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چکیده:
وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد حقوق بشری همگی ناشی از شننات و احتنرا بنه وجنود ررامن
ذاتی برای افراد می باشد .ررام ذاتی انسان ایجاب مینماید ره در فرآیند رسیدگی های ریفری الزاماتی
در راستای حفظ و رعای این شاتصه جه حمای از حقوق طرفین مخامصه تصوصنا متهمنین پنی -
بینی گردد .در این راستا رعای حقوق شهروندی موجب گردیده اس  ،نظارت قضایی بر عملکرد مقامات
قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ ره با حقوقاساسی افراد در ارتبنا منی باشنند منورد توجنه
تاص واضعین دیوان قرارگیرد .دیوان ریفری بین المللی بر اینن مبننا رنه بنه مهمتنرین جنرا م بنین المللنی
رسیدگی نموده و مرتکبین اینگونه جرا م را مصون از تعقینب و مجنازات بناقی نگن،ارد ،بنا اراده ار رین
رشورها تشکیل گردید .نکته حا ز اهمی در رسیدگی های دیوان ح،ف مقنا بنازپرب بنه عننوان مرجنع
تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد ره این امر نیز ناشی از احترا به حقوق طرفین دعوی تصوصا
متهمین می باشد .دادستان پس از اطالع از ارتکاب جرا م مشمول صالحی دیوان بر اساب مکانیسنم پنی
بینی شده دراساسنامه و قواعد دادرسی و ادله ،ضمن ارزیابی قضایای مزبور مبادرت بنه انجنا تحقینق و در
صورت اقناع تعقیب مرتکبین مینماید .لیکن اقدامات وی اعنم از جمنع آوری اطالعنات و ارزینابی آنهنا،
احضار یا جلب متهمین یا استماع شهادت شهود و یا سایر ادله دیگرره در فرآیند رسیدگی الز و ضروری
میباشد آزادانه نمیباشد ،بلکه منو به ات ،مجوز از شعبه مقدماتی می باشد .پس از صدور ریفرتواسن
و ارسال پرونده به شعب بدوی نیز نظارت شعب بدوی در راستای رسیدگی به اتهامنات انتسنابی در مرحلنه
مقدماتی و شعب استیناف نیز در راستای احکا صادره در مرحله بدوی استمرار دارد.
واژگان کلیدی :نظارت قضایی ،تعقیب ،دادستان ،دیوان بین المللی ریفری.

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران.
** استادیار دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) ramezani@USC.ac.ir
*** استادیار دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.
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مقدمه
به لحاظ اینکه جنایات بین المللی اصوال بصورت سازمان یافته و توسط اشخاصی ارتکاب می یابنند
ره مناصب باالی حکومتی دارند ،شروع به تعقیب در دادرسی های ریفری بین المللی ،امری بسنیار
حساب اس

و چنانچه از ساز و رار های مناسب برتوردار نباشد چه بسا ره به جای اعناده نظنم از

دس رفته بین المللی به مخدوش شدن هنر چنه بیشنتر آن رمنا نمایند، .صنابر )177:1388 ،لن،ا
اساسنامه دیوان ریفری بین المللی سنعی نمنوده رنه در فرآینند تعقینب و تحقینق از آینین دادرسنی
تاصی تبعی نماید ره ضمن احترا به وجود ررام برای افراد تح تعقیب و قربانیان ،موجبنات
رسیدگی منصفانه و رعای اصل تساوی سالحها را نیز در رسیدگی های تنوی بنه نحنو شایسنته
فراهم و اجرا نماید ره این مهم نینز برگرفتنه از آینین دادرسنی رشنورهای پیشنگا در اینن حنوزه
همانند ایتالیا و آلمان می باشد ،ره در قوانین توی در راستای انجا تحقیقات مرجعی بنی طنرف
را در مواردی ره نقض حقوق افراد من جمله سلب یا محدودی آزادی یا نقض حنریم تصوصنی
آنها را ایجاب می نماید پی بینی نموده اند .در دیوان ریفری بین المللی نیز دادستان فاقد اسنتقالل
در صدور دستورات و تصمیم گیری های توی می باشد و تح نظنارت قضنایی مرجعنی دیگنر
ره همان شعبه مقدماتی می باشد قرار دارد .در واقع شنعبه مقندماتی بنه نحنوی در راسنتای رعاین
حقوق متهمین و احترا به آن و نیزجلوگیری از اعمال غرض ورزی دادستان و جلوگیری از تطای
وی در تصمیم گیری های قضایی شکل گرفتنه اسن  .دادسنتان دینوان در مراحنل مختلن

تحن

نظارت شعبه مقدماتی می باشد و پیرامون مجوز شروع به تعقیب ،مجوز انجا تحقیقات و بازداشن
افراد مستقال فاقد اتتیار بوده و به نحوی نق وی در اینن تصنوص را منی تنوان نقشنی پیشننهادی
دانس  .در واقع رار شعبه مقدماتی به نظارت بر عملکرد دادستان محندود اسن  .در اینن مقالنه بنه
دنبال آن هستیم ره ابتدا به بررسی ساتتار دیوان اشاره داشته و سپس به نحنوه تعقینب و تحقینق در
جنایات بین المللی اشاره و فرآیند مزبور را مورد بررسی قرار دهیم و ضمن توصی رامل وظنای
و اتتیارات دادستان و شعب مقدماتی ،بندوی و اسنتیناف در دینوان ،نتیجنه گینری نمناییم رنه آینا
وجود یا قاضی ناظر در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند شعبه مقدماتی مناسنب اسن ینا تینر
مضافا برآنکه شعب بدوی و استیناف چگونه بر امر تعقیب و تحقیق تا زمان قطعی احکنا نظنارت
قضایی توی

را اعمال می نمایند.

 .1ساختار و تشکیالت دیوان بین المللی کیفری
ارران دیوان را از لحاظ ساتتاری می توان بنه دو ررنن قضنایی و اداری تفکینا و تقسنیم نمنود.
ارران قضایی دیوان بخ و قسمتی از تشکیالت دیوان می باشد ره ماهیتی صرفا قضنایی دارا منی
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باشد .و ارران غیرقضایی دیوان بخ ها و قسم هنایی از تشنکیالت دینوان منیباشند رنه مناهیتی
غیرقضایی را داراس
از.1:دادستانی .2بخ

و امور اداری دیوان را عهده دار می باشد .ارران قضایی دیوان عبارت اسن
تحقیقات مقدماتی  .3بخ

بدوی .4بخ

استیناف یا تجدیند نظنر .5هینات

ر یسه.
ارران غیر قضایی دیوان نیز شامل مجموعه رشورهای عضو و دبیرتانه دیوان می باشد.
 .1-1بخش های قضایی دیوان (شعب دیوان)
بخ های قضایی دیوان ریفری بین المللی شامل؛ شعبه مقدماتی یا پی

محارمه و شنعبه بندوی و

شعبه تجدیدنظر میگردد .شعبه مقدماتی انجا تحقیق و تعقینب و جلنب و بازداشن

منتهم و تاییند

اتهامات مورد نظر دادستان را بر عهنده دارد .شنعبه ینا شنعب بندوی وظیفنه رسنیدگی بنه اتهامنات
متهمان و صدور حکم و شعبه تجدیدنظر ،پژوه تواهی ،استیناف و تجدیدنظر نسنب بنه احکنا
صادره را بر عهده دارد .در ادامه به بررسی هنر ینا از بخن هنای من،رور و حندود اتتینارات و
نظارت آنها بر فرآیند تعقیب و تحقیق در قضایای مورد بررسی در دیوان تواهیم پردات .
ال  .هیئ ر یسه دیوان :1حوزه های اصلی مسئولی هیئ ر یسنه شنامل حنوزه هنای قضنایی،
قضایی و اداری و روابط با تارج از دیوان می باشند .هیئن
معاون اول و معاون دو می باشد ،ره با ار ری

ر یسنه مررنب از ینا ر نیس و ینا

مطلق آراء  1۸قاضی دیوان برای مدت زمنانی سنه

ساله انتخاب می گردند .انتخاب مجدد آنها برای یا مرتبه بالمانع می باشد .همه قضات بنه عننوان
اعضای تما وق  ،در بخ های مختل دیوان به تدم می پردازند .در صورت ع،ر ر نیس ینا
عد صالحی وی ،سلب شرایط قانونی) معناون اول جانشنین وی منیگنردد و در صنورت سنلب
شرایط قانونی یا عد صالحی ر یس و معاون اول ،معاون دو جانشین ر یس تواهد شد.

ب .بخ مقدماتی : 2انجا تحقیقات مقدماتی را منی تنوان عمنده فعالین شنعبه مقندماتی بینان
داش ؛ بدین توضیح ره از آغاز ارجاع قضیه ای به دیوان فعالی شعبه مقندماتی شنروع و تنا تاییند
اتهامات انتسابی و ارسال پرونده به شعبه بدوی استمرار می یابد؛ به طور تالصنه منی تنوان اینگوننه
بیان داش ره شعبه مقدماتی نق مرجع تحقیق در دادسرا را در حقوق داتلنی ایفناء منی نمایند و
نق

دادستان را نیز می توان تا حدودی به منزله ضابظ در حقوق داتلی در نظنر گرفن  .چنرا رنه

نهاد مزبور هیچ گونه اتتیاری در راستای صندور دسنتورات و ینا قرارهنا نندارد و صنرف اا بنر اسناب
دستورات شعبه مقدماتی و زیر نظر آن انجا فعالی منی نمایند .شنعبه مقندماتی هندف تسنریع در
رسیدگی و مراقب

از حقوق مظنونان و جنبه ویژه ای ازعدال

اس  ،بدیهی اسن

رنه تناتیر منی

1. the Presidency
2. the Pre-Trial Division
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تواند بر آن تاثیرگ،ار باشد، .مرگاال میچرال :2006 ،1پ)1۸۸
شعبه مقدماتی ضمن آنکه تمایم
حمای

از حقوق مظنونین در مرحله تحقیق و حفظ منافع قربانیان و شهود به ویژه حمای از امنین

جسمانی و روانی آنها و نیز رعای
در جه

دارسی را در طول تحقیقات تضنمین منی رنند ،در راسنتای

شان و منزل

اتخاذ اقداماتی در راستای حمای

آنها نیز گا بر می دارد ،به دنبال همکاری دولتهنا

از منافع اطراف دعوا تصوصا قربانینان نهنایی نینز منی

باشد.
شعبه مقدماتی مررب از حداقل  6قاضی می باشد ره بر اساب طبیع
هر بخ

و صنالحی

و تجربه دراین تصوص انتخاب میگردند ،به نحوی ره هر ردا از بخن

مربوطنه بنه
هنا بنه شنکل

مقتضی دارای اعضایی باشند ره صالحی تخصصی در حقوق و آیین دادرسی و حقوق بین الملنل
را دارا باشند .بخ مقدماتی اساسا مررنب از قضناتی تواهنند بنود رنه دارای تجربنه در دادرسنی
ریفری باشند .وظای شعبه مقدماتی توسط سه قاضی از بخن مقندماتی ینا ینا قاضنی از همنین
بخ مطابق قواعد دادرسی و ادله دیوان انجا می پ،یرد .مرحله تحقیقات مقدماتی را می تنوان بنه
دو مرحله تقسیم نمود:
 .1تحقیقات مقدماتی قبل از صدور تایید اتهامات
 .2تحقیقات مقدماتی بعداز صدور تایید اتهامات
عملکرد شعبه مقدماتی در مرحله اول را میتوان عمدتا نظارتی بینان داشن  ،چنرا رنه دادسنرا و
شخص دادستان اقدا به ارا ه دالیل و مدارک دال بر تعقیب و ینا عند تعقینب شنخص منتهم و ینا
تقاضای دستوراتی در تصوص جمع آوری دالیل پیرامون تعقیب یا عد تعقیب شخص متهم را از
شعبه مقدماتی می نماید و شعبه مقدماتی نیز بر این اساب اقدا به صدور دستوراتی حول این محور
می نماید .مرحله دو را میتوان مرحله تخصصی و اعمنال و اجنرای وظنای

تخصصنی دینوان ،از

حیث صالحی و وظای آن دانس چرا ره در این مرحله دیوان نسب به صدور قرارهای نهنایی و
ارجاع پرونده به دادگاه بدوی اقدا می نماید.
فلسفه وجودی وضع و ایجاد شعبه مقدماتی در دیوان ریفری بین الملل ،نظارت مرجع مزبور بنر
مرحله تعقیب و تحقیق توسط دادستان می باشد و دادستان می بایسنتی هرگوننه اقندامی در راسنتای
تعقیب و تحقیق را به اطالع شعبه مقدماتی رسانده و در صنورت موافقن شنعبه من،رور ،مجناز بنه
اقدا به تعقیب و تحقیق می باشد .در واقع شعبه مقدماتی تا حد زیادی اثربخشی و استقالل دادستان
را ترسیم می رند .مطنابق اساسننامه دینوان و آینین دادرسنی و ادلنه آن وظنای شنعبه مقندماتی را
میتوان موارد زیر بیان داش :
1. Mirgala Michela
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. 1در صورت تشخیص دادستان مبنی بر عد وجود دالیل قنانع رنننده پیرامنون عند رسنیدگی
موضوع ره این تشخیص نیز صرفاا در راستای عد اجرای عدال
به اطالع شعبه مقدماتی برسد، .قسم

میباشد تصمیم مزبورمی بایسنتی

ج بند  1ماده  53اساسنامه دیوان ریفری بین المللی)

 .2در صورت ت شخیص دادستان مبننی بنر عند رسنیدگی موضنوع ،شنعبه مقندماتی منی توانند
تصمیم اتخاذ شده از ناحیه دادستان راجع به عد پیگینری موضنوع رامنورد بررسنی قنرار داده و از
دادستان بخواهد در تصمیم تود بازنگری نماید، .بند  4ماده  53اساسنامه دیوان ریفری بین المللی)
 .3در صورت تقاضای دادستان ،شعبه مقدماتی ،دستورات و قرارهایی را رنه بنرای تحقینق الز
می باشد صادر می نماید، .قسم

ال

بند  3ماده  57اساسنامه دیوان ریفری بین المللی)

 . 4پس از مالحظه نظریات رشورهای ذینفع در موارد تاص و به جه فقدان مراجع مسنئول و
یا فقدان هیئ حارمه قضایی صالحی دار و اینکه رشوری قادر بنه اجابن درتواسن همکناری
موضوع بخ نهم اساسنامه نباشد ،مرجع م،رور می تواند مجوزی به دادستانی اعطناء نمایند تنا در
محدوده بخ م،رور ،تحقیقات تاصی را در قلمرو یا رشور عضو و بدون جلب همکناری آن
رشور انجا دهد، .قسم د بند  3ماده  73اساسنامه دیوان ریفری بین المللی)
 .5پس از وجود و ارا ه دالیل رافی دال بر انتساب بنزه بنه شنخص منتهم و درتواسن تعقینب
توسط دادستان ،شعبه مقدماتی با بررسنی درتواسن دادسنتان و دالینل و اطالعنات ارا نه شنده بنا
وجود شرایط متقاعد رننده ای اقدا به صدور دستور بازداش

می نماید، .بند  1مناده  5۸اساسننامه

دیوان ریفری بین المللی)
 . 6اصالح دستور بازداش ازحیث راه ینا افنزای جنرا م و تخفین ینا تشندید قنرار بننابر
تقاضای دادستان و در صورت وجنودقرا ن رنافی و متقاعند شندن شنعبه مقندماتی بنر عهنده شنعبه
مقدماتی می باشد، .بند  6ماده  57اساسنامه دیوان ریفری بین المللی)
 . 7احضار شنخص منتهم بننابر تقاضنا و درتواسن دادسنتان ودر صنورت متقاعند شندن شنعبه
مقدماتی باوجود قرا ن رافی دال بر انتساب بزه به شنخص منتهم از دیگنر وظنای شنعبه مقندماتی
باشد، .بند  7ماده  5۸اساسنامه دیوان ریفری بین المللی)

ج.دادسرا :1نهاد یا اداره دادستانی یکی از چهار نهاد دادگاه بین المللی ریفری اس  .اینن نهناد
توسط دادستان اداره و سرپرستی می شود ره توسط مجلس رشنورهای عضنو انتخناب منی گنردد.
دادسرا به عنوان ررن مستقلی از دیوان در انجا وظای و عملکرد توی مستقل عمل می نمایند.
این اداره متصدی دریاف اطالعات مربو به جرا منی اسن رنه در صنالحی دینوان منی باشند.
همچنین وظیفه بررسی اطالعات م،رور ،هدای در امنر تحقینق ودفناع از ریفرتواسن در مقابنل
دادگاه بر عهده دادسرا می باشد .اداره امور دادستانی بر عهده دادستان می باشد ره برای اداره امور
1 Office of the Prosecutor
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دادستانی دارای اتتیارات رامل اس  .دادسنتان بنا رای ار رین

مطلنق دولن هنای عضنو انتخناب

تواهد شد .معاونان دادستان نیز به همین ترتیب بر اساب فهرستی ره ازسوی دادستان ارا نه تواهند
شد انتخاب می شوند .برای هر پس

تالی معاونن

دادسنتانی ،دادسنتان سنه نفنر داوطلنب معرفنی

تواهد ررد .دادستان و معاونان دادستان ،وظایفشان را بنرای مندت  9سنال انجنا تواهنند داد ،بنه
عبارت دیگر دادستان و معاونان وی با رای ار ری

مطلق مجمنع دولن هنای عضنو بنرای مندت 9

سال انتخاب می گردند .ره در این مدت متصدی امور محول می باشند .از لحاظ صنفات و شنرایط
اتالقی در راستای بر عهده گرفتن پس های مزبنور منی بایسنتی واجند سنجایای عنالی اتالقنی و
صالحی

رافی و تجربه عملی قابل توجهی در تعقینب امنور ریفنری ینا محارمنات جزاینی داشنته

باشند .ضمن آنکه می بایستی شنات عالی و تسنلط عملنی بنر حنداقل یکنی از زبنان هنای رناری
دیوان داشته باشند .دادستان و معاونان دادستان ،می بایستی از اتباع رشنورهای مختلن باشنند و بنه
طور تما وق نیز انجا وظیفه تواهند نمود .دادستان و معاونان وی منی بایسنتی از اشنت ال بنه هنر
ش لی ره ممکن اس با وظای آنها در امر تعقیب متهمنین ناسنازگار باشند ،ینا موجنب تردیند در
استقالل آنها بشود تودداری نمایند .آنان میبایستی از اشت ال حرفه ای به هر شن ل دیگنری امتنناع
نمایند .هیئ ر یسه می تواند دادستان یا معاون وی را حسب درتواس آنها از رسیدگی به پروننده
معینی معاف نمایند، .ماده  42اساسنامه دیوان ریفری بین المللنی) در نظنا قضنایی اینران نینز ،و بنه
موجب ماده  17نظارت بر رفتار قضات ،قضات دادگستری از اشت ال به فعالیتهای دیگر منع گردیده
اند .بند 2ماده مزبور بیان می دارد« :مرتکبان هر یا از تخلفات ذیل با توجنه بنه اهمین

و شنرایط

ارتکاب ،به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه هش تا سیزده محکو میشنوند :اشنت ال همزمنان بنه
مشاغل م،رور در اصل یکصد و چهل و یکم  )141،قانون اساسی یا رارشناسی رسمیدادگسنتری،
مترجمی رسمی ،تصدی دفتر ازدواج ،طالق و اسناد رسمی و اشت ال به فعالیتهنای تجناری موضنوع
ماده  )1،قانون تجارت» .بنابراین قضات شناغل در نظنا قضنایی اینران هماننند دینوان ریفنری بنین
المللی از اشت ال به هرگونه فعالی دیگر منع گردینده انند و عند توجنه بنه آن موجبنات مجنازات
متخل

را فراهم تواهد آورد .مجموعه اتتیارات دادستان دیوان ریفری بین الملل را منی تنوان بنه

دو دسته تقسیم نمود:
.1وظای قضایی

.2وظای

اداری

به عمده حدود اتتیارات قضایی دادستان می توان به موارد زیراشاره نمود:
ال  .شروع به انجا تحقیقات بر مبنای اطالعناتی رنه در منورد ینا جنر مشنمول صنالحی
دادگاه به دادستان رسیده اس .
ب .بررسی وضعی

هایی ره ارتکاب ینا ینا چنند جنر مشنمول صنالحی

دادگناه در آنهنا
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،توسط دول

عضو شورای امنی

به دادگاه ارجاع شده اس .

پ.انجا تحقیقات به وسنیله بنازجویی از اشنخاص مظننون و قربانینان ینا شنهود ،جمنعآوری و
بررسی مدارک وانجا تحقیقات در قلمرو یا دول
ت .تجدید نظرتواهی در مورد رأی برا

یا میزان مجازات تعیین شده از سوی شنعبه بندوی و

پاسخگویی به تجدید نظرتواهی شخص محکو علیه و دفاع از دعاوی در دادگاه
ث .انجا سایر اقدامات الز
ج .انجا اقدامات الز بنرای حفنظ محرماننه بنودن اطالعنات و حماین

ازشنهود ،میرعباسنی،

)73 :1394
بنابراین دادستان ممکن اس با وجود یکی از سه شنرایط زینر تحقیقنات را آغناز نمایند .چنون
ماهی مأموری اداره دادستانی این اس ره تحقیقات و تعقیب جرایمنی را رنه در اتتینار دادگناه
قرار دارند ،یعنی جنای نسل رشی ،جنای علیه بشری و جناینات جنگنی ،را انجنا دهند .ضنمن
آنکه از لحظ زمانی ،در یا برهه دیگر و زمانی رنه دولتهنا موافنق تعرین جناینات تجاوزراراننه
باشند ،اداره دادستانی قادر تواهد بود این جنایات را نیز تعقیب نماید .هنگنامی رنه ینا وضنعی
توسط شورای امنی سازمان ملل متحد به وی ارجاع شود ،ره اقدا مزبور تهدیندی بنرای صنلح و
امنی بین المللی باشد ،یا زمانی ره دادگاه مقدماتی ،شنعبه مقندماتی) او را مجناز بنه بنازجویی بنر
اساب اطالعات دریاف

شده از منابع دیگر ،مانند افراد ینا سنازمان هنای غینر دولتنی نمنوده باشند.

دادستان در هر یا از موارد فوق ،بررسی اولیه پیرامون اطالعات دریافتی را انجا می دهند و اگنر
یننا مبنننای معقننول و منطقننی بننرای ادامننه تحقیننق رش ن
دادگستری) درتواس اجازه تحقیق را می نماید.
د) شعبه بدوی :1یکی از ارران قضا ی دیوان ،بخ

نمننود ،وی از دادگنناه مقنندماتی ،پننی
،شنعب) بندوی منی باشند .بخن

دادگناه

بدوی از حداقل  6قاضی تشکیل میشود ره اتتصاص قضات به اینن بخن هنا بنر اسناب طبیعن
وظای و صالحی ها و تجربه قضات انجا می گیرد ،به نحوی ره هر ردا از بخ ها بنه شنکل
مقتضننی دارای اعضننایی باشننند ،رننه صننالحی هننای تخصصننی در حقننوق و دادرسننی ریف نری و
حقوق بین المللی داشته باشند .ضمن آنکنه اساسنا بخن مقندماتی و بخن دادگناه بندوی اساسنا
مررب از قضاتی تواهند بود ره دارای تجربنه در دادرسنی ریفنری باشنند .وظنای شنعب بندوی
توسط سه قاضی از بخ بدوی انجا تواهد گرف  .قضنات بخن بندوی بنرای مندت سنه سنال
انتخاب می گردند .چنانچه پس از انقضای این مدت پرونده هایی نزد آنها مطرح باشد ره منجر بنه
ات ،تصمیم نشده باشد تا اتخاذ تصمیم در سم تود باقی تواهند مانند، .بنند 3مناده  39اساسننامه
دیوان ریفری بین المللی) بنا به تشخیص هیئ

ر یسه ،چنانچه اقتضا نماید و نظر به اینکنه قاضنی ای
1 the Trial Division.
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در مرحله مقدماتی پرونده ای شرر
مقدماتی و یا قضات بخ

بخ

نکرده باشد ،قضات بخ

مقدماتی می توانند به طور موقن

بدوی به طور موق
در بخن

می تواننند در

بندوی انجنا وظیفنه

نمایند .بنابراین جابهجایی از شعبه مقدماتی به شعبه بدوی و بالعکس مانعی نندارد .در نظنا قضنایی
ایران پیرامون جابهجایی قضات جه

رسیدگی به پرونده های ریفری و تجویز چنین اتتیاری هیچ

متن قانونی مصوب نگردیده اس  .بنابراین قضات بایستی درمحنل تندم

تنوی

وشنعبه ای رنه

ابالغ برای وی توسط ر یس قوه قضا یه صادرگردیده اس انجنا وظیفنه نماینند .قضنات در انجنا
وظیفه دارای استقالل رامل بوده ولی در عین حال نمی توانند به فعالیتی بپردازند ره با وظای آنهنا
ناسازگار باشد و یا استقالل آنها را مورد تردید قرار بدهد .قضاتی ره به طور تمنا وقن

در دینوان

انجا وظیفه می نمایند ،نباید به هیچ فعالی حرفه ای دیگری اشت ال داشته باشنند .محنل برگنزاری
جلسات دادگاه ،شهر الهه ،مقر دیوان بین المللی ریفری می باشد ،ره اصنوال جلسنات بنه صنورت
علنی برگزار می گردد .ولی در برتی موارد به منظور حفاظ از اطالعنات حسناب و محرماننه ای
ره به عنوان دلیل قرار اس ارا ه گنردد اینن اجنازه بنه شنعبه بندوی داده شنده اسن رنه جلسنات
دادرسی را به صورت غیرعلنی برگزار نماید .در این راستا بند  2ماده  6۸اساسنامه مقررمی دارد« :به
عنوان است نایی بر اصل علنی بنودن جلسنات دادرسنی رنه در مناده  67مقنرر گردینده و بنه منظنور
حمای از قربانیان و شهود و یا منتهم ،منی تنوان هنر مرحلنهای از مراحنل دادرسنی را بنه صنورت
غیرعلنی ب رگزار نمود و یا اجازه داد ره ارا ه ادله از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل تاص
صورت گیرد .چنین ترتیباتی به ویژه در مورد قربانیان جر تجاوز جنسی ،و طفلی رنه قربنانی جنر
تجاوز یا شاهد آن بوده انجا می پ،یرد .مگر آنکه دیوان با لحاظ رلیه جوانب امر تصوصا نظرات
قربانی یا شاهد ترتیب دیگری را مقرر دارد».
متهم حتی در مواردی ره محارمه به صورت غیرعلنی برگزار می گردد می بایستی در محکمنه
حضور داشته باشد .اصل  165قانون اساسی ایران نیز در تصوص جلسات رسیدگی بینان منی دارد:
«محارمات ،علنی انجا میشود و حضور افراد بالمانع اس مگر آن ره به تشخیص دادگناه ،علننی
بودن آن منافی عف

عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی تصوصی طرفین دعنوا تقاضنا رننند

ره محارمه علنی نباشد».
ماده  352قانون آ ین دادرسی ریفری ره ناظر بنر اصنل  165قنانون اساسنی منی باشند نینز بینان
داشته« :محارمات دادگاه علنی اس  ،مگر در جرا م قابل گ،ش ره طنرفین ینا شناری ،غیرعلننی
بودن محارمه را درتواس رنند .همچنین دادگناه پنس از اظهنار عقینده دادسنتان ،قنرار غیرعلننی
بودن محارم را در موارد زیر صادر میرند:
ال

 -امور تانوادگی و جرا می ره منافی عف

یا تالف اتالق حسنه اس .

 /51فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،47بهار 1399

ب  -علنی بودن ،مخل امنی

عمومی یا احساسات م،هبی یا قومی باشد.

بنابراین در نظا ریفری ایران همانند دیوان ریفری بین المللنی ،اصنل بنر علننی بنودن جلسنات
رسیدگی می باشد .مگر مواردی را ره قانونگ،ار احصاء و است ناء نموده اسن  .بنا اینن تفناوت رنه
درنطا داتلی ،دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان مبنی بر غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی ،مبادرت
به این امر می نماید.
در شننروع محارمننه و رسننیدگی ،مننتهم بایسننتی از اتهامنناتی رننه سننابقا توسننط شننعبه مقنندماتی
احرازشده اس مطلع گردد .بدین منظور ره شعبه بدوی می بایستی متقاعد شنود رنه منتهم ماهین
اتهامات را درک ررده اس  .همچنین از متهم سوال تواهد نمود آیا به مجرمی

تود اعتراف منی

نماید یا آن را انکار می نماید .پیرامون دالیل و ادله ابرازی دادگاه بین المللی ریفری هرگوننه ادلنه
ضروری و مربو به موضوع را اجازه داده اس  .در نظا ریفری داتلی نیز زمنانی اقنرار بنه عننوان
دلیل قابل استناد می باشد ره طریقی داشته باشد ،بدین معنا ره منطبق با واقع باشد .ماده  171ق. .ا
 1392در این تصوص بیان می دارد« :هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جر رند ،اقرار وی معتبر اسن
و نوب به ادله دیگر نمنی رسند ،مگنر اینکنه بنا بررسنی قاضنی رسنیدگی رنننده قنرا ن و امنارات
برتالف مفاد اقرار باشد ره در این صورت دادگاه ،تحقیق و بررسی الز را انجا میدهند و قنرا ن
و امارات مخال اقرار را در رای ذرر می رند» .ضمن آنکه ماده  16۸قانون مزبنور بینان منی دارد:
«اقرار در صورتی ناف ،اس

ره اقراررننده در حین اقرار ،عاقل ،بالغ ،قاصد و مختار باشد» .در ادامه

ماده  169بیان داشته« :اقراری ره تح

ارراه ،اجبار ،شکنجه و ینا اذین

و آزار روحنی ینا جسنمی

ات ،شود ،فاقد ارزش و اعتبار اس و دادگاه مکل اس از متهم تحقیق مجدد نماید» .بننابر منواد
م،رور اقرار در نظا ریفری ایران طریقی داشته و در صورت هرگونه شنا ینا تردیند نسنب بنه
اقر ار صورت پ،یرفته ،قاضنی مکلن

بنه انجنا تحقیقنات و اقنناع وجندانی منی باشند .در فرآینند

رسیدگی در دیوان متهم این حق را دارد ره از شهودی ره علیه وی معرفنی شنده انند ،سنواالتی را
نماید و مطابق همان شرایطی ره شهود علیه وی داشتهاند ،می تواند شهود تود را در جلسنه حاضنر
رند، .ماده  67قواعد دادرسی و ادله) شهادت شهود بایستی همراه با یا تعهند باشند و آن عبنارت
اس از من رسما اعال می نمایم ره من حقیق را تما حقیق را بیان می رنم و هیچ چینزی جنز
حقیق را نمی گویم، .ماده  69قواعد دادرسی و ادله) ضمن آنکه شهادت اعالمنی نینز بایسنتی در
نزد دیوان صورت پ،یرد، .ماده  66قواعد دادرسی و ادله) در حقوق داتلی نیزچنین تشریفاتی برای
شاهد جه ادای شهادت پی بینی گردیده اس  ،بندین نحورنه مناده  210قنانون آ نین دادرسنی
ریفری بیان می دارد« :شاهد و مطلع پی از اظهار اطالعات تود به این شرح سوگند یاد منیرنند:
«به تداوند متعال سوگند یاد می رنم ره جز به راستی چیزی نگویم و تما واقعین را بینان رننم».
قضات شعبه بدوی پس از بررسی دالیل و مدارک و استماع اظهارات متهم می بایستی رای تود را
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با ار ری

سه قاضی حاضر صنادر نمایند ،هنر چنند رنه اساسننامه اتفناق آراء را تشنویق منی رنند.

اساسنامه د یوان ،شعبه بدوی را ملز بنه ارا نه دالیلنی رنه شنامل بینانی رامنل و مسنتدل از اسنتنبا
قضات راجع به ادله و نتایج آن ها می باشد می نماید .البته تما قضات شعبه بدوی بایسنتی در رلینه
مراحل دادرسی و در طول مشاوره ها حضور داشته باشند.
هن) بخ

تجدیدنظر :1آراء صادره از شعب بدوی دیوان قابل اعتنراض و رسنیدگی مجندد منی

باشد .پی بینی اینگونه مکانیسم های نظارتی توسط مرجع عالی بنر تنالی منانع از صندور اقندامات
نامناسب و نیز رفع تطاهای احتمالی می گردد .مرجع صالح جهن رسنیدگی بنه اسنتیناف ،بخن
تجدیدنظر می باشد .بخن

تجدیند نظنر از ینا ر نیس و چهنار قاضنی تشنکیل تواهند شند رنه

اتتصاص قضات به این بخ ها بر اساب طبیع وظای و صالحی ها و تجربنه قضنات انتخنابی
انجا می گیرد به نحوی رنه هنر رندا از بخن هنا بنه شنکل مقتضنی دارای اعضنایی باشنند رنه
صالحی تخصصی در حقوق و آینین دادرسنی ریفنری و حقنوق بنین الملنل داشنته باشنند .شنعبه
تجدید نظر مررب از همه قضات بخ تجدید نظر می باشد .ضمن آنکه قضنات تجدیندنظر بنرای
تما دوره مأموری تود در آن بخن تندم تواهنند نمنود .و اینن تندم منحصنر بنه بخن
تجدید نظر می باشد .و این امر نیز می بایستی در رمال استقالل صورت پ،یرد .قضنات تجدیندنظر
نمیتوانند به فعالی هایی بپردازند ره به باوظای آنها ناسازگار بنوده و ینا اسنتقالل آنهنا را منورد
تهدید قرار دهد .همچنین نبایستی به هیچ فعالی

حرفه ای دیگری اشت ال داشته باشند .در اساسننامه

دیوان این حق برای دادستان و محکو علیه و نیز دادستان ،به قا م مقامی محکنو علینه بنه رسنمی
شناتته شده اس تا نسب به تصمیماتی ره شعبه بدوی دینوان مسنتند بنه مناده  74اساسننامه اتخناذ
نموده اس تجدیدنظرتواهی نمایند .دادستان می توانداز حکم برا صادره به دلیل اشتباه شکلی،
اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تقاضای تجدید نظر نماید .ضمن آنکه محکو علیه نیز میتواند از
یا حکم محکومی صادره به دلیل اشتباه شکلی ،اشتباه موضوعی و یا اشتباه حکمنی و ینا بنه هنر
جه دیگری ره در منصفانه بودن و یا اعتبار مراحنل رسنیدگی و ینا تصنمیم متخن،ه منوثر باشند،
تقاضای تجدید نظر نماید .ضمنا این حق برای دادستان و محکو علیه به رسمی

شناتته شده اس

ره در صورت عند تناسنب جنر و مجنازات بتواننند ،نسنب بنه مینزان مجنازات تعینین شنده نینز
تجدیدنظرتواهی نمایند .عالوه بر احکا نهایی شعبه بدوی ،راجع به مسئله مجرمی یا بنی گنناهی
و همچنین مجازات ،تجدیدنظرتواهی در مورد دسنتورات تناص و قرارهنای اعندادی نینز رنه در
جریان تحقیقات تصمیم گیری شده اند نیز ،در بعضی موارد اجازه داده شنده اسن ، .شنبث:13۸4 ،
1 . the Appeals Division.
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 )195بنابراین دادگاه تجدیدنظر در راستای عد رعای
نسب

به آن ،نظارت بر رعای

حداقل مجنازات مقنرر قنانونی و اعتنراض

اعمال مجازات مقرر قانونی دارد .مادامی رنه رسنیدگی تجدیندنظر

تاتمه نیافته اس  ،محکو علیه همچنان در توقی
تواه در جریان استیناف ،بازداش

باقی تواهدماند .با این حنال ،اگنر تجدیند نظنر

باشد و در طی همین مدت رل مجنازات مقنرر را سنپری نمنوده

باشد ،می بایستی آزاد گنردد .همچننین در صنورت تبر نه فنرد در شنعبه بندوی ،بایسنتی فنورا آزاد
گردد .مگر در موارد است نایی ره رسیدگی تاتمه نیافته باشد .شعبه بدوی منی توانند بننابر تقاضنای
دادستان و با لحاظ جمیع جهات ازجمله احتمال قبنولی اسنتیناف تنواهی دادسنتان ،محکنو علینه
بدوی را همچنان در بازداشتگاه نگه دارد .شعبه تجدید نظر اگر به این نتیجه برسند مجنازات تعینین
شده باجر ارتکابی متناسب نمی باشد مخیر اس مجازات م،رور را مطابق با فصل هفنتم اساسننامه
ت ییر دهد .رای تجدیند نظرهماننند رای مربنو بنه حکنم محکومین و مجنازات توسنط ار رین
قضات به عمل می آید.
 .2بخش های غیرقضایی دیوان
بخ های غیرقضایی دیوان ره در تصمیم گیری های قضایی دتالتی نداشته و تمررز فعالی

آنهنا

امور غیرقضا ی یا اداری دیوان می باشد شامل مجمع دول عضو و دبیرتانه می باشد ره در ذینل بنه
بررسی هر یا از بخشهای مزبور و صالحی

آنها تواهیم پردات .

ال  .مجمع دول عضو :1مجمع دول عضو دیوان ریفری بین المللی از چهنار مجنرای عمنده بنر

فعالی ها و جه گیری های ررن قضایی دیوان تاثیر می گ،ارد .این مجاری عبارتند از:
 .1تقنین :مجمع دول عضو دیوان به م ابه یا نهاد تقنینی و هنجارساز ایفای وظیفنه منی نمایند.
مجمع دول عضو واجد اتتیار در اصالح نظا حقنوقی و الحناق منواردی بنه متنون حقنوقی دینوان
اس  .ررن قضایی دیوان نیز ملز به فعالی در چارچوب حقوقی از پی تعیین شده برای تود می
باشد .دیوان ریفری بین المللی یا سازمان بین المللی و معاهده محور اسن  .راررردهنای دینوان
محدود بنه چنارچوبی منی باشند ،رنه اراده موسسنان دولتنی آن را مرزگن،اری نمنوده اسن  .اینن
اراده ره در اساسنامه ر تجلی پیدا ررده اس  ،در گ،ر زمان و از رهگن،ر تصنمیمات مجمنع دول
عضو می تواند بنابر مقتضیات زمان متجلی گردد تا رارآمدی دیوان نیز حفنظ شنود .اینن اراده رنه
در قالب قانون ظهور پیدامی رند می تواند در مواردی در تعارض با تفسیر هایی باشند رنه از ناحینه
ررن قضایی صادر می شود .نمونه ای از این موارد در وضعی رنیا به وقوع پیوس  .سنران دولتنی
رنیا ره نزد دیوان به اتها ارتکناب جنرایم علینه بشنری تحن تعقینب و تحقینق بودنند از دینوان
درتواس نمودند تا از حضور در جلسات دادرسی معاف گردند تنا بتواننند بنه وظنای حکنومتی
1 Assembly of States Parties

 /54نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی ()Icc

تود بپردازند .ررن قضایی دیوان و شعب آن با دیده انکنار در اینن درتواسن
حال دول

نگریسنتند .بنا اینن

رنیا موفق شد در اجالسیه سال  2013مجمع دول عضو با پیشنهاد اصالح آیین دادرسنی

و ادله دیوان ،تواسته های تود را عملی نماید و معاف سازی متهمنان دینوان از حضنور مسنتمر در
جلسات دادرسی را نه تنها ممکن بلکه با حصول شرایط

الزامی سات .

 .2تامین بودجه :بودجه دیوان ره به طور عمنده از محنل پرداتتنی هنای دول عضنو تنامین منی
گردد توسط مجمع دول عضو تعیین می گنردد .بننابراین ننبض حینات فعالین هنای ررنن قضنایی
دیوان در دستان دول های عضو و بودجه ای اسن رنه بنرای دینوان در نظنر منی گیرنند .بندیهی
اس

توانمندی مالی دیوان در گزینشگری دیوان نسب

به وضنعی

هنای بحراننی جهن

مداتلنه

تاثیر مستقیم دارد .تحقق عدال ریفری در عرصه بین الملل فرآیندی پر هزینه و هزینه زاس .
 .3انتخاب قاضی :انتخاب دادرسنان و دادسنتان دینوان توسنط مجمنع دول عضنو صنورت منی
پ،یرد .دیوان ریفری بین المللی به عنوان یا نهاد دایمی به طور عمده در بستر تفسیر قضایی رشند
و نمو می یابد .نه تنها نزدیا بودن نظا حقوقی دیوان به سنن حقنوقی نظنا ترافعنی رنامن ال بنر
منزل واالی تفسیر قضایی در هندسه دیوان تاثیر دارد ،بلکه دایمی بودن دینوان نینز دلینل دیگنری
اس ره موجب می شود پویایی دیوان در رنار پاینایی آن از رهگن،ر تفسنیر قضنایی تنامین شنود.
همین اهمی تفسیر قضایی اس ره انتخاب قاضیان را نیز دارای اهمی می سازد .هر قاضنی دارای
منظری اس

و تفاوت منظر ها ،تفاوت مناظر دیوان را سبب می شوند .مجمع دول عضو بنا انتخناب

قاضیان متفاوت می تواند تط م

و فعالی

های ررن قضایی را جه

دهی رند.

 .4تضمین همکاری دولتها :دیوان فاقد نیروی اجرایی اس و اجرا شدن آرا و دستورات صادره
از ناحیه آن نیازمند همکاری دول ها می باشند .بندون همکناری دولن هنا ،دینوان دررسنیدن بنه
اهداف تود ره تعقیب و محارمه جرا م شدید بین المللی می باشد دچار مشکل می گردد .دولن
های عضو ،بنابر اساسنامه ر متعهد به همکاری با دیوان هسنتند .در صنورت عند اجنرای تعهندات
معاهده ای ،ررن قضایی دیوان تنها می تواند این عد همکاری را تشخیص و آن را بنه مجمنع دول
عضو گزارش رند .چگونگی مواجه با دول

متخل

ره تن به همکاری بنا دینوان ننداده اسن

در

صالحدید مجمع دول عضو اس  .فقدان همکاری دول ها در تاریخچه دیوان مواردی را موجنب
شده اس ره دادستان دیوان را مجبور به معلق رردن ،وضنعی سنودان) ینا بنازپسگینری پروننده
رنیا) نموده اس  .اصل مکمل دولتهارابه اجرای صالحی جهنانی درمنوردجرا م تشنویق

،وضعی
می رند.
با انجا این رار و تحقیق و پیگرد قانونی متهمین ،دول ها بینان منی رننند رنه آنهنا نسنب
دیوان دررسیدگی به این جرا م دراولوی

بنه

می باشند .در غینر اینن صنورت ،اصنل مکمنل دربهنا را
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برای صالحی

دیوان می گشاید ،آنا اولسون)4 :2003 ،1

2

ب.دبیرتانه  :دبیرتانه عالوه بر ارا ه رامل حمای

اداری از فعالی های دادگاه در مقنر دینوان

در شهر الهه در رشور هلند ،دارای مسئولی های تاص در زمینه های تناص از اتتینارات دادگناه
نیز برتوردار می باشد .در حوزه حقوق متهمین ،دبیرتانه از طریق اداره برنامه رما قنانونی بنرای
متهمان و ارا ه اشکال مختل

رما به انتخاب وریل مدافع ،حقوق متهمان را تضنمین منی نمایند.

مضاف بر اینکه دبیرتانه یا واحند مشناوره بنرای قربانینان تندارک منی نمایند .همچننین دفناع و
حمای از شاهدان و قربانیان بر عهده دبیرتانه می باشد .دبیرتانه با انجا حصول اطمیننان از اینکنه
جوامع آسیب دیده در موقعی

های مورد بررسی یا تح

رسیدگی می تواند فعالی

هنای مختلن

دادگاه را در مراحل مختل پیگیری نمایند برآن نظنارت منی نمایند .دبیرتاننه همچننین مسنئولی
مدیری و هماهنگی بازداش تما رسانی ره تح مجنوز دینوان بازداشن شنده انند را دارا منی
باشد .بنابراین انجا امور غیرقضایی دادگاه برعهده دبیرتانه می باشد ،ره تح نظر ر یس دبیرتانه
و عنداللزو یا نفر معاون قرار دارد .ر یس دبیرتانه تود تح نظر ر نیس دادگناه انجنا وظیفنه
می نماید و با رای مخفی ار ری مطلق قضات با در نظر گرفتن توصیه های مجمع دول عضو بنرای
مدت  5سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی تنهنا بنرای ینا دوره دیگنر میسنر منی باشند.
دبیرتانه ره مجرای ارتبا دادگاه با دول ها اس  ،اهم وظای آن به شرح زیر می باشد:
 .1دریاف

تاییدیه قبول صالحی

دادگاه از سوی دول غیر عضو در منواردی رنه چننین تایینده

ای الز باشد.
 .2توزیع پیشنهاد هیئ ر یسه بین دول ها در مورد افزای تعداد قضات
 .3پیشنننهاد مقننررات اداری بننه مجمننع دول عضننو جه ن تصننویب در مننورد شننرایط انتخنناب،
پردات

حقوق و عزل راررنان دادگاه .اینن پیشننهاد بنا موافقن

ر نیس دادگناه و دادسنتان ارا نه

تواهد شد.
 .4تشکیل واحد قربانیان و شهود ،از سوی ر یس دبیرتانه بنرای اینن رنه بنا همکناری دادسنتان
اقدامات حمایتی ،امنیتی و مشاوره ای و سایر مساعدتهای الز نسب

به شهود و قربانینانی رنه در

برابر دادگاه حاضر می شوند و رسان دیگری ره به دلیل شنهادت اینن شنهود بنه مخناطره منیافتند
معمول دارند .این واحد بایستی متشکل از رسانی ره در زمینه صدمات روحی منن جملنه صندمات
ناشی از تشون جنسی ،تخصص دارند باشد، .بازوند)40 :1396 ،
 .5انتخاب راررنان شایسته برای دبیرتانه

1. AnnaOlsson
2. Registry
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 .3نحوه تعقیب دعوی کیفری بین المللی
ماده  13اساسنامه در مورد شروع به تعقیب و تحقیق وضعیتی را ره در آن به نظر می رسند ینا ینا
چند جنای
شورای امنی

بین المللی ارتکاب یافته اس  ،سه فرض ارجاع توسط رشورهای عضو ،ارجاع توسنط
و ابتکار دادستان را در نظرگرفته اس .

 .1-3جایگاه دادستان دیوان
واضح اس  ،آنچه بسیاری از مخالفان دیوان از آن هراب دارند ،وجود دادستانی اس

ره به دالیل

سیاسی صرفا مبادرت به شروع به تحقیقات و انجا محارمه نماید .این نگراننی بنا توجنه بنه وجنود
نظارت قضایی ره دقیقا در اساسنامه ر پی بینی گردیده ،قابل رفع می باشد ،چرا ره دادسنتان در
تح نظر شعبه مقدماتی ایفای نق می نماید .مضافا برآنکه هنر شخصنی رنه وظیفنه دادرسنی در
دیوان را برعهده بگیرد ،مطمئنا با دیندگاه سیاسنی تنوی در منورد جهنان و نینز در گیریهنای آن
همراه تواهد بود و فشارهای سیاسی تارجی ممکن اس در تالش باشند تا ادعایی را مطرح رننند
ره ممکن اس غیرموجه و غیرمفید باشد، .الورا بارن  )16 :2013 ،1عمنده دادرسنیهنای ریفنری
بین المللنی ،از تفکینا مرحلنه تحقیقنات مقندماتی از مرحلنه رسنیدگی رنه تنود از مختصنات و
ویژگی های نظا حقوقی نوشته اس بهره جسته اند .در دیوان ریفری بین المللی بنا به اقتضای نهاد
دادستانی ضمن اینکه وظای

تعقیب به دادستان دینوان واگنزار گردینده ،وظیفنه تحقینق نیزبنه وی

محول گردیده اس  ،با این تفاوت ره درسیسنتم هنای دارای بنازپرب تحقیقنات توسنط بازپرسنی
صورت می پ،یرد ره در انجا اعمال توی

دارای استقالل می باشند و نیناز بنه رسنب مجنوز در

راستای ات ،تصمیمات ودسنتورات تنوی

ازمرجعنی دیگررانندارد،درحالی رنه دادسنتان دینوان

توامان دارای شان تعقیبی و شان تحقیقی می باشندبااین تفناوت رنه تمنا اقندامات و دسنتورات و
تصمیمات وی بایستی به تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرایی یابد .در دادگاه های بنین المللنی
نورمبرگ ،توریو ،یوگسالوی سابق و رواندا مرحله رسب اطالعات و شروع به تحقیق و تعقیب ینا
عد تعقیب متهم بر عهده دادستان اس  .در این دادگاه ،دادستان اطالعات الز را از طرق مختلن
از جمله از طریق اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جر و دارندگان حق ،دول

ها ،سازمان های

بین المللی و سازمان های غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث دریاف می نماید و نهایتا نظر می دهد رنه
آیا تعقیب متهم ضروری اس یا تیر .این امر معنای همان نظا قدیمی مناسب داشتن آغناز تعقینب
ریفری اس ، .آشوری)۸7 :13۸0،
در واقع در دو دادگاه اتیر ،یوگسالوی و رواندا) دادستان به اقتضنای اتتینارات ناشنی از مقنا
1. laura Barnett
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تود یعنی بر اساب اطالعاتی ره از راه های گوناگون بدس

می آورد ،تحقیقات را آغا می نماید.

،داوید ) 222:1374،دادستان پس از ارزینابی اطالعنات بدسن

آمنده ،تصنمیم منی گینرد رنه آینا

اطالعات مزبور برای شروع به رسیدگی رفای
ریفرتواس

می رنند یا تیر .اتتیار این ره علیه چه رسنی بایند

تنظیم شود با دادستان دیوان می باشد .ریفرتواس

دادستان به یکنی از قضنات شنعبه

بدوی تسلیم و توسط او مورد بازبینی قرار می گیرد .اگر قاضی مزبور موافق باشد ره پرونده ای ره
دادستان تهیه و به او تقدیم نموده اس  ،وقوع جنایتی را نشان می دهد ادعانامنه او را تاییند و گرننه
رد می نماید .این حساسی در اساسنامه دیوان ریفری بین المللی شکل تکامل یافته به تنود گرفتنه
اس  .در واقع با توجه به این ره منصب دادستانی ،منصبی اس

رنه هنم جنبنه قضنایی و هنم جنبنه

سیاسی دارد ،یکی از نگرانیهای اساسی ره در مورد دادستان وجنود دارد ،احتمنال داشنتن انگینزه
سیاسی در تعقیبهاس و این امر در محارمریفنری بنین المللنی بنه دلینل ویژگنیهنای صنالحی
موضوعی و وضعی افراد تح تعقیب بسیار جدی اس  .ل،ا اساسننامه دینوان ریفنری بنینالمللنی
جه جلوگیری از چنین امری ،عالوه بر اندیشیدن تمهیداتی نظیر ممانعن از شنرر دادسنتان ینا
معاونان وی در هر فعالی تعقیبی یا تحقیقی ره دالیل معقولی مبننی بنر تردیند در بنی طرفنی آنهنا
وجود دارد ،حاوی مقرراتی اس ره پیگیری و جستجوی ادله دال بر بیگناهی متهم را نیز تکلین
دادستان دانسته و ح تی امکان درتواسن پنژوه و تجدیندنظر تنواهی بنه نفنع منتهم را از سنوی
دادستان پی

بینی ررده اس  .دادستان در اعمال اتتیارات تود ،باید تعادل بین قربانیان و متهمنین،
1

اراده دولتها ،در پیگیری) و فشارهای سازمان های غیردولتی برقراررند، .جاروبس )317 :2007 ،
 .2-3نحوه استقالل دادسرا و دادستان
در جریان م،اررات ر  ،تح تاثیر دیدگاه هنای مختلن

رنه در تصنوص اصنل وجنود ینا عند

وجودیا دیوان مستقل وجود داش  ،گروهی از رشورها «گروه هم فکر» به رهبری راننادا وننرو
از یا دیوان ریفری بین المللی قدرتمند و مستحکم حمای می رردند و معتقد بودنند رنه دینوان

ریفری بین المللی باید از وجود یا دادستان رامال مستقل برتوردار باشند، .الورا بارنن :2013 ،2
 ) 16دادستانی ره بتواند راسا و بنا به صالحدید توی و با استفاده از اطالعاتی ره از منابع مختل
موثق واز جمله سازمان های دولتی و غیر دولتی منطقه ای و بینالمللی بدس

منی آورد ،بنه منظنور

تعیین صح یا سقم مراتب اعالمی ،تحقیق را شنروع و در صنورت مالحظنه وقنوع جرمنی رنه در
محدوده صالحی دیوان بوده و رسیدگی به آن از اهمی الز برتوردار باشد ،مهمترین را تعقیب
نموده و عنداالقتضا ،موجبات محارمه و مجازات متهمنان را در شنعب دینوان فنراهم سنازد .بندون

1. Jacob
1. laura Barnett
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اینکه در انجا امور فوق نیازی به رسب مجوز از یا نهاد ،م ل شورای امنی ) و یا مرجع دیگنری
،مانند دول عضو اساسنامه) داشته و یا منتظنر ارجناع منوارد تعقینب و تحقینق از جاننب آنهنا باشند.
،اجتهادی )275 :1379 ،گروه دو متشکل ازاعضای دا م سازمان ملل یا «»p-5به اسنت نای انگلنیس
بودند .این گروه به دنبال نق
طبق متن پی

مهمتری برای شورای امنی

در تاسیس و عملکرد دینوان بودند.رنه

نویس اولیه اساسنامه ،هر گونه تعقینب و تحقینق در تصنوص جناینات بنین المللنی،

رامورول به ارجاع شورای امنی و نظر مساعد رشورهای عضو می نمنود .بنه نظنر منی رسنید اگنر
طرح شکای و یا اعال وضعی جه شروع تحقیق و تعقیب از سوی دول ها و یا شورای امنین
نباشد ،بعید اس

بتوان حماین

مراجنع مزبنور را در جرینان تکمینل تحقیقنات و همچننین اجنرای

احکا جلب نمود ،بدیهی اس در چنین صورتی انجنا امنور در مرحلنه تکمینل پروننده هنا و نینز
اجرای احکا صادره با اشکاالت عدیده عملی مواجه تواهد شد .گروه سو رشورهای غیر همسو
در تقابل با اصرار  p-5مبنی بر عد قید سالح هسته ای از اساسنامه دیوان تشکیل گردید .این گروه
شامل رشورهایی مانند هند و مکزیا و مصربود با این حال موضع این گروه در رابطه با استقالل و
قدرت دیوان ریفری بین المللی مشابه موضع  P5بود .طرح نظرینات متعندد نهایتنا مجربنه تصنویب
ماده  16اساسنامه ر گردید ره ماده مزبور تعویق تحقیقات یا پیگرد قانونی را برای مدت یا سال
بر حسب درتواس شورای امنی مهیامی سازد .این قدرت تعویق در اصنل در اساسننامه ر بنرای
نگرانی های گروه  P-5و اجازه دادن به شورای امنی

برای به تعویق انداتتن فعالین

هنای دینوان

ریفری بین المللی درجایی ره ممکن اس  ،مانع از روند صلح شود قرار گرف  .قدرت تعویق قابل
تمدید اس و از نظرتئوری می تواند منجر به تعویق نامحدود مراحل  ICCشود ره باگ،ش زمنان
این امر می تواند احتمال محکومی را رمترنمایند .برتنی از نناظران ابنراز نگراننی رنرده انند رنه
قدرت تعویق منی توانند اسنتقالل دادسنتان را از بنین ببنرد و بنه رشنورهای  P-5اجنازه دهند تنا از

تحقیقات در مورد اتباع توی جلوگیری نمایند ، .الورا بارتن )12 :2013 ،1همچنین در تصنوص
اعمال صالحی و تعقیب جرا م ماده  13تا  15اساسنامه دیوان ،اعمال صالحی دیوان را مننو بنه
ارجاع یا دول

عضو یا ارجاع توسط شورای امنی

مطابق فصنل هفنتم منشنور ملنل متحند و ینا

راسا و ابتکار شخص دادستان براساب اطالعاتی ره به دس آورده اسن نمنود .پیرامنون وضنعی
های ارجاعی درحال بررسی توسط شورای امنی می توان به وضعی های دارفورسودان 2ولیبنی و
3

در تصوص وضعی های ارجاعی توسط دول عضوبه وضعیتهای جمهنوری دمورراتینا رنگنو،4

2. laura Barnett
2 .Darfur,Sudan
3 .Libya
4 .Democratic Republic Of the congo
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اوگاندا ،1جمهوری آفریقای مررزی2و مالی 3و نیز وضعی

های درحال بررسی بنه ابتکنار شنخص

دادستان به جورجیا ،4بوروندی 5و میانمار 6اشاره نمنود .نهایتنا اینن دادسنتان اسن رنه بایند پنس از
بررسی ادله و شواهد ارا ه شده ،تصمیم بر تعقیب و شروع به تحقیق بگیرد .در منورد اسنتقالل دفتنر
دادستانی نیز می توان به امتناع مرجع مزبور از تعقیب پیرامنون منوارد ارجناعی توسنط دولن
عضو یا شورا امنی

هنای

در صورت عد وجود مبنای معقول برای گزارشهای اعالمنی اشناره نمنود ،در

چنین حالتی مرجع اعال گزارش می تواند فقط می تواند از شعبه مقدماتی بخواهد تنا در تصنوص
تصمیم اتخاذی دادستان تجدیدنظر نماید .با توجه به تعداد باالی مراجعنات بنه دینوان ریفنری بنین
المللی ،استراتژی متمررز تعیین معیارهای وضعی

و انتخاب پرونده و اولوی

بندی آنها ،بایستی از

اولوی های دادستان باشد ،تا رنون این دفتر چارچوب استراتژیکی را تدوین نمنوده اسن  ،رنه بنا
چهار اصل اساسی هدای می شود.1 :تحقیقات متمررز ،تمررز بر جندیتنرین جناینات و رسنانی
ره بیشترین مسولی را دارند) .2مکمل م ب ،رویکرد تکمیل م ب با تمررز بر همکاری با حنوزه
های قضایی ملی و ارتقاء ظرفی تود برای پیگنرد قنانونی) .3تناثیر رنار دادسنتانی ینا بنه حندار ر
رساندن تاثیر ،ایجاد یا استراتژی منسجم در  ICCبا نظارت بر اوضاع در اینن راسنتا دادسنتان در
تالش اس تا از وقوع جرا م آتی جلوگیری نماید) .4منافع قربانیان،رای)43 :2013 ،7
اساسنامه میگوید ره دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قانونی برای بازداشن ینا
احضار یا به دلیل اینکه پروننده بنه موجنب مناده  17غینر قابنل پن،یرش اسن و ینا بنه دلینل اینکنه
رسیدگی به موضوع به لحاظ تمامی جوانب امر از جمله اهمی

جر ارتکابی و منافع قربانی و سنن

و ناتوانی متهم و نق او در ارتکاب جر ادعایی در راستای عدال
دالیل رافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد.
 .3-3نحوه شروع به تعقیب توسط دادستان
به هنگا تدوین مواد آیین دادرسی و ادله ره ناظر به بخ

نیس

به این نتیجنه برسند رنه

پنج اساسنامه ،مرحله تعقینب و تحقینق)

اس  ،م،اررات زیادی بر مبنای پیشنهادهای ارا ه شده از سوی فرانسه و استرالیا صورت پ،یرف .
این پیشنهادها ،ضمن آنکه از لحاظ ساتتاری با هم متفاوت بودند ،در منورد اینکنه چنه چینزی
محتوای قواعد را تشکیل بدهد ،نیز با یکدیگر تفاوت داشتند .درحالی رنه منتن پیشننهادی اسنترالیا
اساسا بر موضوعاتی رنه اساسننامه بنه عننوان موضنوعات اصنلی در نظنر گرفتنه بنود متمررنز بنود.
1 .Uganda
2 .Central African Republic
3 .Mali
4 .Georgia
5 .Burundi
6 .Myanmar
10. Kai
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پیشنهادهای فرانسه با هدف ایجاد یا نظا دادرسی رامل برای مرحله پی

بود، .فریمن)439 :2001 ،1

از محارمه ارا نه شنده

طبق ماده  15اساسنامه ،دادستان می تواند راسا بر اساب اطالعاتی ره در مورد جناینات مشنمول
صالحی

دیوان به دس

می آورد تحقیقات تود را آغاز رند .بنا توجنه بنه مقنررات اساسننامه ،از

جمله ماده  )53مالحظه می شودره دادستان موظ

اس

پس از بررسی و ارزیابی اطالعاتی ره در

دست رب وی قرار می گیرد شنروع بنه تحقینق اولینه نمایند ،مگنر اینکنه تشنخیص دهند رنه مطنابق
اساسنامه دالیل قانع رننده برای اقدا وجود ندارد، .بند سو ماده  )15اساسنامه مقنرر منی دارد رنه
اگر دادستان به این نتیجه برسد ره مبنای مستدل و معقولی برای پرداتتن به تحقیق وجود دارد بایند
درتواستی را به ضمیمه تمامی اسناد و مندارک تاییند رنننده رنه جمنع آوری رنرده اسن  ،بنرای
گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسنلیم نمایند .بننابراین منیبایسنتی اطالعنات موجنود مبننای
معقولی را برای ادامه تحقیقات ره اساسنامه دیوان ار ه منی دهند بنرای دادسنتان بوجنودآورده رنه
درا ین راستا مبادرت به ادامه تحقیقات و ات ،مجوز از شعبه مقدماتی نمایند .در اینن تصنوص منی
توان به تصمیم دادستان دیوان در مورخ  21سپتامبر  201۸اشاره نمود رنه دادسنتان پنس از بررسنی
اطالعات موجود به این نتیجه رسید ره مبنای معقولی ره اساسنامه دیوان ارا نه منی دهند بنرای وی
بوجود نیاورده تا اقدامات بیان شده درگابن ،2در رابطه با تشون پس از انتخابنات سنال  2016رنه
توسط اعضای مخال

و نیروهای امنیتی گابن صورت پ،یرفتنه اسن

را مبننای اعتقناد بنر جناینات

تحریا به نسل رشی در طول انتخابات محسوب نماید ،ل،ا تصمیم بنه توقن

تحقیقنات مقندماتی

نمود .همچنین می تنوان بنه تحقیقنات مقندماتی در حنوادث اول انوینه  2002در رشنور وننزو ال
پیرامون ادعای جنای علیه بشری علیه مخالفان سیاسی دول و نیزرشتی های ثب شده رومنور،3
یونان و رامبوج در  29نوامبر  2017اشاره نمود رنه دادسنتان بنه لحناظ عند وجنود مبننای معقنول
جه ادامه تحقیقات تصمیم به توق تحقیقات نمود.
تردیدی نیس ره مقررات آیین دادرسی و ادله نباید با مقررات اساسنامه م ایرت داشنته باشند.
معه،ا برتنی موضنوعات اصنال در اساسننامه نیامنده انند و در منورد برتنی موضنوعات دیگنر نینز
اساسنامه اجازه تفاسیر متعدد می دهد .این فقدان شفافی بنویژه در رابطنه بنین مقنررات بخن  5و
مقررات دیگر بخ های اساسنامه وجنود دارد .لن،ا تعندادی از مقنررات آینین دادرسنی و ادلنه از
جمله مواد  4۸و  104به بعند درصندد ارتبنا بنین بخن

دو ،مکانیسنم هنای ماشنه) و بخن

پننج

1. friman
2 .Gabon
3 .Comoros
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اساسنامه ،مقررات دادرسی در تصوص ابتکار تحقیق و تعقیب) بوده اند،.فریمن)439 :2001 ،1
نتیجه گیری
دیوان ریفری بین المللی به عنوان حلقه مفقوده در سیستم حقنوق بنین الملنل تواننده منی شند رنه
بدون داشتن آن رسیدگی بنه مسنولی هنای فنردی ناقضنین شندیدترین اقندامات و جناینات علینه
بشری بدون مجازات باقی می ماند .بنراین مبننادیوان ریفنری بنین المللنی بنرای محارمنه رهبنران
سیاسی متهم به ارتکاب شدیدترین جنایات بین المللی و نیز جلوگیری از مصنون مانندن نامبردگنان
از جرا م نسلرشی ،جنایات علیه بشری  ،جنایات جنگنی ایجادگردیند .چنرا رنه یکنی از اهنداف
اصلی سازمان ملل تامین احترا جهانی به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد در سرتاسنر جهنان
می باشد .هر چند در تصوص صالحی دیوان ادعا میگردد ره واجد صالحی جهانی منی باشند
اما در عمل چنین صالحیتی محدود می باشد چرا ره اساسننامه دینوان هننوز توسنط همنه رشنورها
مورد پ،یرش واقع نگردیده و ابرقدرت هایی مانند ایال متحده آمریکا ،چین و روسیه همچننان بنه
این مرجع با دید شا و تردید می نگرند .شروع بنه رنار دینوان از زمنان ارجناع قضنیه ای توسنط
شورای امنی یا یکی از رشورهای عضو یا ابتکنار شنخص دادسنتان بنر اسناب اتبنار و اطالعنات
واصله آغاز می گردد .در دیوان ریفری بین المللی ،منا بنا سیسنتم دادرسنی بندون بنازپرب مواجنه
هستیم .در واقع دادستان دیوان ضمن شان تعقیبی توامان دارای شان تحقیقی نینز منی باشند .بنر اینن
اساب تحقیقات مقدماتی نیز توسط دادستان دینوان صنورت منی پن،یرد .دادسنتان پنس از ارزینابی
مقدماتی نتیجهگیری می نماید ره جنرا م منورد ادعنا از شندت رنافی جهن رسنیدگی در دینوان
برتوردار می باشد یا تیر .دادستان پس از اقناع از اینکه جرا م ارتکابی از شندت رنافی برتنوردار
می باشد ،نسب به بررسی موضوع و جمع آوری دالیل و شواهد اقدا می نماید .با این وص رنه
هرگونه حکم دستگیری یا احضاریه بر اساب اطالعات ارا ه شده توسط دادستان ،بایسنتی بنه تا یند
شعبه مقدماتی برسد و این شعبه مقندماتی اسن رنه تصنمیم منی گینرد رنه پروننده واجند شنرایط
رسیدگی در دیوان می باشند ینا تینر و ینا اینکنه در پروننده دالینل قنانع رنننده ای جهن
ریفرتواس و ارسال پرونده به شعبه بدوی وجود دارد یا تیر.
معه،ا تصمیم نهایی در این تصوص با دادستان اس

رنه تنود تحن

نظنارت و هندای

صندور
شنعبه

مقدماتی دیوان فعالی می رند و این نهاد ،عملکرد دادستان را در این تصوص رنترل قضنایی منی
نماید .در واقع شعبه مقدماتی تا حد زیادی اثربخشی و اسنتقالل دادسنتان را تعینین منی رنند .نقن
دادستان دیوان را می توانیم به م ابه نق ضابطین دادگسنتری در سیسنتم هنای دارای بنازپرب منن
جمله ایران قلمداد نمود ،چرا ره در انجا هر گونه اقدا بایستی نظرشعبه مقندماتی را جلنب نمایند.
2. friman
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از محاسن چنین نظارتی می توان به جلوگیری از اقندامات تنود سنرانه دادسنتان و رعاین حقنوق
دفاعی متهم اشاره نمود .ضمن آنکه پس از انجا تحقیقات و رافی بودن دالیل دال بر انتسناب بنزه
به شخص متهم ،مجددا شعبه مقدماتی به عنوان مرجعی بی طرف نسنب

بنه ارسنال ینا عند ارسنال

پرونده به شعبه بدوی جه رسیدگی اتخاذ تصمیم می نماید .مضافا اینکنه پنس از تا یند اتهامنات،
مجددا پرونده ها توسط دادگاه بدوی رسیدگی می گردد .در اینن مرحلنه اصنل بنر برا ن

بنوده و

متهم بی گناه تلقی می گردد و این حق برای متهم پی بینی شده ره ضمن دفاع از تنود نسنب بنه
انتخاب وریل نیز اقدا نماید .برای صدور حکم محکومی توسط شعبه بدوی ،دادستان می بایستی
قضات شعبه بدوی را فراتر از یا تردید منطقی متقاعد سازد رنه اتهنا متوجنه شنخص منتهم منی
باشد .در صورت صدور رای محکومی این حق برای شخص متهم و دادستان پنی بیننی گردینده
تا نسب به رای محکومی صادره تجدیدنظرتواهی نمایند .ره این تجدیند نظرتنواهی دارای اثنر
تعلیقی و انتقالی می باشد .ضمن آنکه رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدولی نبنوده چنرا رنه
شعبه رسیدگی رننده مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید .در نهای شنعبه اسنتیناف اینن
اتتیار را دارد ره انواع مختلفی از تصمیمات صادره در شعب بندوی اعنم از جبنران تسنارت و ینا
احکا محکومی را نقض نماید .به نظنر منی رسند اینن شنیوه تعقینب در اساسننامه دینوان و آ نین
دادرسی و ادله آن درصدد ایجاد هماهنگی و رم رردن اتتالفات بین رشورهای مختلن طرفندار
نظا های گوناگون حقوقی در تصوص انواع شیوه های تعقیب و تحقیق ریفنری بنوده اسن

و بنه

همین لحاظ نیز می تواند الگوی مناسبی برای نظا های حقنوقی ملنی باشند و در آیننده منی توانند
نقشی موثر در یکنوات رنردن شنیوه هنای تعقینب و تحقینق در رشنورهای مختلن ایفنا نمایند.
محارمه در دیوان هر چند نقطه عطفی در جامعه جهنانی اسن امنا انتقناداتی نیزبنر عملکنرد دینوان
مطرح گردیده اس  ،برتی معتقدند دادگاه اتتیارات

محدود و نارنافی و نینز نارنار آمند در دور

نمودن جنایتک اران می باشد .برتی نیز بر این باورند ره دیوان قدرت دادرسی بنی از حند را دارد
ره حارمی دول ها را تهدید می نمایند .برتنی نینز در منورد صنالحی قضنات بحنث هنایی را
مطرح نمودند ،درعین حال برتی دیگر نیزن گران هستند ره چشم اند از عدال

بین المللی بنا مننع

رردن جنایتکاران از تسلیم شدن ،درگیری ها را طوالنی تر نماید.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزاننی رنه در فرآینند ویراسنتاری ادبنی و صنفحهآراینی اینن مقالنه همکناری و
راهنمایی داشتند ،رمال تشکر و امتنان را دارند.
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