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 چکیده

 

 صالحيت اعمال  راه سر بر موجود سياسی و حقوقی موانع دليل به كيفری الملل بين حقوق مساله تعهد دولتها به همکاری در

ضروری جهت اجرایی نمودن عدالت كيفری  مقدمه و بوده دانان حقوق توجه مورد پيوسته ملی، حسط در المللی بين كيفری محاكم

هشتاد و  مواد قالب در) نهم فصل در را ها دولت به همکاری مربوط مقررات المللی، بين كيفری دیوان اساسنامه. شود می محسوب

است. كشورهایی مانند سودان، آفریقای  نموده تشریح قضائی معاضدت و المللی بين های عنوان همکاری تحت(  یکصد و دو تا شش

هایی هستند كه از همکاری با دیوان كيفری بين المللی  های عضو اتحادیه آفریقا از جمله دولت جنوبی و كنيا و سایر دولت

غير عضو نيز به  های خودداری نموده اند و همين امر موجب شده دیوان نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. همکاری دولت

موجب انعقاد موافقتنامه مخصوص ميان آن دولت و دیوان انجام پذیر می شود. موفقيت دیوان كيفری بين المللی منوط به همکاری 

های  ها می باشد. همکاری ای كه وجود آن در حوزه كشورهای غير عضو نادر بوده است هرچند كه دیوان معتقد است دولت دولت

 ها درخواست می نماید با دیوان همکاری كنند. داند و از آن در مواقعی كه الزم می غير عضو نيز باید

 .يفری بين المللی و موفقيت دیوانعدالت كيفری، دیوان ك، موانع حقوقی و سياسی، ها : تعهد دولتواژگان کلیدی
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 مقدمه

 دولت اراده توافق از منبعث تعهدات دوم، كنار جهانی جنگ از پس های سال در ویزه به الملل بين حقوق در آمده بوجود تحوالت با

 تعهدات، كالسيك مبنای با آنها آور الزام مبنای كه است گردیده ها شناسائی دولت عهده بر المللی بين تعهدات از دیگری نوع ها،

 در و جهانی منافع جامعه راستای در بلکه توافق، اساس بر لزوما نه ها دولت المللی بين الزامات تعهدات، این در .باشد می متفاوت

 مزبور، مقررات رعایت در ها حاكميت تعهدات، اساس این بر و گرفته شکل الشمول عام تعهدات و همه برابر در تعهد اصل پرتو

 خاص رژیم واجد روشن، مرزهای و مشخص های دامنه وجود صورت در تعهدات این .گردیده اند تلقی همه برابر در مسئوليت دارای

 این نقض اساس همين و بر بوده عرفی مقررات و عام تعهدات از ناشی حقوقی رژیم یا و معاهدات حقوق مقررات از حقوقی منبعث

 از اعم بين المللی معاهدات از برخی در ميان این در. می باشد آنها ناقضين یا ناقض بين المللی مسئوليت بردارنده در تعهدات، نوع

 بين الملل كيفری،حقوق بين الملل حقوق جمله از آن مختلف های شاخه و بين الملل عام حقوق های كنوانسيون و معاهدات

 بر كه باشند همکاری می به تعهد عنوان تحت تعهدی دارای ها دولت بشر، حقوق و بشردوستانه بين الملل زیست،حقوق محيط

 با یا یکدیگر با همکاری به مکلف ها دولت آن، و طی نبوده روشنی مرزهای و صریح عينی مصادیق دارای گفته، پيش تعهدات خالف

 تأسيس اهداف .باشد می متحد ملل منشور در شده ذكر همکاری به تعهد آن، های از نمونه كه اند گردیده بين المللی مرجع یك

 كيفری دادگاه های نواقص رفع منازعات، به پایان دادن كمك به مصونيت، لغو همگانی، عدالت اجرای بين المللی، كيفری دیوان

 برای جنایتکاران هراس و بيم ایجاد و ملی كيفری دادگاه های توانایی عدم یا تمایل عدم صورت مجرمين در محاكمه و تعقيب موقت،

 عنوانرا به  كيفری دعوای كه كيفری عدالت برخالف ترميمی، عدالت .(4831  دیگران، و حبيب زادهاست ) آینده در بين المللی

 ازاین و است دیده بزه و متهم به متعلق اصل در كيفری دعوای كه است اعتقاد این بر كند، می محسوب متهم و دادستان بين دعوایی

 (.4831غالمی، است ) بزهکار و دیده بزه مشاركت مشوق رو

 یافته ها

دولت كنيا و ليبی از همکاری با دیوان كيفری بين المللی خودداری كرده اند  دیده شده كه دولت هایی از جمله در بسياری از موارد 

الزام به همکاری در  د به خوبی وظایف خود را انجام دهد.و همين مساله موجب شده است كه دیوان كيفری بين المللی نتوان

عهده دار بودن تعهدات قراردادی ناشی از  های غير عضو به دليل عدم دولتخصوص دولت های عضو اساسنامه دیوان وجود دارد اما 

 اساس بر دیوان كه وجود دارد امکان این حال عين در ولیاساسنامه ، دارای تعهدی الزام آور در قبال همکاری با دیوان نمی باشند 

 اساس بر ها دولت این اینصورت، در كه گردد جهت همکاری خاصی های موافقتنامه وارد ها دولت این بااساسنامه  87 ماده 5 بند

 از وضعيتی ارجاع صورت در نيز مورد این در .بود خواهند دیوان با همکاری به تعهد خاص، واجد های موافقتنامه از ناشی تعهدات
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 در همکاری به تعهد این بوده و دیوان همکاری به مکلف( عضو غير یا عضو از اعم) ها دولت تمامی دیوان، به امنيت سوی شورای

 .گردد می ایجاد امنيت شورای هفت فصل قطعنامه اساس بر حقيقت

 

 

 تعهد دولتها به همکاری  و اساسنامه دیوان

 هنگام به حتی كه طوری به باشد می ای برخوردار ویژه جایگاه از الملل، بين حقوق مختلف های حوزه در ها دولت همکاری به تعهد

 می همکاری از خاصی سطح انجام به ملزم اختالف های طرف متحد، ملل منشور 88 ماده اساس بر نيز المللی بين اختالف یك بروز

 بوده مطرح عمومی الملل بين حقوق در آور مسئوليت و حقوقی موضوع یك عنوان به مساله تعهد دولتها به همکاری پيوسته.باشند

 بين مهم اسناد و ها كنوانسيون برخی ،در قطعنامه های شورای امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل و  متحد ملل منشور بر عالوه و

 محيط به راجع ریو اعالميه هفتم اصل) ریو اعالميه دریاها، حقوق 1982كنوانسيون، آزاد دریای ژنو 4393 كنوانسيون المللی نظير

 بين كيفری دیوان اساسنامه و  22اصل  استکهلم زیست محيط اعالميه ها، دولت اقتصادی و تکاليف حقوق منشور ،(زیست

 دليل كيفری به بين الملل حقوق در ها دولت همکاری. است گردیده تصریح ها دولت نوع تعهد این بر( اساسنامه نهم فصل)المللی

 اساسی موضوعات از بين الملل، حقوق از شاخه این در شناسائی مورد ویژه های به صالحيت نسبت حاكميتها خاص های حساسيت

 با .ميگيرند قرار توجه حاكميتها مورد ها دولت بين المللی و بين الدول تعامالت جریان در كه است برانگيزی چالش حال در عين و

 تعامالت از خاصی های حوزه بر ناظر بين المللی، معاهدات قالب در و ها حاكميت توافقات اساس بر جائيکه تا ها همکاری این اینکه

 در ندارد، وجود ابهامی كمترین تعهد این پوشش تحت های حوزه با ارتباط در و بوده مشخصی های دامنه دارای باشند، المللی بين

 انتزاعی و ویژگی ذاتی ابهام دليل به كيفری، الملل بين حقوق حوزه در ویژه به عام، تعهدات برخی شدن هنگام مطرح به حال عين

اختالف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. موضوع  محل آن، پوشش تحت دامنه و تعهد این حقوقی جایگاه همکاری، به تعهد

 (Stahn,Carsten and Nerlich, 2008)تعهد به همکاری در دیوان كيفری بين المللی به عنوان بزرگترین چالش مطرح گردیده است

 های حساسيت دليل به ها، به حاكميت مربوط موضوعات به نسبت المللی بين محاكم های صالحيت موضوع به ها دولت . نگرش

 انگاشته نادیده و افراد كيفری مسئوليت نظير موضوعاتی كه زمانی و تردید بوده با توام غالبا ها دولت حاكميت اصل به نسبت موجود

 می به خود تری جدی جنبه ها حساسيت این گردد، می مطرح المللی بين كيفری محاكم برابر در سياسی مقامات مصونيت شدن

 كه گردد می مالحظه الملل كيفری بين حقوق مقررات توسعه و گيری شکل روند بررسی در ها، حساسيت همين دليل به .گيرند

 گسترش با .اند داده نشان المللی بين محاكم كيفری صالحيت های پذیرش از اجتناب جهت را خود تالش نهایت ها دولت

محور، با اینکه  حاكميت مالحظات حقوق بشری در مقابل مالحظات  اولویت بر جهانی جامعه تاكيد و بشری حقوق مالحظات

دون شرط حاكميتها مجبور به پذیرش برخی صالحيتهای بين المللی در حوزه كيفری گردیدند، با این وجود كماكان از پذیرفتن ب

 خودداری نمودند گردد، منتقل المللی بين مراجع به و سلب ها حاكميت از افراد محاكمه اوليه صالحيتتعهداتی كه بر اساس آنها 
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 بين كيفری دیوان صالحيت بودن تکميلی اصلگيری  شکل سبب ها، دولت حاكميتی مالحظه همين و (. 4831 رنجبریان، و ممتاز)

عمومی كننده تعهد  بيان نهم، فصل از ماده اولين عنوان به دیوان اساسنامه 31 ماده .گردید ها دولت صالحيت به نسبت المللی

 یك به دیوان ورود مرحله اوليه در دیوان با ها دولت همکاری مقررات بردارنده در كه ماده این. باشد دولتها به همکاری با دیوان می

 انجام در عضو های دولت اساسنامه، این مقررات مطابق» :دارد می اعالم بوده،( اسناد آوری جمع و تحقيقات انجام مرحله) پرونده

 پردازی عبارت آورد. نحوه خواهند عمل به دیوان با را همکاری كمال است، مربوط دیوان  صالحيت به كه جرائمی تعقيب و تحقيق

  ICTRاساسنامه  23و ماده (    ( ICTY      UN.DOC.S/25704, 1993اساسنامه  23 ماده به زیادی شباهت اساسنامه، 31 ماده

(UN.DOC.S/RES/955, 1994)  كننده قاعده حداكثر همکاری های ممکن كه در روابط بين دولتها مرسوم استدارد و منعکس، 

حتی  و متحد ملل اعضای كليه امنيت، شورای سوی از وضعيت ارجاع اساسنامه به دليل 48ماده   Bبند  اعمال صورت درمی باشد. 

 غيرعضو كشورهای و دیوان ميان خاص موافقتنامه انعقاد نيازی به باشند، می آن رعایت به ملزم متحد ملل عضو غير كشورهای

هرگاه با وجود تنظيم توافقنامه بين دیوان و » كه اعالم می دارد  38ماده  9رسد نحوه نگارش بند  می بنظر ترتيب بدین و نيست

نماید، دیوان می تواند دولت غير عضو ، دولت مزبور از همکاری با دیوان به نحوی كه در توافقنامه پيش بينی شده است امتناع 

موضوع را با اطالع مجمع دولتهای عضو یا در صورتی كه موضوع را شورای امنيت در مقابل دیوان مطرح كرده باشد، به اطالع این 

خالی از اشکال نمی باشد زیرا در موارد ارجاع وضعيتی از سوی شورای امنيت ، تمامی دولتها و اعضای ملل متحد « شورا برساند

به همکاری با دیوان بر اساس قطعنامه شورای امنيت بوده و اصوال نيازی به وجود موافقتنامه ای ميان دیوان و دولت غير عضو ملزم 

به  ad hocاساسنامه ، دیوان می تواند با استقرار یك رژیم همکاری  31عالوه بر موارد همکاری ذكر شده در ماده  نمی باشد.

تعهدات تعهد به همکاری ذكر شده در اساسنامه دیوان و نيز تعهدات منبعث از مقررات عرفی و نيازهای همکاری خود پاسخ دهد. 

ها بوده و مسئوليت ناشی از عدم ایفای این تعهدات متوجه دولتها می باشد. به همين دليلی نميتوان با  بين المللی دولتفراگير 

ی، نقض تعهد همکاری دولت ها با دیوان را عامل مسئوليت آوری استناد به اصل مسئوليت كيفری فردی در حقوق بين الملل كيفر

برای افراد در نظر گرفت. انحصار تعهد به همکاری بر عهده دولتها در اساسنامه دیوان نيز رعایت شده است و در هيچ یك از مواد 

اساسنامه دیوان مبنی بر تعهد  31دهاساسنامه ، تعهدی از این حيث بر عهده مقامات دولتی به صورت فردی بيان نگردیده است. ما

صرفا یك ماده سمبوليك و فاقد ویژگی اجرایی نمی باشد بلکه بر اساس اصل تفسير موثر در تفسير معاهدات عمومی برای همکاری 

مربوط به به همين دليل نيز مذاكرات نهایی  .   (  prosecutor v. blaskic,1997 )الزم است به این ماده یك اثر متداول قائل شد

تدوین اساسنامه نهایتا منجر به این گردید كه برخالف پيش نویس اساسنامه، تعهد عمومی برای همکاری شامل اجرای احکام 

در   .    (UN.DOC. A/CONF.183/2/ADD.1 , 1998) در فصل دهم به صورت مجزا ذكر شود نگردیده و موضوع اجرای احکام

بر تعهد دولتها به همکاری با دیوان در انجام تحقيق و تعقيب  31خصوص مراحل مقدماتی و تحقيقات دادستان دیوان، ماده 

، عبارت تحقيق موجود در این  31جرایمی كه در صالحيت دیوان می باشد، تصریح دارد.با توجه به تعهد عمومی مندرج در ماده 

آیين دادرسی دیوان در خصوص تعيين این مطلب  411اساسانامه و قاعده  49ماده  2در بند ماده شامل تحقيقات مقدماتی مذكور 

در مورد مساله تحقيق، شمول این موضوع به هر دو مساله كه آیا مبنای منطقی برای انجام تحقيق وجود دارد یا خير نيز می گردد. 

 ICC, Pre –Trial Chamber I,Decision on the applications)                    و تحقيق یك پرونده می باشد  تحقيق یك وضعيت
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for participation in   proceedings of VPR, 2006).                                ها هم در مواردی كه دادستان  بدین ترتيب دولت

ماده مذكور   A,Cاساسنامه راسا به تحقيق در مورد یك پرونده اقدام نموده و هم در موارد  48ماده   Cدیوان ، خود بر اساس بند 

)ارجاع وضعيتی از سوی یك دولت عضو یا ارجاع وضعيتی از سوی شورای امنيت ( دارای تعهد به همکاری با دیوان می باشند. 

تعهد به همکاری دولتها با دیوان ذكر نموده است . ماده مزبور با ذكر  در 31موضوع قابل ذكر دیگر در رابطه با شرطی است كه ماده 

صرفا در محدوده موضوعات تحت صالحيت دیوان كه تعهد دولتهای عضو در همکاری،  روشن می سازد« در صالحيت دیوان»عبارت 

و معاضدت قضایی تعهد عامی را مبنی  اساسنامه دیوان در فصل نهم با عنوان همکاری بين المللی(.ICC,Statute,Art.86) شد.بامی 

 بر همکاری با دیوان بر عهده دولتهای عضو نهاده است و از دولتهای عضو خواسته است كمال همکاری را با دیوان به عمل آورند.

 

همکاری با دیوان آفریقای جنوبی و موضوع سودان و   

 2119ل در سا در سودان از سوی شورای امنيت سازمان ملل دیوان كيفری بين المللی از زمان ارجاع وضعيت دارفورشعبه بدوی 

نسبت به ریيس جمهور كشور سودان، عمر حسن البشير، صادر كرده است. اولين قرار جلب عمر  ميالدی تاكنون، دو قرار جلب

 2141جلب عليه وی، در سال  قرار دومين و بشریت عليه جرایم و جنگی جرایم ارتکاب اتهام به  ميالدی 2113البشير، در سال 

صادر شد. دبيرخانه دیوان هر دو قرار را جهت اجرا به كشورهای عضو دیوان ابالغ كرده است.  ميالدی به اتهام ارتکاب نسل كشی

 ,ICC,Statute ) هستندالبشير به دیوان  عمر اشت و تحویلكشورهای عضو دیوان متعاقب تعهدات معاهده ای خود، متعهد به بازد

Art.89) .جاميد بلکه با واكنش جدی و منفی صدور قرار جلب عليه ریيس جمهور سودان، نه تنها به برانگيختن مجادالت نظری ان

درج در ماده ورای امنيت را متقاعد سازد با اعمال اختيارات خود، منش روبرو شد. اتحادیه آفریقا در ابتدا تالش كرد تا  اتحادیه آفریقا

سازد. ليکن شورای امنيت با دیده انکار به این  رسيدگی به پرونده عمر البشير را معلق)سند موسس دیوان(،  اساسنامه رم 41

ميالدی توافق كردند كه در اجرای قرار  2113درخواست نگریست. با به بن بست خوردن این مسير، سران اتحادیه افریقا در سال 

صدور  .اشته باشند. اتحادیه آفریقا تاكنون این تصميم خود را ملغی نکرده استجلب صادره عليه عمر البشير با دیوان همکاری ند

، سفرهای خارج از آفریقای او را محدود ساخت و موجب گسترش تدریجی انزوای بين المللی او شده است. قرار جلب عليه البشير

موجب محدود شدن   ار جلب صادره از دیوان،احتمال دستگيری در كشورهای مقصد به دليل الزام دولت های ميزبان به اجرای قر

ریيس جمهور سودان در درون مرزهای قاره آفریقا شد. به عنوان نمونه، عدم حضور در ایاالت متحده آمریکا جهت شركت در نشست 

قاره ای با این حال سفرهای درون . های مجمع عمومی سازمان ملل از جمله آثار جانبی صدور قرار جلب عليه البشير بوده است

چاد، البشير به كشورهای . البشير تحت حمایت تصميم اتحادیه آفریقا ادامه داشته، هرچند كه خود همواره جنجال آفرین شده است

سفر كرده است. پيش و همزمان با هر سفر، دیوان كيفری بين المللی با یاداوری تعهدات اساسنامه ای دول عضو،  ماالوی و نيجریه

خواهان اجرای قرار جلب عمر البشير از سوی كشورهای مقصد و ميزبان كه همگی جز اعضای دیوان بوده اند، شده است. ليکن در 

البشير اجرا نشد. امری كه خود واكنش دیوان كيفری بين المللی را برانگيخته و ر عمهيچ كدام از این موارد قرار معطل مانده جلب 
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دیوان و شورای امنيت سازمان ملل  كشور خاطی و گزارش كردن آن به مجمع دول عضو« عدم تبعيت»در مواردی منتهی به احراز 

ژوهانسبورگ جهت شركت در نشست سران ی جنوبی بود. اقامتی دو روزه در آخرین سفر ریيس جمهور سودان به آفریقا .شد

با موضوع بررسی نقش زنان در توسعه آفریقا بود. پيش از انجام این سفر، دیوان كيفری بين المللی خواهان اجرای  اتحادیه آفریقا

ایی با قرار جلب عمر البشير در صورت سفر وی به آفریقای جنوبی شد. متعاقب درخواست دادستان دیوان، شعبه بدوی با صدور ر

از ناحيه آن و با رد  یادآوری تعهدات اساسنامه ای كشور آفریقای جنوبی مبنی بر الزام به همکاری با دیوان در اجرای قرارهای صادره

سران كشورها به عنوان عذر موجه در عدم اجرای قرار جلب البشير، اعالم كرد كه این تعهدات روشن  استناد به مصونيت دیپلماتيك

بدوی در این رای مشخص نمود كه پيش از آن نيز دبيرخانه دیوان از طریق . شعبه ت كه نيازی به توضيح داشته باشندتر از آن اس

سفارت آفریقای جنوبی در هلند، دولت آفریقای جنوبی را نسبت به وظایف و تعهدات بين المللی اش در ارتباط با بازداشت ریيس 

از سفر عمر البشير نيز، ریيس شعبه بدوی رسيدگی كننده به پرونده ریيس جمهور جمهور سودان آگاه كرده است. یك روز قبل 

سودان در مالقات حضوری با سفير آفریقای جنوبی به شبهات موجود در ارتباط با مصونيت البشير پاسخ داده بود. با ورود عمر 

نيه ای خواهان اجرای قرار جلب از سوی دولت البشير به آفریقای جنوبی، ریيس سنگالی مجمع دول عضو دیوان نيز با صدور بيا

ن المللی دولت ها نسبت به رعایت مصونيت مهمترین چالش حقوقی در مسير اجرای قرار جلب عمر البشير، تعهد بي های عضو شد.

ر قبال است. دولت های عضو دیوان با پيوستن به اساسنامه توافق كرده اند كه سران دولت هایشان فاقد مصونيت د دیپلماتيك

ارتکاب جرایم بين المللی داخل در صالحيت دیوان باشند. این امر خارق عادت، یکی از دستاوردهای مهم دیوان می باشد. ليکن این 

توافق درباره سران دولت های غير عضو از جمله سودان معتبر نيست. با این حال، استدالل مورد قبول دیوان آن است كه با ارجاع 

وی شورای امنيت كه وفق فصل هفتم منشور ملل متحد صورت پذیرفته است، تعهدات اساسنامه ای برخاسته از وضعيت سودان از س

اساسنامه رم، به دول غيرعضو نيز تعميم می یابد. به بيان دیگر ارجاع شورای امنيت به معنای لغو ضمنی مصونيت دیپلماتيك 

 كشور اولين جنوبی آفریقای. است بوده تاكنون تاسيس بدو از دیوان اصلی حاميان از یکی جنوبی فریقایآ .متهمان دیوان می باشد

 مقررات تنها نه جنوبی آفریقای. است كرده خود داخلی حقوق نظام وارد تصویب، رهگذر از را دیوان مقررات كه است بوده آفریقایی

 تصویب نيز را دیوان با همکاری به ناظر قانون بلکه است پذیرفته دیوان صالحيت در داخل جرایم انگاری جرم با را دیوان ماهوی

 بين جرایم با مبارزه به جنوبی آفریقای اهتمام. بپوشاند عمل جامه دیوان، با همکاری بر مبنی خود المللی بين تعهد بر تا است كرده

 عدم فرض در تحقيقات آغاز حتی و است شناخته رسميت به نيز را جهانی صالحيت كه است حد آن تا كيفری بی فرهنگ و المللی

 ریيس دستگيری احتمال و البشير جلب قرار اجرای به اميد كه بود شده موجب ها ویژگی این. است نموده تجویز را متهم حضور

 البشير عمر ورود متعاقب جنوبی آفریقای قضایی نظام رفت، می انتظار كه آنگونه  .رود باال جنوبی آفریقای به سفر در سودان جمهور

 قرار اجرای بررسی جنوبی آفریقای در نهاد مردم های سازمان از یکی درخواست متعاقب  كشور این عالی دادگاه. شد عمل وارد

 صادر را سودان جمهور ریيس بودن الخروج ممنوع موقت دستور ،عالی دادگاه سابقه، بی اقدام یك در. كرد آغاز را البشير عمر جلب

 او، جلب راستای در كشور یك جمهور ریيس كردن الخروج ممنوع. شود می محسوب معناداری و بزرگ اقدامی خود كه امری. كرد

 آفریقای دولت ظاهرا كه ترتيباتی با حال این با .است بوده كيفری بی فرهنگ به بخشيدن پایان مسير در ای سابقه بی دستاورد

 درباره گيری تصميم  جهت عالی دادگاه جلسه حاليکه در و آفریقا اتحادیه سران نشست یافتن پایان با البشير داد انجام جنوبی
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 هم باز دیوان جلب قرار و شد خارج جنوبی آفریقای كشور از نظامی فرودگاه یك از پرواز با بود برگزای حال در وی جلب قرار اجرای

 دولت انتظامی و دولتی مقامات كردن ملزم عليرغم البشير، شدن خارج دسترس از به تفاوت بی عالی دادگاه حال این با. ماند معطل

 زمان آن در قرار این كه هرچند. نمود صادر را وی جلب قرار البشير، خروج از جلوگيری برای الزم اقدامات تمهيد به جنوبی آفریقای

 دیوان سوی از كشورها سران عليه صادره جلب قرار قانونی اعتبار به نسبت تردیدها بر پایانی تواند می ليکن بود كارآمدی فاقد

دولت آفریقای جنوبی با صدور بيانيه ای اعالم كرده است  .دیوان عضو دول با ارتباط در حداقل گردد، محسوب المللی بين كيفری

كه پيگير چگونگی خروج البشير علی رغم ممنوعيت قضایی آن می شود. البته نباید فراموش كرد كه حتی در صورت احراز تخلف 

ماجرای تعقيب و  .جنوبی، دیوان فاقد مکانيسم های الزم به عنوان ضمانت اجرای تعهد دولت ها به همکاری استدولت افریقای 

لمللی یعنی دوگانگی های گریز عمر البشير در آفریقای جنوبی، بار دیگر از دوگانگی های موجود در عرصه عدالت كيفری بين ا

حقوق بين الملل كه برساخته و برخاسته از  یا حقوق بين الملل پرده برداشت.صلح، عدالت یا همکاری، و حقوق كيفری   عدالت یا

دولت ها می باشد به صورت سنتی در هوای صلح و امنيت و تامين منافع و اجابت مالحظات دولت ها می باشد، ليکن آموزه های 

می دهد موفقيت نشان   .توصيه می كند حقوق كيفری كه در قالب نظام قضایی نمود دارد در هوای عدالت تنفس می كشد و بدان

دیوان تا چه ميزان منوط به همکاری دولت می باشد. همکاری ای كه وجود آن در حوزه كشورهای غير عضو نادر است، حتی اگر 

 تحقيقات، محاكمه، اجرای هاست:دیوان در طی مراحل زیر متکی به همکاری دولت ارجاع شورای امنيت آن را تحميل كرده باشد.

های بزرگ و هم به همکاری دولت با دیوان هم به همکاری دولت .متهمان  انتقال و بازداشت آوری شواهد و دالیل،احکام، جمع

های عضو و هم به های اروپایی و آمریکایی، هم به دولتهای آسيایی و هم به دولتهای كوچك هم به دولتهمکاری دولت

های عضو و در حقيقت ضمانت اجرا در دیوان كيفری تا حدود زیادی بر اساس همکاری دولت باشد.های غير عضو نيازمند میدولت

برای  معاهدات اصوالً تنها برای طرفين آنها الزام آورند و باشد.اند میای خاص با دیوان به امضاء رسانيدهغير عضوی كه موافقت نامه

ارتی دیگر توافق بين دو طرف ایجاد حق یا تکليفی برای شخص ثالث بعب های غير عضو هيچگونه حق و تکليفی متصور نيست.دولت

های راجع به حقوق معاهدات، تعهد دولت 4313نماید. از این رو مطابق اصل كلی حقوق معاهدات مندرج در كنوانسيون وین نمی

های عضو باید مطابق مقررات ولتاساسنامه دیوان، د 31های عضو است. مطابق ماده غير عضو به همکاری ، متفاوت از تعهد دولت

 »اساسنامه تصریح می كند  38ماده  9این اساسنامه در تعقيب و پيگرد جرائم تحت صالحيت دیوان كامالً با آن همکاری كنند.بند 

یا بر  ای با آن دولتدعوت به عمل آورد بر مبنای ترتيبات موقت یا موافقت نامهتواند از هر دولت غير عضو اساسنامه دیوان می

هایی كه عضوند متعهد به همکاری با دیوان هستند. تنها دولت “مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همکاری كند.

مقررات معاهده در صورتی برای دولت ”كنوانسيون وین اشاره ميدارد  89ماده  این امر با اصول كلی حقوق معاهدات همخوانی دارد.

كند كه طرفهای معاهده مصمم شوند از طریق این مقررات چنين تعهدی را ایجاد كنند و دولت ثالث نيز صریحاً میثالث ایجاد تعهد 

یك معاهده، بدون رضایت دولت ثالث، هيچ ” كند كنوانسيون وین مقرر می 81همچنين ماده  و به صورت مکتوب آن را بپذیرد.

ها با موضوع همکاری دولتبا  قاً به همين علت است كه اساسنامه رم در ارتباطدقي “كند.حقوق و تعهداتی را برای آن ایجاد نمی

است كه از آنها “ محق”های عضو، دیوان در خصوص دولت های عضو و غيرعضو دارد.دیوان، مقررات متفاوتی را در خصوص دولت
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تواند بر مبنای می دیوان تنها عضو،های غيردر خصوص دولت و در مقابل آنان ملزم به همکاری هستند. درخواست كمك كند

  های غيرعضو است.نشانگر همکاری داوطلبانه دولت“ دعوت كردن”واژه  به همکاری نماید.“ دعوت”ترتيبات موقت آنان را 

 شکایت دادستان علیه کنیا کنیا و 

دیوان كيفری بين المللی( مبنی  اساسنامه 38ماده 8دادستان دادخواستی  تنظيم كرد )درخصوص اعمال بند  2148نوامبر  23در 
اساسنامه دیوان درخصوص  38دادستان دیوان برای همکاری به موجب بند یك ماده  2142بر این كه دولت كنيا درخواست آوریل 

شعبه بدوی دیوان از دولت كنيا  2148دسامبر  3در  دادن اطالعات در مورد آقای هورو موی گای كنياتا را رعایت نکرده است .
شعبه بدوی جلسه را به تاریخ دیگری محول ميکند  2141مارچ  84اساسنامه دیوان عمل نماید. در  38ماده  8واهد تا طبق بند ميخ

دادستان نسخه دیگری از  2141آوریل  3تا دادستان و كنيا فرصت بيشتری برای حل موضوعات مطرح شده داشته باشند. در 
شعبه بدوی تصميمی صادر كرد مبنی بر اینکه  2141جوالی  23در  تحویل داد.درخواست خود را به كنيا مبنی بر همکاری 

 3اساسنامه بوده است.)بخش  3درخواست دادستان مطابق الزامات مربوطه بوده و به منظور همکاری ، این درخواست مطابق بخش 
ضو موظفند بر طبق مقررات این بخش و كشورهای ع. اساسنامه در مورد همکاری های بين المللی و همياری های قضایی ميباشد.(

 به موجب آیين نامه ها و قوانين ملی، از درخواستهای همکاری ذیل در ارتباط با تحقيقات یا تعقيب كيفری شخص اطاعت نمایند:
جمله  تهيه شواهد و مدارک از جمله شهادت دادن پس از ادای سوگند و ارائه شواهد از، هویت و محل اقامت اشخاص یا محل اشياء

انجام تفتيشها و ،بازجویی از هر شخصی كه مورد تحقيق یا پيگرد قرار دارد،  های الزم برای دادگاه نظرات متخصصين و گزارش
اساسنامه را نقض كرده و شعبه بدوی باید  38ماده  8دادستان به شعبه بدوی اطالع داد كه كنيا بند  2141اكتبر  8در  .توقيف

اساسنامه را كه از سوی  38ماده  8شعبه بدوی ، اعمال بند  2141دسامبر  8در  ی كنيا بيابد.مداركی درخصوص عدم همکار
آیا  ساله اول:م موضوع درخواست تجدیدنظر ميکند. 2دادستان درخصوص  2141دسامبر  3در  دادستان استناد شده بود را رد كرد.

را در دست دارد كه كنيا درخواست همکاری را   ICCاساسنامه  38ماده  8شعبه بدوی مدارک الزم و ضروری را به موجب بند 
حتی اگر شعبه بدوی این  مساله دوم: رعایت نکرده است ، كه در این صورت باید موضوع را به مجمع دولتهای عضو ارجاع دهد .

اساسنامه موضوع را به مجمع دولتهای عضو  38ماده  8رسی یافته های قانونی، به موجب بند صالحيت را داشته باشد تا بدون بر
ارجاع دهد آیا این شعبه در اعمال صالحيت های خود درخصوص به حساب آوردن مالحظات نامربوط و اضافی به خطا رفته 

 وطه نداده به خطا رفته است.است)دچار اشتباه شده است( و یا به خاطر این كه اهميت كافی به مالحظات مرب

 و دهد؟ انجام اساسنامه موجب به را خود قانونی وظایف نتواند دیوان شده باعث و كرده داری خود دیوان با همکاری از كنيا آیا
 شود؟ فرستاده عضو دولتهای مجمع به كنيا همکاری عدم موضوع كه است مناسب آیا

 8شعبه تجدیدنظر كنيا را به مجمع دولتهای عضو ارجاع دهد )مطابق بند دادستان درخصوص مورد اول درخواست ميکند : 
 .اساسنامه بر اساس یافته های حقيقی شعبه بدوی.( 38ماده 

درمورد موضوع دوم : دادستان درخواست ميکند: شعبه تجدیدنظر مدارک الزم را ارائه كند و كنيا را به مجمع دولتهای عضو 
اساسنامه یا اینکه به جای آن ، مجددا موضوع را به شعبه بدوی ارجاع دهد تا چنين اقدام  38ماده  8ارجاع دهد مطابق بند 

كنيا درخواست ميکند شعبه تجدیدنظر درخواست دادستان برای تجدیدنظر خواهی را رد كند.  كند آن هم با دالیل مناسب.
اوال: شعبه بدوی مرتکب  ه خطا رفته است.برای اینکه نتوانسته اثبات كند كه شعبه بدوی درخصوص اعمال صالحيتش ب

 8خطا)اشتباه( شده است زیرا به موجب قواعد حقوقی، كنيا را به مجمع دولتهای عضو ارجاع نداده است زیرا به استناد بند 
ر به اساسنامه، كنيا درخواست دادستان مبنی بر همکاری را رعایت نکرده است و این عدم همکاری كنيا با دیوان منج 38ماده 

این شده كه دیوان نتواند وظایف و اختيارات خود را انجام دهد. ثانيا: اگر شعبه بدوی این صالحيت را داشت تا كنيا را به مجمع 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

دولتهای عضو ارجاع ندهد در اعمال صالحيتهای خود دچار خطا شده است زیرا مالحظات نامربوط را درنظر گرفته و مالحظات 
 رنظر نگرفته است.مرتبط و دارای اهميت را د

 کنیا با دیوان دولت در خصوص همکاری  یافته های کلیدی

آیا یافته های حقيقی وجود دارد كه نشان  اساسنامه دربرگيرنده دو مورد ميباشد: 38ماده  8قلمرو صالحيت شعبه به موجب بند 

ثانيا   نتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.دهد درخواست همکاری از سوی آن دولت رعایت نشده است و این باعث شده دیوان 

 تعيين اینکه آیا مناسب است كه موضوع به مجمع دولتهای عضو یا شورای امنيت ارجاع شود تا همکاری آن دولت را بدست آورد.

دن دو آن هم به خاطر مخلوط كر است شعبه تجدیدنظر درمی یابد كه شعبه بدوی در اعمال صالحيت خود دچار اشتباه شده

شعبه تجدیدنظر در  كنياتا . ورومویگایموضوع متفاوت یعنی موضوع همکاری نکردن دولت كنيا و موضوع رسيدگی كيفری آقای ه

می یابد كه این اشتباهات به صورت ماهوی بر تصميم شعبه بدوی اثر ميگذارد و همين امر باعث شده موضوع عدم همکاری كنيا را 

ندهد. به عالوه شعبه تجدیدنظر معتقد است این اشتباهات منجر شده كه شعبه بدوی نتواند تصميم به مجمع دولتهای عضو ارجاع 

درستی درخصوص همکاری نکردن دولت با تقاضای همکاری دیوان اتخاذ كند كه این عدم همکاری در تناقض با مقررات اساسنامه 

اساسنامه به  38ماده  8وظایف قانونی خود را به موجب بند دیوان كيفری بين المللی می باشد كه منجر می شود دیوان نتواند 

 خوبی انجام دهد.

 لیبی و عدم همکاری با دیوان

شاهد آغاز اعتراض ها عليه حکومت دیکتاتوری معمر قذافی بود كه با واكنش خشن رژیم قذافی، اعتراض های  2144ليبی از فوریه

مردم در روزهای اوليه انقالب ليبی، سبب مداخله شورای امنيت سازمان ضدحکومتی در ليبی به جنگ داخلی تبدیل شد. كشتار 

خواست تا قضيه ليبی را بين المللی از دادستان دیوان كيـفری  4381شد. شورای امنيت در قطعنامه  4381ملل و تصویب قطعنامه 

را در دستور كار قرار داده و مقامات ليبيایی از سوی مقامات ليبی ارتکاب یافته  2144فوریه  49پيگيری كرده و جرایمی كه بعد از 

 ،اند را مورد پيگيری قرار دهد. دیوان كيفری بين المللی نيز پس از بررسی جرایم مقامات ليبياییكه در كشتار مردم دست داشته

قذافی پرونده جنایات  با مرگ معمر. صادر كردرا حکم خود مبنی بر بازداشت معمر قذافی، سيف االسالم قذافی و عبداهلل السنوسی 

وی نيز عمالً بسته شد اما پرونده سيف االسالم قذافی و عبداهلل السنوسی همچنان باز ماند. بعد از اینکه این دو توسط نيروهای 

دولت موقت وقت ليبی دستگير شدند، دیوان كيفری بين المللی از دولت ليبی خواست تا آنها را جهت محاكمه به این دیوان تحویل 

د، اما دولت موقت ليبی اعالم كرد كه این پرونده در صالحيت نظام قضایی ليبی است و سيف االسالم و السنوسی را تحویل ده

بود كه دادگاه كيفری طرابلس حکم اعدام  2149دیوان نمی دهد. با گذشت نزدیك به چهار سال از مرگ معمر قذافی، اواخر جوالی 

، نماینده ليبی هنوز اجرا نشده است. اكنون، اما ابراهيم الدباشیسی را صادر كرد، اما این حکم سيف االسالم قذافی و عبداهلل السنو

 41در سازمان ملل، در سخنانی در جلسه شورای امنيت درباره اوضاع ليبی گفت وزارت دادگستری دولت موقت ليبی حکم اعدام 

توسط دادگاه كيفری طرابلس  2149جوالی  23 السنوسی را كه تن از مقامات رژیم سابق از جمله سيف االسالم قذافی و عبداهلل

علت اصلی این موضوع نيز این است كه دولت موقت ليبی معتقد است كه محاكمه ها در  صادر شده است، به رسميت نمی شناسد.

ر همين دن وجود ندارد. مناطق تحت كنترل گروه های مسلح غير قانونی برگزار شده است و درباره عدالت احکام صادر شده اطمينا
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، دادستان كل دیوان بين المللی كيفری، نيز اخيراً در گزارشی كه آن را به شورای امنيت ارائه كرد، گفت با وجود حال، فاتو بنسودا

ما اینکه این دیوان بارها رسما از مقامات طرابلس درخواست كرده است تا سيف االسالم قذافی، پسر معمر قذافی را تحویل بدهد ا

به نظر می رسد آنچه سبب شد تا ابراهيم الدباشی از همکاری و هماهنگی ميان دولت  ها را رد كرده است.دولت ليبی این درخواست

عدم همکاری دولت ليبی با دیوان ليبی با دیوان كيفری بين المللی سخن گوید مربوط به مشکالت حاكميت دوگانه در ليبی است. 

وظيفه اصلی و مهم خود كه همان مبارزه با بی كيفر مانی در عرصه بين المللی می باشد را انجام دهد.  منجر شده تا دیوان نتواند

اساسنامه دیوان، دولت ليبی   33اساسنامه دیوان می باشد. به موجب ماده  33و   38و  31عدم همکاری دولت ليبی برخالف مواد 

قذافی و عبداهلل السنوسی به دیوان بوده اما از انجام تعهد خود سر باز زده  ملزم به دستگيری و تسليم معمر قذافی و سيف االسالم

 است.

 ای منطقه های سازمان یا المللی بین پلیس سازمان طریق از دیوان های درخواست انتقال

 كه بود موضوعاتی جمله از منطقه ای های سازمان یا اینترپل() المللی بين پليس طریق از دیوان های درخواست انتقال موضوع

 ویژه به دیوان های درخواست انتقال جهت اینترپل از استفاده .داشت دنبال به را مفصلی مباحث مقدماتی، كميته جریان در

 شناسائی مورد اضطراری، شرایط در مهمی جایگزین كانال یك عنوان به فوری موقت دستگيری به مربوط های درخواست

 منطقه سازمان هر یا اینترپلاساسنامه، دیوان را در استفاده از  38بند یك ماده   b پاراگراف ترتيب، بدین و گرفته قرار اساسنامه

 رعایت به مشروط دیوان، اختيار این كه است ذكر به الزم .است نموده مخير همکاری، درخواست انتقال جهت صالحيتدار ای

 با و بوده دیوان استفاده مورد كانال خصوص در درخواست مورد دولت توافقاساسنامه  دائر بر  38بند یك ماده  a پاراگراف

این نکته روشن می شود كه  دیوان می تواند در صورت موافقت دولت مورد  38بند یك ماده  bو  aميان  پاراگراف های  تجميع

بند یك  bاشاره پاراگراف  .نماید استفاده همکاری درخواست انتقال جهت دیگر، ای منطقه سازمان یك یا اینترپل درخواست ، از

به سایر سازمانهای منطقه ای) در كنار تصریح به نام اینترپل( از آن جهت است كه ممکن است دولتها در روابط ميان خود  38ماده 

 دليل، همين به و نمایند اقدام باشد، زمينه این در مفيدتری كاربری دارای كه دیگری ای منطقه، به تاسيس سازمانهای 

اساسنامه با ارائه آزادی عمل به دولتها، راه را برای انتخاب ميان كليه سازمانهایی كه دولتها آنها را مفيد تشخيص می دهند، هموار 

 دیوان همکاری درخواست به مربوط اطالعات از بخشی تا است الزم دیوان، گاه همکاری درخواست اجرای منظور به نموده است.

 می دیوان باشد، حياتی اهميت دارای دیوان، های درخواست محرمانه های جنبه حفظ كه مواقعی در حال، عين در. شود منتشر

 در ها دولت آن با را مربوطه اسناد یا و خود درخواست محرمانه های جنبه اهميت كشورها، به خود درخواست ارائه از پيش تواند

 (. Kreb,Claus/Prost, Kimberly,2008.) بگذارد ميان

  گیری نتیجه

نشان داد موفقيت دیوان تا حد زیادی منوط به همکاری دول عضو می باشد. نبودن ضمانت اجرای موثر  و ليبی سودان پرونده كنيا،

برای همکاری دول عضو یکی از معضالت دیوان می باشد كه موجب می شود كارایی دیوان كمتر شود ،در رابطه با دولتهای غير 

ی شورای امنيت حتی دول غير عضو نيز باید با دیوان همکاری عضو نيز هرچند دیوان معتقد است در صورت ارجاع پرونده از سو

كنند اما موارد همکاری بسيار نادر است،كما اینکه در قضيه سودان،پرونده از سوی شورای امنيت به دیوان كيفری بين المللی ارجاع 
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انت اجرا در دیوان كيفری تا حدود زیادی در حقيقت ضم شده بود اما دولتهای عضو اتحادیه آفریقا از همکاری با دیوان سر باز زدند.

 حقوقی مبانیباشد. اند میان به امضاء رسانيدهای خاص با دیوهای عضو و غير عضوی كه موافقت نامهبر اساس همکاری دولت

 با اه دولت حقوقی رابطه و محاكم تشکيل منشاء حقوقی عامل دو به المللی بين كيفری محاكم با همکاری در ها دولت تعهدات

 باشد، آور فراحاكميتی الزام قدرت از منبعث المللی، بين كيفری محاكم تشکيل حقوقی مبنای كه صورتی در .دارد بستگی محاكم

 قدرت همان برابر در نيز تعهد این از متخلفين و همکاری بوده به تعهد دارای محاكم این برابر در ها دولت كليه صورت آن در

 فصل های قطعنامه حمایتهای از مندی بهره عدم دليل به ICCاساسنامه   .باشند المللی می بين مسئوليت دارای فراحاكميتی،

 یا و عضو های دولت به منحصرا معطوف دیوان، با همکاری تعهد اساس، این بر امنيت،واجد رژیم همکاری افقی بوده و  شورای هفت

 بر وضعيتی كه است موردی آن، استثناء تنها و بوده باشند، می دیوان با  همکاری خاص موافقتنامه دارای كه عضوی غير های دولت

 با یك ارتباطدر همکاری، به تعهد موضوع اینکه یا و شده ارجاع دیوان به امنيت شورایاساسنامه، از سوی  48ماده  bبند اساس

می گردد.  ICTRو ICTYهمکاری دولتها، شبيه رژیم همکاری در  تعهد وضعيت صورت، این در كه دباش عام الملل بين حقوق قاعده

 مقررات ذكر با و بوده دیوان با دولت ها قضائی معاضدت و المللی بين همکاری به مربوط مقررات حاوی دیوان اساسنامه 3 فصل

 مواد اولين عنوان به اساسنامه 38 و 31 مواد مهندسی نحوه .گردیده است آغاز 38 و 31 مواد قالب در ها دولت همکاری عمومی

 .است گردیده طراحی همکاری به مربوط مقررات سایر دادن قرار پوشش تحت هدف با 3 فصل

 طرف روشنی، به مشورت و تعهد به توافق كه به تعهد به مربوط مقررات نظير 3 فصل مقررات از برخی كه مواردی در ترتيب بدین 

 توان می ، 38 و 31 ماده مقررات از استفاده با نمایند، نمی را مشخص توافقات یا مشورتها در تصميم اتخاذ جهت دار صالحيت

دولتهای غير عضو به دليل عدم عهده دار بودن تعهدات قراردادی ناشی  نمود. تعيين را نهائی تصميم جهت اخذ دار صالحيت طرف

 اساس بر دیوان كه دارد وجود امکان این حال عين در ولیاز اساسنامه ، دارای تعهدی الزام آور در قبال همکاری با دیوان نمی باشند 

 تعهدات اساس بر ها دولت این اینصورت، در كه گردد همکاری جهت خاصی های موافقتنامه وارد ها دولت این با ، 87 ماده 5 بند

 سوی از وضعيتی ارجاع صورت در نيز مورد این در .بود خواهند دیوان با همکاری به تعهد واجد خاص، های موافقتنامه از ناشی

 حقيقت در همکاری به تعهد این بوده و دیوان همکاری به مکلف( عضو غير یا عضو از اعم) ها دولت تمامی دیوان، به امنيت شورای

 .گردد می ایجاد امنيت شورای هفت فصل قطعنامه اساس بر
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