 

در ارتبـاط   .اساسنامه دیوان به تصویب رسـید 

کـه   ،له مورد توجـه ئترین مس مهمبا دومین و 

همانا نقـش شـوراي امنیـت در احـراز عمـل      

و اختالفات بین  ها بیشترین چالش ،تجاوز بود

ـ  . دکـر ها بـروز   نمایندگان دولت م اعضـاي دائ

کردند که آنها زمـانی   میکید تأشوراي امنیت 

ز در اساسنامه موافقند که با درج جنایت تجاو

اعمال صالحیت دادگاه بر جنایت مزبور پـس  

از احراز رخداد عمـل تجـاوز توسـط شـوراي     

 ,Arsanjani, op.cit)امنیــت انجــام گیــرد 

pp.29-30).  ــه اعضــاي ــبش  موضــوعی ک جن

 کردند شدت با آن مخالفت می بهمتعهدها غیر

(Lee, 1999, p.82). له سوم ئدر ارتباط با مس

عریف تجاوز نیز سـه رویکـرد اساسـی    یعنی ت

باید به یـک   ،مطابق اولین رویکرد. دشمطرح 

 کلـی دربـاره   تعریف عام که شامل معیارهاي

بـه موجـب    .جنایت تجاوز است بسـنده کـرد  

بایـد  ) کلـی (به تعریـف عـام    ،دومین رویکرد

فهرستی از اقـدامات شـرایط عمـل تجـاوز را     

جمع تعریف تجاوز م بر مبناي قطعنامه( افزود

براسـاس  باالخره  و .) (XXIX)3314عمومی 

هیچ تعریفی از جنایت تجاوز  ،سومین رویکرد

تعیین آن باید بـه   یرد و وظیفهصورت گ نباید

 .(Ibid)صالحدید شوراي امنیت واگذار شـود  

به دیگر سخن، نقش انحصاري شـورا در ایـن   
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 ،رابطه و مسـائل مربـوط بـه اسـتقالل دیـوان     

به طور (به وجود آورد  اي را هاي پیچیده بحث

م هرگز تمایلی به تعقیـب  ، پنج عضو دائمثال

المللی  کیفري بینجنایت تجاوز توسط دیوان 

 ،در واقـع  ).نداشتندبدون احراز از جانب شورا 

له اساسی به قلمرو وظایف و کارکرد هـر  ئمس

ــور ــاد مزب ــه قضــایی و  یــک از دو نه در زمین

  . شد سیاسی مربوط می

ــن  ــر ای ــالوه ب ــ ،ع ــایی   یشپ ــویس نه ن

 25که در  ،المللی بین اساسنامه دیوان کیفري

توســـط کمیســـیون حقـــوق 1994مـــارس 

نهمـین اجـالس   و الملل تصویب و به چهل بین

در مـورد تعریـف    ،مجمع عمومی تسلیم شـد 

کـرد، بلکـه    طـرح نمـی  عمل تجاوز بحثی را م

ان و بـه شـرایط اعمـال صـالحیت دیـو      صرفاً

ــی  ــوراي امنیــت م ــا ش پرداخــت  رابطــه آن ب

(Schabas,2007,p.65) . ــین در مفــاد همچن

سیون حقوق کمیتوسط نویسی که  طرح پیش

اختیـار  د، به شوراي امنیـت  شالملل تهیه  بین

یعنـی   ؛کـرد  حق وتوي وسـیعی را اعطـا مـی   

اعمـال صـالحیت   تواند  میزمانی  دادگاه صرفاً

 .کـه شـورا در ایـن زمینـه موافـق باشـد       کند

ر مورد صالحیت الملل د کمیسیون حقوق بین

ل تجـاوز  ، احراز ابتدایی عم23ماده  2در بند 

شرط صـالحیت   توسط شوراي امنیت را پیش

لیت کیفـري فـردي   ئوخصـوص مسـ  دیوان در

 شکایت یا موضوعی که مسـتقیماً «: دکراعالم 

حت شمول به یک عمل تجاوز مربوط است، ت

گیـرد، مگـر اینکـه     اساسنامه دیوان قرار نمـی 

احـراز نمایـد کـه عمـل      ابتدا شـوراي امنیـت  

تجاوز توسـط دولـت مـورد شـکایت ارتکـاب      

  .»یافته است

ــر   در زمینــه اعمــال صــالحیت دیــوان ب

جنایت تجـاوز دو رهیافـت بـه عنـوان فیلتـر      

  .صالحیتی مطرح شده بود

رهیافتی که مستلزم شناسایی ارتکاب  .1

. عمل تجاوز بـه وسـیله شـوراي امنیـت بـود     

بور وضـعیتی را  که شوراي مز زمانی عبارتی، به

نماید، در این شرایط احراز  به دیوان ارجاع می

  .رخداد عمل تجاوز براي دیوان محرز است

در صورت عدم احراز جنایـت تجـاوز    .2 

توسط شوراي امنیـت یـا هرگونـه اقـدامی از     

بخـش   ،طرف شـورا ظـرف مـدت شـش مـاه     

المللی دادگسـتري   دیوان بین ،مقدماتی دیوان

طبق وظـایف   وانند برت مجمع عمومی می و یا

اسـاس مفـاد منشـور و     بر ،و اختیارات محوله

تعقیب و رسـیدگی را   ،مجوز شروع ،اساسنامه

   .نندکصادر 

کارهاي مقدماتی پیش از کنفـرانس   )ب

  بازنگري کامپاال 

بحـث   ،قبل از تأسیس گروه کاري ویـژه 

ــال     ــرایط اعم ــاوز و ش ــف تج ــورد تعری در م
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مقدماتی صالحیت دیوان بر آن در کمیسیون 

از جمله به منظور ، F که به موجب قطعنامهـ 

تبیین مقررات تجاوز، شامل تعریف و عناصـر  

جنایــت تجــاوز و تعیــین شــرایط اعمــال     

بـا   بـود ـ  صالحیت توسط دبیرکل ملل متحد 

کمیسـیون مقـدماتی   . دشتالش بسیار دنبال 

ده جلسـه رسـمی از سـال     در مجموع ،مزبور

اد کـه طـی   تشکیل د 2002تا جوالي  1998

ــرح ــا آن ط ــط  ه ــنهادي توس ــدد پیش ي متع

ي عضـو مـورد بحـث و بررسـی قـرار      ها دولت

در گزارشی  ،گرفت و در پایان آخرین اجالس

تحت عنوان پیشـنهادات مربـوط بـه جنایـت     

وم کار در مورد ضمن تأکید بر لزوم تدا ،تجاوز

، یـک مــتن مبنـاء بـه عنــوان    جنایـت تجـاوز  

که متشکل حاصل کار کمیسیون ارائه گردید 

، ص 1387فــرد،  شــایگان(مت بــود از دو قســ

261:(   

تعریف جنایـت تجـاوز و    ،در قسمت اول

بـدین   ،شرایط اعمال صالحیت دیـوان بـر آن  

ــین  ــف: دشــصــورت تبی ــد اول تعری از  در بن

در بنـد   جنایت تجاوز ارتکـابی توسـط افـراد؛   

در راسـتاي   هـا  تعریف عمل تجاوز دولت ،دوم

ــد  می؛مجمــع عمــو 1974قطعنامــه   4در بن

اعمال صالحیت دیـوان پـس از احـراز تجـاوز     

 پـنج  به ارائه 5توسط شوراي امنیت و در بند 

گزینه براي اعمال صالحیت دیوان در صـورت  

عدم احراز عمل تجاوز توسط شـوراي امنیـت   

ــت  ــاص یاف ــمت دوم .اختص ــر  ،در قس عناص

جنایت تجاوز در هشت بند تبیـین شـده کـه    

نحـوه   ،مرتکـب  شامل سمت و موقعیت مـؤثر 

اقدام عامدانـه و آمرانـه مرتکـب در     وارتکاب 

تجاوز کشـور متبـوع وي اسـت    راستاي عمل 

(PCNICC/2002/L1/Rev1).   

ــدن    ــس از الزم االجراشـ ــین پـ همچنـ

و  2002اساسنامه دیوان در اول جوالي سـال  

، المللـی  وان کیفري بـین آغاز به کار رسمی دی

ي عضـو در نخسـتین اجـالس    ها مجمع دولت

را بـه  » کمیسیون مقدماتی جدیـد «ود یک خ

ــث درخصــوص مســائل    منظــور ادامــه  بح

نشده مربوط به تجاوز ایجـاد کـرد و یـک     حل

سیس تأجنایت تجاوز  هگروه کاري ویژه دربار

ل که به مسائل مربوط به تعریـف و مسـائ  د ش

گـروه   .صالحیت بـر جنایـت تجـاوز بپـردازد    

و نیـز   هـاي عضـو  کاري مزبور، شـامل دولـت  

دیـوان   ي غیرعضو اساسنامهها از دولت برخی

  .(Clark,2009,p.1104)بود

ــال ــین ح ــاالت   ،در ع ــه ای ــس از اینک پ

وان دی به اساسنامهمتحده امضاي خود نسبت 

، کشـور مـذکور   گرفت پس 2002می  6را در 

ي گروه کـاري ویـژه شـرکت    ها دیگر در بحث

بــه هنگـام تشــکیل مجمــع   هــر سـال  .کـرد ن

ویـژه نیـز   روه کاري گ ،هاي عضو دیوان دولت
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نظـر درخصـوص    تشکیل و به بحـث و تبـادل  

ي گـروه  هـا  بحـث . خـت پردا جنایت تجاوز می

  : کاري بر دو جنبه متمرکز بود

 تحت چـه شـرایطی دیـوان کیفـري     -1

ند؟ کتواند صالحیتش را اعمال  می المللی بین

آیا بایـد یـک ارگـان خـارجی چـون شـوراي       

 یـک  امنیت سازمان ملل متحد عمـل تجـاوز  

المللـی معـین    دولت را نزد دیوان کیفري بین

  .نماید

گرو کاري ویژه بر سه عنصر تعریـف   -2

لزوم فرماندهی، رفتار : تجاوز متمرکز شده بود

، 1389 خاقـان، پور(فردي، عمل تجاوز دولت 

  ). 530 ص

ـ      م اگرچه هـیچ تـوافقی بـین اعضـاي دائ

 خصـوص هـا در  شوراي امنیت و سـایر دولـت  

جـاي شـوراي امنیـت     چـه ارگـانی بـه   اینکه 

ــی ــود      م ــد وج ــراز نمای ــاوز را اح ــد تج توان

 نـدارد،گروه کــاري ویــژه ایـن موضــوع را بــاز  

  :نمایـد  گذاشته و چهار گزینـه را مطـرح مـی   

بدون احراز شوراي امنیت بتوان به جنایت . 1

شعبه مقدماتی دیوان . 2تجاوز رسیدگی کرد؛ 

ــی ــد؛  نکیفــري ب ــی تجــاوز را احــراز کن   الملل

ــ. 3 ــع عم ــین مجم ــوان ب ــا دی ــی  ومی ی الملل

 ،کلی طور هب. دادگستري این کار را انجام دهد

ــکل ــف را   مشـ ــوع تعریـ ــه موضـ ــلی کـ اصـ

له شرایط اعمال ئداد، مس الشعاع قرار می تحت

چرا کـه   صالحیت دیوان بر جنایت تجاوز بود؛

اعمال این صالحیت منوط بـه وقـوع و احـراز    

قبلی ارتکاب عمل تجاوز توسط دولت متبـوع  

کب بود و احراز عمـل تجـاوز نیـز مطـابق     مرت

  .به شوراي امنیت سپرده شده است ،منشور

 در آخرین اجالس گروه کاري در فوریـه 

ــنهادهایی در مـــورد تعریـــف   2009 ، پیشـ

 ،صورت گرفت، کـه طـی آن   »جنایت تجاوز«

در راسـتاي قطعنامـه    هـا  عمل تجـاوز دولـت  

مجمع عمـومی و نیـز شـرایط اعمـال      3314

ي هـا  بر آن مطـابق اصـالحیه  صالحیت دیوان 

اساسنامه دیوان مقرر شده  25و  15و  8مواد 

 در پایان نیز پیشنهاد شده بـود قطعنامـه  . بود

خصوص تعریف عمل مجمع عمومی در 3314

تجـاوز بــه عنـوان ضــمیمه اساسـنامه دیــوان    

 ،بـه هرحـال   .المللی گنجانده شود بینکیفري 

کــار مقــدماتی گــروه کــاري ویــژه در زمینــه 

 2009ش تعریف جنایت تجاوز در فوریه پذیر

و  (ICC-ASP/J/20/Add.1) بسیار ارزنده بود

گـروه در ارائـه طـرح پیشـنهادي     ایـن  تالش 

 ،درباره جنایت تجاوز بـه کنفـرانس بـازنگري   

ي کنفـرانس و دسـتور   هـا  مبناي اصلی بحـث 

  . کارهاي اجالس بازنگري در این رابطه بود
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کنفرانس بازنگري کامپـاال و  . 2

  اد مورد توافقاسن

ــرانس بــازنگري  ابتــدا قــرار بــود    کنف

المللـی در اول   دیـوان کیفـري بـین    اساسنامه

ــوالي  ــزار شــ  2009ج ــا د، وبرگ ــع ام مجم

برگـزاري آن را بـراي    ،هاي عضو موعـد  دولت

کنفـرانس مزبـور    .در نظر گرفـت  2010سال 

هـاي   اي بود که جداي از اجـالس  اجالس ویژه

ب اساسـنامه  سالیانه مجمع دول عضو به موج

ــالحیه   ــی اص ــور بررس ــه منظ ــوان ب ــا دی ي ه

هـاي   پیشنهادي و ارزیابی دستاوردها و چالش

المللی سـرانجام بـا حضـور     بین دیوان کیفري

، هـــا نماینـــده از دولـــت  4600بـــیش از 

 31دولتـی و غیردولتـی در    هـاي بـین   سازمان

این . اوگاندا تشکیل شد -می در شهر کامپاال 

هـاي دیـوان کیفـري     کنفرانس ارزیابی چالش

ده المللی، تعریف جنایت تجاوز، اصالح مـا  بین

المللــی،  اساســنامه دیــوان کیفــري بــین 124

افزایش تعداد جنایات جنگی جنگ داخلی در 

. صالحیت دیوان را در دستور کار خود داشت

سه سـند بحـث بـه وسـیله      ،در این کنفرانس

د شرئیس گروه کاري ویژه درباره تجاوز ارائه 

اي بحث کنفرانس بازنگري را تشـکیل  که مبن

  :داد و شامل موارد ذیل بود می

سند بحث کنفـرانس رم دربـاره جنایـت    

 ؛(RC/WGCA/1/Rev.2)تجاوز 

رئـیس کنفـرانس   توسط گزارش شفاهی 

(RC/WGCA/2/25May2010)؛ 

نـویس گـروه کـاري     گزارش طرح پـیش 

 ویــــــژه دربــــــاره جنایــــــت تجــــــاوز

(RC/WGCA/30F6June2010). 

توسـط  کـه   ،نویس طرح پیش در گزارش

در حـالی کـه    ،دشـ گروه کاري ویـژه تنظـیم   

نسبت به اکثر موضوعات طـرح مزبـور توافـق    

هنوز دو نظر متفاوت دربـاره   ،حاصل شده بود

یکـی   :اعمال صالحیت دیـوان وجـود داشـت   

مربوط به ضـرورت پـذیرش صـالحیت فعـال     

دیوان بر جنایت تجاوز توسط دولـت متجـاوز   

ر این بـود کـه اگـر شـوراي     له دیگئبود و مس

 ،امنیت اقدام بـه احـراز عمـل تجـاوز ننمایـد     

 نـد کعمـل   دبایـ  دیوان در این زمینه چگونـه 

(RC/WGCA/30F,June2010,at para2) . در

      دو حالـت اظهـار شـده    ،ارتباط با موضوع اول

رسیدگی بـه جنایـت تجـاوز نیازمنـد     . 1 :بود

المللـی   تأیید صـالحیت دیـوان کیفـري بـین    

پــذیرش . 2ســت و ســط دولــت متجــاوز نیتو

المللی نسبت بـه   صالحیت دیوان کیفري بین

  .جنایت تجاوز توسط دولت متجاوز الزم است

در گزارش شفاهی رئـیس گـروه کـاري    

کیـد شـده   تأبرخی از موضوعات خـاص   ،ویژه

وط زمان اجراي اصالحات مرب درباره بود؛ مثالً

ز و نی) 5(121 به جنایت تجاوز بر اساس ماده
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پیشنهاد مقرراتی درباره محـدوده زمـانی کـه    

 ،االجرا شدن اصـالحات  بعد از الزم ددیوان بای

 2بنـد   15 که در ماده ،اعمال صالحیت نماید

، بنـابراین  .مورد پذیرش کلی قرار گرفته بـود 

تواند صـالحیت خـود را نسـبت بـه      دیوان می

) ج(و)الـف (جنایت تجاوز بر اساس پـاراگراف  

یک سال پس از تصویب یا  هاساسنام 13ماده 

توسط سی دولت عضـو و   ها پذیرش اصالحیه

ر اول ژانویــه گرفتــه بعــد از تصــمیمی کــه د

در گـزارش   در نهایـت، . نـد کشود، اعمال  می

د پـاراگرافی کـه حـاوي    شـ شفاهی پیشـنهاد  

از  هـا  مستثنی نمودن صالحیت داخلی دولـت 

بـه   ،تجـاوز باشـد   پیامد اصـالحات در زمینـه  

د کـه پـس از تفـاهم    شوضافه صورت صریح ا

ها در جلسـه کنفـرانس    بین نمایندگان دولت

   .دفصل شاین موضوع حل و 

ــث کنفــرانس رم در     ــند بح دربــاره س

خصـوص نقـش شـوراي    درگزینه  دو ،کامپاال

  :دشامنیت ارائه 

دادستان امکـان نـدارد بـدون     ،اول اینکه

احراز قبلی عمل تجاوز توسط شوراي امنیـت،  

   .و رسیدگی نماید مبادرت به تحقیق

زمانی کـه احـرازي از طـرف     ،کهدوم این

پـس از سـپري    ،شوراي امنیت صورت نگیـرد 

ماه و ضـمن دادن اطالعیـه   شش  شدن مدت

دادستان پـس   ،به دبیرکل سازمان ملل متحد

از اخذ مجوز از شعبه مقدماتی مجـاز خواهـد   

ــاز   ــق را آغ ــود تحقی ــدکب  RC/WGCA) ن

/1/ReV,2,June7, 2010,p.4).  

ــار  ــان در کن ــورهاي آلم ــه و  ،کش فرانس

ــه انگلســتان  ــال  ک ــوه اعم ــا نح ــاط ب در ارتب

بر ضرورت احراز قبلی عمـل   ،صالحیت دیوان

 ،نـد کرد کید میوسط شوراي امنیت تأتجاوز ت

چـین   ،مریکاآ( کشورهاي عضو شوراي امنیت

 ،وان نبودنـد  که عضو اساسنامه دی) و روسیه 

ــی  ــعی م ــرانس س ــه در کنف ــد از هرگون  کردن

ي عضو دیوان جلـوگیري  ها توافقی بین دولت

ایـت  ده و یا بنا به دالیل خاصی جهـت حم کر

از موضــع دو دولــت دیگــر عضــو دائــم شــورا 

ــه ــاظر در کنفــرانس حضــور  ب د یابنــعنــوان ن

(Ibid). کیـد داشـتند کـه بـر     هـا تأ  این دولت

منشــور، ســازمان ملــل بــه  39اســاس مــاده 

شــوراي امنیــت صــالحیت انحصــاري جهــت 

 .ده اسـت کـر ز وجود عمل تجـاوز اعطـاء   احرا

بـراي  شرط احراز شوراي امنیت  این پیشبنابر

المللـی بـر    اعمال صالحیت دیوان کیفري بین

 ,Clark, op.cit)جنایت تجاوز ضروري اسـت  

p.1113).  بـه  رهیافـت مزبـور    ،از سوي دیگـر

کشــورهاي  مــورد مخالفــت برخــی از تشــد

ایـن   .فریقایی و آمریکاي التین قـرار گرفـت  آ

 ،منشـور  24کشورها اعتقاد داشتند که مـاده  

اختیار اولیه نه انحصاري بـه شـورا در زمینـه    
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المللـی داده اسـت    صلح و امنیـت بـین  حفظ 

(Ibid) .کشورهاي عضو اتحادیه اروپـا  در بین، 

بــه دلیــل مواضــع سرســختانه فرانســـه و     

ی از نظــرات  حمایــت منســجم   ،انگلســتان 

 متعهـد صـورت  کشورهاي عضـو جنـبش غیر  

اي  لذا در برخـی مـذاکرات دوجانبـه   نگرفت و 

که بـین کشـورهاي عضـو بـا رئـیس جلسـه       

ــرایش     ــث گ ــت، باع ــورت گرف ــرانس ص کنف

بـه پـذیرش اصـالحات از    نمایندگان کشورها 

وفــاق جمعــی در یــازدهمین نشســت  طریـق 

در نهایت نیز . مقدماتی کنفرانس بازنگري شد

اصـالح اساســنامه   تصـویب قطعنامـه  موجـب  

در مـورد تعریـف    المللـی  ي بـین دیوان کیفـر 

جنایــت تجــاوز، چگــونگی اعمــال صــالحیت 

ــع   ــه من ــه دیگــري راجــع ب ــوان و قطعنام دی

ــتفاده از ســالح ــا   اس ــاي ســمی ی ــا و گازه ه

ــمات مســـلحانه    خفـــه کننـــده در مخاصـ

  .المللی شد غیربین

ــه  .3 ــی قطعنام ــی تحلیل بررس

کنفـرانس بـازنگري کامپـاال در    

  زمینه جنایت تجاوز 

اي کــه در کنفــرانس    مــه قطعنامفــاد  

بازنگري اساسنامه دیوان کیفري بین المللی و 

در نشست مقدماتی مورد پذیرش نماینـدگان  

، مسائل مختلفی را هاي عضو قرار گرفت دولت

بـه تحـوالت حقـوق    در پاسخ . دنمو مطرح می

المللـی،   الملل و نیز حقـوق کیفـري بـین    بین

 خصـوص  بـه ، هایی از مقررات قطعنامه قسمت

انعکاسـی   ،ف جنایت تجاوز و عمل تجاوزتعری

یـا   .ها اسـت  از اشکال سنتی روابط بین دولت

ــوان   ــالحیت دی ــال ص ــوه اعم ــه نح  ،در زمین

نسـبت بـه نقـش شـوراي      ها بسیاري از دولت

ــه  امنیــت در احــراز عمــل تجــاوز، احتمــال ب

بسـت رسـیدن فراینـد رسـیدگی کیفـري       بن

ي هـا  دیوان، روند الزم االجرا شـدن اصـالحیه  

  . یی را ابراز داشتندها نگرانی ...بوطه ومر

تعریف جنایت تجاوز مطـابق   .1-3

  مکرر 8ماده 

قطعنامه مصوب اجالس بازنگري کامپاال 

درخصوص تجاوز، داراي دو بخش عمده است 

تعریف جنایـت  (مکرر 8که تحت عناوین ماده

نحوه اعمال صـالحیت  (مکرر15و ماده) تجاوز

. شده اسـت  تنظیم) دیوان کیفري بین المللی

 15)3(یـک مـاده   ،در جریان کنفرانس کامپاال

وص اعمـال صـالحیت دیـوان کیفـري     درخص

المللی نسبت به جنایت تجـاوز در مـوارد    بین

ــه   ــده از ســوي شــوراي امنیــت ب ارجــاع پرون

تصویب رسید و طبق قطعنامه مصوب اجالس 

ــ  ــال واقعــی ص ــاال، اعم ــازنگري کامپ الحیت ب

تجـاوز  تباط بـا  المللی در ار دیوان کیفري بین

ي هـا  به اتخاذ تصمیم و موافقت اکثریت دولت

عضــو، بــه همــان نصــابی کــه بــراي تصــویب 
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ي اساسنامه رم الزم است، موکـول  ها اصالحیه

تصمیمی که باید پس از یکم ژانویه سال  شد؛

  .میالدي اتخاذ شود 2017

راجـع بـه تعریـف     ،در کنفرانس کامپاال 

یی هـا  فـق توانیـز  جنایت تجاوز و مصادیق آن 

له اعمـال  ئصورت گرفت کـه نسـبت بـه مسـ    

 ،مکرر قطعنامه آمده 15 صالحیت که در ماده

تعریـف   .هاي کمتـري مواجـه اسـت    با چالش

مکـرر بیـان شـده     8عمل تجاوز که در مـاده  

است نیـز مشـابه تعریـف مقـرر در قطعنامـه      

 1974عمــومی ســال  تجــاوز مجمــع تعریــف

)xIxx ( ات هرچند داراي برخـی ابهامـ   .است

مکـرر   8مـاده   .مستلزم بررسی اسـت  است و

ــنامه ــاوز    اساس ــت تج ــف جنای ــه تعری ــه ب ک

پردازد، متشکل از دو پـاراگراف اسـت کـه     می

بند اول درباره تعریـف جنایـت تجـاوز و بنـد     

  .دوم درباره مصادیق جنایت تجاوز است

درباره تعریـف   ،مکرر قطعنامه 8در ماده 

آمـده   جنایت تجاوز در بند یک پاراگراف اول

  :است

جنایت « در راستاي این اساسنامه،« 

 آغاز یا ،تدارك ،به معنی طراحی »تجاوز

اجراي آن به وسیله افرادي است که در 

اعمال کنترل نموده یا اقدام  ،موقعیت مؤثر

سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت 

اي که با توجه  کارانهعمل تجاوز. دننک می

 شدت و گستره آن باعث ،به ماهیت

نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد 

  .»شود می

را انگیـز   تعریف فوق برخی مسائل بحـث 

 ،تعریف جنایـت تجـاوز   درباره. ندک مطرح می

درباره مشارکت افراد بـا توجـه بـه     خصوص به

مفهـوم مشـارکت    ،اساسنامه دیـوان  25ماده 

گـذار و  افـراد تأثیر فعال باعث نادیده گـرفتن  

شـود کـه    ایی میکشورهدر ها حتی بوروکرات

گیـــري بوروکراتیـــک  نظـــام تصـــمیمداراي 

  (Schuster, 2003, p.21).هستند

ین، عـالوه بـر افـراد سـطوح بـاالي      ابنابر

و  دیگـر بسیاري از افراد در سـطوح   ،حکومتی

و مؤسسـات درگیـر در    هـا  نیز برخـی از نهـاد  

هاي سیاسی و اقتصـادي را نیـز    تصمیم گیري

 .گنجانـد تـوان در تعریـف جنایـت تجـاوز      می

البتــه شناســایی همــه اینهــا و رســیدگی بــه 

با توجه به  ،جنایت همه افراد درگیر در قضیه

ــع    ــاوز و مواض ــت تج ــی جنای ــت سیاس ماهی

در تحویـل افـراد    ها سرسختانه برخی از دولت

پـذیر   بور به سادگی امکـان متهم به جنایت مز

   .نخواهد بود

چهـار نـوع از    ،همچنین در تعریف مزبور

آغــاز و  ،تــدارك ،طراحــی :کتاشــکال مشــار

. عنـوان شـده اسـت   اجراي اعمال تجاوزکارانه 

شـده بـه    فتارهـاي کیفـري مطـرح   رتردید  بی
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تواند رشته  می سادگی قابل شناسایی نیست و

ي اقتصادي یا سیاسـی را  ها وسیعی از فعالیت

 ،در بســــیاري از کشــــورها  .در برگیــــرد

ي نامشروع حکومتی به صورت فعال ها فعالیت

 در و گیـرد  باال صـورت نمـی  افراد رده توسط 

ــب  ــوارداغل ــراد رده ،م ــایین اف ــی   ،پ ــا حت ی

یـن رابطـه بیشـترین    در ا دولتیهاي غیر گروه

بسـیاري از   ،براي مثـال  .ندکن نقش را ایفا می

توانـد بـه عنـوان     مـی  ي تروریسـتی ها فعالیت

افـراد   د کـه بـه وسـیله   شـو عمل تجاوز تلقی 

ــی   ــام نم ــد انج ــی   ارش ــا در برخ ــرد ی از  گی

 ،حکومت يافراد رده باال ،ي جنگیها وضعیت

ي مسـلح  هـا  ي خصوصـی یـا گـروه   هـا  بخش

کـار  بـه   رسمی را براي اعمال تجاوزکارانهرغی

عـالوه بـر    .(Tilly, 1985, p.173)گیرنـد   می

هـا  جنایـت تجـاوز مطـابق بـا تعریـف تن      ،این

توانـد   توسط رهبـران سیاسـی و نظـامی مـی    

ــاع ارتکــاب یابــد و اعمــالی کــه در قا لــب دف

شـود،   انجام می مشروع و مجوز شوراي امنیت

 بنــابراین هــر عمــل. قابــل پیگیــري نیســتند

بلکه  ،شود تجاوزي منجر به جنایت تجاوز نمی

متحـد  باید به منزله نقض آشکار منشور ملـل  

اگر عمل مزبور توسـط شـوراي امنیـت     .باشد

منشـور   51اجازه داده شود یا بر اساس مـاده  

تنهـا عمـل    ،مجـاز باشـد  سازمان ملل متحـد  

باشـد و   لیکن جنایت تجاوز نمـی تجاوز است، 

دو شرط نقـض منشـور و نقـض آشـکار بایـد      

شـود ایـن    سؤالی که مطـرح مـی   .رعایت شود

نقـض   ،است که کـدام یـک از اعمـال تجـاوز    

ــال . منشــور ملــل متحــد اســت  درتمــام اعم

ــت    ــن اس ــاوز ممک ــت متج ــه، دول تجاوزکاران

لــت دفــاع نــد کــه عملــش در حاکاســتدالل 

مشروع بوده یا متعاقب اجازه شـوراي امنیـت   

مانند عملیات ناتو در کوزوو  جام شده است؛ان

-Glennon, 2010, 1999,  pp.98) در سـال 

100).  

ــه . 2-3 ــل تجاوزکاران ــف عم تعری

  مکرر 8مطابق ماده 

و  2»عمـل تجاوزکارانــه « دربـاره تعریــف 

 8در بند اول پاراگراف دوم ماده  ،مصادیق آن

   :آمده استمکرر

ــتاي پـــاراگراف  «  ــل « ،1در راسـ عمـ

ــه ــه معنــی اســتفاده از نیــروي   »تجاوزکاران ب

ــل     ــت در مقاب ــک دول ــیله ی ــه وس ــلح ب مس

ــا اســتقالل  ،حاکمیــت تمامیــت ســرزمینی ی

یـا بـه هـر روش     ،سیاسی دولت دیگـر اسـت  

دیگري که ناسازگار با منشـور سـازمان ملـل    

ــ  ــلمتحــد باشــد کــه هــر یــک از اعم  ،ال ذی

ــا نظــر  صــرف از اعــالم جنــگ بایــد مطــابق ب

ــه  ــورخ  3314)29(قطعنامـ ــامبر  14مـ دسـ

                                       
2. Act of Aggression 
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مجمع عمومی سازمان ملل بـه عنـوان    1974

 .»...دشویک عمل تجاوزکارانه تعیین 

تعریف فوق مشابه تعریف به کار رفته در 

ــع    ــاوز مجم ــف تج ــه تعری ــاده اول قطعنام م

اي کــه در خصــوص  گونــه هبــ. عمــومی اســت

ي حاضـر در  هـا  دولـت  ،تعریف جنایت تجـاوز 

ند کـه قطعنامـه   کرداجالس بازنگري موافقت 

مجمــع عمــومی ســازمان ملــل متحــد 3314

. مبنـاء قـرار گیـرد    1974دسامبر  14مصوب 

البته سـیاق ایـن تعریـف توسـط بسـیاري از      

در  .مفسران مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت     

اینجا نقـش بـازیگران غیردولتـی در ارتکـاب     

فته شده است کـه  رانه نادیده گرکاعمل تجاوز

اب اعمال اکنون نقش مهمی در زمینه ارتک هم

صـورت   المللی یا بـه  تجاوزکارانه در سطح بین

ایفـاء   هـا  یا با هدایت برخی از دولتو مستقل 

هـاي فراملـی یـا     گـروه  ،طور مثال هب .نندک می

هایی که در جنـگ داخلـی    داخلی مانند گروه

هاي یوگسـالوي مشـارکت    سیرالئون و جنگ

ند، بازیگران اصلی مخاصمات بودند کـه  داشت

و در قلمـرو ایـن تعریـف قـرار     دولتی نبودند 

همچنـین تعریـف مزبـور اعمـال     . گیرنـد  نمی

. گیـرد  دربـر نمـی  المللـی را   هاي بـین  سازمان

مشکل ایجـاد   ،شود طور که مالحظه می همان

هــاي  تعریفــی اســت کــه بتوانــد در موقعیــت

اندازه کافی تعریف باید به . کار رود گسترده به

دقیق باشد تا افراد بدانند چه اعمـالی ممنـوع   

اشـته  است و باید به اندازه کـافی عمومیـت د  

اي کـه ممکـن    باشد تا اعمال متنوع گسـترده 

تــاکنون محکــوم  اســت در آینــده رخ دهــد و

همچنـین تعریـف   . گیـرد نشده اسـت را در بر 

باید نقض ممنوعیت استفاده از زور مندرج در 

ملـل متحـد را کـه بـه منزلـه      منشور  2ماده 

 دربرگیـــــرد جنایــــت تجـــــاوز اســــت،  

(http://iccnow.org visited in 8 July 

ــین   (2010 ــط ب ــور رواب ــابراین تعریــف مزب بن

ــه دولـــت ــا را در زمینـ ــال  هـ ــاب اعمـ ارتکـ

کند کـه بـا تحـوالت     تجاوزکارانه منعکس می

الملل سازگاري چنـدانی   بین کنونی در حقوق

در نظر داشت که  را بایدالبته این نکته  .ندارد

مجمع  3314تعریف مطرح شده در قطعنامه 

جهـت   یمهمـ  تواند به عنوان ابزار عمومی می

احراز اعمال تجاوزکارانه مورد استفاده شوراي 

ــان  ــا ارگ ــت ی ــا امنی ــرد ه ــرار گی ــر ق ؛ ي دیگ

امات که عالوه بـر ذکـر برخـی اقـد     اي گونه به

حصـري مقـرر در   تجاوزکارانه بـه صـورت غیر  

قطعنامه، دست شوراي امنیت  4ماده  ،3 ماده

تا برخی از اعمـال تجاوزکارانـه را    ردرا باز گذا

که در فهرست قطعنامه تعریف تجاوز مجمـع  

ــده اســت ــدامات  ،عمــومی نیام ــه عنــوان اق ب

لـیکن   .تجاوزکارانه مورد شناسایی قـرار دهـد  

بـه دلیـل    ،شوراي امنیت در بسیاري از موارد
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کم بـر روابـط   سیاسی و فضاي حـا  مالحظات

از شناسـایی اعمــال تجاوزکارانــه   ،الملــل بـین 

آنها را نقض صـلح یـا    و صرفاً دهکرخودداري 

از  .تهدید علیـه صـلح بـه شـمار آورده اسـت     

قطعنامـه تعریـف تجـاوز مجمـع      ،طرف دیگر

 عمومی نیز بیشـتر جنبـه رهنمـود و توصـیه    

داشته و کمتر مورد اسـتفاده قـرار    براي شورا

   .گرفته است

تعریف  ،به عقیده بیشتر مفسران براینبنا

ـ   کـار رفتـه در قطعنامـه     هعمل تجاوزکارانـه ب

هـا را   ملـت  -، مدل وستفالیایی دولت کامپاال

ي کنـونی  هـا  کشد که با واقعیت به تصویر می

 ,Craw F& Miscik) دندارسازگاري چندانی 

2010, p.123) .استثناء نمـودن  اي که  گونه به

ــازیگرانی چــون ســازمان  ــ ب  ،ي تروریســتیاه

طلـب   هـاي جـدایی   ي انقالبی یا شاخهها گروه

در قطعنامـه منطبـق    تعریـف مقـرر  رقیب بـا  

نیست و ایـن امـر بـا هـدف تأسـیس دیـوان       

به محاکمـه افـراد    دکیفري بین المللی که بای

ــ  ــائز مس ــردازد  ئح ــردي بپ ــري ف ، ولیت کیف

ــت ــاقض اس ــه. متن ــده  ،در نتیج ــش فزاین نق

صـلح و امنیـت    ردولتی در قلمـرو بازیگران غی

ي معاصـر  هـا  المللی در ارتباط بـا چـالش   بین

حقــوق بــین الملــل کیفــري از دیــد مجمــع  

ي عضــو دیــوان پنهــان مانــده    هــا دولــت

  (Anderson,2010,p.421).است

ــالحیت   .3-3 ــال ص ــرایط اعم ش

 15دیوان بر جنایت تجاوز در مـاده  

  مکرر 

مکــرر قطعنامــه کنفــرانس  15در مــاده 

اعمــال صــالحیت شــرایطی جهــت  ،بــازنگري

دیوان بر جنایت تجاوز مطرح شده اسـت کـه   

در مقایسه با دیگر جنایـات تحـت صـالحیت    

مفاد مزبـور رژیـم    ،اساسنامه 5دیوان در ماده 

دربـاره شـروع    خصوص به، صالحیتی متفاوتی

تحقیق و رسیدگی به جنایـت تجـاوز توسـط    

تـرین   عمده. ده استکردادستان دیوان ایجاد 

تــوان  مــیبــه شــرح زیــر  هــاي آن را ویژگــی

  :برشمرد

اعمـال صـالحیت دیـوان در اثـر     -یکم

ارجاع وضعیت توسط یک دولت عضو یا 

  به ابتکار دادستان 

مکـرر دربـاره ارجـاع     15مـاده   1دربند 

وضعیت توسط یک دولت عضـو یـا دادسـتان    

  :دیوان آمده است

دیوان زمـانی بـه اعمـال صـالحیت بـر      «

ــردازد کــه در راســت جــاوز مــیجنایــت ت اي پ

اساســنامه و  13 پــاراگراف الــف و ج مــاده  

  .».. .مشروط به این مقررات باشد

اساسـنامه در مـورد شـروع بـه      13ماده 

ــ ،تعقیــب و تحقیــق نظــر  هوضــعیتی را کــه ب

المللـی   رسـد یـک یـا چنـد جنایـت بـین       می
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ارجاع توسـط  «: ارتکاب یافته است، سه فرض

ارجــاع توســط شــوراي « ،»کشــورهاي عضــو

در نظـر گرفتـه   » ابتکار دادسـتان «و » امنیت

فـوق و ارتبـاط آن بـا     با توجه بـه بنـد  . است

این بند  ،اساسنامه 13پاراگراف الف و ج ماده 

کننـده ارجـاع وضـعیت از     توصـیف  سواز یک 

طرف یک دولت عضو است کـه بـه دادسـتان    

تقاضـاي  اجازه اقدام و تحقیق را با توجـه بـه   

 ،دیگــر ســويدهــد و از  ربوطــه مــیدولــت م

پـاراگراف ج اساسـنامه نیـز حکایـت از اقـدام      

دارد، کـه در  دادستان دیـوان در ایـن زمینـه    

ــد وي اینجــا ــه قابلیــت  بای ــوط ب مســائل مرب

اساسـنامه آمـده    17پذیرش را کـه در مـاده   

ــت ــرد و   ،اس ــر بگی ــت،در نظ ــوز  در نهای مج

. نـد کتحقیق را از شعبه مقدماتی دیوان اخـذ  

اساسـنامه، دادسـتان    15بق ماده چنین طهم

بر اساس اطالعاتی که در مـورد   تواند راساً می

ات مشمول صـالحیت دیـوان بـه دسـت     جنای

با توجه . آورد، تحقیقات خود را آغاز نماید می

 ،)53از جملــه مــاده (بــه مقــررات اساســنامه 

ظـف اسـت   که دادسـتان مؤ  شود مالحظه می

ی کــه در اطالعــاتپــس از بررســی و ارزیــابی 

گیرد، شروع بـه تحقیـق    دسترس وي قرار می

مطـابق   مگر اینکه تشـخیص دهـد   د؛نکاولیه 

بـراي اقـدام    اي کننـده  یـل قـانع  اساسنامه دال

 ،به هر حـال ). 13بند سوم ماده ( وجود ندارد

 13براي اقدام بـر طبـق بنـد الـف و ج مـاده      

عضویت دولت محل وقـوع جنایـت    ،اساسنامه

ا دولت متبـوع متهمـین   دیوان ی در اساسنامه

محسـوب  شرط اعمال صـالحیت دیـوان    پیش

وضعیتی که  کما اینکه از میان شش شود، می

ــ هــم ــري  اکن ــوان کیف ــار دی ون در دســتور ک

ي کنگــو، هـا  وضـعیت  ،المللـی قـرار دارد   بـین 

توسـط   فریقـاي مرکـزي  جمهـوري آ  اوگاندا و

 ،بدین ترتیـب . اند شدهکشورهاي عضو ارجاع 

ــروض ا   ــه ف ــه ب ــا توج ــاده ب ــف و ج م  13 ل

ــنامه، دیــوان در صــورتی مــی    توانــد  اساس

اعمـال  را تجـاوز  بـر جنایـت   صالحیت خـود  

یی کـه در  هـا  نماید که حداقل یکی از دولـت 

قلمرو آن، فعل یا ترك فعل مـورد نظـر روي   

یا در صـورتی کـه آن جنایـت در     ،داده باشد

کشتی یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن 

در آن به ثبت رسیده اسـت  کشتی یا هواپیما 

و یا دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب، 

ــا    ــد ی ــنامه باش ــو اساس ــه آن اســت، عض تبع

 12مـاده   3صالحیت دیوان را بـر طبـق بنـد    

  .اساسنامه پذیرفته باشد

عدم صالحیت دیـوان نسـبت بـه     -دوم

دهنده از پذیرش  هاي عضو انصراف دولت

  صالحیت دیوان 

ي عضـو از  هـا  لـت در رابطه با انصراف دو

ــد    ــز در بن ــوان نی ــالحیت دی ــاده  4ص  15م

  :آمده است (15bis)مکرر

ــاده  « ــابق م ــاه مط ــنامه 12دادگ  ،اساس

زمــانی بــر جنایــت تجــاوز اعمــال صــالحیت 
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وسـیله   کند کـه عمـل تجـاوز ارتکـابی بـه      می

لت عضو اساسنامه انجام شـده باشـد؛ مگـر    دو

اي مبنی بر عـدم   اعالمیه که آن دولت قبالًاین

یرش صالحیت نزد دبیرخانه دیوان سـپرده  پذ

تواند در عرض سه سال  دولت مزبور می .باشد

نظـر   انصـراف صـرف   در هر زمـانی از اعالمیـه  

   .»نماید

 مندرج جنایات دیگر به نسبت فوق ماده

عـدم همـاهنگی    ینوع ،اساسنامه 15ماده  در

متبـوع دولـت    ند، تا آنجا که افرادک ایجاد می

از  ،صــراف داده اســتعضــوي کــه اعالمیــه ان

رسیدگی و تعقیب در زمینـه جنایـات تجـاوز    

 .شـوند  میارتکابی در مقابل دولت دیگر معاف 

از سوي دیگر، ماده مزبور از دولتی کـه عضـو   

 ،اساسنامه اسـت و مـورد تعـدي قـرار گرفتـه     

ــی   ــل نمـ ــه عمـ ــدانی بـ ــت چنـ  آورد حمایـ

(Stahn,2010,p.878).  جلوگیري از صالحیت

 اعالمیــهاردي نیازمنــد دیــوان در چنــین مــو

صریح و در نتیجه نیازمند یک دلیل یـا عـذر   

بـه موجـب مـاده    . (Ibid)موجه سیاسی است 

توانـد بـا    ، هر دولت عضـو مـی  اساسنامه 127

لل متحد از اعالم کتبی به دبیر کل سازمان م

با توجـه بـه   . ندکگیري  اساسنامه دیوان کناره

حــق اي بــودن دیــوان، ایــن  ماهیــت معاهــده

بینی شـده   ق و هم جهت با مقررات پیشمطاب

در حقوق معاهدات به شرح کنوانسـیون ویـن   

گیـري یـک    ، کنـاره به موجب ماده فوق. است

سال پس از تاریخ دریافت اعالمیه نافذ خواهد 

بود، مگـر اینکـه در اعالمیـه تـاریخ دیرتـري      

به موجب بنـد   ،عالوه بر این. معین شده باشد

ــاده ) 2( ــان م ــ هم ــی ب ــیچ دولت ــل ، ه ه دلی

گیري از اساسنامه، نسـبت بـه تعهـدات     کناره

عضویت در آن از جمله تعهدات  ناشی از زمان

عهده داشته است، معاف نخواهـد   که بر مالی

از ) ب(مطابق با بند  له نیز کامالًئاین مس. بود

کنوانســیون ویــن در  70قســمت یــک مــاده 

  .رابطه با حقوق معاهدات است

و وضـعیت  باره صـالحیت دیـوان   اما در 

. گیري، چنـد حالـت قابـل تصـور اسـت      کناره

اي  ، مربوط به جنایـات تجاوزکارانـه   حالت اول

یت دولت و قبل از نافذ است که در زمان عضو

گیري، تحقیق یا تعقیب نسبت به  شدن کناره

 ،لهئدر مـورد ایـن مسـ   . آنها شروع شده است

حکـم روشـنی   127مـاده  ) 2(بخش آخر بند 

وجـه   گیري به هـیج  ناره، کبه موجب آن. دارد

که پـیش   موضوعبه آسیبی به ادامه رسیدگی 

گیري توسـط دیـوان    از تاریخ نافذ شدن کناره

ـ    ذا تحت بررسی بوده است، نخواهـد رسـاند؛ ل

ابهامی . دهد دیوان به رسیدگی خود ادامه می

و سـایر مقـررات    127ه مـاد  که پاسـخ آن در 

بیـان نشـده اسـت، ایـن      یروشـن  اساسنامه به

گیـري   هی که در حـین کنـار  زمانکه آیا است 
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اي در حــال ارتکــاب   جنایــات تجاوزکارانــه 

گونه رسـیدگی   و در رابطه با آنها هیچهستند 

اتبـاع آن دولـت مصـون از     ،آغاز نشده اسـت 

در ؟ هسـتند هرگونه تعقیب از سـوي دیـوان   

ال گفته شده است کـه مـاده   پاسخ به این سؤ

دات کنوانسیون وین در مورد حقوق معاه 70

 ،در این وضعیت حاکم است و بـه اسـتناد آن  

گیري را  وان حق آغاز رسیدگی بعد از کنارهدی

ثیري در گیـري تـأ   ، کنـاره بـا ایـن حـال   . دارد

اعمــال صــالحیت دیــوان بــه موجــب ارجــاع 

شوراي امنیت یا پذیرش موردي دیوان توسط 

کشــور مــورد نظــر نــدارد؛ یعنــی محــدودیت 

ط بـه اعمـال   اعمال صالحیت دیوان تنها مربو

ــه اعتبــار عضــویت دولــت اســت   صــالحیت ب

  ).35، ص 1386 طهماسبی،(

ماده فوق، برخـی از   ، براساسبا این حال

وي ي عضو که به نحو گسترده از نیـر ها دولت

ــال تجاوز  ــاب اعم ــه نظــامی جهــت ارتک کاران

نند، امکان دارد با دادن اعالمیـه  ک استفاده می

ــال    ــیدگی اعمـ ــب و رسـ ــراف از تعقیـ انصـ

شـان یـا در    د متبـوع افـرا توسـط  زکارانه تجاو

ــرزمین آن ــاس ــوند   ه ــارج ش ــوان خ ــزد دی  ن

(Murphy,2009,p.1149).   البته این نکتـه را

در نظر داشت که شوراي امنیـت اختیـار    دبای

اي را بـدون   کارانـه عمـل تجاوز گونـه  دارد هر 

نزد  ها توجه به عضویت یا عدم عضویت دولت

 /Annex III,Rc/ 2010) دیوان ارجاع نمایـد 

Add.1, p.1).   

 نسبت بـه  اعمال صالحیت دیوان -سوم

  عضو هاي غیر دولت

ــا دولــت   عضــو هــاي غیر در ارتبــاط ب

آمــده  قطعنامــه 5 در بنــد ،اساســنامه دیــوان

  : است

مه در ارتباط با دولتی که عضو اساسـنا « 

کارانه ارتکـابی  دادگاه بر جنایت تجاوز ،نیست

ولـت  از طرف افـراد متبـوع یـا در سـرزمین د    

  .».. .مزبور اعمال صالحیت نخواهد کرد

که به طور کلی مورد توافق قرار  در حالی

دولت گرفته است در قضایایی که افراد متبوع 

عضو در سرزمین یک دولت عضو، مرتکب غیر

جنایـات علیـه بشـریت یـا      زدایـی،  نسل جرم

جنایت جنگی شوند، تحت صـالحیت دیـوان   

حـق اعمـال    قرار دارند و دیوان در این زمینه

در  .(Clark, 2009, p.1107)صـالحیت دارد  

در ارتباط با جنایت تجاوز در ماده  ،عین حال

اعمــال صــالحیت  صــراحت بــه) 4(مکــرر  15

 ي غیرعضـو را کـه بوسـیله   هـا  دیوان بر دولت

بـور  ي مزهـا  یا در سرزمین دولـت  افراد متبوع

پیامـد مقـرره   . نمایـد  گیرد رد مـی  صورت می

 کشـورهاي  از بـه برخـی از  اعطاي امتیـ  ،فوق

داراي قدرت نظامی و سیاسی است که عضـو  

در این  ،به طور مثال .اساسنامه دیوان نیستند
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آمریکا نام برد  توان از ایاالت متحده زمینه می

که عضـو دیـوان نیسـت و افـراد متبـوع ایـن       

 ؛کشور از تعقیب دیوان مصـون خواهنـد بـود   

ره تواند بـر مبنـاي مقـر    دستان نمیچرا که دا

مورد تعقیب  افراد متبوع کشور مزبور را ،فوق

گونه که پیش  البته همان .و مجازات قرار دهد

تواننـد   هاي عضو نیز می دولت ،دشاز این ذکر 

با دادن اعالمیه انصـراف از صـالحیت دیـوان    

خارج و اتباع آنان از اعمال صـالحیت دیـوان   

بنابراین در اینجـا مقـرره مزبـور،    . دنشومعاف 

اي باعث حمایـت از نیروهـاي مسـلح     ازهتا اند

افراد متبوع کشورهاي غیرعضو و کشـورهایی  

ــی ــود  مــ ــه اعالشــ ــرافی  کــ ــه انصــ میــ

با ایـن وجـود،    (Crook,2010,p.513).اند داده

 ،سواي ارجاع وضعیتی از طرف شوراي امنیت

معـرض  عضـو را بـالقوه در   هـاي غیر  که دولت

ــی    ــرار م ــوان ق ــالحیت دی ــال ص ــد، اعم  ده

دي دیوان نیز وضعیتی است که صالحیت مور

عضـو بـه موجـب آن در    هـاي غیر  تمام دولت

ــوان   ــالی دی ــالحیت احتم ــال ص ــرض اعم مع

 ،منظور از صـالحیت مـوردي دیـوان   . هستند

 12مـاده   3حقی اسـت کـه بـه موجـب بنـد     

عضـو اساسـنامه   هاي غیر اساسنامه براي دولت

 که البته نـاظر بـر   ،تعریف و تبیین شده است

، بـا  از طرفـی . ردي اسـت جنایات خاص و مـو 

اساسـنامه   29اده موجـب مـ   توجه به اینکه به

ــین    المللــی، جنایــات در  دیــوان کیفــري ب

ت ایــن دیــوان مشــمول مــرور زمــان صــالحی

افراد مرتکـب ایـن    ،شود؛ لذا در هر زمان نمی

جنایــات در معــرض خطــر اعمــال صــالحیت 

دیوان هستند و پایانی براي این خطـر بـالقوه   

وه بـراین، بـه موجـب اصـل     عـال . وجود ندارد

نها نسبت بـه  نسبی بودن معاهدات، معاهده ت

همچنـین  . االجرا است کشورهاي متعاهد الزم

االصول تعهدي نسبت به  هاي ثالث علی دولت

هـا   اجراي معاهده منعقـده بـین سـایر دولـت    

وجـه بـه مقـرره اساسـنامه     ندارند، لیکن بـا ت 

ثیر شــود کــه از اصــل عــدم تــأ مالحظــه مــی

هاي ثالـث تـا حـدود     نسبت به دولتمعاهده 

زیادي در اساسنامه دیوان بـه نفـع صـالحیت    

  .دیوان عدول شده است

نقش شوراي امنیت در ارتبـاط   - چهارم

با ارجاع وضعیت از طرف دولت عضو یـا  

ــوان  ــتان دی ــار دادس ــه ابتک ــري  ب کیف

 المللی  بین

دربـاره ارجـاع وضـعیت از طـرف دولــت     

 6در بنـد   ،وانعضو یا به ابتکار دادسـتان دیـ  

  :قطعنامه مقرر شده است

زمانی که دادستان به این نتیجه برسـد  «

مبناي مستدلی جهت اقدام به تحقیـق بـراي   

مطمـئن   نخسـت جنایت تجـاوز وجـود دارد،   

خواهد شد که آیـا شـوراي امنیـت اقـدام بـه      
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احـراز عمـل تجـاوز ارتکـابی از طـرف دولـت       

 خصـوص دادستان در این  .ه استکردمربوطه 

از وضعیت مزبور نـزد   رکل سازمان ملل رادبی

دیوان که شـامل هرگونـه اطالعـات و اسـناد     

   .»نماید مطلع می مرتبط است،

 ،اي که در اینجا مـورد توجـه اسـت    نکته

آیـا   .درباره احراز وجود یک عمل تجاوز اسـت 

صلح  احراز مبنی بر تهدید علیه صلح یا نقض

بـه عنـوان یـک عمـل تجـاوز مـورد        تواند می

یر قرار گیرد و مجوزي جهت آغاز تحقیق تفس

  د؟شونسبت به جنایت تجاوز تلقی 

 مقـرره . هدف از این مقرره واضـح اسـت  

فوق ابزاري جهت شروع تحقیـق و رسـیدگی   

اگر شوراي امنیت در زمینه احراز عمـل  . است

اي بر  بست برسد و نتواند قطعنامه به بنتجاوز 

اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل در این 

انگیـز  ئله ابهـام بر رابطه به تصویب رساند، مس

این است که پیامد احراز منفی یا عدم احـراز  

تـوان   مـی ؟ یسـت از جانب شـوراي امنیـت چ  

طور فهمید که در مـوارد احـراز وضـعیت     این

ناشی از تهدید علیه صلح یا نقض صلح چنین 

بـه عنـوان عمـل    تواند  دادستان میاحرازي را 

در مــواردي کــه تجــاوز بــه حســاب آورد یــا 

شوراي امنیت عمـل تجـاوز را بنـا بـه دالیـل      

ولـی وضـعیت    ،حساس سیاسی احـراز نمایـد  

مربوطـه را بـه دیـوان ارجـاع ننمایـد، بعـد از       

ماه با کسب مجوز از  شش سپري شدن مدت

شعبه مقدماتی شروع به تحقیـق و رسـیدگی   

  .(Anderson,op.cit,pp.440-441)ند ک

ته غافل شد در عین حال نباید از این نک

کـار رفتـه در قطعنامـه شـوراي      هکه عبارت ب

، تفسـیرهاي مختلفـی   در برخی موارد، امنیت

شوراي مزبور  ،به طور مثال .سازد را مطرح می

در حـالی   ،در ارجاع وضعیت سودان به دیوان

که دولت سودان اساسنامه دیـوان را تصـویب   

جنایت «به نحو خاصی از عبارت  ،نکرده است

 /U.N.DOC.S)اسـتفاده نکـرد    »تجاوزکارانه

RES/1593,FMARCH31,2005).  

اشـاره   با توجه به آنچه که قبالً ،بنابراین

در مواردي کـاربرد   مکرر 15ماده  2بند  ،شد

دارد که نه فقط احراز مثبـت ناشـی از عمـل    

تجاوز به وسیله شوراي امنیت بر طبق فصـل  

 ضمن قطعنامه صـادره، بیـانگر   ،هفتم منشور

باشـد، بلکـه    گی نزد دادستان میشروع رسید

ــز    ــورا نی ــه ش ــدام از ناحی ــدم اق ــع ع در مواق

توانـد طبـق شـرایطی اقـدام بـه       ن میدادستا

در  .(Scheffer, 2009, p.901)نـد  کتحقیـق  

اجـازه قبلـی بخـش     ددادستان بای ،این زمینه

را کسـب  )نه شعبه مقـدماتی (مقدماتی دیوان

 ،این بر اساس کنفـرانس بـازنگري  رابنب. نماید

خصوص جنایـت تجـاوز ارتکـابی در    دیوان در

هـاي غیرعضـو یـا توسـط اتبـاع       قلمرو دولـت 
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خصـــوص درعضـــو و همچنـــین دولـــت غیر

ــت ــته  دول ــالم داش ــه اع ــاي عضــوي ک ــد  ه ان

ارتباط با مـورد جنایـت   صالحیت دیوان را در 

. پذیرند، صالحیت نخواهـد داشـت   تجاوز نمی

افزایش نقـش بخـش مقـدماتی     ،اثر این اقدام

اسـت بخـش مقـدماتی دیـوان     ممکن  است و

المللی دریافت متفاوت و مستقلی  کیفري بین

از شوراي امنیت داشته باشد و احـراز جنایـت   

نتـایج قـانونی در    ،تجاوز توسـط ایـن بخـش   

 جهت اهـداف شـوراي امنیـت نداشـته باشـد     

(Boge,2007,p.2). 

آمــده  7در مقـرره دیگــري نیــز در بنــد  

  :است

قدام به چنـین  که شوراي امنیت ا زمانی«

 د، امکــان دارد دادســتان دربــارهکــراحــرازي 

  .»جنایت تجاوز اقدام به رسیدگی نماید

از موضوعات مرتبط با اعمـال صـالحیت   

 ،دیوان کیفري بین المللی بـر جنایـت تجـاوز   

لزوم شناسـایی عمـل تجـاوز توسـط شـوراي      

المللی و  رابطه دیوان کیفري بین. امنیت است

اساسـنامه   16 و13و 5 در مواد شوراي امنیت

در  ،اشاره به این رابطه. دیوان بیان شده است

ــاده   ــاراگراف دوم از م ــوان   5پ ــنامه دی اساس

: گویـد  لیکن در جایی کـه مـی   صریح نیست،

اعمال صالحیت دیـوان درخصـوص جنایـت    «

ربـط در   هماهنـگ بـا مقـررات ذي    تجاوز باید

بـه طـور ضـمنی     »منشور ملـل متحـد باشـد   

ــرار مــی امنیــت را مــد شــوراي د دهــ  نظــر ق

همچنـین مـاده    ).774، ص 1385 فـر،  نسیم(

منشور ملل متحد نیز به تعهدات مندرج  103

هـا   در منشور نسبت به سـایر تعهـدات دولـت   

منشـور   39بـر اسـاس مـاده    . دهد اولویت می

وظیفه مشخص کردن عمل تجاوز  ،ملل متحد

بنــابراین موضــوع  .بــا شــوراي امنیــت اســت

نشـدنی بـا نقـش    جدا اوز ارتبـاط جنایـت تجـ  

ــورا ــت   ش ــلح و امنی ــظ ص ــت در حف ي امنی

منشـور نیـز تأکیـد     25ماده  .المللی دارد بین

شوراي امنیت بـراي  ي ها د که قطعنامهکن می

بنابراین طبق مقـرره   .آور است همه اعضا الزام

در رابطه با وضعیتی که شـوراي امنیـت    ،فوق

طبق فصـل  (اقدام به احراز عمل تجاوز نماید 

ــتم م ــورهف ــل   ،)نش ــور کام ــه ط ــتان ب دادس

تواند در ارتباط با جنایت مزبور و در رابطه  می

امـا   .نـد کبا وضعیت مربوطه اقدام به تحقیـق  

ترین انتقادي کـه در ارتبـاط بـا مداخلـه      مهم

شوراي امنیت در تعریف جنایت تجاوز وجـود  

ایــن اســت کــه شــوراي امنیــت نقــش   ،دارد

، لذا شدبا د حقوقی نمیسیاسی دارد و یک نها

هر تشخیصـی کـه شـوراي امنیـت در مـورد      

، اینکه عملی تجاوز است یـا نـه داشـته باشـد    

اساس مالحظـات سیاسـی اسـت نـه نقـش      بر

این موضـوع بـا حـق وتـوي     کما اینکه . قانون
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تر شده  پیجیدهم شوراي امنیت نیز اعضاي دائ

قطعنامـه   8در قسمتی دیگر نیزدر بند . است

  :آمده است

شش ماه بعد از دادن اگر احرازي ظرف «

اخطاري صورت نگیرد، امکـان دارد دادسـتان   

نـد  کبه رسیدگی درباره جنایت تجاوز اقـدام  

مشروط بر اینکه بخش مقدماتی مجوز شـروع  

بدهد و نیز  15رسیدگی را مطابق مقرره ماده 

ــاده    16شــوراي امنیــت تصــمیمی مطــابق م

   .»اساسنامه اتخاذ نکند

گونـه   هیچ که زمانیفوق،  مقررهبراساس 

راجع به عمـل  شوراي امنیت سوي احرازي از 

اي صـورت نگیـرد و یـا     ضمن قطعنامه ،تجاوز

متضمن نقض صلح یـا تهدیـد    قطعنامه صرفاً

پس از گذشت شش ماه و پـس از   ،صلح باشد

امکـان دارد   ،اعالن به دبیر کل سـازمان ملـل  

دادستان در ارتباط بـا جنایـت تجـاوز بعـد از     

 قدماتی و پیـرو مقـرره  از بخش م کسب مجوز

  .کندبه رسیدگی  اقداماساسنامه رم  15 ماده

ــرف  در خصــوص ت ــعیت از ط ــق وض علی

شــوراي امنیــت نیــز نکــات مهمــی در مفــاد  

توانـد   شوراي امنیت می .نامه نهفته استقطع

 ،مکــرر  15مــاده  8و بنــد  16مطــابق مــاده 

 .تصمیم به تعلیـق هرگونـه رسـیدگی بگیـرد    

راي امنیـت اثـر   چنین تعلیقـی از طـرف شـو   

اي از  قطعنامهکه اگر  عنابدین م ؛اجرایی دارد

شورا در اجراي فصل هفتم منشـور  این سوي 

ملل متحد صادر و از دیوان چنین درخواستی 

تعقیبی بـه موجـب   گونه تحقیق یا  ، هیچشود

مـاه  دوازده  تواند بـه مـدت   این اساسنامه نمی

شروع شود یـا ادامـه یابـد، حتـی درخواسـت      

مکان دارد توسـط شـوراي امنیـت بـه     مزبور ا

در ایـن   .موجب همان شـرایط تجدیـد شـود   

اعضاي شوراي امنیت اعتقاد دارند کـه   ،رابطه

افتـد و   هـا اتفـاق مـی    عمل تجاوز میان دولت

دهنـد   قرار مـی  هدف از تعلیق را بر این مبناء

ي سیاسی و دیپلماتیـک  ها حل راه که احتماالً

قــف جهــت جلــوگیري از تشــدید و حتــی تو

 ,Scheffer)جنگ مورد اسـتفاده قـرار گیـرد    

op.ci, pp.901-902).  

چنین درخواسـتی مبنـی   رسد  نظر می به

مـاه  دوازده  بر تعلیق و تجدیـد آن بـه مـدت   

توانـد بـه طـور کامـل از رسـیدگی       ، میدیگر

. نـد کوضعیت مربوطه نزد دیـوان جلـوگیري   

گیري شوراي امنیـت در   خ تصمیمبررسی تاری

اکی از ناکارآمـدي شـورا در   چنین مواردي ح

ند در ارتباط بـا  هرچ ؛ستها بسیاري از زمینه

المللی کمتـر اتفـاق افتـاده     دیوان کیفري بین

أي وتوي اعضـاي دائـم   از سوي دیگر، ر .است

وضـعیت   توانـد مـانع از تعلیـق    شورا هم مـی 

چرا کـه طبـق    تحت رسیدگی در دیوان شود؛

متضـمن   تعلیـق وضـعیت  اساسنامه،  16 ماده
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اي بر اساس فصل هفتم منشور است  عنامهقط

همراه با رأي مثبت پنج عضو دائمـی   دکه بای

   .شورا باشد

ي هـا  چانـه زنـی   ،اما در برخـی از مـوارد  

زده شـوراي   سیاسـت  سیاسی و فضـاي کـامالً  

ي هـا  تواند باعث اخالل در رسیدگی امنیت می

 به طور .المللی شود کیفري دیوان کیفري بین

ــه  ــال، قطعنامــ ــا مثــ ، )2002(1422ي هــ

که بـا اصـرار   ) 2003(1479 و )2003(1487

ایاالت متحده در جهت اعطـاي مصـونیت بـه    

بــا اســتناد و   ان آمریکــایی و غیــره ســرباز

اساسنامه دیوان  98ماده  2برداري از بند  بهره

ــت ــورت گرفـ ــد   ،صـ ــام در رونـ ــث ابهـ باعـ

ــهــا رســیدگی ــوان کیفــري ب المللــی  یني دی

  .شود می

ز طـرف شـوراي   ارجاع وضعیت ا-پنجم

المللـی بـر    کیفري بـین امنیت به دیوان 

  (15ter)مکرر مکرر 15ماده  1طبق بند 

ــوص در ــرف   خص ــعیت از ط ــاع وض ارج

بنـد ب   با توجه به آنچه که در ،شوراي امنیت

 15در مـاده   ،اساسنامه آمـده اسـت   13ماده 

 )ter 15(مکــرر  15مــاده  1مکــرر و در بنــد 

  :تقطعنامه کنفرانس کامپاال آمده اس

دادگاه امکان دارد به اعمـال صـالحیت   «

پاراگراف ب  13بر جنایت تجاوز بر طبق ماده 

اساسنامه اقدام نماید که مشروط به مقـررات  

 .»...این مفاد باشد

مکـرر بـا مـاده     مکـرر  15ماده  ،در اینجا

اساسنامه مرتبط است که مقـرر  ) ب( بند 13

شوراي امنیت بر طبق فصل هفـتم  « :دارد می

بـه  امکان دارد وضـعیتی را کـه در آن   منشور 

رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته  نظر می

ــد  ،اســت ــه دادســتان دیــوان ارجــاع نمای  .»ب

اساسنامه هیچ جزئیات یا شرط دیگري بـراي  

ا قائل نشـده اسـت و صـرفاً تصـریح     این تقاض

کند که این اقدام شوراي امنیـت بایـد بـر     می

عبـارت   .اساس فصل هفتم منشور انجام گیرد

متضــمن ایــن کــار رفتــه نیــز  بــه» وضـعیت «

ي امنیـت بـه ارجـاع مـوارد     ست که شورامعنا

پردازد، چرا که ممکن است جنایات  مجزا نمی

دیگري نیـز در قالـب اعمـال تجـاوز ارتکـابی      

هدف دیگر ایـن   صورت گرفته باشد و احتماالً

است که دیوان کمتر درگیر مسـائل سیاسـی   

ا از نام بردن افـراد  به این ترتیب که شور .شود

ر در یــک وضـعیت ارجــاعی خــودداري  درگیـ 

   .(Arsanjani, op.cit, p.22) نماید می

ارجاع وضـعیت از طـرف    با ،عالوه بر این

این امکان براي دیـوان وجـود    ،شوراي امنیت

دارد که به اقدامات تجاوزکارانه افـراد متبـوع   

دول غیرعضو اساسنامه نیز رسیدگی نمایـد و  

شود کـه   دادستان شرایطی فراهم میبراي نیز 
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 نایـات بـه سـایر ج   ،عالوه بـر جنایـت تجـاوز   

دول غیرعضو ارتکابی که از طرف افراد متبوع 

) 2(بنـد  5بـر طبـق مـاده     ،گیـرد  صورت مـی 

بدیهی است در ایـن  . ندکاساسنامه رسیدگی 

عضویت دولت محل وقـوع جنایـت در    ،حالت

اساسنامه دیـوان یـا دولـت متبـوع متهمـین      

رط اعمال صـالحیت دیـوان محسـوب    ش پیش

دیــوان جهــت اعمــال  ،در نتیجــه .شــود نمــی

صالحیت خود نیازمند اخـذ رضـایت از هـیچ    

) ب(له عـالوه بـر بنـد    ئاین مس. دولتی نیست

ــاده  ــه 13م ــد   ب ــوي از بن ــاده ) 2(نح  12م

زیرا به موجـب   .شود اساسنامه نیز فهمیده می

 13 ماده) ج(و)الف(تنها در مورد بند  ،این بند

هـاي سـرزمینی یـا     عضویت دولـت  ،اساسنامه

متبوع متهم ضـروري اسـت و عـدم درج بنـد     

  .ید استدالل مذکور استؤم 13ماده )ب(

شوراي امنیت دربـاره وضـعیت    تازگی به

بــه  ،)2004(1593ضــمن قطعنامــه  ،ســودان

. دکـر ارجاع وضعیت مزبور نـزد دیـوان اقـدام    

ي هـا  امکان اینکه شوراي امنیت در رسـیدگی 

یوان در این زمینـه تـأثیر بسـزایی بگـذارد،     د

 ،همیشه وجود دارد و پیامـد چنـین حـوادثی   

دخالت نهادهاي سیاسـی در کـارکرد قضـایی    

که ناشـی از سـاختار مبتنـی بـر      استدیوان 

ساختاري کـه   است؛ الملل نظام بینقدرت در 

در مقایسه با وضعیت داخلـی کشـورها فاقـد    

م ایـن  له مهـ ئمسـ  .است ضمانت اجرایی الزم

ــ ــدات   اس ــض تعه ــورت نق ــا در ص ــه آی ت ک

ارتکــاب اعمـال تجاوزکارانــه از   المللـی و  بـین 

هاي صاحب حق وتـو و متحـدان    دولت سوي

مکرر قابلیت اجرایی دارد؟ ایـن   15ماده  ،آنها

هاي صـاحب حـق    امتیاز به افراد متبوع دولت

دهـد کـه در مصـونیت     این اختیار را مـی وتو 

از طـرف  . ندکامل مرتکب جنایت تجـاوز شـو  

شـان داراي   ، حق وتو از افرادي که دولتدیگر

ــت   ــا در شــوراي امنی ــاز نیســتند ی ــن امتی ای

ممکـن   لذاد و کن حمایت نمیعضویت ندارند، 

 شود کـه افـراد متبـوع    امراست منجر به این 

افـراد   نسـبت بـه  هاي صاحب حق وتـو   دولت

هایی که داراي حق وتو نیسـتند،   دولت متبوع

 ,Jiang) وزکارانـه شـوند  مرتکب جنایـت تجا 

2004, pp.33-40). 

ــم ــوان در    -شش ــتقالل دی ــظ اس حف

رغم احراز عمل  بهي قضایی خود ها یافته

  تجاوز توسط نهادي خارج از دیوان

ــوص ــتقالل درخص ــري   اس ــوان کیف دی

ــین ــرره ب ــی مق ــا   الملل ــاط ب مشــابهی در ارتب

ي عضـو یـا   هـا  وضعیت ارجاعی از طرف دولت

مکــرر  15مــاده اقــدامات دادســتان متعاقــب 

و نیز در رابطه با وضعیت ارجاعی از ) 1(مکرر 

مکـرر   15ناحیه شـوراي امنیـت طبـق مـاده     

  :وجود دارد که بدین ترتیب است 5مکرر بند 
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احراز عمـل تجـاوز بـه وسـیله نهـادي      «

ي دیـوان  هـا  اي به یافته لطمه ،خارج از دیوان

   .»ندک میطبق این اساسنامه وارد ن

اســت کــه احــراز ایـن مقــرره بــدین معن 

شوراي  مثالً، صورت گرفته از طرف یک ارگان

هاي دادگاه  محدودیتی نسبت به یافته ،امنیت

کنـد کـه ایـن امـر      در این رابطه ایجـاد نمـی  

تواند در رسیدگی منصفانه و کارآمد دیوان  می

تواند متضـمن ایـن    میهم مؤثر باشد و حتی 

واقعیت باشد که دادگاه نیازي به احراز تجاوز 

ع عمومی سازمان ملل یا دیـوان  ز طرف مجما

چرا کـه یکـی از    .المللی دادگستري ندارد بین

مباحثات مهم در جریان برگـزاري کنفـرانس   

ــد از آن در جلســات و نشســت  ــا رم و بع ي ه

این بود که در فقدان احراز از طرف  ،گوناگون

مجمع عمومی و یا دیوان بـین   ،شوراي امنیت

ــ  ــا توجــه ب ه وظــایف و المللــی دادگســتري ب

ــنامه   اختیــار ات محولــه در منشــور و اساس

توانند در زمینه احراز عمل تجـاوز کمـک    می

 .مؤثري به پیشـبرد قضـایاي کیفـري نماینـد    

موضوعی کـه در کنفـرانس بـازنگري کامپـاال     

مورد پذیرش قرار نگرفت و در قطعنامـه هـم   

  .(Stahn, op.cit,p.877)گنجانده نشد 

معیارهاي دقیق  ددیوان بای ،عالوه بر این

قانونی بودن جـرم و مجـازات را    و قاطع اصل

ماهیـت سیاسـی    دلیـل  بـه  د و دقیقـاً رکار ب به

از اصـل   دجنایت تجاوز است که دیـوان نبایـ  

اصـلی کـه نـه تنهـا     . قانونی بـودن دور شـود  

بلکه باید  ،عنوان تضمینی براي حقوق متهم به

ترین محافظ اعتبـار دیـوان نیـز     به عنوان مهم

 13دیگـر، مـاده    از سوي. ر گرفته شوددر نظ

ــوان در  ــنامه دی ــک  اساس ــاع ی ــوص ارج خص

توسـط شـوراي امنیـت    وضعیت تجاوزکارانـه  

اي تفسـیر شـود کـه مغـایر بــا      گونـه   بایـد بـه  

اشد و این اسـتقالل هـم در   استقالل دیوان نب

شود که اجباري براي دیوان  می مینصورتی تأ

بـه  لذا دیـوان بایـد در رسـیدگی     .پدید نیاید

که از سـوي شـوراي امنیـت ارجـاع      وضعیتی

یی کـه از سـوي   هـا  شود، همانند وضـعیت  می

آزادي عمـل   ،شـود  هاي عضو ارجاع مـی  دولت

به ایـن نحـو کـه آراء و نظریـات     . داشته باشد

شوراي امنیت بـه هنگـام ارجـاع موضـوع بـه      

المللی بر استقالل دیوان در  ن کیفري بیندیوا

 بلکـه دیـوان در  اعمال صالحیتش اثر نگذارد، 

قابلیــت اســتماع « ،»احــراز صــالحیت خــود«

» رسیدگی ماهوي و صدور حکـم « و »موضوع

در عمل نیـز  . از استقالل کامل برخوردار باشد

در نخستین وضعیتی که شـوراي امنیـت بـه    

، )وضـعیت دارفـور  (دیوان ارجاع نمـوده اسـت  

خصـوص ایـن مسـائل    دادستان دیوان ابتدا در

قیب وضعیت اقـدام  بررسی و سپس درباره تع

پـس از انجـام تحقیـق و     کرده است و صـرفاً 
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الحیت تکمیلی و ارتباط با صبررسی کافی در 

ضـایی  سپس نارسا و نـاتوان دانسـتن نظـام ق   

المللــی  سـودان جهــت تعقیــب جنایـات بــین  

ارتکابی در دارفور سودان تصمیم بـه تعقیـب   

بـدین  ). 182، ص 1388 صـابر، (گرفته است 

ادستان دیـوان اسـت کـه    د در نهایت ،ترتیب

شـده،   پس از بررسی ادله و شـواهد ارائـه   باید

  .تصمیم بر تعقیب و شروع به تحقیق بگیرد

شـرط اعمـال    اساسـنامه  اصالح -هفتم

 صالحیت دیوان 

قـررات موجـود در قطعنامـه    بخشی از م

ل مربــوط بــه چگــونگی اجــراي حـاوي مســائ 

اصالحات است کـه از طریـق اجمـاع مطـابق     

اسنامه مورد پذیرش قرار گرفته اس) 2(5ماده 

 داالجرا شدن بای این مقررات جهت الزم. است

باشـد و مقـرر شـده    ) 5( 121مطابق با مـاده  

است زمانی دیوان قادر به اعمال صالحیت بـر  

  :جنایت تجاوز است که

اصـالحات   ،دولـت عضـو   سـی حداقل . 1

مورد نظر را مـورد تصـویب یـا پـذیرش قـرار      

 ؛دهند

دوسـوم   اذشده بوسـیله با تصمیم اتخ. 2

جهت فعال نمودن صالحیت  ،هاي عضو دولت

ــوالي     ــد از اول ج ــانی بع ــر زم ــوان در ه دی

 ؛گیرد میصورت 2017

ــا جنایــت تجــاوز   صــرفاً. 3 ــاط ب در ارتب

صویب یـا پـذیرش   سال پس از ت  یک ،ارتکابی

االجرا  اصالحات به وسیله سی دولت عضو الزم

 .خواهد بود

حتـی از   ،حاتبنابراین تا زمانی که اصـال 

طرف کشورهاي عضو اساسنامه مورد تصویب 

دیـوان نسـبت بـه آن     ،یا پذیرش قرار نگیـرد 

کشورها در رابطه با جنایت ارتکـابی مشـمول   

 .اعمــال صــالحیت نخواهــد کــرد ،اصــالحات

همین اصل به همـان نحـو بـراي کشـورهاي     

 دغیرعضو نیز جاري است و ایـن نکتـه را بایـ   

 ،40 طبــق مــادهد کــه مــورد تأکیــد قــرار دا

کنوانسیون وین در زمینه حقـوق   5پاراگراف 

ــت ،معاهــدات ــا دول ــداًه ــه بع عضــویت  یی ک

اساسنامه را پذیرفتند، مجاز هسـتند تصـمیم   

اصالحات مربـوط بـه ایـن    خواهند  میبگیرند 

تأیید و  ،پذیرش ،قطعنامه را در زمان تصویب

 .بپذیرند یـا خیـر   یا الحاق به اساسنامه دیوان

پـذیرش اصـالحات مربـوط بـه      ،یبترت  بدین

اي  اسنامه به روند تشریفاتی جداگانـه مفاد اس

جهت اعمال صـالحیت دیـوان کیفـري بـین     

توانـد   بنـابراین دیـوان مـی    .المللـی نیـاز دارد  

صالحیت خود را نسبت به جنایت تجـاوز بـر   

اساسـنامه   13ماده ) ج(و)الف(اساس پاراگراف

 ها یک سال بعد از تصویب و پذیرش اصالحیه

می کـه  توسط سی دولت عضو و بعد از تصمی
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شـود، اعمـال    گرفتـه مـی  2017در اول ژانویه

سوم این تصمیم مستلزم رأي اکثریت دو. ندک

 Resolution) اســتهــاي عضــو   دولــت

RC/Res.6,Article 15 bis,para 3)  اشاره به

ــه  »اکثریـــت«کلمـــه  ــدان معناســـت کـ بـ

س ضروري نیست و حتـی مطلـوب   کنسانسو

در عمل، این امر بایـد بـه طـور    . شدبا هم نمی

از این امر بـه   ،در ضمیمه. خودکار انجام گیرد

عنوان شرط اعمال صالحیت یاد شـده اسـت   

شبیه یک شـرط  این شرط بیشتر  ،اما در واقع

االجـرا   در ارتباط با الزم. استاالجرا شدن  الزم

برخــی  ،ي اساســنامه رمهــا شــدن اصــالحیه

در  هـا  یه اصالحیهها در مورد اجراي اول نگرانی

 5ارتباط با جنایـت تجـاوز مطـابق پـاراگراف     

ها توسـط   این نگرانی. وجود داشت 121ماده 

کـرد    بیـان مـی  اي ایجاد شده بـود کـه    مقرره

المللی باید صالحیتش را بر  دیوان کیفري بین

ــت تجـــاوز   اي دیگـــر از  در مرحلـــهجنایـ

). مکـرر 15مـاده (ها اعمال نمایـد  گیري تصمیم

تواند  هایی نمی که این چنین مقررهباید گفت 

هـا را تحـت    زمان الزم االجراشـدن اصـالحیه  

تواند صـالحیت دیـوان    اما میثیر قرار دهد، تأ

 RC/WGCA/2,Kampala)(را به خطر اندازد

31 May-11June 2010.  

 

   فرجام

سیاسی اعضاي جامعـه   رغم مالحظات به

سـرانجام   المللـی  بین، دیوان کیفري الملل بین

ــه ایــده بــراي هــاي بلنــد  تحقــق بخشــیدن ب

المللــی شــکل گرفــت و در مــدت زمــان  بـین 

نامه آن با پیوستن شصت دولت کوتاهی اساس

، قواعـد کیفـري   بدین ترتیـب  .دشاالجرا  الزم

المللی با پشتوانه و ضمانت اجراي دیـوان   بین

ها و مناسبات آنها با  بر رفتارهاي داخلی دولت

تـرین   مهماز  یکی. دشریزي  ها پی دیگر دولت

تواند موجب قانونمند  المللی که می قواعد بین

و حیـات هـزاران    دشـو هـا   دولت کردن رفتار

همانـا   ،از گزند نـابودي نجـات دهـد    انسان را

بـا  . اسـت تعریف تجـاوز و عمـل تجاوزکارانـه    

، بـه  اساسـنامه رم  5شناسایی تجاوز در مـاده  

 ،المللـی  ترین جنایات بین عنوان یکی از شنیع

رانس رم گامی بزرگ در جهت جلوگیري کنف

ـ   لـیکن   ؛عمـل آورد  هاز اقدامات تجاوزکارانـه ب

اعمال صالحیت دیوان را موکول به کنفرانس 

حـال ایـن سـؤال    . گري اساسنامه گردانیدبازن

د که آیا اعضاي دیـوان خواهـان   شو  مطرح می

اعطاي صالحیت بالفعل بر جنایت تجـاوز بـه   

یت طبـق  موازات دیگر جنایات تحـت صـالح  

یـا   هسـتند اساسنامه به دیوان مذکور  5ماده 

خیـر ؟ و آیـا قطعنامـه مصـوب در کنفـرانس      
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بازنگري کامپاال صالحیت بالفعل را در زمینـه  

  تجاوز به دیوان داده است یا خیر ؟

بررسی محتواي قطعنامه کامپـاال بیـانگر   

رغـم اخـتالف نظـرات     بهاین واقعیت است که 

ي هـا  ز و دیـدگاه پیرامون تعریف جنایت تجاو

ي اعمـال  هـا  مختلفی که درباره پـیش شـرط  

در ایــن  ،صـالحیت دیـوان مطــرح شـده بـود    

ي هـا  کنفرانس جهت نزدیکـی مواضـع دولـت   

اکثـر   .مختلف ابتکـار نـوینی صـورت نگرفـت    

حاوي موضوعاتی بود که در  ،مقررات قطعنامه

در  ،جریان برگزاري کنفرانس رم و پس از آن

و مورد شده یز مطرح گروه کاري ویژه تجاوز ن

  .بررسی قرار گرفته بود

ــاره تعریــف جنایــت تجــاوز و عمــل   درب

برخی نواقص و ابهامات وجود دارد که  ،تجاوز

تحوالت کنونی  .است نیازمند اصالح و تکمیل

ي را مطـرح  جدیـد  مسائل ،الملل در نظام بین

ي هـا  تـوان بـر تعریـف    و دیگر نمیده است کر

. للی تکیه داشـت الم حاکم بر روابط بین سنتی

ظهـور   ،کارانه غیرمسـتقیم اعمال تجاوز برخی

ــاوري ــد تســلیحاتی يهــا  فن تحــول در  ،جدی

هــاي متفــاوت   نظــام ،ي جنگــیهــا اســتراتژي

گیري  نظام تصمیمزدایی در حکومتی و تمرکز

 لی هستند که تأثیر بسـزایی مسائ... و ها دولت

   .دنبخش دار در ارائه تعریف منسجم و رضایت

ي اعمـال صـالحیت   ها ش شرطدرباره پی

بیشـترین نگرانـی از    ،دیوان بر جنایت تجـاوز 

ي در حـال توسـعه و   جانب اکثریت کشـورها 

خصـوص نقـش   در متعهـد اعضاي جنبش غیر

ارجـاع   ،شوراي امنیت در احراز عمـل تجـاوز  

ل مربوط به تعلیق و توقـف  ها و مسائ وضعیت

مزبـور   ي کیفـري توسـط شـوراي   ها رسیدگی

ق شــوراي امنیـــت  ســـواب مالحظــه . اســت 

حـاکی از آن   ،خصوص احـراز عمـل تجـاوز   در

است که این شورا در طول نـیم قـرن حیـات    

ندرت مبادرت به احـراز عمـل تجـاوز     هب ،ودخ

به نحوي که در مقایسه با تمامی موارد  است؛

به وقـوع پیوسـته   در جهان  تجاوزي که عمالً

، میزان احراز عمـل تجـاوز توسـط ایـن     است

مـورد   هـا  است و نیـز در ده شورا بسیار اندك 

بــه دلیــل  ،آشــکار از مناقشــات بــین المللــی

ــم    ــاي دائ ــی از اعض ــوي یک ــا وت ــه ب ، مواجه

البته بـا  . ه استگونه تصمیمی اتخاذ نکرد هیچ

 ،توجه به مقررات موجود در قطعنامه کامپـاال 

 ،از طرف شوراي امنیـت در صورت عدم احراز 

شـش  تواند پس از گذشت مهلت  دادستان می

 لـیکن  .شروع به تحقیق و رسیدگی نماید ،ماه

ــی  ــور م ــاد سیاســی مزب ــد نه ــدور  توان ــا ص ب

و به  اساسنامه رم 16 اي مطابق ماده قطعنامه

درخواست تعلیـق   ،موجب فصل هفتم منشور

ر نـزد  ددعـواي مطروحـه    تحقیق یـا تعقیـب  
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هرچنـد حصـول اتفـاق آراي     .را بنمایددیوان 

 هامم شوراي امنیت در صدور قطعناعضاي دائ

 حاوي تعلیق چندان آسان نیسـت و احتمـاالً  

قابل تـوجهی  گونه تعلیق را به طور  موارد این

  .دهد تقلیل می

 ،نشـده  بهامات و مسائل حـل با همه این ا

ي کنفرانس کامپاال را به طور ها موفقیت نباید

نفس برگـزاري کنفـرانس    .کلی نادیده گرفت

 وحضور نمایندگان اکثریت کشورها  ،بازنگري

ــا ــی و غیر  زمانس ــاي دولت ــن  ه ــی در ای دولت

منــدي  حـاکی از اشـتیاق و عالقـه    کنفـرانس، 

کـردن  الملـل بـه قانونمنـد     تابعان حقوق بین

بـا  . اسـت المللی  مناسبات حاکم بر روابط بین

 ،الملـل  کنونی نظام بـین  يها توجه به واقعیت

 ،گسترش بیش از حد مفهـوم جنایـت تجـاوز   

نـه  ( هـا  شاید بـه صـالح هـیچ یـک از دولـت     

ي ها ي عضو شوراي امنیت و نه دولتها دولت

نیســت و )  هــا متعهــد و نــه ســایر دولــترغی

دن این جنایت به موارد مشـخص  کرمحدود ن

 هـا  با ایجاد اعتماد و اطمینان در دولت ،و بارز

در این مورد که فقـط مظـاهر قطعـی و بـارز     

از یـک سـو    ،تجاوز قابل ارجاع به دیوان است

ع همـه کشـورها را بـه    موافقت جمعی و اجما

مـانع از   ،دنبال خواهد داشت و از سوي دیگـر 

فلج شدن دیـوان در اثـر انبـوهی از ادعاهـا و     

 ،با رسـیدگی  ،در این صورت. دشو میشکایات 

اهمیت و خطیري  محاکمه و مجازات موارد با

 المللی را مضـطرب  بین که امروزه نظم جامعه

مقصـود و   ،تر ساخته اسـت  و از همیشه ناامن

مطلوب جامعه بشـري تـا حـدي کـه امکـان      

  .دشو برآورده می ،عملی آن وجود دارد
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