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مقدمه
با پیروزی انال

فرانسه در سال  1789می دی به دلیل انتالادهای فراوانی که نسبت

به نظام تفتیشی وجود داشت همزمان با ت.وین ک( .قمانونناممه) نماپلئون ،نظمام مخمتل
دادرسی نیز اب.اع ش .یعنی قانون  8اکتبر  1789علنی بودن محاکمات و حق مشمارکت
وک ی م.افع را در رسی.گیهای کیفری از مرحله مواجهه شهود بمه بعم .را پمفیرفت و
قانون  16سپتامبر  1791نهاد منصفه یا ژوری رایج در انگلسمتان را وارد نظمام رسمی.گی
کیفری فرانسه کرد به بیان دیگر انزجار فرانسویان آزادیخواه از نظام تفتیشی ،هممراه بما
ع.م موفالیت نظام اتهامی اقتباس ش.ه از نظام کمامنال ،سمب

شم .حالوقم.انانی کمه بمه

دستور نماپلئون مجموعمه قموانین تحالیالمات فرانسمه را در سمال  1808تم.وین کردنم،.
بکوشن .تا دو نظام (اتهامی و تفتیشی) را بما یکم.یگر تلفیمق نمموده ،بم.ینسمان «نظمام
مختل » به وجود آم .این نظام – که به نظام تعادلی یا فرانسوی نیز مشمهور اسمت -در
مرحله تحالیالات مال.ماتی ویژگی های نظام تفتیشی (کتبی ،غیرعلنی ،غیرترافعمی) را دارد
و در مرحله رسی.گی ،ویژگیهای نظام اتهمامی (علنمی و ترافعمی) را دارا ممیباشم .در
کشورهای که نظام دادرسی آنها مختل است ،تحالیالات مال.ماتی آنها بر عه.ه نهمادی
به نام دادسرا میباش .در این مرحله با توجه به ضرورت کسم

اط عمات ،آزادیهمای

متهم تا ح.ی مح.ود میشود در هر حال میتوان گفت نظام مخمتل رسمی.گی هممان
نظام دادسرا و دادگاه است که تحالیالات مال.ماتی آن مبتنی بر نظمام تفتیشمی بما ویژگمی
غیرترافعی و غیرعلنی بودن است و مرحله رسی.گی آن مبتنی بر نظام اتهامی بما ویژگمی
علنی و ترافعی بودن میباش.

 .1دادسرا در نهاد عدالت کیفری ایران
دادسراها به عنوان مبناییترین نهاد در ساختار نظام ع.الت کیفری ،اقم.ام بمه کشمف
جرم و تعالی

و تحالیق از متهم و جمعآوری و حفظ آثار و ادله ارتکا

جرم نموده تما
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حالوق افراد جامعه (اعم از بزهدی.ه ،شاکی و حتی خود متهم) محفوظ و نظمم و امنیمت
قضایی و اجتماعی حاصل شود ب.ینسان دادسمرا نهمادی اسمت کمه وظیفمه آن حفمظ
حالوق عامه و تعالی

کیفری بزهکاران از جهت جنبه عمومی است به بیان دیگر دادسرا

یک نهاد قضایی است که ب.ون آنکه حق دادرسی و ص.ور حکمم داشمته باشم .وظیفمه
اصلیاش تعالی

و تحالیق جرایم کشف ش.ه یا اع م ش.ه و در صمورت احمراز وقموع

جرم ،آماده سازی کیفرخواست عمومی جهت ادامه رسی.گی و ص.ور حکمم در دادگماه
کیفری است

1

 -1-1مقامات دادسرا
مالامات دادسرا افرادی هستن .که دارای پایمه قضمايی ممیباشمن .و بما حکمم ريمیس
قوهقضايیه جزء مالامات قضايی محسو

میشون« .دادستان یما مم.عی العمموم مالماممی

است که برای حفظ حالوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعالیم

کیفمری

بزهکاران ،بر طبق مالررات قانونی انجام وظیفه میکن .قانون اصمول تشمکی ت ع.لیمه،
قضات دادسرا را (صاح

منص ) نامی.ه است  »2اداره دادسرا به عهم.ه دادسمتان اسمت

که به عنوان ريیس دادسرا عمل میکن .در خصمو
«معاون دادسرا صاح

معماون دادسمرا نیمز بایم .گفمت:

منصبی است کمه تحمت نظمارت دادسمتان ،قسممتی از وظمایف

دادسرا را انجام میده .و در غیما

دادسمتان جانشمین اوسمت  »3بمه موجم

مماده 23

ق آ د ک« :دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و بمه تعم.اد الزم معماون ،دادیمار،
بازپرس و کارمن .اداری دارد » دادسرا دارای دادیار نیمز خواهم .بمود «دادیمار صماح
منصبی است که به نماین.گی از طر

دادستان انجام وظیفه میکن » .دادیاران دادسرا هر

یک عه.ه دار وظیفه خاصی در دادسرا هستن .و به اقتضای وظیفه خود به انواعی تالسمیم
 1جوانمرد ،بهروز فرآین .دادرسی کیفری ایران 2 ،جل ،.تهران :انتشارات جاودانه63 ،1393،
 2آخون.ی ،محمود ،آیین دادرسی کیفری ج  ،6تهران :نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنم
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و ارشاد اس می،1386،
 3همان 42

...........4تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،تابستان1397

میشون .به موج

ماده  92ق آ د ک ،دادستان میتوانم .در رابهمه بما جرايممی کمه در

ص حیت دادگاه کیفری یک نیست اق.ام به تحالیالمات مالم.ماتی نمایم .و البتمه چنانچمه
بخواه .میتوان .این وظیفه را به یکی از دادیاران خود محول کن .هر یمک از دادیماران
در دادسرا دارای وظایف مختلفی هستن .دادیاری که وظیفمه تحالیالمات مالم.ماتی را بمر
عه.ه میگیرد دادیار تحالیق نامی.ه میشود هر قراری که دادیار صمادر کنم .بایم .ممورد
تأیی .و موافالت دادستان قرار گیرد حتی بازپرس همم موظمف اسمت در بعضمی مموارد
موافالت دادستان را جل

کن .دادستان میتوان .وظیفه اظهارنظر در خصمو

قرارهمای

دادیار و بازپرس را به یکی از دادیاران خود که دادیار اظهار نظر نامی.ه میشمود محمول
نمای1 .در ماده  484ق آ د ک ،اجرای احکام کیفری برعه.ه دادسمتان اسمت و «معاونمت
اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظمارت وی در منماطالی کمه ريمیس قموهقضمايیه
تشخیص میده ،.در دادسرای عمومی عه.هدار این وظیفه است و نیز در تبصمره سموم
همین ماده تکلیف اجرای احکام کیفری در حوزه قضايی بخش را مشخص نموده است
« تبصره  -3در حوزه قضايی بخش ،اجرای احکام کیفری به عه.ه ريیس دادگماه و در
غیا

وی با دادرس علیالب.ل است » همچنین بر اسماس مماده  401ق آ د ک ،دادسمتان

موظف است در جلسات دادگاه حضور یاب .کمه یکمی از دالیمل ایمن حضمور دفماع از
کیفرخواست میباش .لکن دادستان میتوان .با استناد به ماده  396این قانون ایمن وظیفمه
را به یک یا چن .تن از دادیاران خود محمول کنم .در ایمران عم وه بمر مالاممات فموق،
بازپرس نیز وجود دارد که وظیفه تحالیق در رابهه با جرایم را به عه.ه دارد در تعریمف
بازپرس میتوان گفت« :قاضی تحالیق مستنهق و یا بازپرس یک مالام قضمايی اسمت کمه
تحالیق مال.ماتی جرايم و جمعآوری دالیل له و علیه متهم بمه عهم.ه اوسمت و وظمایف

 1عباسی ،سجاد ،مهالعه تهبیالی نالش دادستان در ایران و دیوان کیفری بینالمللی پایاننامه کارشناسمی
ارش ،.حالوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه شهی .بهشتی30 ،1390،
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قانونی خود را به شکل مستالل و تحت نظارت دادستان انجمام ممیدهم »1 .در مماده 92
ق آ د ک مصو

 1392نیز آم.ه است« :تحالیالات مال.ماتی تمام جرايم بر عه.ه بمازپرس

است » که همانهور که ذکر گردی .طبق هممین مماده دادسمتان ممیتوانم .در رابهمه بما
جرايمی که در ص حیت دادگاه کیفری یک نیست اق.ام به تحالیالات مال.ماتی نمای.
 -2-1خصوصیات و ویژگیهای دادسرا
غال

جرایم واج .جنبه عمومی هستن .که تعالی

متهم و اقامه دعوا از این جهت بر

عه.ه دادستان به عنوان م.عیالعموم و نماین.ه جامعمه اسمت و تعالیم

ممتهم از جهمت

حیثیت خصوصی با شاکی یا م.عی خصوصمی اسمت (مماده  11ق آ د ک) بنمابراین در
مجموعه دادسرا این دادستان است که در رأس قرار دارد و گزارشهای وقوع جرم بایم.
به وی اع م گردد دادسرا در مرحله تحالیق و تعالی

متهم و رسی.گی به پرون.ه کیفری

واج .خصوصیات ذیل است:
 -1-2-1وجود سلسله مراتب
در تاریخ تحوالت قضایی دادستان کل جایگاه ویمژهای داشمته اسمت و در دنیما نیمز
دادستانی کل خیلی مهم است ،یعنی همه دادستانها جزء زیمر مجموعمه دادسمتانی کمل
قرار دارن .در برخی کشورها دادستان کل مستالیم انتخا
هم ریاست جمهوری و هم دادستانی کل را انتخا

میشود ،مث ً در چین ،کنگره

میکن .حتی در برخی کشورها مالام

دادستانی کل از ریاست قوه قضايیه باالتر است ،اما در کشور ما به قم.ری در وظمایف و
اختیارات این سمت ابهام وجود دارد که عم ً به یک مالام تشریفاتی مب.ل شم.ه اسمت
در قانونی که بیش از  80سال پیش یعنی در سال  1307به نام «قانون اصمول تشمکی ت
ع.لیه» تصوی

ش.ه ،نظام دادستانی در دستگاه قضایی ما و در سیستم قضایی مما تعبیمه

ش.ه و جا گرفته است پیش از انال

دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که

 1آخون.ی ،محمود ،آیین دادرسی کیفری ج  ،6تهران :نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنم
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ریاست قوهقضايیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت میکردن .دادسرای کمل و
دادستان کل بر دادسراهای استانها و شهرستانها نظمارت ممیکردنم .بعم .از پیمروزی
انال

اس می ،دادسرای استان از نظام قضایی حف

دادسرای عمومی و انالم

ش .و دادسرای شهرستان همم بمه

تبم.یل شم .دادسمتانی کمل همم از هممان ابتم.ا در معیمت

دیوانعالی کشور به فعالیت ادامه داد دادستان کل هم کمار قضمایی ممیکنم .و همم کمار
نظارتی به هر حال در حال حاضر بیش از پنجاه مورد وظیفمه بمر عهم.ه دادسمتان کمل
کشور قرار دارد که میتوانیم آنها را در سه دسته تالسیمبن.ی کنیم -1 :وظایف قضمایی
دادستان کل -2 ،وظایف نظارتی دادسمتان کمل و  -3وظمایف جایگماه مم.عی عممومی
دادستان کل کشور و از میان همه وظمایف دادسمتان کمل ،مهمتمرین بحمئ ،مسمئولیت
نظارت بر امور دادسراهای سراسر کشور است اما میبینیم که در انظمار عممومی چنمین
نمودی احساس نمی شود البته در چن .سال گفشته با استالرار مج.د دادسراها ،دادستانی
کل این نظارت را بر همه دادسراها داشته اما نواقصی هم بوده است و آنچمه کمه الزممه
یک نظارت درست بوده را شای .ن.اشته است 1پس دادستان کمل کشمور یما بمه عبمارتی
دادسرای دیوانعالی کشور عالیرتبهترین دادستان ایران است که نظارت بمر اممور تممامی
دادسراهای کشور را بر عه.ه دارد نظمارت قضمایی دادسمتان اسمتان بمر دادسمتانهمای
شهرستانها یکی از ضروریات دستگاه قضایی کشور است همچنمین ممیتموان نظمارت
دقیق و کاربردی دادستان بر بازپرسان و دادیماران را اممری مهمم در پیشمرفت اقم.امات
دادسرا دانست بر این اساس احالاق و استیفای حالوق عمومی بر عهم.ه دادسمتان اسمت
که با توجه به ص حیت محلی وی ،توس مالمنن عهم.ه دار اممر تعالیم

شمناخته شم.ه

است قابل ذکرست دادستان کل بعنوان م.عی العموم در گستره کشوری عمل میکن .و
اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت می.انی و عملیاتی اق.ام میکنن .قابمل اعممال
از سوی وی نیست؛ لفا میتوان .تعالی

متهم یا متهمین را از دادستان عمومی (دادسمتان

جزء) تالاضا کن ،.اما مجاز نیست کمه اقم.امات تعالیبمی را بمه جانشمینی مم.عی العمموم
 1به نالل از سایت اینترنتیhttp://www.csr.ir :
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مربوطه که ص حیت محلی تعالی

جمرایم را دارد انجمام دهم.؛ ضممانت اجمرای عم.م

اطاعت دادستانهای جزء از مالام مافوق در عمل میتوان .بصورت تعالی

انتظمامی و یما

تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مالام ذیص ح بروز و پیم.ا کنم .بمر
این اساس دادستان کل کشور بعنموان مم.عی العمموم درگسمتره کشموری ممیتوانم .در
مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی ،جامعه را متضرر ساخته بمه طرفیمت و
به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صم حیت عملیماتی دارنم .بخواهم .بمه
تعالی

عام ن مزبور مبادرت نماین .با عنایت به نظارتی که وفق ماده  17قانون اصم ح

پارهای از قوانین دادگستری مصو

 1365/3/25برای دادستان کل منظور شم.ه اسمت و

با امعان نظر به اصل  161قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصو
نظارت دیوانعالی و دادسرای آن (دادستانی کل) بر قمانونی بمودن مراحمل دادرسمی (در
دادگستریها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوهقضمايیه بمه دادسمتانی کمل
کشور (مورخ  ،)1383/8/2دادستان کل کشور میتوان .نسمبت بمه ایفمای نالمش مم.عی
العمومی درگستره کشوری به وجه احسن انجام وظیفه نمای .و در صورتی که اهرمهمای
عملیاتی وی (دادستانهای سراسر کشور) از انجمام اممور محولمه توسم دادسمتان کمل
استنکا

ورزی.ن .از ضمانت اجرای خا
1

خویش (تعالی

مأموریت و ) اق.ام نمای .پس در دادسرا سلسله مرات
مرات

انتظامیمم تغییمر سممت یما
وجود دارد ،منظور از سلسمله

آن است که رابهه بین قضات دادسرا ،یک رابهه طولی است و هر قاضی دادسمرا

مکلف به تبعیت از نظر مالام مافوق خود میباش .به این معنا که :اوالً -شخص دادستان
تابع مالامات مافوق خود یعنی دادستان کل کشور و ريیس قموهقضمايیه اسمت از سموی
دیگر در یک دادسرا ،دادستان ،معاونین دادسمتان و دادیماران تحالیمق بمه لحماظ سلسمله
مرات

در یک ردیف نیستن .بلکه در طول یک.یگر قرار دارنم .ثانیماً -دادیماران تحالیمق

همواره تابع دادستان هستن .ثالثماً -بمازپرس در نظمام قضمایی فعلمی ایمران در مرحلمه
 1معاونت آموزش قوهقضايیه ،دادسرا و دادستان ،وظایف قمانونی و آیمین دادرسمی ،تهمران :انتشمارات
جاودانه ،1388،صص 468-467
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تحالیالات مال.ماتی دارای نالشی سهگانه است بازپرس هر چن .جمزء مجموعمه مالاممات
دادسرا است اما جز در موارد اسمتثنایی تمابع سلسمله مراتم

نیسمت ،یعنمی در روابم

بازپرس و دادستان اصل بر استال ل بازپرس است و او جز در موارد استثنایی مکلف بمه
تبعیت از نظر دادستان نیست و مجاز به اخت
اخت

با دادگاه است

با دادستان بوده و در ایمن مموارد حمل

1
2

موارد تبعیت بازپرس از دادستان در قانون ج.ی .آیین دادرسی کیفری عبارتن .از:
 -1احراز م يت کفیل توس دادستان؛ (ماده  221ق آ د ک)
 -2تالاضای تکمیل تحالیالات دادستان؛ (ماده  266ق آ د ک)
 -3ارجاع بعضی از تحالیالات پرون.ههای مهم؛ (مواد  77و  92ق آ د ک)
در میان قرارهایی که بازپرس بای .آنها را به نظر دادسمتان برسمان .ممواردی وجمود
دارن .که چنانچه دادستان با آنها مخالفت کن .بازپرس میتوانم .در مالابمل دادسمتان بمر
عالی.ه خویش اصرار ورزد که در این صورت پرون.ه برای حل اخت

به دادگاه ارسال

میشود و این امر در ماده  269ق آ د ک ب.ین شرح بیان گردی.ه است« :در هر مورد که
دادستان با عالی.ه بازپرس مخالف باش .و بازپرس بر عالیم.ه خمود اصمرار کنم ،.پرونم.ه
برای حل اخت

 ،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگماه عممل ممیشمود » ایمن

موارد از قرار ذیل هستن:.
 -1هرگونه اق.ام بازپرس در ارتباط با بازداشت موقت؛ (ماده  240ق آ د ک)
 -2رفع قرار بازداشت موقت توس بازپرس؛ (ماده  241ق آ د ک)
 -3قرار جل

به دادرسی؛ (ماده  265ق آ د ک)

 -4قرار منع تعالی ؛ (ماده  265و  269ق آ د ک)
 -5قرار موقوفی تعالی ؛ (ماده  265و  269ق آ د ک)

 1جوانمرد ،بهروز فراین .دادرسی کیفری ایران 2 ،جل ،.تهران :انتشارات جاودانه ،1393،صص66-65
 2منظور قانون آیین دادرسی کیفری مصو  1392با الحاقات  1393با اص حات  1394میباش.
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 -6تالاضای دادستان مبنی بر تش.ی .یا تخفیف تأمین و مخالفت بازپرس؛ (ماده 244
ق آ د ک)
 -7ابالای تأمین (قرار بازداشت موقت)؛ (ماده  242ق آ د ک)
 -8فک قرار بازداشت موقت؛ (ماده  242ق آ د ک)
 -9اخت
 -10اخت

در ص حیت (محلی و ذاتی)؛ (ماده  272ق آ د ک)
در نوع جرم؛ (ماده  272ق آ د ک)

 -11ص.ور قرار اناطه؛ (تبصره  1ماده  21ق آ د ک)
در بالیه موارد بازپرس کام ً مستالل عمل مینمای.؛ ممث ً در زمینمه صم.ور قرارهمای
مال.ماتی (اع.ادی) نظیر قرارهای تأمین کیفری همچنین فک یما تخفیمف آنهما بغیمر از
بازداشت موقت (ماده  ،)240مستالل عمل نمموده و نظمر دادسمتان را اخمف نممینمایم.
مهابق ماده  242ق آ د ک مصو

« 1392فک یا تخفیف قمرار بم.ون نیماز بمه موافالمت

دادستان انجام میشود » و نیز به عنوان نکته آخر بای .بیان نمود که سلسله مراتم

در

دادسراها تنها در داخل هر واح .دادسمرا حکوممت ممیکنم .و بمه خمارج از آن تسمری
نمییاب .به عنوان مثال ،دادیار دادسرای عمومی تهران تابع نظر دادسرای عمومی تهمران
است و دادیار دادسرای عمومی کرج تابع نظر دادسرای عمومی کمرج ممیباشم.؛ دادیمار
کرج تابع نظر دادستان تهران نیست کما اینکه دادیار تهران هم تابع نظمر دادسمتان کمرج
نیست همچنین دادستان کرج تابع دادسمتان تهمران نبموده و دادسمتان تهمران همم تمابع
دادستان کرج نیست

1

 -2-2-1وحدت دادسرا
قضات دادسرا همگی در حکم کل واح .هستن .کمه ممیتواننم .همر یمک بمه جمای
هم.یگر انجام وظیفه نماین .برای مثال فردی که به عنوان دادیمار تحالیمق انجمام وظیفمه

 1آخون.ی ،محمود ،آیین دادرسی کیفری ج  ،6تهران :نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنم
و ارشاد اس می54 ،1386،
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میکن .ممکن است به عنوان دادیار اجرای احکام یما دادیمار نماینم.ه دادسمتان گماشمته
شود  1در ماده  88ق آ د ک بیان گردی.ه است« :در اموری که از طر

دادستان به معاون

دادستان یا دادیار ارجاع می شود ،آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادسمتان
را دارن .و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنن .در غیا

دادستان و معماون

او ،دادیاری که ساباله قضمایی بیشمتری دارد و در صمورت تسماوی ،دادیماری کمه سمن
بیشتری دارد ،جانشین دادستان میشود » همچنین در مواردی که دفماع از کیفرخواسمت
برای دادستان الزامی است (مثل موارد ماده  300ق آ د ک) دادستان میتوان .بمرای دفماع
از کیفرخواست بجای خود یکی از دادیاران را بمه عنموان نماینم.ه دادسمتان بمه دادگماه
معرفی نمایم 2 .و نیمز بمه موجم

نظریمه شمماره  1366/1/20 -7/4706اداره حالموقی

قوهقضايیه «دادستان یا معاونین دادسرا و دادیاران ،در حکم یک هیأت واح.ن » .بنابراین
« ممکن است که در طول یمک دادرسمی دادیماران متعم.دی در یمک دادگماه از یمک
کیفرخواست دفاع نماین .ولی این خصوصیت در بین قضات محاکم وجود ن.ارد  »3البته
در ماده  401برخ

این قاع.ه وح.ت عمل ش.ه و طبق ماده مزبور« :در ممواردی کمه

به جرايم موضوع ص حیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضمايی محمل وقموع
جرم رسی.گی میشود ،تمام وظایف و اختیمارات دادسمرا ،از جملمه شمرکت در جلسمه
محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عه.ه دادسرای محل وقوع جرم است »
 -3-2-1استقالل دادستان
دادستان که وظیفه تعالی

جرايم را بر عه.ه دارد نسبت به دادیاران ،بازپرس ،قضات

دادگاهها ،شاکی و متهم استال ل دارد دادیاران خمود بمه طمور مسمتالیم تحمت ریاسمت
دادستان هستن .بازپرس هم کمه براسماس مماده  92ق آ د ک تحالیالمات مالم.ماتی کلیمه
جرايم را بر عه.ه دارد مالام تحالیق است و نه مالمام تعالیم

پمس نممیتموان بمرای وی

 1رحم.ل ،منصور ،آیین دادرسی کیفری جل .اول ،تهران :انتشارات دادگستر،1393،
 2گل.وست جویباری ،رج  ،آیین دادرسی کیفری تهران :انتشارات جاودانه،1393،
 3ضرابی ،غ مرضا ،آیین دادرسی کیفری تهران :انتشارات گنج دانش74 ،1372،
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ص حیت تعالی

جرايم قايل ش .البته در این رابهه دو مورد اسمتثناء در مماده  89و 90

ق آ د ک مصو

ایمن ممواد بمازپرس بمه جانشمینی از

 1392وجود دارد که به موجم

دادستان عمل مینمایی 1 .ماده  89ق آ د ک بیان میدارد« :شروع به تحالیالات مال.ماتی از
سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است چنانچه بازپرس ،نماظر وقموع جمرم باشم.
تحالیالات را شروع میکن ،.مرات

را فوری به اط ع دادسمتان ممیرسمان .و در صمورت

ارجاع دادستان ،تحالیالات را ادامه میده » .و نیز مماده  90ق آ د ک کمه مالمرر ممیدارد:
«تحالیالات مال.ماتی ،مجموعه اق.امات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مالاممات
قضايی ،برای حفظ آثار و ع يمم و جممعآوری ادلمه وقموع جمرم ،شناسمایی ،یمافتن و
جلوگیری از فرار یا مخفی ش.ن متهم انجام میشود » استال ل دادستان نسبت به دادگماه
به این صورت است که دادگاه نمیتوان .در کمار دادسمتان م.اخلمه کنم .و دادسمتان در
دادسرا در اختیار تصمیمات خود مثل صم.ور کیفرخواسمت بمه صمورت مسمتالل عممل
میکن .البته گاهی اوقات از این حکم کلمی عم.ول شم.ه اسمت در مماده  270ق آ د ک
شاه .مثالی در این زمینه است بمه موجم

ایمن مماده در صمورت بمروز اخمت

بمین

بازپرس و دادستان ،حل اخت فات با دادگاه است و طبق نظمر دادگماه عممل ممیشمود

2

آخرین حالت استال ل مالام تعالی  ،استال ل وی نسبت به شاکی و متهم است در جرايم
غیرقابل گفشت حتی در صورت انصرا
نسبت به ادامه تعالی

شاکی از شمکایت ،بما گفشمت وی دادسمتان

دعوای عمومی اق.ام خواه .کرد و در رابهه با اخف تأمین از متهم

هر تأمینی که خود بخواه .از او اخف میکنم .و ممتهم نممیتوانم .تمأمین خاصمی را از
دادستان مهالبه کن.

3
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 1رحم.ل ،منصور ،آیین دادرسی کیفری جل .اول ،تهران :انتشارات دادگستر،1393،
 2همان ،صص 48-47
 3عباسی ،سجاد ،مهالعه تهبیالی نالش دادستان در ایران و دیوان کیفری بینالمللی پایاننامه کارشناسمی
ارش ،.حالوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه شهی .بهشتی38 ،1390،
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 -4-2-1امکان رد قضات دادسرا
منظور از قاع.ه رد دادرس ایمن اسمت کمه در صمورت تحالمق شمرای خاصمی کمه
قانونگفار پیشبینی کرده 1،ع وه بر اصمحا

دعموا ،مالمام قضمایی در صمورت وجمود

شرای مالرر قانونی بای .از قبول و ورود به ماهیت پرون.ه امتناع کمرده و آن را بمه مالمام
مسئول جهت ارجاع به شعبه دیگر گمزارش دهم .مبنمای نظمری پمیشبینمی قاعم.ه رد
دادرس اعمال هر چه بیشتر اصل بی طرفی و رعایت ع.الت قضایی در فرآین .دادرسمی
است با این وجود با توجه به اینکه به لحاظ اصول کلی حالموقی نهماد دادسمرا از منظمر
اقامه دعوا به جهت جنبه عمومی ،خود ،یک طر

دعواست و هیچکس نمیتوان .طر

دعوای خود را رد کن ،.شای .بتوان گفت مالامات دادسمرا (دادسمتان و معماونین وی بمه
عنوان مالام تعالی ) غیر قابل رد می باشمن .ایمن در حمالی اسمت کمه مهمابق مماده 335
ق آ د ک مصو

 1290اص حی  1337در صورت وجود جهات رد ،دادستان نیمز قابمل

رد بود این دی.گاه در قانون ج.ی .آ د ک نیز مورد تأکی .قرار گرفتمه اسمت مماده 424
ق آ د ک مصو

 1392مالرر داشته« :مالامات قضايی دادسرا نیز بای .در صمورت وجمود

جهات رد دادرس ،از رسی.گی امتناع کنن .شاکی ،م.عی خصوصی یا متهم نیز میتوانن.
دادستان یا بازپرس را رد و مرات

را به صورت کتبی به او اع م کنن .در صورت قبول

ایراد ،دادستان یا بازپرس از رسی.گی و م.اخله در موضوع امتناع مینمایم .و رسمی.گی
حس

مورد ،به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیمر اینصمورت،

بای .قرار رد ایراد صادر و به م.عی رد ،اب غ شود م.عی رد میتوان .در مهلتی که برای
اعتراض به سایر قرارها مالرر ش.ه است ،به دادگاه صالح برای رسی.گی به جرم اعتراض
کن .رأی دادگاه در این مورد قهعی است » الزم به ذکر است ص.ور قرار رد ایراد ،ممانع
ان جام تحالیالات مال.ماتی نیسمت در همر حمال ایمن موضموع در عممل مشمکلی ایجماد
نمیکن .زیرا به حکم وح.ت دادسرا ،چنانچه قضمات دادسمرا اظهمار رد را بپفیرنم .بما

 1ماده  421قانون آیین دادرسی کیفری موارد رد دادرس را تعیین کرده است
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ص.ور قرار امتناع از رسی.گی پرون.ه را به نظر دادستان رسان.ه ،به جای ایشان ،جانشین
دادستان یا بازپرس دیگر جایگزین میگردن.

1

 -2دادسرا در دیوان کیفری بینالمللی
 -1-2پیدایش دادسرا (دادستان)
در گزارش سال  1994می دی کمیسیون حالوق بینالململ دربماره اساسمنامه دیموان
کیفری بینالمللی چنین آم.ه است« :پیشنهادهایی در مورد دادستانی مهرح ش .از جمله
اینکه این اختیارات ،به جای یک فرد ،به گروهمی از افمراد واگمفار شمود( ،تشمکی ت)
دادستانی گسترش یاب .تا بما اجمرای صمحیح عم.الت تضممین گمردد و بمرای دادسمتان
استال ل بیشتری در زمینه مالررات مربوط به عزل در نظر گرفته شود » در بن .ج ماده 5
پیشنویس اساسنامه دیوان در مورد ارکان دیوان به جای کلمه دادسرا ،آمم.ه اسمت« :
دادستانی به نحو مالرر در ماده  2» 12با نگاهی اجمالی به پیشنویس تهیه شم.ه کمیتمه
مال.ماتی و همچنین وجود نهادی به نام دادسمرا یما دادسمتانی در معیمت دیموان کیفمری
بینالمللی در جهت بررسی و تحالیق نسبت به وضعیت ارجاعی یا بررسی و تحلیمل در
مورد صحت و سالم اط عات واصله ظاهراً اتفاق نظر در میان دولتها بوده است ذکمر
این نکته قابل توجه است که با وجود اینکه دادسمرا در سیسمتم حالموقی عرفمی وجمود
ن.ارد نماین.گان نظامهای حالوقی عرفی ای.ه وجود دادسمرا را پفیرفتمهانم 3 .سمازمان و
تشکی ت سازمان در همان ابت.ا و در پیشنویس اساسنامه در سه قسمت پیشمنهاد شم.ه
بود این سه قسمت شامل شع

دادگاهها ،دادسرا و دفتر (دبیرخانه) بمود دادسمرا یمک

رکن مستالل دیوان است که مسمئول تحالیمق در ممورد شمکایات و پیگیمری آنهاسمت
 1جوانمرد ،بهروز فراین .دادرسی کیفری ایران 2 ،جل ،.تهران :انتشارات جاودانه ،1393،صص70-69
2. Report of the International Law Commission Work of his Forty- Sexth
Session, 2may- 22july ,1994 UN General Assembly Official Records. FortyNinth Session Supplemen No( 10 .a/49/10), pp.23 .161 3سعی.ی مهرورز ،ژی  ،نالش دادستان در دیوان کیفری بینالمللی ،پایاننامه کارشناسی ارشم ،.حالموق
بینالملل ،دانشگاه آزاد اس می واح .تهران مرکز ،1385 ،صص8-7
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ریاست دادسرا بر عه.ه دادستان است و دارای یمک یما چنم .معماون ممیباشم .کمه در
صورت وجود مانعی برای حضور دادستان ،جانشین او میشون .دادستان و معاونین او
بای .از صفات برجسته اخ قی و تجار

الزم در اممور جزایمی برخموردار باشمن .ایمن

افراد با آرای اکثریت مهلق نماین.گان دولتهای عضو از میمان داوطلبمان معرفمی شم.ه
انتخا

میشون .پس انتخا

دادستان و معاونان او کام ً شبیه انتخما

قضمات دیموان
1

میباش .م.ت مأموریت دادستان و معاونین او کمتر از  5سال تعیین شم.ه اسمت اگمر
شکایت در مورد اتباع دولت متبوع دادستان یا معاونین دادستان باش .آنها حمق ن.ارنم.
در آن مورد دخالت کنن .ريیس دادگاه میتوان .بنا به تالاضای دادستان یما معماون او در
قضیهای مشخص از او سل

مسئولیت بنمای .همچنین ريیس دادگاه است که در ممورد

بی طرفی دادستان یا معاونین او در یک قضیه مشمخص تصممیم ممیگیمرد دادسمتان و
معاونین او همچنین ارکان دادسرا از کلیه مصونیتها و مزایای دیپلماتیک پیشبینی ش.ه
در کنوانسیونهای  1961وین در مورد رواب دیپلماتیک برخوردار میباشن .و این مزایما
و مصونیتها میتوان .با رأی اکثریت مهلق قضات دیوان از آنها سل

شود در اجرای

اساسنامه دیوان ،دادستان یا معاونین او در صورت خها یا سهل انگاری شم.ی .و یما بمه
علت بیماری طوالنی و یا علیل ش.ن که مانع اجرای وظایفشمان شمود بما رأی اکثریمت
مهلق دولت های عضو از کار برکنمار خواهنم .شم .حمال ببینمیم از دیم.گاه اساسمنامه،
تشکی ت دادسرا چگونه است دادستان (دادسرا) یک رکن مستالل است کمه متشمکل از
دادستان ،یک یا چن .معاون دادستان و در صورت نیاز ،کارکنان واج .ص حیت دیگری
میباش( .ماده  42اساسنامه دیوان )2استال ل نهاد دادستانی از آنجا آشکار ممیشمود کمه
انتخا

دادستان و معاونان او ،با رأی اکثریمت مهلمق دولمتهمای عضمو - ،نمه توسم

 1ماده  12پیشنویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
 2اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و سن .نهایی کنفرانس دیپلماتیک رم ،ترجمه عباس اجتهادی ،دکتر
محم .جواد شریعت باقری و سی .اصغر قریشی ،دفتر امور بینالملل قوهقضايیه ،تهران 1378 :که از این
پس مواد و مالررات اساسنامه مورد استناد از این منبع نالل خواه .ش.
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دیوان -انجام میگیرد دادستان نبای .از هیچ دولت یا منبع دیگری دسمتور گرفتمه یما بمه
دنبال چنین دستوری باشم1 .در ممتن پمیشنمویس گمزارش چهمل و ششممین اجم س
کمیسیون حالوق بینالملل ،موضوع دادسرا با عنموان دادسمتانی در مماده  12و در بنم7 .
آم.ه است که پس از مفاکرات در اج سیههای بع.ی و تغییرات در ممتن زوتفمن هلنم.
که بع.ها به متن نهایی اساسنامه تب.یل گشت ،موضوع با عنوان دادسرا در ماده  42و در
 9بن .آورده ش.ه است در بن 1 .ماده  42آم.ه است« :دادسمرا بمه عنموان رکمن مسمتالل
دیوان ،در عملکرد خود مسمتالل اسمت ایمن اداره متصم.ی دریافمت مکاتبمات و اخمف
اط عات مربوط به جرايم است که در ص حیت دیوان است همچنمین وظیفمه بررسمی
اط عات مزبور ،ه.ایت در امر تحالیق و دفاع از کیفرخواست در مالابل دیوان بمر عهم.ه
دادسرا است اعضای این اداره نه دستوری از خمارج دریافمت نمموده و نمه بمر اسماس
دستوری از خارج عمل میکنن » .آنچه در این مماده در خصمو
دادسرا ب.ست میآی .به ترتی

چگمونگی و جایگماه

ذیل است -1 :استال ل دادسرا در عملکرد؛  -2دریافمت

مکاتبات و اخف اط عات مربوط به جرايم؛  -3بررسی اط عات مزبمور؛  -4هم.ایت در
امر تحالیق؛  -5دفاع از کیفرخواست در مالابل دادگاه آنچمه مهمم اسمت اینکمه علیمرغم
تفمماوت در تشممکی ت قضممایی داخلممی کشممورها و فالمم.ان نهمماد دادسممرا در بعضممی از
سیستمهای قضایی ،تجربه بینالمللی در رسی.گیهای قضایی ،این اجماع عمومی را بمه
وجود آورده است که به بهترین شیوه در رسی.گیهای قضایی ،وجود نهادی به نام نهماد
دادسرا یا دادستانی در معیت دادگاه است ،تا در ایمن اممر خهیمر ،قضمات محماکم را در
دستیابی به حالیالت و نزدیک ش.ن به انصا

و عم.الت یماری نمایم .از اینمرو چمه در

اساسنامه دادگاه بینالمللی یوگس وی سابق و چه در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللمی
نهاد دادسرا پیشبینی ش.ه است

1

1. Report of Forty-Ninth Session No. 10(a/49/10), pp.23 .161 1سعی.ی مهرورز ،ژی  ،نالش دادستان در دیوان کیفری بینالمللی ،پایاننامه کارشناسی ارشم ،.حالموق
بینالملل ،دانشگاه آزاد اس می واح .تهران مرکز ،1385 ،صص10-9
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 -2-2جایگاه دادستان و معاونان او در ساختار دادسرا
بن .یک و دو از ماده  42اساسنامه به ساختار دادسرای دیوان و نحوه اداره آن اشماره
دارد -1« :دادسرا به عنوان یکی از ارکان مستالل دیوان در عملکرد خمود مسمتالل اسمت
این اداره متص.ی دریافت مکاتبات و اخف اط عات مربموط بمه جرايممی اسمت کمه در
ص حیت دیوان است همچنین وظیفه بررسی اط عات مزبور ،ه.ایت در امر تحالیمق و
دفاع از کیفرخواست در م الابل دادگماه بمه عهم.ه دادسمرا اسمت اعضمای ایمن اداره نمه
دستوری از خارج دریافت نموده و نه بر اساس دستوری از خمارج عممل ممیکننم-2 .
اداره امور دادستانی بر عه.ه دادستان است دادسمتان بمرای اداره اممور دادسمتانی دارای
اختیارات کامل است این اختیارات شامل کارکنان ،تأسیسات و سایر منابع است یک یا
چن .معاون که توانایی انجام همه اموری را که به موج

این اساسنامه به عه.ه دادسمتان

است داشته باشن ،.دادستان را یاری خواهن .کرد دادسمتان و معاونمان دادسمتان بایم .از
اتباع کشورهای مختلف باشن .و همه آنها به طور تمام وقت انجام وظیفه خواهن .کمرد
» به نظر میرس .که آنچه در این بن .حايز اهمیت است این مسأله باشم .کمه دادسمتان
دیوان به هنگام اسمتخ.ام و انتصما
اشخا

کارکنمان در حموزهی کماری خمود بایم .اوالً ایمن

برای مشاغلی که برگزی.ه میشون ،.دارای ص حیت کامل باشن .ثانیاً اشخا
1

مفکور واج .عالیترین شاخص های م.یریت ،صم حیت کماری باشمن .نحموه انتخما
دادستان بی تردی .امر مهمی است و سوابق ممفاکرات مربموط بمه اساسمنامه نیمز نشمان
میده .که حساسیتهای فراوانی در مورد نحوه انتخا

دادستان وجمود داشمته اسمت

دادستان میتوان .خود راساً بر اساس اط عاتی که در مورد جنایات مشممول صم حیت
دیوان به دست میآورد ،تحالیالات را مهابق بنم 1 .و  2مماده  15اساسمنامه دیموان آغماز
نمای .دادستان بایستی درباره اهمیت اط عاتی که دریافت کرده بررسی و تحلیل نمایم.
ب.ین منظور وی میتوان .اط عات اضافی را از دولتها ،ارکان ملل متح .سمازمانهمای
 1میرعباسی ،سی .باقر؛ میرعباسی ،سی .مرتضی ،بایستههای دیوان کیفری بینالمللی در تئوری و عممل،
با تکیه بر رابهه بین دادستانی ،شعبه مال.ماتی و شورای امنیت تهران :انتشارات خرسن.ی75 ،1393،
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بینال.ولی یا غیردولتی یا منابع معتبر دیگری که مناس

تشخیص ده ،.جستجو نمای .و

میتوان .شهادت کتبی یا شفاهی در مالر دیوان دریافت نمای .این اختیمار بسمیار مهمم و
در عین حال خهرناک میتوان .باش .چگونه ممکن است که یک فرد – هر کمه باشم-.
بتوان .راجع به شخص یا اشخاصی در اقصی نالاط جهان به دلیل ارتکما

جمرايم مهمم

بینالمللی شروع به تحالیالات کرده و آنان را به دادگاه کیفری بینالمللی ه.ایت نموده و
به دست محاکمه بسپارد؟ در کنفرانس رم ،گمروه کشمورهای همفکمر از ایمن نکتمه کمه
دادستان بتوان .بر اساس اط عات مربوط به جنایت کمه از همر منبمع مم ثالی بمه دسمت
آورده است رأساً مبادرت به انجام تحالیق نمای ،.پشتیبانی نمودن .این اختیار دادستان به
ویژه سب

میشود سازمانهای بینالمللی غیردولتی با قمرار دادن اط عمات مربموط بمه

جنایات در اختیار دادستان ،در مبارزه با جنایات و اجرای ع.الت کیفری بمیش از پمیش
فعال شون .البته اعمال چنین اختیاری توس دادستان منوط بمه مجموز شمعبه مالم.ماتی
است که نوعی نظارت و مح.ودیت بر ایمن اختیمار اسمت وانگهمی ،اعممال اختیمارات
دادستان منوط به رضایت دولتهای ص حیت.ار نسبت به جنایت است با ایمن وصمف،
در پایان کنفرانس رم ،هیئتهای نماین.گی ترکیه ،سودان و مصر به این امر که دادسمتان
به اعتبار سمت و مالام خود چنین اختیاری داشمته باشم ،.ایمراد گرفتنم .امما نماینم.گی
اوروگويه خواستار نظارت بیشتری بر اعمال اختیارات دادستان ش.

1

 -3جایگاه دادستان دیوان در تعقیب دعوی کیفری بینالمللی
عم.ه دادرسیهای کیفری بینالمللی ،از تفکیک مرحله تحالیالات مال.ماتی از مرحلمه
رسی.گی که خود از مختصات و ویژگیهای نظام حالوقی نوشته است بهره جستهانم .از
دادگاه نورنبرگ گرفته تا دیوان کیفری بینالمللی ،دادستانی در رأس دادسرا قمرار گرفتمه
است که وظایف تعالی

و تحالیق ،ذاتاً بر عه.ه اوست

1. UN DOC. A/CONF. 183/9. 17 July 1998. Article 42.
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 -1-3وضعیت استقالل دادسرا و دادستان
یکی از مباحئ اساسی در جریان مفاکرات کنفرانس رم و قبل از آن ،بحئ اسمتال ل
دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است ص ح.ی .تعالیبمی
و قانونی جلوه اصلی از اصل حالوقی استال ل در تعالی

به شممار ممیآیم .و اختیمارات

تفویض ش.ه به دادستان انعکاسی از این اصل است به همر حمال اسمتال ل دادسمتان در
سیستم کیفری بینالمللی با مح.ودیت غیر قابل تردی.ی ت قی مییاب .که توجه ویژهای
را به منظور تمرکز بهتر بر حوزه اختیارات تحالیالی -تعالیبمی معهمو
سیستم حالوقی م.رن بر اساس قاع.ه حالوقی تحالیق و تعالی
خا

ممیدارد در همر

بای .از طریمق یمک نهماد

نظارت گردد که ماهیت آنها از طریق توازن میان مسئولیت و استال ل مشمخص

می شود و در آن استال ل بای .از طریق یک سیستم ضمانت اجرا ارتالا یاب ،.نظیر هممین
سیستمها ،دادستان دیوان کیفری بینالمللی در مالابل مجمع دولتهمای عضمو پاسمخگو
است این استال ل وی در تحالیق و تعالی

اگرچمه قویماً تأییم .ممیشمود امما ضممانت

اجراهای خاصی در برابر این اختیار وجود دارد در واقع اسمتال ل دادسمتان اصمل کلمی
است که توس بن 1 .ماده  42اساسنامه به عنوان وظیفه خود دادسمتان ،تأییم .ممیشمود:
«دادسرا به عنوان رکن مستالل دیوان در عملکرد خود مستالل است

اعضای ایمن اداره

نه دستوری از خارج دریافت میکنن .و نه بر اساس دستوری از خارج عمل مینماینم» .
این مفهوم استال ل فال به عنوان وظیفه است کمه در بنم 5 .مماده  42اساسمنامه دیموان
توضیح بیشتری داده میشود« :دادستان و معماونین وی نبایم .در همیچ فعمالیتی دخالمت
داشته باشن .که با عملیات تعالیبی ت.اخل یاب .یا روی اعتماد و اطمینان و استال ل آنهما
اثر بگفارد » در واقع هیچ قی .و شرط قانونی بمرای اسمتال ل دادسمتان در عملکردهمای
تحالیالی و تعالیبی نه تنها به عنوان وظیفه شخصی بلکه به طور کلی بمه عنموان منبمع بما
ارزش و ه.فمن.ی که نیاز به حمایت و محافظت در برابر حم ت خارجی ،ته.یم.ها و
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مح.ودیتها دارد ،وجود ن.ارد  1در اولین نگاه روش یکسمانی در اساسمنامه دو دیموان
موقتی ( )ad hocیوگس وی سمابق ( )ICTYو روانم.ا ( )ICTRمشمهود اسمت کمه
عبارات و بیانات یکسانی تحت عنوانی در ماده  42اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بمه
کار گرفته ش2 .به هر حال ،روش یکسان است در واقع اساسنامه همر دو دیموان مموقتی
ب.ون هیچ نگرانی خا

در مورد ضرورت احترام به اصل حق حاکمیت ملمی طراحمی

ش.هان .و ب.ون ارايه هیچ مح.ودیتی برای ق.رت و اختیارات دادستان طراحی ش.هانم.
در بعضی موارد ،اساسنامه دو دیوان موقتی ،خود ضمانت تلویحی ولی کافی در استال ل
دادستان را منظور میدارد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی با توجه خیلی دقیق به اصل
حق حاکمیت ملی و اولویت سیاسی شمورای امنیمت طراحمی شم.ه اسمت و هم.

آن

مح.ود کردن ق.رت و اثرگفاری استال ل دادسمتان بموده اسمت البتمه همیچ مالایسمهای
نمیتوان با محاکم نظامی نورنبرگ و توکیو در این خصو
دو محکمه به خصو

داشمت در منشمورهای آن

مادههای  14و  8هیچ استال ل رسمی به دادسمتانهمای ایمن دو

محکمه اعهاء نش.ه بود و در واقع این دادستانها منصو

از طر

دولتهایشان بودنم.

و به نام آنها عمل میکردن .به عبارت دیگر میتوان اظهار داشمت کمه بمیشمباهت بمه
دیوانهای موقتی در سیستم دیوان کیفری بینالمللی ،استال ل دادستان و حمق حاکمیمت
ملی با هم در تعارضن .راهحل تصموی

شم.ه در اساسمنامه رم ،پیچیم.ه و گماهی یمک

راهحل متعارض مینمای .آنجا که استال ل دادسمتان تما حم.ی مربموط بمه بمازجویی و
تحالیق است ،مورد تأیی .دکترین اسمت امما آنجما کمه فاقم .تممامی راههمای جبرانمی و
ضمانت اجراهای الزم در جهت حمایت از عملکرد مستال نه او در امر تحالیق و تعالی
است از دکترین فاصله میگیرد دادستان بر طبق ابتکمار شخصمی خمود راسماً اقم.ام بمه

 1عباسی ،سجاد ،مهالعه تهبیالی نالش دادستان در ایران و دیوان کیفری بینالمللی پایاننامه کارشناسمی
ارش ،.حالوق جزا و جرمشناسی ،دانشگاه شهی .بهشتی36 ،1390،
 2ماده  16اساسنامه  ICTYو ماده  15اساسنامه ICTR
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مینمای .و ممکن است موارد سوءاستفاده احتمالی از اختیاراتش پیش آیم .و یما

تعالی

موانع قانونی امکان عملکرد صحیح او را مخ.وش سازد

1

 -2-3چگونگی طرح اعالم شکایت علیه مرتکبین جنایات بینالمللی
همانگونه که در دادرسی کیفری داخلی ،نالهه آغاز بمه تحالیمق در خصمو
مورد شکایت بزه دی.ه ،اعم م جمرم توسم اشمخا

حس

قضمایا

و یما اطم ع یمافتن خمود

دادستان و یا متعاقباً اق.ام به تحالیالات میباش ،.در دادرسی جزایی بمینالمللمی نیمز ایمن
شیوه برقرار است ماده  13اساسنامه ،مواردی را که دیوان میتوان .به اعممال صم حیت
بپردازد ،به ترتی

زیر احصا نموده است:

«الف – یک دولت عضو ،وضعیتی را که به نظر میرس .در آن یک یا چن .جنایمات
ارتکا

یافته است ،به موج

ماده  14به دادستان ارجاع نمای.

– شورای امنیت ،وضعیتی را که در آن به نظر ممیرسم .یمک یما چنم .جنایمت
ارتکا

یافته است ،به موج

ماده  14به دادستان ارجاع نمای.

ج – دادستان تحالیالاتی را به موجم

مماده  15در ممورد آن جنایمت شمروع نمموده

باش» .
 -1-3-3اعالم جنایت از سوی دولت و ارجاع آن به دادستان
اولین و ب.یهی ترین طریالی که بمرای شمروع بمه رسمی.گی عنموان گردیم.ه طمرح
موضوع از جان

یکی از دولتهای ص حیت.ار یا به عبارتی یکی از دولتهمای عضمو

اساسنامه می باش ،.در این خصو

مالرر گردی.ه است که دولت طمراح یمک وضمعیت،

بای .دولتی باش .که خود یا اتباع آن ه.

ارتکا

جرم بموده و یما جمرم در قلممرو آن

واقع شود و یا اینکه متهم در قلمرو آن واقع شود و یا اینکه متهم در قلممرو آن توقیمف

 1سعی.ی مهرورز ،ژی  ،نالش دادستان در دیوان کیفری بینالمللی ،پایاننامه کارشناسی ارش ،.حالموق
بینالملل ،دانشگاه آزاد اس می واح .تهران مرکز ،1385 ،صص38-37

نهاد دادسرا و تشکیالت آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بینالمللی21.................................

ش.ه و یا دولت متبوع «قربانی» بوده باش .لفا در همین راسمتا طبمق مماده  14اساسمنامه
دولتها میتوانن .شکایت خود را حتی علیه مظنونین و یا متهمین غیرمعینی طرح نموده
و تحالیق از آنان و سپس تعالی

آنها را از دادسرای دیوان تالاضا نماین 1 .دولتهای که

به اساسنامه دیوان ملحق میگردن .نیز میتوانن .وضعیتهای را که در آن به زعمم آنمان
یکی از جنایاتی که رسی.گی به آن در حیهه ص حیتی دیموان اسمت را بمه ایمن مرجمع
ارجاع نمای .دولتهای ذیرب میتوانن .حس

مورد بما اعمراض از صم حیت ابتم.ایی

خود ،اق.ام به خودارجاعی نموده و رسی.گی به وضعیتی را کمه در صم حیت خمود آن
دولت است -نوعاً به واسهه ع.م توانایی -به دیوان بسمپارد و یما بمه مثابمه نالشمی کمه
مالامات رسمی در دادرسی جزایی داخلی دارد به عنوان اع م کننم.ه جمرم ،ممواردی از
نالض اساسنامه را به دادستان دیوان ارجاع نمای.
 -1-1-3-3آیین ارجاع وضعیت از سوی دولتها
به حکم بن 2 .ماده  12ناظر بر قسمت اول ماده  13و با در نظر داشتن قسمت  3بن.
 3ماده  12دولتهای که منهبق بر قانون اساسی خود به دیوان بینالمللی کیفمری ملحمق
ش.هان .میتوانن .وضعیتهای را که حکایت از نالض هنجارهمای بمینالمللمی موضموع
ماده  5اساسنامه دارن .به دادستان دیوان ارجاع نمای .یعنی کشورهای که عضو اساسنامه
نیستن .نیز میتوانن .با سپردن اع میهای نزد ريیس دبیرخانه اعممال صم حیت دیموان را
نسبت به جنایات مورد نظر بپفیرن .دولت پفیرن.ه به موجم

فصمل نهمم بایم .بم.ون

هیچگونه تأخیر به استناد با دیوان همکاری نمای .کشوری که عضو اساسمنامه نیسمت و
اع میه پفیرش میده .میتوان .صرفاً ص حیت دیوان را نسمبت بمه یمک وضمعیت یما
قضیه خا

بخواه .و الزامی به پفیرش کلی ص حیت دیموان نم.ارد ارجماع موضموع

توس خود دولتی که با وضعیتی وخیم مواجه اسمت از دیم.گاه دادسمتان دیموان حمايز

 1مهرپور خامنه ،مه.ی ،اختیارات دادستان در دیوان کیفری بینالمللمی ،پایمانناممه کارشناسمی ارشم،.
حالوق بینالملل ،دانشگاه آزاد اس می واح .تهران مرکز84 ،1387،
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اهمیت ویژهای میباش.؛ چرا که در این مورد ،طبیعتاً دولتی که خمود بمر نماتوانیاش در
پرداختن به جنایات بینالمللی ارتکابی در قلمرو اذعان دارد بمه همکماری مناسمبتری بما
دیوان و سایر دستان.رکاران اجرای ع.الت کیفری بینالمللی مبادرت خواه .کمرد و از
سوی دیگر انگشت اتهام ع.م تمایل به اجرای دادرسی حالیالی از آن برداشته ممیشمود
در سالهای پس از شروع به کار دیوان بینالمللمی کیفمری ،تم ش دادسمتان دیموان بمه
تشویق دولتها به منظور خودارجاعی به عنوان سیاست اصلی دادستان قلم.اد میگردد
به نحوی که در این با

شاه .نوآوریهما و تم.وین سیاسمتهمای از سموی دادسمتان

بودهایم شعبه مال.ماتی دیوان ،ارجاع وضعیت از ناحیه خود دولت عضو را – در قیماس
با سایر طرق به جریان افتادن دعوای عمومی در دیوان -همسوتر با هم.

غمایی اصمل

ص حیت تکمیلی و فلسفه تشریع آن دانسته است؛ دادستان نیز در این باره ممینویسم:.
«اصل ص حیت تکمیلی ،مبین قص .صریح دولتها در ایجاد نهادی جهانی با تأکیم .بمر
وظیفه نخستین دولتها در اعمال ص حیت جزایی است؛ این تم.بیر نیمز هوشممن.انه و
در راستای کفایت و تأثیر بسزای دیوان بوده است زیمرا دولمت ،اولویمتهمای غیرقابمل
انکاری در تحصیل ادله و استماع شهادت شهود دارد » به ع وه ،هنگامی که دادستان ،از
سوی دولتی که جنایت در سرزمین آن رخ داده اسمت بما درخواسمت رسمی.گی روبمرو
می شود ،این مزیت وجود خواه .داشت که دادستان از اهتمام سیاسی دولت مزبور برای
همکاری با دیوان و انجام تحالیالات دقیق بهرهمن .خواه .بمود دفتمر دادسمتان در سمال
 2003نشستی را تحت عنوان «اصل ص حیت تکمیلمی در عممل» بمه منظمور شناسمایی
ظرفیتهای همکاری مراجع داخلمی و دیموان ،ترتیم

داد و در ایمن رهگمفر تعمابیر و

اصه حات ویژهای ،همچون :گفتگو با دولت ،مشارکت در دالیل و ص حیت تکمیلمی
فعال نیز که همگی از ترتی

و تنظیم ارتباط دیوان با دولت سخن میگوین ،.بمه ادبیمات

ص حیت تکمیلی دیوان راه یافت

1

 1مظاهری ،امیر مسعود ،اصل ص حیت تکمیلی دیوان بینالمللی کیفری تهران :انتشارات میزان،1391،
صص201-198
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 -2-1-3-3رویه عملی دیوان
دولت اوگان.ا نخستین دولتی بود که به تعبیری «شجاعانه» به ارجاع وضمعیت خمود
به دیوان اق.ام نمود ،اوگان.ا در تاریخ  23دسامبر  2003با اعم م ایمن کمه از دسمتگیری
مرتکبان جنایت ،ناتوان است ،از دیوان خواست تا به جنایات ارتش مالاوممت لمردان در
مناطق شمالی اق.ام به رسی.گی نمای .گفته میشمود کمه ارتمش اربابمان از سمال 2008
تاکنون صرفاً در سودان بیش از  1250نفر را کشته ،بیش از  2000نفر را ربموده و بمیش
از  30000نفر را از محل زن.گی خود کوچ اجباری داده است در طول سال  2002بیش
از  80000نفر کوچان.ه و  250نفمر در جنمو

سمودان و جمهموری آفریالمای مرکمزی

توس آن ارتش کشته ش.هان .در پی درخواست دیوان به رسی.گی که از ناحیمه ريمیس
جمهور اوگان.ا صورت گرفت ،ممفاکراتی بمرای مبمارزه مموثر بما جنایتکماران و جلم
همکاریهای بینالمللی انجام ش .پس از احراز وجود مبنایی معالول برای رسمی.گی بمه
جنایات ارتکابی در اوگان.ا توس دادستان ،وی اق.ام به ارسمال اع میمه مبنمی بمر عمزم
اعمال ص حیت نسبت به وقایع مزبور ،خها

به دولتهای عضمو اساسمنامه و برخمی

دیگر از دولتها نمود اوگان.ا که پس از الزماالجرا ش.ن اساسنامه به دیوان ملحق شم.ه
بود نیز با ص.ور اع میهای ج.اگانه ص حیت دیوان را از بم.و تأسمیس ممورد پمفیرش
قرار داد و عزم ج.ی خود را برای مبارزه با بی کیفری جنایتکاران مورد تأکی .قمرار داد
برای نخستین بار در تاریخ دیوان دستور جل

پنج نفر در ارتبماط بما وضمعیت اوگانم.ا

صادر گردی .این قرارها علیه فرمان.هان عالیرتبه ارتش مالاومت لردان به نامهای ژوز
کنی ،وینسنت اوتی ،که گفته میشود به دستور کوونی در سال  2007کشته ش.ه اسمت،
اوکتو اودهیامبو ،راسکا لوکویاوا در  12اوت کشته ش .و قرار جل

وی نیز لغو گردیم.

در  5آوریل  2009در نشستی که در اسمتالبال از کنفمرانس بمازنگری دیموان بما حضمور
سازمان های غیردولتی و فعاالن حالوق بشمر ،همچنمین ايمت

جهمانی بمرای دیموان و

جمعیت «صلحی ب.ون ع.الت وجود ن.ارد» انجام میش ،.بمه ارزیمابی نالمش دیموان در
اوگان.ا پرداخته ش .در این نشست «فردا آپیو» هماهن

کننم.ه ايمت

اوگانم.ا اظهمار
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داشت« :نالش دیوان در اوگان.ا بسیار مهم بوده است و اکنون ممردم آن دیمار ممیتواننم.
ش

آسوده بخوابن » .جمهوری دموکراتیمک کنگمو نیمز در سموم مماه ممی سمال 2004

رسی.گی به جنایات ارتکابی و وضعیت آن بخش از کشور را به دیوان ارجاع نممود در
اع میه دولت کنگو مشخص نش.ه بود که این ارجاع به لحاظ ناتوانی دولت مزبور و یما
ع.م تمایل آن به پیگرد است ،با این وجود در جوالی  2004دادستان اع م داشمت کمه
رسی.گی به وضعیت ایتوری ،اولویت اوست و ت.ابیری که در آن رابهه اتخاذ ممینمایم.
وفق ماده  15اساسنامه دیوان -یعنی تحالیق و تعالی

به ابتکار دادستان  -خواه .بود که

البته این سخن دادستان با عنایت به ارجماع موضموع از سموی دولمت ،صماي
نمیرس .نکته جال

بمه نظمر

توجهی کمه در رسمی.گی دیموان بمه وضمعیت ایتموری رخ داد و

مص.اقی عینی از تالابل دو مرجع داخلی و بینالمللی به شمار میرفمت ،تحمت تعالیم
قرار گرفتن توماس لوبانگا و ص.ور قرار جل
نامبرده قب ً به موج

قرار قضایی ،جل

برای او از ناحیمه دیموان بمود ،چمرا کمه

و در انتظار محاکمه در زن.ان دولتمی بمه سمر

میبرد دادستان دیوان وی را که به نسلزدایی در ایتوری متهم ش.ه بود به اتهام جنایمت
جنگی از طریق بسیج کودکان در جن

 -که فاق .مسمتن .قمانونی در کنگمو بمود – بمه

دیوان کشانی ،.وی به الهه اعزام و اتهامات وی در ژانویه  2007در دیوان تأیی .گردیم.
آخرین خودارجاعی در دیوان را نیز تا ایمن تماریخ جمهموری آفریالمای مرکمزی در 21
دسامبر  2004انجام داده است بای .خاطر نشان ساخت که با دقت در وضعیت کنگمو و
اوگان.ا حالیالتاً و در معنای دقیق من.رج در ماده  17اساسنامه نمیتموان مم.عی شم .کمه
دولت اوگان.ا مایل به رسی.گی نبوده است و یا دولت کنگمو نماتوان از اجمرای عم.الت
بوده است بلکه رویکرد دادستان در واقمع اسمتفاده از فرصمت ایفمای نالمش در عرصمه
ع.الت جزایی بینالمللی در آن خصو

بوده است  1به عنوان نکته پایانی در خصو

خودارجاعی دولت ها بای .بیان داشمت؛ در ممواردی کمه دولمت ،خمود وضمعیتی را بمه
دادستان ارجاع می نمای ،.دادستان بمرای انجمام تحالیمق دو گمام نسمبت بمه مموردی کمه
 1همان ،صص 203-201
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دادستان به ابتکار خود اق.ام به تحالیق میکن ،.جلوتر خواه .بود چرا که اوالً نیمازی بمه
احراز میزان واقعی بودن اط عات واصله ن.ارد و در ثانی ،تحالیق او متوقف بمه تجمویز
شعبه مال.ماتی نخواه .بود لکن دیگر نمیتوان .به ص ح.ی .خمود تحالیمق نکنم .بلکمه
انجام تحالیق برای وی تکلیفی قانونی میباش .شمعبه دوم مالم.ماتی در قضمیه اوگانم.ا،
جلسه رسی.گی که با رعایت دستورالعمل شماره  46پس از دریافت درخواست دادستان
مشتمل بر  50صفحه گزارش داير بر ص.ور قرار جلم

علیمه کنمی و چهمار تمن دیگمر

تشکیل گردی.؛ وقوع یک سلسه جنایات از سوی دولت اوگان.ا و نهادهمایش و چنم.ین
منبع مستالل و گروهای م.نی همچنین نهادهای دولتی خارجی ،سازمانهای غیردولتی و
رسانههای گروهی در سرتاسر جهان گزارش ش.ه بود که حالیالتاً ب.ون کممک اط عماتی
منابع مفکور دادستان با سختی فراوانی برای جمع آوری ادله مواجه بود

1

 -2-3-3اعالم جنایت از سوی شورای امنیت و ارجاع آن به دادستان
بن » « .ماده  13اساسنامه دیوان مالرر نموده است جایی که شورای امنیت وضمعیتی
را که در آن به نظر میرس .یک یا چن .جنایت ارتکا

یافته اسمت ،بمه موجم

فصمل

هفتم منشور ملل متح .به دادستان دیوان ارجاع مینمای ،.دیوان میتوان .ص حیت خود
را اعمال نمای .اساسنامه هیچ جزيیات دیگر یا شرط دیگری برای این تالاضا قايل نشم.ه
است و صرفاً تصریح میکن .که این اق.ام شورای امنیمت بایم .بمر اسماس فصمل هفمتم
منشور انجام شود به نظر میرس .این موضوع شورا را قادر ممیسمازد تما از دیموان بمه
عنوان جایگزینی برای دادگاهها ی ویمژه بهمره ببمرد اختیمار شمورای امنیمت در ارجماع
وضعیت به دیوان را میتوان اینگونه توجیه نمود که شورای امنیت بر اساس منشور ملل
متح .وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عه.ه دارد و اصوالً نیز جرايممی
که تحت ص حیت دیوان قرار دارن ،.در وضعیتهای واقع میشون .که صملح و امنیمت
بینالمللی ته.ی .یا نالض میگردد همچنین به نظر میرس .که اختیار ارجاع یک چنمین
 1همان،
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وضعیتهای از سوی شورای امنیت به دیموان ،نمه تنهما اسمتال ل دیموان را خ.شمه دار
نمیکن .بلکه دیوان را قادر میسازد جرایم ارتکابی توس کشورهای که عضو اساسمنامه
آن نیستن .یا جنایت واقع در چنین کشورهای را ب.ون نیاز به قبول ص حیتش از سموی
این کشورها ،مورد تعالی

قرار ده .دیگر اینکه پیشبینی چنین امکمانی بمرای شمورای

امنیت میتوان .از تکثیر دادگاههای کیفری بینالمللی ویمژه کمه خمود محصمول شمورای
امنیت هستن ،.جلوگیری کن 1 .آنچه در بن » « .ماده  13اساسنامه آم.ه ایمن اسمت کمه
شورای امنیت میتوان .وضعیتی را که بمه نظمر ممیرسم .در آن یمک یما چنم .جنایمت
بین المللی رخ داده است به دادستان ارجاع نمای .نه آن که پرون.ه خاصی را علیه فرد یما
افراد معینی در دیوان بگشای .و طبیعی است که پس از ارجماع وضمعیت بمه دادسمتان و
بررسی و تحالیق اولیه توسم ایشمان ،دادسمرای دیموان تعیمین خواهم .کمرد کمه در آن
وضعیت مورد نظر چه میزان پرون.ه با چمه تعم.اد ممتهم تشمکیل شمود طبعم ًا مماده 13
اساسنامه در خصو

ارجاع یک وضعیت توسم شمورای امنیمت بمه دیموان بایم .بمه

گونهای تفسیر شود که مغایر به استال ل دیوان نباشم .و ایمن اسمتال ل همم در صمورتی
تأمین می شود که اجباری بمرای دیموان پ.یم .نیایم .دادسمتان دیموان پمس از دریافمت
اط عات و اسناد و ارزیابی آنها ،چنانچه به این نتیجه برسم .کمه مبنمای مسمت.لی بمرای
پرداختن به تحالیق وجود دارد بای .درخواستی را به انضمام کلیه اسناد و مم.ارک تأییم.
کنن.های که جمع آوری کرده است بمه شمعبه مالم.ماتی تحویمل دهم .تما ایمن شمعبه در
خصو

مجوز تحالیق اظهار نظر کن .اما زمانی که دادستان پس از ارجاع یک وضعیت

توس شورای امنیت به ایمن نتیجمه برسم .کمه بمه جهمات منم.رج در بنم 2 .مماده 53
اساسنامه ،دالیل کافی برای ادامه تحالیق وجود ن.ارد ،مکلف است که شمورای امنیمت را
از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مهلع کن .جهمات منم.رج در بنم 2 .مماده 53
عبارتنمم .از « :الممف -از نظممر حالمموقی و یمما از نظممر واقعیممات موجممود ،مبنممایی بممرای
درخواست ص.ور احضاریه و یا مجوز دستگیری (موضوع ماده  )58وجود ن.ارد
 1صابر ،محمود ،آیین دادرسی دیوان کیفری بینالمللی تهران :انتشارات دادگستر،1388،
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 مورد مشمول ماده  17اساسنامه (مباحئ مربوط به ص حیت تکمیلی و قابلیمتپفیرش قضیه) نبوده و در نتیجه قابل رسیگی نیست
ج -رسی.گی به موضوع با لحاظ کلیه جوان

امر از جمله اهمیت جمرم ارتکمابی و

منافع مجنی علیهم و سن و ناتوانی متهمین و نالمش آنمان در ارتکما
راستای اجرای ع.الت نیست

جمرم ادعمایی در

»

در چنین فرضی اساسنامه دیوان برای شورای امنیت به عنوان ارجاع کنن.ه وضمعیت
به دیوان حق اعتراض نسبت به تصمیم دادستان را در نظر گرفته است (بنم 3 .مماده 53
اساسنامه دیوان) پیرو این اعتراض ،شعبه مال.ماتی میتوان .تصمیم اتخاذ شم.ه از ناحیمه
دادستان راجع به ع.م پیگیری قضیه را مورد بررسی قرار ده .و از دادستان نیز بخواهم.
که در تصمیم خود بازنگری کن .لفا میتوان گفت که مستن .به مواد اساسنامه نیز حتمی
در فرض ارجاع یک وضعیت توس شورای امنیت ،تصممیم بمه شمروع بمه تعالیم

یما

تحالیق و ادامه آن و یا توقف آن نهایتاً با دادستان دیوان است که البتمه ایمن تصممیم وی
تحت نظارت قضایی شعبه مال.ماتی قرار دارد  1در ادامه بحئ به مورد ارجماعی دارفمور
توس شورای امنیت (قهعنامه  )1593به دادستان دیوان کیفری بینالمللمی ممیپمردازیم
شای .به هنگام تصوی

ماده  13اساسنامه که کشورهای تصوی

کنن.ه در ص.د بودن .تا

از این طریق ارتبماط و تعاممل بیشمتری را میمان سمازمان ململ متحم .و دیموان کیفمری
بینالمللی ایجاد کنن ،.گمان نمیبردن .که یکی از اولین وضعیتهای که به دیوان ارجاع
میشود بر اساس ارجاع شورای امنیت باش .اما این امر خیلی سمریع اتفماق افتماد و در
 31می 2005شورای امنیت با تصوی

قهعنامه  1593وضعیت موجود در دارفمور را بمه

دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع نمود بحران دارفور از فوریه  2003آغاز گردی.
هنگامی که دو گروه شورشمی یعنمی ارتمش آزادی بخمش سمودان و جنمبش عم.الت و
برابری س ح در دست گرفتن .و به تأسیسات دولتی حمله نمودن .ارتش آزادی بخمش
سودان و جنبش اخیر ،حکومت عر
 1همان ،صص 101-99

سودان را متهم نمودنم .کمه بما تبعمیض بمه نفمع
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عر ها ،آفریالایهای سیاه پوست را مورد ظلم و ستم قرار میده .خارطوم بما ترتیم
دادن حم ت هوایی علیه افراد غیر نظامی که شورشیان از میان آنها برخاسته بودنم .بمه
این امر عکسالعمل نشان داد به دنبال بم

بارانهای هوایی ،عملیات نظامی زمینی نیمز

با خ.مت گرفتن قبایل عربی تشکیل یافته در قال

گمروه شمبه نظمامی (جمان جاویم).

صورت پفیرفت طی این عملیاتها ،نالض مکمرر حالموق بشمر و حالموق بشردوسمتانه
بینالمللی صورت گرفت 1عکسالعمل شورای امنیمت در قبمال ایمن وضمعیت ابتم.ا بمه
صورت قهعنامه  1556صورت گرفت که این وضعیت را ته.ی.ی علیه صملح و امنیمت
بین المللی تشخیص داد بع .از گزارش دبیر کمل سمازمان ململ مبنمی بمر عم.م اجابمت
خواستههای شورای امنیت توس سودان ،این شورا طمی قهعناممه  1564بما حمایمت از
ت شهای اتحادیه آفریالا ،از دبیر کل ململ متحم .خواسمت کمه سمریعاً یمک کمیسمیون
تحالیق بینالمللی راجع به جنایات ارتکابی در دارفور تشکیل ده .این کمیسیون مرک
از پنج کارشناس برجسته بینالمللی تشکیل ش .کمیسمیون ممفکور پمس از بررسمی در
ابعاد قضیه ،ماهیت ایمن اعممال را جنایمات علیمه بشمریت تشمخیص داد پمس از ایمن
گزارش ،شورای امنیت وضعیت دارفور را به دادستان دیوان ارجاع داد پیرو این ارجاع،
دادستان دیوان تحالیالات وسیعی را در خصو
دیوان دستور جل

ایمن وضمعیت انجمام داد و نهایتماً نیمز

و بازداشت دو متهم اصلی این جنایت یعنی «احمم .همارون» وزیمر

کشور وقت سودان و «علی قشی » فرمان.ه شبه نظامیان فوق االشاره را صمادر نمموده و
از کشورهای عضو شورای امنیت اعم از آنها که عضو دیوان هسمتن .یما خیمر ،اعضمای
دیوان و همچنین ع وه بر کشور سودان از کشور مصر ،اریتمره ،جمهموری دموکراتیمک
اتیوپی و لیبی نیز تالاضای بازداشت و تحویل این متهمان را نموده است  2الزم بمه ذکمر

 1زمانی ،سی .قاسم ،دیوان کیفری بینالمللی؛ بیمها و امی.ها مجله پژوهشهای حالوقی ،1383،شمماره
2
 2به نالل از سایت اینترنتی:
htpp //: www.icc-cpi.int/caases/Darfur/c/0205//: c0205-doc.html
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است دیوان دستور بازداشت عمر البشیر (ريیس جمهور سودان) را نیز صمادر نممود بمه
این ترتی

این اولینبار در تاریخ دادرسی دیوان است که یک ريیس دولت که هنموز در

رأس ق.رت است به عنوان متهم بینالمللی ،در مورد وی اتخاذ تصمیم میشود
 -3-3-3طرح شکایت از جانب دادستان
یکی از ویژگیهای نظام دادرسی در دیوان کیفری بینالمللی ،تفکیک مراحل تحالیمق
و محاکمه است ب.ین ترتی  ،تمامی اق.اماتی که به مهیا ش.ن پرون.ه به منظمور سمامان
دادن محاکمهای دقیق ،موثر و عادالنه انجام میگردد در دادسرای دیوان و تحت ریاست
و نظارت دادستان خواه .بود در دیوان بینالمللی کیفری ،سیستم ارجاع مستالیم پرون.ه
به دادگماه وجمود نم.ارد و نالمش دادسمتان در تصممیم بمه تعالیم

و مم.یریت قضمایی

موضوعات داخل در ص حیت این مرجع ،بسیار حساس است به موجم

بنم 3 .مماده

 13اساسنامه دیوان ،یکی از سازوکارهای اعمال به آغاز ص حیت در دیوان ،اق.ام خمود
دادستان است که به اعتبار سمت و اختیاراتش صورت ممیگیمرد بمه موجم
دادستان میتوان .به ابتکار خویش و به اعتبار اط عاتی که از اشخا
به دست میآورد تحالیالاتی را در خصو

مماده 15

و مراجع مختلف

مورد آغاز نمای .و اگر به این نتیجه برس .که

مبنای معالول برای توسعه تحالیالات وجود دارد ،درخواستی را به انضممام کلیمه اسمناد و
م.ارک مثبتهای که جمعآوری کرده است ،برای گرفتن مجوز تحالیق به شمعبه مالم.ماتی
تسلیم نمای.
 -1-3-3-3آیین تحقیق به ابتکار دادستان
سا زو کار شروع تحالیالات به ابتکار دادستان و کیفیت تنظیم و سمامان یمافتن آن ،در
ماده  15به کیفیت زیر تعیین گردی.ه است :اوالً دادستان میتوانم .بمر اسماس اط عمات
واصله از منابع متنوعی که در اختیمار دارد اعمم از رسمانههمای گروهمی منهالمهای و یما
بینالمللی و همچنین سازمانهای دولتی ،بین دولتی و یا مردمی و در خصو

جنایاتی

که داخل در ص حیت دیوان است ،به ابتکار خود اق.ام به تحالیالات نمای .دوممین گمام
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دادستان وفق بن 2 .ماده  15صحت سنجی اط عمات واصمله اسمت دادسمتان در مالمام
سنجش میزان اهمیت ،صحت و قابلیت اعتنای اط عات واصله بر میآی .در این راسمتا
دادستان میتوان .اط عات تکمیلی را از دولتها ،نهادهای سمازمان ململ ،سمازمانهمای
بینال.ولی و یا غیردولتی و یا هر منبع قابل اعتماد دیگر کمه مالتضمی ب.انم .درخواسمت
کن .و همچنین ممکن است شهادت کتبی یا شفاهی در مالمر دیموان اخمف کنم .در ایمن
مالهع دادستان بای .اع م نمای .که آیا مبنای معالول برای توسعه تحالیالماتش وجمود دارد
یا خیر اگر پس از تحالیالات ابت.ایی دادستان به این نتیجه برس .که اط عات بمه دسمت
آم.ه ،مبنای معالولی برای انجام تحالیالات موسع را فراهم نمیآورد ،مرات

را بمه اطم ع

کسانی که اط عات را در اختیار وی نهاده بودن .میرسان .عم.م احمراز مبنمای معالمول
برای توسعه تحالیالات از سوی دادستان به این معنا نیست که دادستان به ادله بعم.ی کمه
توجیه کنن.ه مبادرت به تحالیالات وسیع است بی توجه باش .اما اگمر دادسمتان بمه ایمن
نتیجه برس .که مبانی معالول برای انجام تحالیالات وجود دارد ،مم.ارکی کمه جممعآوری
کرده است را برای ص.ور مجوز قانونی شمروع بمه تحالیمق بمه شمعبه مالم.ماتی تسملیم
می نمای .تا این مرجع در با

اق.ام دادستان در بررسی وضعیت مزبور و ورود به کس

اط عات دقیق و بررسی ناتوانی و یا ع.م تمایل احتمالی دولت ذیرب به اعمال نظارت
قانونی خود بپردازد در این مالهع برای بزهدی.گان امکان ویمژهای در نظمر گرفتمه شم.ه
است برای نخستین بار در نظام ع.الت کیفری بینالمللی ،قربانیان ممیتواننم .اظهمارات
خود را منهبق بر قواعم .دادرسمی و ادلمه در شمعبه مالم.ماتی ثبمت نماینم .اگمر شمعبه
مال.ماتی ،پس از بررسی درخواست توأم با ادله به این نتیجه برسم .کمه مبمانی معالمولی
برای انجام تحالیالات وجود دارد و به نظر میرس .که موضوع نیمز داخمل در صم حیت
دیوان باش ،.ب.ون این که حق مکتسبی در قابل پفیرش بودن موضوع داشته باش .و این
تصمیم تاثیری در تصمیمات بع.ی دیوان در با

ص حیت و قابلیت پمفیرش بگمفارد،

آغاز تحالیق را تجویز میکن 1 .در عین حال ،اگر شعبه مال.ماتی برخ

نظمر دادسمتان،
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با عنایت به ادله و م.ارک موجود ،مبانی معالول در پرداختن دیوان به موضموع را احمراز
ننمود و نتیجتاً رأی به ع.م تجویز توسعه تحالیالات صادر نممود ،بماز ایمن عم.م تجمویز
تحالیالات توسعه شعبه مال.ماتی ،مانع طرح درخواست بع.ی دادستان به استناد وقمایع و
یا اسناد ج.ی .در خصو

هممان وضمعیت نخواهم .بمود همانگونمه کمه از صمراحت

اساسنامه به خوبی بر میآی ،.شروع تحالیالات توسم دادسمتان منموط بمه احمراز مبمانی
معالول در خصو

موضوع است و اما منظور از مبنای معالول که در بن 3 .ماده  ،15بن.

 1ماده  18و قسمت الف بن 1 .ماده  53به کار رفتمه اسمت چیسمت؟ بم.یهی اسمت در
مرحلهای که دادستان صرفاً بنا دارد تصمیمگ یمری کنم .کمه آیما بمه تحالیالمات دامنمهدار
مبادرت نمای .یا خیر ،اساساً ادله قابل توجهی در اختیار ن.ارد ،از اینمرو آسمتانه قم.رت
اثباتی آنها نیز نمیتوان .چن.ان رفیع باش .دالیلی که دادستان به شمعبه مالم.ماتی بمرای
ص.ور اجازه تحالیق ارايه مینمای .قاع.تاً از حیئ قوت و اهمیت نممیتوانم .همسمن
دالیلی باش .که متعاقباً به منظور دفاع از قابل پفیرش بودن و یا صم حیت دیموان بایم.
ارايه گردد سخن از اینکه چه نوع دلیل میتوان .مبنای معالول را در نظر شعبه مالم.ماتی
تشکیل ده .در مبحئ مستاللی مورد بحئ میباش .لکن اجمماالً بایم .گفمت منظمور از
مبنای منهالمی در مماده  18کمه دلیلمی بمرای شمروع بمه تحالیمق اسمت ،نبایم .بما سمایر
اصه حات مشابه از جمله مبانی کافی و زمینههای معالول ،یکی دانسته شود چرا که در
این مرحله ابت.ایی ،مالصود وجود اموری است که دادستان را مجما

نمایم .کمه شمروع

تحالیالات میتوان .با کشف جنایت قابل پفیرش در دیوان بینجامم .و در عمین حمال در
چارچو

اه.ا

دیوان نیز صورت بگیرد همچنین گفتمه شم.ه اسمت ،مبمانی معالمول،

«اموری هستن .که در ارزیابی مال.ماتی جنبههای مختلف اط عات واصله ،ممورد توجمه
قرار میگیرن » .طبق مالرراتی که دفتر دادستان تعیین کرده تمام موارد بن 1 .ماده  15سمه
مرحله را در دفتر دادستان سپری میکنن :.مرحله نخست :بررسی مال.ماتی بمرای احمراز
میزان اهمیت و واقعیت مکاتبات؛ مرحله دوم :ورود به مسايل جزییتر اط عات واصمله
194
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در خصو

واقعیات من.رج در آن و بررسی مال.ماتی ص حیت و قابلیمت پمفیرش؛ و

مرحله سوم :تحلیل کامل و برنامهریزی جهت اق.ام در این مرحله وجود مبنای معالمول
برای اق.ام قضایی اع م میشود  1به نظر ت.وین ماده  15اساسنامه دیوان ،باعئ گردیم.ه
که هر وقت کشورهای عضو و یا ص حیت.ار و همچنین شورای امنیت در ارجماع یمک
وضعیت و یا به عبارتی در طرح یک دعوی و شکایت به دیوان ،از خود بی میلی نشمان
دهن .در این صورت ،دادستان بتوان .خود با جمعآوری اط عات ،مسمتالیماً موضموع را
پیگیری و مظنونین و متهمین احتمالی را مورد پیگرد قرار ده .همچنین یکمی دیگمر از
محسنات قابل توجه وضع این ماده این است که به قربانیان و نجات یافتگمان از جمرایم
امکان میده .که با اع م شکایت و قرار دادن اط عات و منابع خود در اختیار دادستان
بتوانن .در شروع دادرسیها م ثر بوده و بیع.التی که در حق آنها گردی.ه ،تا حم.ودی
بتوانن .به آن دسترسی پی.ا نماین.

2

 -2-3-3-3رویه عملی دیوان
نخستین پرون.های که در سال  2006به ابتکار دادسمتان تحالیالمات ابتم.ایی آن آغماز
گردی .مربوط به وضعیت کلمبیا است که این تحالیالمات همچنمان اداممه دارد وضمعیت
کنیا نیز از مهمترین پرون.ههای است که در دیوان به ابتکمار دادسمتان و در پمی وصمول
اط عات داير بر وقوع جنایات در آن کشور پمس از انتخابمات دسمامبر  2007و ژانویمه
 2008حادث ش ،.تشکیل گردی .دادستان تحالیالمات خمود را در فوریمه  2008در ایمن
رابهه آغاز نمود در  9جوالی  2009انجممن شخصمیتهمای بلنم .مرتبمه آفریالمایی بمه
ریاست کوفی عنان نام افرادی را که در جریان جنایات واقع ش.ه مالصر ممیدانسمتن .بمه
صورت محرمانه به دفتر دادستان اع م نمود و در  5نوامبر دادستان بمه ريمیس جمهمور
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کیباکی و نخست وزیر وی اودینگا اع م نمود که مواردی از جنایات علیمه بشمریت در
آن وقایع رخ داده است و در صورتی که مراجع ملی به فجمایع مزبمور رسمی.گی نکننم.
دادستان به مناسبت وظایف و اختیاراتش به آن خواه .پرداخت هر دو مالام فوق المفکر
قول دادن .تا با دیوان همکاری کنن .الزم به توضیح است که در طول مفاکرات تشمکیل
دیمموان ،دولممتهمما حاضممر نبودنمم .دادسممتان دیمموان دارای اختیممارات وسممیعی همچممون
دادستانهای داخلی باش .و در پی آن بودن .که اقت.ارات وی تا ح .امکان تحت کنتمرل
باش .شرط ضرورت اخف مجوز از شعبه مال.ماتی ،یک ابزار کنترلمی مناسم

اسمت تما

دادستان نتوان .با اغراض سیاسی محض به اق.ام قضمایی علیمه دولمتهما بپمردازد ایمن
نظارت زودهنگام شعبه مال.ماتی به مثابه یک تضممین بمرای حاکمیمت دولمتهما بموده
است

1

نتیجهگیری:
دادسراها به عنوان مبناییترین نهاد در ساختار نظام ع.الت کیفری ،اقم.ام بمه کشمف
جرم و تعالی

و تحالیق از متهم و جمعآوری و حفظ آثار و ادله ارتکا

جرم نموده تما

حالوق افراد جامعه (اعم از بزهدی.ه ،شاکی و حتی خود متهم) محفوظ و نظمم و امنیمت
قضایی و اجتماعی حاصل شود و این نهاد برای حفظ حالموق عمموممی و نظمارت بمر
حسن اجرای قوانین و تعالی

کیفری بزهکاران ،بر طبق مالمررات قمانونی انجمام وظیفمه

میکن ،.که این وظایف را دادستان که در راس مالامات دادسرا است بمه عنموان نماینم.ه
دادسرا انجام میده .در دادسراهای ایران ب.نه دادسرا از دادستان و بازپرس و دادیمار و
کارمن.ان اداری تشکیل ش.ه است در حالیکه در دادسرا دیوان بینالمللی کابینهی دادسرا
از دادستان و چن .معاون تشکیل ش.ه است ،و در هر دو مورد دادستان به عنوان نماین.ه
دادسرا عمل میکن .اما دادسرا در دیوان به عنوان رکن ج.اگانه بمه طمور مسمتالل عممل
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میکن .اما دادسرا در ایران هر چن .طبق اصول به عنوان نهادی مستالل عمل میکنم .امما
ممکن است در برخی موارد تابع قضات دادگاه کیفری باشن .مانن .اینکه قضمات دادگماه
نالض تحالیالاتی در پرون.ه مشاه.ه کنن .و رفع نالایص را دادسمرا درخواسمت نماینم .و
در ایران ما دادسراهای متفاوتی داریم ماننم .دادسمرای دیوانعمالی کشمور کمه در معیمت
دیوانعالی کشور فعالیت میکن .و دادستان کل کشور در راس آن است ،دادسرای نظامی،
دادسرای عمومی و انال

 ،دادسرای نوجوانان و دادسرای ویژه روحانیت وجود دارنم،.

در حالیکه در دادسرای دیوان بمینالمللمی یمک دادسمرا وجمود دارد همانگونمه کمه در
دادرسی کیفری داخلی ،نالهه آغاز به تحالیق در خصو
بزه دی.ه ،اع م جرم توس اشخا

قضایا حسم

ممورد شمکایت

و یا اط ع یافتن خود دادستان و یا متعاقباً اق.ام بمه

تحالیالات میباش ،.در دادرسی جزایی بینالمللی نیز ایمن شمیوه برقمرار اسمت بنمابراین
میتوان نتیجه گرفت دادسرا و نماین.گان آن در دیموان بمینالمللمی اختیمارات بیشمتری
نسبت به دادسرای داخلی از جمله دادسراهای ایران را دارا میباش.
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