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چکیده
وضع و تدوین قوانین و مقررات متعدد حقوق بشری همگی ناشی از شناخت و احترام به وجود کرامت
ذاتی برای افراد می باشد .کرامت ذاتی انسان ایجاب مینماید که در فرآیند رسیدگی های کیفری
الزاماتی در راستای حفظ و رعایت این شاخصه جهت حمایت از حقوق طرفین مخامصه خصوصا متهمین
پیشبینی گردد .در این راستا رعایت حقوق شهروندی موجب گردیده است ،نظارت قضایی بر عملکرد
مقامات قضایی در فرآیند تعقیب و تحقیق بدین لحاظ که با حقوقاساسی افراد در ارتباط می باشند
مورد توجه خاص واضعین دیوان قرارگیرد .دیوان کیفری بین المللی بر این مبنا که به مهمترین جرائم
بین المللی رسیدگی نموده و مرتکبین اینگونه جرائم را مصون از تعقیب و مجازات باقی نگذارد ،با اراده
اکثریت کشورها تشکیل گردید .نکته حائز اهمیت در رسیدگی های دیوان حذف مقام بازپرس به عنوان
مرجع تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد که این امر نیز ناشی از احترام به حقوق طرفین دعوی
خصوصا متهمین میباشد .دادستان پس از اطالع از ارتکاب جرائم مشمول صالحیت دیوان بر اساس
مکانیسم پیش بینیشده دراساسنامه و قواعد دادرسی و ادله ،ضمن ارزیابی قضایای مزبور مبادرت به انجام
تحقیق و در صورت اقناع تعقیب مرتکبین مینماید .لیکن اقدامات وی اعم از جمع آوری اطالعات و
ارزیابی آنها ،احضار یا جلب متهمین یا استماع شهادت شهود و یا سایر ادله دیگرکه در فرآیند رسیدگی
الزم و ضروری میباشد آزادانه نمیباشد ،بلکه منوط به اخذ مجوز از شعبه مقدماتی می باشد .پس از
صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به شعب بدوی نیز نظارت شعب بدوی در راستای رسیدگی به
اتهامات انتسابی در مرحله مقدماتی و شعب استیناف نیز در راستای احکام صادره در مرحله بدوی
استمرار دارد.
واژگان کلیدی :نظارت قضایی ،تعقیب ،دادستان ،دیوان بین المللی کیفری.
* 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 اصووال بصوورت سوازمان یافتوه و توسوا اشخاصوی
ارتکاب می یابند که مناصب باالی حکومتی دارند ،شروع به تعقیوب در دادرسوی هوای
کیفری بین المللی ،امری بسیار حساس اسوت و چنانچوه از سواز و کوار هوای مناسوب
برخوردار نباشد چه بسا که به جای اعاده نظم از دست رفته بوین المللوی بوه مخودو
شدن هر چه بیشتر آن کمک نماید( .صابر )177:1388 ،لذا اساسنامه دیوان کیفوری بوین
المللی سعی نموده که در فرآیند تعقیب و تحقیق از آیین دادرسی خاصی تبعیوت نمایود
که ضمن احترام به وجود کرامت برای افراد تحت تعقیب و قربانیان ،موجبات رسویدگی
منصفانه و رعایت اصل تساوی سالحها را نیز در رسیدگی های خویش به نحو شایسوته
فراهم و اجرا نماید که این مهم نیز برگرفته از آیین دادرسی کشورهای پیشوگام در ایون
حوزه همانند ایتالیا و آلمان می باشد ،که در قوانین خویش در راستای انجوام تحقیقوات
مرجعی بی طرف را در مواردی که نقض حقوق افراد من جملوه سولب یوا محودودیت
آزادی یا نقض حریم خصوصی آنها را ایجاب می نماید پیش بینی نموده اند .در دیووان
کیفری بین المللی نیز دادستان فاقد استقالل در صدور دستورات و تصمیم گیوری هوای
خویش می باشد و تحت نظارت قضایی مرجعی دیگر که همان شعبه مقدماتی می باشد
قرار دارد .در واقع شعبه مقدماتی به نحوی در راستای رعایت حقوق متهموین و احتورام
به آن و نیزجلوگیری از اعموال رورو ورزی دادسوتان و جلووگیری از خطوای وی در
تصمیم گیری های قضایی شکل گرفته است .دادستان دیوان در مراحول مختلو تحوت
نظارت شعبه مقدماتی می باشد و پیرامون مجوز شروع به تعقیب ،مجوز انجام تحقیقات
و بازداشت افراد مستقال فاقد اختیار بوده و به نحوی نقش وی در این خصوص را موی
توان نقشی پیشنهادی دانست .در واقع کار شعبه مقدماتی به نظارت بر عملکرد دادسوتان
محدود است .در این مقاله به دنبال آن هستیم که ابتدا به بررسی سواختار دیووان اشواره
داشته و سپس به نحوه تعقیب و تحقیق در جنایات بین المللی اشاره و فرآیند مزبوور را
مورد بررسی قرار دهیم و ضمن توصی کامل وظوای و اختیوارات دادسوتان و شوعب
مقدماتی ،بدوی و استیناف در دیوان ،نتیجه گیری نماییم که آیا وجود یک قاضوی نواظر
در مرحله تحقیقات مقدماتی همانند شعبه مقدماتی مناسب است یا خیر؟ مضافا برآنکوه
شعب بدوی و استیناف چگونه بر امر تعقیب و تحقیق تا زمان قطعیوت احکوام نظوارت
قضایی خویش را اعمال می نمایند.
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 -1ساختار و تشکیالت دیوان بین المللی کیفری
ارکان دیوان را از لحاظ ساختاری می توان به دو رکن قضایی و اداری تفکیک و تقسویم
نمود .ارکان قضایی دیوان بخش و قسمتی از تشکیالت دیوان می باشد که ماهیتی صرفا
قضایی دارا می باشد .و ارکان ریرقضایی دیوان بخشهوا و قسومتهوایی از تشوکیالت
دیوان می باشد که ماهیتی ریرقضایی را داراست و اموور اداری دیووان را عهوده دار موی
باشد .ارکان قضایی دیوان عبوارت اسوت از .1:دادسوتانی .2بخوش تحقیقوات مقودماتی
 .3بخش بدوی .4بخش استیناف یا تجدید نظر .5هیات رئیسه.
ارکان ریر قضایی دیوان نیز شامل مجموعه کشورهای عضو و دبیرخانه دیووان موی
باشد.
 -1-1بخش های قضایی دیوان (شعب دیوان)
بخش های قضایی دیوان کیفری بین المللی شامل؛ شعبه مقودماتی یوا پویش محاکموه و
شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر میگردد .شعبه مقدماتی انجام تحقیق و تعقیوب و جلوب
و بازداشت متهم و تایید اتهامات مورد نظر دادستان را بور عهوده دارد .شوعبه یوا شوعب
بدوی وظیفه رسیدگی به اتهامات متهمان و صدور حکم و شوعبه تجدیودنظر ،پوووهش
خواهی ،استیناف و تجدیدنظر نسبت به احکوام صوادره را بور عهوده دارد .در اداموه بوه
بررسی هر یک از بخش های مذکور و حدود اختیارات و نظارت آنها بر فرآیند تعقیوب
و تحقیق در قضایای مورد بررسی در دیوان خواهیم پرداخت.
الف .هیئت رئیسه دیوان :1حوزه های اصلی مسئولیت هیئت رئیسوه شوامل حووزه
های قضایی ،قضایی و اداری و روابا با خارج از دیوان می باشد .هیئت رئیسوه مرکوب
از یک رئیس و یک معاون اول و معاون دوم می باشود ،کوه بوا اکثریوت مطلوق آرا 18
قاضی دیوان برای مدت زمانی سه ساله انتخاب می گردند .انتخاب مجدد آنها برای یک
مرتبه بالمانع می باشد .همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت ،در بخش های مختلو
دیوان به خدمت می پردازند .در صورت عوذر رئویس یوا عودم صوالحیت وی (سولب
شرایا قانونی) معاون اول جانشین وی میگردد و در صورت سلب شورایا قوانونی یوا
عدم صالحیت رئیس و معاون اول ،معاون دوم جانشین رئیس خواهد شد.

. the Presidency
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ب .بخش مقدماتی :2انجام تحقیقات مقدماتی را می توان عمده فعالیت شوعبه مقودماتی
بیان داشت؛ بدین توضیح که از آراز ارجاع قضیه ای به دیووان فعالیوت شوعبه مقودماتی
شروع و تا تایید اتهامات انتسابی و ارسال پرونده به شعبه بدوی استمرار موی یابود؛ بوه
طور خالصه می توان اینگونه بیان داشت کوه شوعبه مقودماتی نقوش مرجوع تحقیوق در
دادسرا را در حقوق داخلی ایفا می نماید و نقش دادستان را نیز می توان تا حدودی به
منزله ضابظ در حقوق داخلی در نظر گرفت .چرا که نهاد مزبور هیچگونوه اختیواری در
راستای صدور دستورات و یا قرارها ندارد و صرفاً بر اساس دستورات شعبه مقودماتی
و زیر نظر آن انجام فعالیت می نماید .شوعبه مقودماتی هودفش تسوریع در رسویدگی و
مراقبت از حقوق مظنونان و جنبه ویوه ای ازعدالت است ،بدیهی اسوت کوه تواخیر موی
تواند بر آن تاثیرگذار باشد)Mirgala Michela,2006:p188( .
شعبه مقدماتی ضمن آنکه تمایمت دارسی را در طول تحقیقات تضمین می کنود ،در
راستای حمایت از حقوق مظنونین در مرحله تحقیق و حفظ منافع قربانیان و شوهود بوه
ویوه حمایت از امنیت جسمانی و روانی آنها و نیز رعایت شان و منزلت آنها نیز گام بور
می دارد ،به دنبال همکاری دولتها در جهت اتخاذ اقداماتی در راستای حمایت از منوافع
اطراف دعوا خصوصا قربانیان نهایی نیز می باشد.
شعبه مقدماتی مرکب از حداقل  6قاضی می باشد که بر اساس طبیعت و صوالحیت
مربوطه به هر بخش و تجربه دراین خصوص انتخاب میگردند ،به نحوی که هور کودام
از بخش ها به شکل مقتضی دارای اعضایی باشند که صالحیت تخصصی در حقووق و
آیین دادرسی و حقوق بین الملل را دارا باشند .بخش مقدماتی اساسا مرکوب از قضواتی
خواهند بود که دارای تجربه در دادرسی کیفری باشند .وظوای شوعبه مقودماتی توسوا
سه قاضی از بخش مقدماتی یا یک قاضی از همین بخش مطابق قواعد دادرسوی و ادلوه
دیوان انجام می پذیرد .مرحله تحقیقات مقدماتی را می توان به 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 بیان داشت ،چورا کوه
دادسرا و شخص دادستان اقدام به ارائه دالیل و مدارک دال بر تعقیب و یا عودم تعقیوب
شخص متهم و یا تقاضای دستوراتی در خصوص جمع آوری دالیل پیرامون تعقیوب یوا
the Pre-Trial Division
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عدم تعقیب شخص متهم را از شعبه مقدماتی می نماید و شوعبه مقودماتی نیوز بور ایون
اساس اقدام به صدور دستوراتی حول این محوور موی نمایود .مرحلوه دوم را مویتووان
مرحله تخصصی و اعمال و اجورای وظوای تخصصوی دیووان ،از حیو صوالحیت و
وظای آن دانست چرا که در این مرحله دیوان نسبتبه صدور قرارهای نهایی و ارجاع
پرونده به دادگاه بدوی اقدام می نماید.
فلسفه وجودی وضع و ایجاد شعبه مقدماتی در دیوان کیفوری بوین الملول ،نظوارت
مرجع مزبور بر مرحله تعقیب و تحقیق توسا دادستان می باشد و دادستان موی بایسوتی
هرگونه اقدامی در راستای تعقیب و تحقیق را بوه اطوالع شوعبه مقودماتی رسوانده و در
صورت موافقت شعبه مذکور ،مجاز به اقدام به تعقیب و تحقیق می باشد .در واقع شعبه
مقدماتی تا حد زیادی اثربخشی و استقالل دادستان را ترسیم می کند .مطوابق اساسونامه
دیوان و آیین دادرسی و ادله آن وظای شعبه مقدماتی را میتوان موارد زیر بیان داشت:
.1در صورت تشخیص دادستان مبنی بر عدم وجود دالیل قانع کننوده پیراموون عودم
رسیدگی موضوع که این تشخیص نیز صرفاً در راستای عدم اجورای عودالت مویباشود
تصمیم مزبورمی بایستی به اطالع شعبه مقدماتی برسد( .قسمت ج بند  1ماده  53اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی)

 .2در صورت تشخیص دادستان مبنی بر عدم رسیدگی موضوع ،شعبه مقودماتی موی
تواند تصمیم اتخاذ شده از ناحیه دادستان راجع به عدم پیگیری موضوع رامورد بررسوی
قرار داده و از دادستان بخواهد در تصمیم خود بازنگری نماید( .بند  4مواده  53اساسونامه
دیوان کیفری بین المللی)

 .3در صورت تقاضای دادستان ،شعبه مقدماتی ،دستورات و قرارهوایی را کوه بورای
تحقیق الزم می باشد صادر می نماید( .قسمت ال بند  3ماده  57اساسونامه دیووان کیفوری
بین المللی)

 .4پس از مالحظه نظریات کشورهای ذینفوع در مووارد خواص و بوه جهوت فقودان
مراجع مسئول و یا فقدان هیئت حاکمه قضایی صالحیت دار و اینکه کشووری قوادر بوه
اجابت درخواست همکاری موضوع بخش نهم اساسنامه نباشد ،مرجع مذکور می توانود
مجوزی به دادستانی اعطا نماید تا در محدوده بخش موذکور ،تحقیقوات خاصوی را در
قلمرو یک کشور عضو و بدون جلب همکاری آن کشور انجام دهد( .قسمت د بند  3ماده
 73اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)
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 . 5پس از وجود و ارائه دالیل کافی دال بر انتساب بزه به شخص متهم و درخواست
تعقیب توسوا دادسوتان ،شوعبه مقودماتی بوا بررسوی درخواسوت دادسوتان و دالیول و
اطالعات ارائه شده با وجود شرایا متقاعد کننده ای اقدام به صودور دسوتور بازداشوت
می نماید( .بند  1ماده  58اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)
 . 6اصالح دستور بازداشت ازحی کاهش یا افزایش جرائم و تخفی یا تشدید قرار
بنابر تقاضای دادستان و در صورت وجودقرائن کافی و متقاعد شدن شعبه مقودماتی بور
عهده شعبه مقدماتی می باشد( .بند  6ماده  57اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)
 .7احضار شخص متهم بنابر تقاضا و درخواست دادستان ودر صورت متقاعد شودن
شعبه مقدماتی باوجود قرائن کافی دال بر انتساب بزه به شخص متهم از دیگور وظوای
شعبه مقدماتی باشد( .بند  7ماده  58اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)
ج.دادسرا :3نهاد یا اداره دادستانی یکی از چهار نهاد دادگاه بین المللی کیفری است.
این نهاد توسا دادستان اداره و سرپرستی می شود که توسا مجلوس کشوورهای عضوو
انتخاب می گردد .دادسرا به عنوان رکن مستقلی از دیوان در انجوام وظوای و عملکورد
خویش مستقل عمل می نماید .این اداره متصدی دریافت اطالعات مربوط بوه جرائموی
است که در صالحیت دیوان می باشد .همچنین وظیفه بررسی اطالعات مذکور ،هدایت
در امر تحقیق ودفاع از کیفرخواست در مقابل دادگاه بر عهوده دادسورا موی باشود .اداره
امور دادستانی بر عهده دادستان می باشد که برای اداره امور دادسوتانی دارای اختیوارات
کامل است .دادستان با رای اکثریت مطلق دولتهای عضو انتخاب خواهد شد .معاونوان
دادستان نیز به همین ترتیب بر اساس فهرستی که ازسووی دادسوتان ارائوه خواهود شود
انتخاب می شوند .برای هر پست خالی معاونت دادستانی ،دادسوتان سوه نفور داوطلوب
معرفی خواهد کرد .دادستان و معاونان دادستان ،وظایفشان را برای مدت  ۹سوال انجوام
خواهند داد ،به عبوارت دیگور دادسوتان و معاونوان وی بوا رای اکثریوت مطلوق مجموع
دولتهای عضو برای مدت  ۹سال انتخاب می گردند .که در این مودت متصودی اموور
محول می باشند .از لحاظ صفات و شرایا اخالقی در راستای بور عهوده گورفتن پسوت
های مزبور می بایستی واجد سجایای عالی اخالقی و صالحیت کوافی و تجربوه عملوی
قابل توجهی در تعقیب امور کیفری یا محاکمات جزایی داشته باشند .ضومن آنکوه موی
بایستی شناخت عالی و تسلا عملی بر حداقل یکی از زبان هوای کواری دیووان داشوته
Office of the Prosecutor
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باشند .دادستان و معاونان دادستان ،می بایستی از اتباع کشورهای مختلو باشوند و بوه
طور تمام وقت نیز انجام وظیفه خواهند نمود .دادسوتان و معاونوان وی موی بایسوتی از
اشتغال به هر شغلی که ممکن است با وظوای آنهوا در امور تعقیوب متهموین ناسوازگار
باشد ،یا موجب تردید در استقالل آنها بشود خودداری نمایند .آنان میبایستی از اشتغال
حرفه ای به هر شغل دیگری امتناع نمایند .هیئت رئیسه میتواند دادستان یا معواون وی
را حسب درخواست آنها از رسیدگی به پرونده معینی معاف نماینود( .مواده  42اساسونامه
دیوان کیفری بین المللی) در نظام قضایی ایران نیز ،و به موجب ماده  17نظارت بر رفتوار
قضات ،قضات دادگستری از اشتغال به فعالیتهای دیگر منع گردیده اند .بند 2ماده مزبور
بیان می دارد« :مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایا ارتکاب ،بوه
یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده محکوم میشوند :اشوتغال همزموان بوه
مشارل مذکور در اصول یکصود و چهول و یکوم ( )141قوانون اساسوی یوا کارشناسوی
رسمی دادگستری ،مترجمی رسمی ،تصدی دفتر ازدواج ،طالق و اسناد رسمی و اشوتغال
به فعالیتهای تجاری موضوع ماده ( )1قانون تجارت» .بنوابراین قضوات شوارل در نظوام
قضایی ایران همانند دیوان کیفری بین المللی از اشتغال به هرگونوه فعالیوت دیگور منوع
گردیده اند و عدم توجه به آن موجبات مجازات متخل را فراهم خواهد آورد.
مجموعه اختیارات دادستان دیوان کیفری بین الملل را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
.2وظای اداری
.1وظای قضایی
به عمده حدود اختیارات قضایی دادستان می توان به موارد زیراشاره نمود:
ال  .شروع به انجام تحقیقات بر مبنای اطالعاتی کوه در موورد یوک جورم مشومول
صالحیت دادگاه به دادستان رسیده است.
ب .بررسی وضعیت هایی که ارتکاب یک یا چند جرم مشمول صالحیت دادگواه در
آنها ،توسا دولت عضو شورای امنیت به دادگاه ارجاع شده است.
پ.انجام تحقیقات به وسویله بوازجویی از اشوخاص مظنوون و قربانیوان یوا شوهود،
جمعآوری و بررسی مدارک وانجام تحقیقات در قلمرو یک دولت
ت .تجدید نظرخواهی در مورد رأی برائت یا میزان مجوازات تعیوین شوده از سووی
شعبه بدوی و پاسخگویی به تجدید نظرخواهی شخص محکوم علیه و دفواع از دعواوی
در دادگاه
ث .انجام سایر اقدامات الزم
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ج .انجام اقدامات الزم بورای حفوظ محرمانوه بوودن اطالعوات و حمایوت ازشوهود
(میرعباسی)73 :13۹4 ،
بنابراین دادستان ممکن است با وجود یکی از سوه شورایا زیور تحقیقوات را آرواز
نماید .چون ماهیت مأموریت اداره دادستانی این است که تحقیقات و تعقیب جرایمی را
که در اختیار دادگاه قرار دارند ،یعنی جنایت نسل کشی ،جنایت علیه بشریت و جنایات
جنگی ،را انجام دهد .ضمن آنکه از لحظ زمانی ،در یک برهه دیگر و زمانی کوه دولتهوا
موافق تعری جنایات تجاوزکارانه باشند ،اداره دادستانی قادر خواهد بود ایون جنایوات
را نیز تعقیب نماید .هنگامی که یک وضعیت توسا شورای امنیت سوازمان ملول متحود
به وی ارجاع شود ،که اقدام مزبور تهدیدی برای صلح و امنیوت بوین المللوی باشود ،یوا
زمانی که دادگاه مقدماتی (شعبه مقدماتی) او را مجاز به بازجویی بور اسواس اطالعوات
دریافت شده از منابع دیگر ،مانند افراد یا سازمان های ریر دولتی نموده باشود .دادسوتان
در هر یک از موارد فوق ،بررسی اولیه پیرامون اطالعات دریوافتی را انجوام موی دهود و
اگر یک مبنای معقول و منطقی برای ادامه تحقیق کش نموود ،وی از دادگواه مقودماتی
(پیش دادگستری) درخواست اجازه تحقیق را می نماید.
د) شعبه بدوی :4یکی از ارکان قضائی دیوان ،بخش (شعب) بدوی می باشد .بخوش
دادگاه بدوی از حداقل  6قاضی تشکیل میشود که اختصاص قضات به این بخوش هوا
بر اساس طبیعت وظای و صالحیت ها و تجربه قضات انجام می گیرد ،به نحووی کوه
هر کدام از بخش ها به شکل مقتضی دارای اعضایی باشند ،که صالحیتهای تخصصوی
در حقوق و دادرسی کیفری و حقوق بین المللی داشته باشند .ضمن آنکه اساسوا بخوش
مقدماتی و بخش دادگاه بدوی اساسا مرکب از قضاتی خواهند بود کوه دارای تجربوه در
دادرسی کیفری باشند .وظای شعب بدوی توسا سوه قاضوی از بخوش بودوی انجوام
خواهد گرفت .قضات بخش بدوی برای مدت سه سال انتخاب می گردند .چنانچه پس
از انقضای این مدت پرونده هایی نزد آنها مطرح باشد که منجر بوه اخوذ تصومیم نشوده
باشد تا اتخاذ تصمیم در سمت خود باقی خواهند مانود( .بنود 3مواده  3۹اساسونامه دیووان
کیفری بین المللی) بنا به تشخیص هیئت رئیسه ،چنانچوه اقتضوا نمایود و نظور بوه اینکوه
قاضی ای در مرحله مقدماتی پرونده ای شرکت نکرده باشد ،قضوات بخوش بودوی بوه
طور موقت می توانند در بخش مقدماتی و یا قضات بخش مقدماتی می توانند بوه طوور
the Trial Division.
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موقت در بخش بدوی انجام وظیفه نمایند .بنابراین جابهجایی از شعبه مقدماتی به شعبه
بدوی و بالعکس مانعی ندارد .در نظام قضایی ایران پیرامون جابهجوایی قضوات جهوت
رسیدگی به پرونده های کیفری و تجوویز چنوین اختیواری هویچ موتن قوانونی مصووب
نگردیده است .بنابراین قضات بایستی درمحل خدمت خویش وشعبه ای که ابالغ بورای
وی توسا رئیس قوه قضائیه صادرگردیده است انجام وظیفه نماینود .قضوات در انجوام
وظیفه دارای استقالل کامل بوده ولی در عین حال نمی توانند به فعالیتی بپردازند کوه بوا
وظای آنها ناسازگار باشد و یا استقالل آنها را مورد تردید قرار بدهود .قضواتی کوه بوه
طور تمام وقت در دیوان انجام وظیفه می نمایند ،نباید به هیچ فعالیت حرفه ای دیگوری
اشتغال داشته باشند .محل برگزاری جلسات دادگاه ،شهر الهه ،مقور دیووان بوین المللوی
کیفری می باشد ،که اصوال جلسات به صورت علنی برگزار می گوردد .ولوی در برخوی
موارد به منظور حفاظت از اطالعات حساس و محرمانه ای که به عنوان دلیل قرار اسوت
ارائه گردد این اجازه به شعبه بدوی داده شده است که جلسات دادرسی را بوه صوورت
ریرعلنی برگزار نماید .در این راستا بند  2ماده  68اساسونامه مقررموی دارد« :بوه عنووان
استثنایی بر اصل علنی بودن جلسات دادرسی که در ماده  67مقرر گردیده و بوه منظوور
حمایت از قربانیان و شهود و یا متهم ،می توان هر مرحلهای از مراحول دادرسوی را بوه
صورت ریرعلنی برگزار نمود و یا اجازه داد که ارائه ادله از طریوق وسوایل الکترونیکوی
یا سایر وسایل خاص صورت گیرد .چنین ترتیباتی به ویوه در مورد قربانیان جرم تجاوز
جنسی ،و طفلی که قربانی جرم تجاوز یا شاهد آن بووده انجوام موی پوذیرد .مگور آنکوه
دیوان با لحاظ کلیه جوانب امر خصوصا نظرات قربانی یا شاهد ترتیب دیگری را مقورر
دارد».
متهم حتی در مواردی که محاکمه به صورت ریرعلنی برگزار می گردد موی بایسوتی
در محکمه حضور داشته باشد .اصل  165قانون اساسی ایران نیز در خصوص جلسوات
رسیدگی بیان می دارد« :محاکمات ،علنی انجام میشود و حضوور افوراد بالموانع اسوت
مگر آن که به تشخیص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عموومی باشود
یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
ماده  352قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر بر اصل  165قانون اساسوی موی باشود
نیز بیان داشته« :محاکمات دادگاه علنی است ،مگر در جرائم قابل گذشت که طورفین یوا
شاکی ،ریرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند .همچنین دادگاه پس از اظهوار عقیوده
دادستان ،قرار ریرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند:
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ال  -امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.
ب  -علنی بودن ،مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
بنابراین در نظام کیفری ایران همانند دیوان کیفری بین المللی ،اصل بور علنوی بوودن
جلسات رسیدگی می باشد .مگر مواردی را که قانونگذار احصا و استثنا نموده اسوت.
با این تفاوت که درنطام داخلی ،دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان مبنوی بور ریرعلنوی
بودن جلسه رسیدگی ،مبادرت به این امر می نماید.
در شروع محاکمه و رسیدگی ،موتهم بایسوتی از اتهامواتی کوه سوابقا توسوا شوعبه
مقدماتی احرازشده است مطلع گردد .بدین منظور که شعبه بودوی موی بایسوتی متقاعود
شود که متهم ماهیت اتهامات را درک کرده است .همچنین از متهم سوال خواهود نموود
آیا به مجرمیت خود اعتراف می نماید یا آن را انکار می نمایود .پیراموون دالیول و ادلوه
ابرازی دادگاه بین المللی کیفری هرگونه ادله ضروری و مربوط به موضوع را اجازه داده
است .در نظام کیفری داخلی نیز زمانی اقرار به عنوان دلیل قابول اسوتناد موی باشود کوه
طریقیت داشته باشد ،بدین معنا که منطبق با واقع باشود .مواده  171ق.م.ا  13۹2در ایون
خصوص بیان می دارد« :هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ،اقرار وی معتبر اسوت و
نوبت به ادله دیگر نمی رسد ،مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات
برخالف مفاد اقرار باشد که در ایون صوورت دادگواه ،تحقیوق و بررسوی الزم را انجوام
میدهد و قرائن و امارات مخال اقرار را در رای ذکر می کند» .ضومن آنکوه مواده 168
قانون مزبور بیان می دارد« :اقرار در صورتی نافذ اسوت کوه اقرارکننوده در حوین اقورار،
عاقل ،بالغ ،قاصد و مختار باشد» .در ادامه ماده  16۹بیان داشته« :اقراری که تحت اکوراه،
اجبار ،شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ،فاقد ارز و اعتبوار اسوت
و دادگاه مکل است از متهم تحقیق مجدد نمایود» .بنوابر موواد موذکور اقورار در نظوام
کیفری ایران طریقیت داشته و در صورت هرگونه شک یا تردید نسبت به اقرار صوورت
پذیرفته ،قاضی مکل به انجام تحقیقات و اقناع وجدانی می باشد .در فرآیند رسویدگی
در دیوان متهم این حق را دارد که از شهودی که علیه وی معرفی شده انود ،سوواالتی را
نماید و مطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشتهاند ،می توانود شوهود خوود را در
جلسه حاضر کند( .ماده  67قواعد دادرسی و ادله) شهادت شهود بایسوتی هموراه بوا یوک
تعهد باشد و آن عبارت است از من رسما اعوالم موی نموایم کوه مون حقیقوت را تموام
حقیقت را بیان می کنم و هیچ چیزی جز حقیقت را نمی گویم( .ماده  6۹قواعد دادرسوی
و ادله) ضمن آنکه شهادت اعالمی نیز بایستی در نوزد دیووان صوورت پوذیرد( .مواده 66
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قواعد دادرسی و ادله) در حقووق داخلوی نیوزچنین تشوریفاتی بورای شواهد جهوت ادای
شهادت پیش بینی گردیده است ،بدین نحوکه ماده  210قانون آئین دادرسی کیفری بیوان
می دارد« :شاهد و مطلع پیش از اظهار اطالعات خود به این شرح سوگند یواد مویکنود:
«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تموام واقعیوت را
بیان کنم» .قضات شعبه بدوی پس از بررسی دالیل و مدارک و اسوتماع اظهوارات موتهم
می بایستی رای خود را با اکثریت سه قاضی حاضر صادر نماید ،هر چند کوه اساسونامه
اتفاق آرا را تشویق می کند .اساسنامه دیوان ،شعبه بدوی را ملزم بوه ارائوه دالیلوی کوه
شامل بیانی کامل و مستدل از استنباط قضات راجع به ادله و نتایج آن ها می باشود موی
نماید .البته تمام قضات شعبه بدوی بایستی در کلیه مراحل دادرسی و در طول مشواوره
ها حضور داشته باشند.
5
هـ) بخش تجدیدنظر  :آرا صادره از شعب بدوی دیوان قابل اعتراو و رسویدگی
مجدد می باشد .پیش بینی اینگونه مکانیسم های نظارتی توسا مرجع عالی بر تالی مانع
از صدور اقدامات نامناسب و نیز رفع خطاهای احتمالی می گردد .مرجع صوالح جهوت
رسیدگی به استیناف ،بخش تجدیدنظر می باشد .بخوش تجدیود نظور از یوک رئویس و
چهار قاضی تشکیل خواهد شد که اختصاص قضات به این بخش ها بر اساس طبیعوت
وظای و صالحیت ها و تجربه قضات انتخابی انجام می گیرد به نحوی که هر کودام از
بخش ها به شکل مقتضی دارای اعضایی باشند کوه صوالحیت تخصصوی در حقووق و
آیین دادرسی کیفری و حقوق بین الملل داشته باشند .شعبه تجدید نظر مرکوب از هموه
قضات بخش تجدید نظر می باشد .ضومن آنکوه قضوات تجدیودنظر بورای تموام دوره
مأموریت خود در آن بخش خدمت خواهند نموود .و ایون خودمت منحصور بوه بخوش
تجدید نظر می باشد .و این امر نیز می بایستی در کمال استقالل صورت پذیرد .قضوات
تجدیدنظر نمیتوانند به فعالیت هایی بپردازند که به باوظای آنها ناسوازگار بووده و یوا
استقالل آنها را مورد تهدید قرار دهد .همچنین نبایستی به هیچ فعالیت حرفه ای دیگری
اشتغال داشته باشند .در اساسنامه دیوان این حق بورای دادسوتان و محکووم علیوه و نیوز
دادستان ،به قائم مقامی محکوم علیوه بوه رسومیت شوناخته شوده اسوت توا نسوبت بوه
تصمیماتی که شعبه بودوی دیووان مسوتند بوه مواده  74اساسونامه اتخواذ نمووده اسوت
تجدیدنظرخواهی نمایند .دادستان می توانداز حکم برائت صادره به دلیل اشتباه شوکلی،
. the Appeals Division.
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اشتباه موضوعی یا اشتباه حکمی تقاضای تجدید نظر نماید .ضمن آنکه محکوم علیه نیز
میتواند از یک حکم محکومیت صادره به دلیل اشوتباه شوکلی ،اشوتباه موضووعی و یوا
اشتباه حکمی و یا به هر جهت دیگری که در منصفانه بودن و یا اعتبار مراحل رسویدگی
و یا تصمیم متخذه موثر باشد ،تقاضای تجدید نظر نماید .ضمنا این حق بورای دادسوتان
و محکوم علیه به رسمیت شناخته شده است که در صورت عدم تناسب جرم و مجازات
بتوانند ،نسبت به میزان مجازات تعیین شوده نیوز تجدیودنظرخواهی نماینود .عوالوه بور
احکام نهایی شعبه بدوی ،راجع به مسئله مجرمیت یا بی گنواهی و همچنوین مجوازات،
تجدیدنظرخواهی در مورد دسوتورات خواص و قرارهوای اعودادی نیوز کوه در جریوان
تحقیقات تصمیمگیری شده اند نیز ،در بعضوی مووارد اجوازه داده شوده اسوت( .شوب ،
 )1۹5 :1384بنابراین دادگاه تجدیدنظر در راستای عدم رعایت حوداقل مجوازات مقورر
قانونی و اعتراو نسبت به آن ،نظارت بر رعایوت اعموال مجوازات مقورر قوانونی دارد.
مادامی که رسیدگی تجدیدنظر خاتمه نیافته است ،محکوم علیه همچنان در توقی بواقی
خواهدماند .با این حال ،اگر تجدید نظر خواه در جریان استیناف ،بازداشوت باشود و در
طی همین مدت کل مجوازات مقورر را سوپری نمووده باشود ،موی بایسوتی آزاد گوردد.
همچنین در صورت تبرئه فرد در شعبه بدوی ،بایستی فوورا آزاد گوردد .مگور در مووارد
استثنایی که رسیدگی خاتمه نیافته باشد .شعبه بدوی می تواند بنابر تقاضوای دادسوتان و
با لحاظ جمیع جهات ازجمله احتمال قبولی استیناف خوواهی دادسوتان ،محکووم علیوه
بدوی را همچنان در بازداشتگاه نگه دارد .شعبه تجدید نظر اگور بوه ایون نتیجوه برسود
مجازات تعیین شده باجرم ارتکابی متناسب نمی باشد مخیور اسوت مجوازات موذکور را
مطابق با فصل هفتم اساسنامه تغییر دهد .رای تجدید نظرهمانند رای مربووط بوه حکوم
محکومیت و مجازات توسا اکثریت قضات به عمل می آید.
 -2بخش های غیرقضایی دیوان
بخش های ریرقضایی دیوان که در تصمیم گیری های قضایی دخالتی نداشوته و تمرکوز
فعالیت آنها امور ریرقضائی یا اداری دیوان می باشد شامل مجمع دول عضو و دبیرخانوه
می باشد که در ذیل به بررسی هر یک از بخشوهای مزبوور و صوالحیت آنهوا خوواهیم
پرداخت.
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الف .مجمع دول عضو :6مجمع دول عضو دیوان کیفری بین المللی از چهار مجرای
عمده بر فعالیت ها و جهت گیری های رکن قضایی دیوان تاثیر می گذارد .این مجواری
عبارتند از:
 .1تقنین :مجمع دول عضو دیوان به مثابه یک نهاد تقنینی و هنجارساز ایفای وظیفوه
می نماید .مجمع دول عضو واجد اختیار در اصالح نظام حقووقی و الحواق موواردی بوه
متون حقوقی دیوان است .رکن قضایی دیوان نیز ملزم به فعالیت در چوارچوب حقووقی
از پیش تعیین شده برای خود می باشد .دیوان کیفوری بوین المللوی یوک سوازمان بوین
المللی و معاهده محور است .کارکردهای دیوان محدود به چارچوبی می باشد ،که اراده
موسسان دولتی آن را مرزگذاری نموده است .این اراده که در اساسونامه رم تجلوی پیودا
کرده است ،در گذر زمان و از رهگذر تصومیمات مجموع دول عضوو موی توانود بنوابر
مقتضیات زمان متجلی گردد تا کارآمدی دیوان نیز حفظ شوود .ایون اراده کوه در قالوب
قانون ظهور پیدامی کند می تواند در مواردی در تعارو بوا تفسویر هوایی باشود کوه از
ناحیه رکن قضایی صادر می شود .نمونه ای از این مووارد در وضوعیت کنیوا بوه وقووع
پیوست .سران دولتی کنیا که نزد دیوان به اتهوام ارتکواب جورایم علیوه بشوریت تحوت
تعقیب و تحقیق بودند از دیوان درخواست نمودند توا از حضوور در جلسوات دادرسوی
معاف گردند تا بتوانند به وظای حکومتی خود بپردازند .رکن قضوایی دیووان و شوعب
آن با دیده انکار در این درخواست نگریستند .با ایون حوال دولوت کنیوا موفوق شود در
اجالسیه سال  2013مجمع دول عضو با پیشنهاد اصالح آیوین دادرسوی و ادلوه دیووان،
خواسته های خود را عملی نماید و معاف سازی متهموان دیووان از حضوور مسوتمر در
جلسات دادرسی را نه تنها ممکن بلکه با حصول شرایطش الزامی ساخت.
 .2تامین بودجه :بودجه دیوان که به طور عمده از محل پرداختوی هوای دول عضوو
تامین می گردد توسا مجمع دول عضو تعیین می گردد .بنابراین نوبض حیوات فعالیوت
های رکن قضایی دیوان در دستان دولت های عضو و بودجه ای است که بورای دیووان
در نظر می گیرند .بدیهی است توانمندی مالی دیوان در گزینشگری دیووان نسوبت بوه
وضعیت های بحرانی جهت مداخله تاثیر مستقیم دارد .تحقق عدالت کیفوری در عرصوه
بین الملل فرآیندی پر هزینه و هزینه زاست.

Assembly of States Parties
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 .3انتخاب قاضی :انتخاب دادرسوان و دادسوتان دیووان توسوا مجموع دول عضوو
صورت می پذیرد .دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد دایمی به طوور عموده در
بستر تفسیر قضایی رشد و نمو می یابد .نه تنها نزدیک بوودن نظوام حقووقی دیووان بوه
سنت حقوقی نظام ترافعی کامن ال بر منزلت واالی تفسیر قضایی در هندسه دیوان تواثیر
دارد ،بلکه دایمی بودن دیوان نیز دلیل دیگری است که موجب می شود پویوایی دیووان
در کنار پایایی آن از رهگذر تفسیر قضایی تامین شود .همین اهمیت تفسیر قضایی است
که انتخاب قاضیان را نیز دارای اهمیت موی سوازد .هور قاضوی دارای منظوری اسوت و
تفاوت منظر ها ،تفاوت مناظر دیوان را سبب می شوند .مجموع دول عضوو بوا انتخواب
قاضیان متفاوت می تواند خا مش و فعالیت های رکن قضایی را جهت دهی کند.
 .4تضمین همکاری دولتها :دیوان فاقد نیوروی اجرایوی اسوت و اجورا شودن آرا و
دستورات صادره از ناحیه آن نیازمند همکاری دولت ها می باشد .بدون همکاری دولت
ها ،دیوان دررسیدن به اهداف خود که تعقیب و محاکمه جرائم شدید بوین المللوی موی
باشد دچار مشکل می گردد .دولت های عضو ،بنابر اساسنامه رم متعهد به همکواری بوا
دیوان هستند .در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده ای ،رکن قضایی دیوان تنهوا موی
تواند این عدم همکاری را تشخیص و آن را به مجمع دول عضو گزار کند .چگونگی
مواجه با دولت متخل که تن به همکاری با دیوان نوداده اسوت در صوالحدید مجموع
دول عضو است .فقدان همکاری دولت ها در تاریخچه دیوان مواردی را موجوب شوده
است که دادستان دیوان را مجبور به معلق کوردن (وضوعیت سوودان) یوا بوازپسگیوری
پرونده (وضعیت کنیا) نموده است .اصل مکمول دولتهارابوه اجورای صوالحیت جهوانی
درموردجرائم تشویق می کند.
با انجام این کار و تحقیق و پیگرد قانونی متهمین ،دولت ها بیان می کنند که آنها نسوبت
به دیوان دررسیدگی به این جرائم دراولویت موی باشوند .در ریور ایون صوورت ،اصول
مکمل دربها را برای صالحیت دیوان می گشاید)AnnaOlsson,2003:p4( .
ب.دبیرخانه :7دبیرخانه عالوه بر ارائه کامل حمایت اداری از فعالیتهای دادگواه در
مقر دیوان در شهر الهه در کشور هلنود ،دارای مسوئولیتهوای خواص در زمینوه هوای
خاص از اختیارات دادگاه نیز برخوردار می باشد .در حوزه حقوق متهمین ،دبیرخانوه از
طریق اداره برنامه کمک قانونی برای متهمان و ارائه اشکال مختلو کموک بوه انتخواب
Registry

7

نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (63.........................................)Icc

وکیل مدافع ،حقوق متهمان را تضمین می نماید .مضاف بر اینکه دبیرخانوه یوک واحود
مشاوره برای قربانیان تدارک می نماید .همچنین دفاع و حمایت از شاهدان و قربانیان بر
عهده دبیرخانه می باشد .دبیرخانه با انجام حصول اطمینان از اینکه جواموع آسویبدیوده
در موقعیت های مورد بررسی یا تحت رسیدگی می تواند فعالیت های مختلو دادگواه
را در مراحل مختل پیگیری نمایند برآن نظارت می نماید .دبیرخانه همچنین مسئولیت
مدیریت و هماهنگی بازداشت تمام کسانی که تحت مجوز دیوان بازداشت شوده انود را
دارا می باشد .بنابراین انجام امور ریرقضایی دادگاه برعهده دبیرخانه می باشد ،که تحوت
نظر رئیس دبیرخانه و عنداللزوم یک نفر معاون قرار دارد .رئیس دبیرخانوه خوود تحوت
نظر رئیس دادگاه انجام وظیفه می نماید و با رای مخفی اکثریت مطلق قضات با در نظور
گرفتن توصیه های مجمع دول عضو برای مدت  5سال انتخواب موی گوردد و انتخواب
مجدد وی تنها برای یک دوره دیگر میسر می باشد .دبیرخانه که مجرای ارتبواط دادگواه
با دولتها است ،اهم وظای آن به شرح زیر می باشد:
 .1دریافت تاییدیه قبول صالحیت دادگاه از سوی دول ریر عضو در مواردی که چنین
تاییده ای الزم باشد.
 .2توزیع پیشنهاد هیئت رئیسه بین دولت ها در مورد افزایش تعداد قضات
 .3پیشنهاد مقررات اداری به مجموع دول عضوو جهوت تصوویب در موورد شورایا
انتخاب ،پرداخت حقوق و عزل کارکنان دادگاه .این پیشنهاد با موافقت رئویس دادگواه و
دادستان ارائه خواهد شد.
 .4تشکیل واحد قربانیان و شهود ،از سوی رئیس دبیرخانه برای این که با همکواری
دادستان اقدامات حمایتی ،امنیتی و مشاوره ای و سوایر مسواعدتهوای الزم نسوبت بوه
شهود و قربانیانی که در برابر دادگاه حاضر میشوند و کسان دیگری که به دلیل شهادت
این شهود به مخاطره میافتد معمول دارند .این واحد بایستی متشوکل از کسوانی کوه در
زمینه صدمات روحی من جمله صدمات ناشی از خشونت جنسی ،تخصص دارند باشد.
(بازوند)40 :13۹6 ،
 .5انتخاب کارکنان شایسته برای دبیرخانه
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 -3نحوه تعقیب دعوی کیفری بین المللی
ماده  13اساسنامه در مورد شروع به تعقیب و تحقیق وضعیتی را که در آن بوه نظور موی
رسد یک یا چند جنایت بین المللوی ارتکواب یافتوه اسوت ،سوه فورو ارجواع توسوا
کشورهای عضو ،ارجاع توسا شورای امنیت و ابتکار دادستان را در نظرگرفته است.
 -1-3جایگاه دادستان دیوان
واضح است ،آنچه بسیاری از مخالفان دیوان از آن هراس دارند ،وجود دادسوتانی اسوت
که به دالیل سیاسی صرفا مبادرت به شروع به تحقیقوات و انجوام محاکموه نمایود .ایون
نگرانی با توجه به وجود نظارت قضایی که دقیقا در اساسونامه رم پویش بینوی گردیوده،
قابل رفع می باشد ،چرا که دادستان در تحت نظر شعبه مقدماتی ایفای نقش موی نمایود.
مضافا برآنکه هر شخصی که وظیفه دادرسی در دیوان را برعهده بگیرد ،مطمئنا با دیدگاه
سیاسی خویش در مورد جهان و نیز در گیریهوای آن هموراه خواهود بوود و فشوارهای
سیاسی خارجی ممکن است در تال باشند تا ادعایی را مطرح کنند کوه ممکون اسوت
ریرموجه و ریرمفید باشد )laura Barnett, 2013:p16( .عمده دادرسیهای کیفری بین
المللی ،از تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی که خوود از مختصوات و
ویوگی های نظام حقوقی نوشته است بهره جسته اند .در دیوان کیفری بین المللی بنا بوه
اقتضای نهاد دادستانی ضمن اینکه وظای تعقیب به دادسوتان دیووان واگوزار گردیوده،
وظیفه تحقیق نیزبه وی محول گردیده است ،با ایون تفواوت کوه درسیسوتم هوای دارای
بازپرس تحقیقات توسا بازپرسی صورت می پذیرد که در انجام اعموال خوویش دارای
استقالل می باشد و نیاز به کسب مجوز در راستای اخذ تصمیمات ودسوتورات خوویش
ازمرجعی دیگرراندارد،درحالی که دادستان دیووان تواموان دارای شوان تعقیبوی و شوان
تحقیقی می باشدبااین تفاوت که تمام اقدامات و دستورات و تصمیمات وی بایستی بوه
تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرایی یابد .در دادگاه هوای بوین المللوی نوورمبر ،
توکیو ،یوگسالوی سابق و رواندا مرحله کسب اطالعات و شروع به تحقیق و تعقیب یوا
عدم تعقیب متهم بر عهده دادستان است .در ایون دادگواه ،دادسوتان اطالعوات الزم را از
طرق مختل از جمله از طریق اصحاب دعوی اعم از زیوان دیوده از جورم و دارنودگان
حق ،دولت ها ،سازمان های بین المللی و سازمان های ریر دولتی و نیز اشوخاص ثالو
دریافت می نماید و نهایتا نظر می دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یوا خیور .ایون
امر معنای همان نظام قدیمی مناسب داشتن آراز تعقیب کیفوری اسوت (آشووری:1380،
)87
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در واقع در دو دادگاه اخیر (یوگسالوی و روانودا) دادسوتان بوه اقتضوای اختیوارات
ناشی از مقام خود یعنی بر اساس اطالعاتی که از راه های گونواگون بدسوت موی آورد،
تحقیقات را آرا می نماید( .داوید )222:1374،دادستان پس از ارزیابی اطالعات بدسوت
آمده ،تصمیم می گیرد که آیا اطالعات مزبور برای شروع به رسیدگی کفایت می کنند یا
خیر .اختیار این که علیه چه کسی باید کیفرخواست تنظیم شود با دادسوتان دیووان موی
باشد .کیفرخواست دادستان به یکی از قضوات شوعبه بودوی تسولیم و توسوا او موورد
بازبینی قرار می گیرد .اگر قاضی مزبور موافق باشد که پرونده ای که دادستان تهیه و بوه
او تقدیم نموده است ،وقوع جنایتی را نشان می دهد ادعانامه او را تایید و گرنه رد موی
نماید .این حساسیت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شکل تکامل یافتوه بوه خوود
گرفته است .در واقع با توجه به این که منصب دادستانی ،منصوبی اسوت کوه هوم جنبوه
قضایی و هم جنبه سیاسی دارد ،یکی از نگرانیهای اساسی که در مورد دادستان وجوود
دارد ،احتمال داشتن انگیزه سیاسی در تعقیبهاست و ایون امور در محواکمکیفوری بوین
المللی به دلیل ویوگیهای صالحیت موضوعی و وضعیت افوراد تحوت تعقیوب بسویار
جدی است .لذا اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی جهت جلوگیری از چنین امری ،عالوه
بر اندیشیدن تمهیداتی نظیر ممانعت از شرکت دادستان یا معاونوان وی در هور فعالیوت
تعقیبی یا تحقیقی که دالیل معقولی مبنی بر تردید در بی طرفی آنها وجود دارد ،حواوی
مقرراتی است که پیگیری و جستجوی ادله دال بر بیگناهی متهم را نیز تکلی دادسوتان
دانسته و حتی امکان درخواست پووهش و تجدیدنظر خواهی به نفع موتهم را از سووی
دادستان پیش بینی کرده است .دادستان در اعمال اختیارات خود ،باید تعادل بین قربانیان
و متهمین ،اراده دولتها (در پیگیوری) و فشوارهای سوازمان هوای ریردولتوی برقرارکنود
()Jacobs, 2007:p317
 -2-3نحوه استقالل دادسرا و دادستان
در جریان مذاکرات رم ،تحت تاثیر دیدگاه های مختل که در خصوص اصل وجود یوا
عدم وجودیک دیوان مستقل وجود داشت ،گروهوی از کشوورها «گوروه هوم فکور» بوه
رهبری کانادا ونروژ از یک دیوان کیفری بین المللی قدرتمند و مسوتحکم حمایوت موی
کردند و معتقد بودند که دیوان کیفری بین المللوی بایود از وجوود یوک دادسوتان کوامال
مستقل برخوردار باشد )laura Barnett, 2013:16( .دادستانی که بتواند راسوا و بنوا بوه
صالحدید خویش و با استفاده از اطالعاتی که از منابع مختل موثق واز جمله سوازمان
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های دولتی و ریر دولتی منطقه ای و بینالمللی بدست می آورد ،به منظور تعیین صحت
یا سقم مراتب اعالمی ،تحقیق را شوروع و در صوورت مالحظوه وقووع جرموی کوه در
محدوده صوالحیت دیووان بووده و رسویدگی بوه آن از اهمیوت الزم برخووردار باشود،
مهمترین را تعقیب نمووده و عنداالقتضوا ،موجبوات محاکموه و مجوازات متهموان را در
شعب دیوان فراهم سازد .بدون اینکه در انجام امور فوق نیازی به کسب مجووز از یوک
نهاد (مثل شورای امنیت) و یا مرجع دیگری (ماننود دول عضوو اساسونامه) داشوته و یوا
منتظر ارجاع موارد تعقیب و تحقیق از جانب آنها باشد( .اجتهوادی )275 :137۹ ،گوروه
دوم متشکل ازاعضای دائم سازمان ملل یا «»p-5به استثنای انگلیس بودند .این گوروه بوه
دنبال نقش مهمتری برای شورای امنیت در تاسیس و عملکرد دیوان بودند.که طبق موتن
پیش نویس اولیه اساسنامه ،هر گونه تعقیب و تحقیق در خصوص جنایات بوین المللوی،
راموکول به ارجاع شورای امنیت و نظر مساعد کشورهای عضو می نمود .بوه نظور موی
رسید اگر طرح شکایت و یا اعالم وضعیتجهت شروع تحقیق و تعقیب از سوی دولت
ها و یا شورای امنیت نباشد ،بعید است بتوان حمایت مراجع مزبور را در جریان تکمیل
تحقیقات و همچنین اجرای احکام جلب نمود ،بدیهی اسوت در چنوین صوورتی انجوام
امور در مرحله تکمیل پرونده ها و نیز اجرای احکام صادره با اشوکاالت عدیوده عملوی
مواجه خواهد شد .گروه سوم کشورهای ریر همسو در تقابل با اصرار  p-5مبنی بر عدم
قید سالح هسته ای از اساسنامه دیوان تشکیل گردید .این گروه شامل کشورهایی ماننود
هند و مکزیک و مصربود با این حال موضع این گروه در رابطوه بوا اسوتقالل و قودرت
دیوان کیفری بین المللی مشوابه موضوع  P5بوود .طورح نظریوات متعودد نهایتوا مجربوه
تصویب ماده  16اساسنامه رم گردید که ماده مزبور تعویق تحقیقات یا پیگرد قوانونی را
برای مدت یک سال بر حسب درخواست شوورای امنیوت مهیوامی سوازد .ایون قودرت
تعویق در اصل در اساسنامه رم برای نگرانی های گروه  P-5و اجوازه دادن بوه شوورای
امنیت برای به تعویق انداختن فعالیت های دیوان کیفری بین المللی درجایی که ممکون
است ،مانع از روند صلح شوود قورار گرفوت .قودرت تعویوق قابول تمدیود اسوت و از
نظرتئوری می تواند منجر به تعویق نامحدود مراحل  ICCشود که باگذشت زموان ایون
امر می تواند احتمال محکومیت را کمترنماید .برخی از ناظران ابراز نگرانی کرده اند کوه
قدرت تعویق می تواند استقالل دادستان را از بین ببرد و به کشورهای  P-5اجوازه دهود
تا از تحقیقات در مورد اتبواع خوویش جلووگیری نماینود)laura Barnett,2013:12( .
همچنین در خصوص اعمال صالحیت و تعقیب جرائم ماده  13تا  15اساسونامه دیووان،
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اعمال صالحیت دیوان را منوط به ارجاع یک دولوت عضوو یوا ارجواع توسوا شوورای
امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد و یا راسا و ابتکار شخص دادسوتان براسواس
اطالعاتی که به دست آورده است نمود .پیرامون وضعیت های ارجاعی درحوال بررسوی
توسا شورای امنیت می توان به وضعیتهوای دارفورسوودان 8ولیبوی ۹و در خصووص
وضعیتهای ارجاعی توسا دول عضووبه وضوعیتهای جمهووری دموکراتیوک کنگوو،10
اوگاندا ،11جمهوری آفریقای مرکزی12و مالی 13و نیز وضعیت های درحوال بررسوی بوه
ابتکار شخص دادستان به جورجیا ،14بورونودی 15و میانموار16اشواره نموود .نهایتوا ایون
دادستان است که باید پس از بررسی ادله و شوواهد ارائوه شوده ،تصومیم بور تعقیوب و
شروع به تحقیق بگیرد .در مورد استقالل دفتر دادستانی نیز موی تووان بوه امتنواع مرجوع
مزبور از تعقیب پیرامون موارد ارجاعی توسا دولوت هوای عضوو یوا شوورا امنیوت در
صورت عدم وجود مبنای معقول برای گزارشهای اعالمی اشاره نمود ،در چنوین حوالتی
مرجع اعالم گزار می تواند فقا می تواند از شعبه مقدماتی بخواهد توا در خصووص
تصمیم اتخاذی دادستان تجدیدنظر نماید .با توجه به تعداد بواالی مراجعوات بوه دیووان
کیفری بین المللی ،استراتوی متمرکوز تعیوین معیارهوای وضوعیت و انتخواب پرونوده و
اولویت بندی آنها ،بایستی از اولویت های دادستان باشد ،تا کنون ایون دفتور چوارچوب
استراتویکی را تدوین نموده است ،که با چهار اصل اساسی هدایت می شود:
.1تحقیقات متمرکز (تمرکز بر جدیترین جنایات و کسانی که بیشوترین مسوولیت را دارنود)
.2مکمل مثبت (رویکرد تکمیل مثبت با تمرکز بر همکاری با حوزه های قضایی ملی و ارتقوا
ظرفیت خود برای پیگرد قانونی) .3تاثیر کار دادستانی یا به حوداکثر رسواندن تواثیر (ایجواد
یک استراتوی منسجم در  ICCبا نظارت بر اوضاع در این راستا دادستان در تال
وقوع جرائم آتی جلوگیری نماید) .4منافع قربانیان ()Kai,2013:p430

اسوت توا از

8

.Darfur,Sudan
.Libya
10
.Democratic Republic Of the congo
11
.Uganda
12
.Central African Republic
13
.Mali
14
.Georgia
15
.Burundi
16
.Myanmar
9
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اساسنامه می گوید که دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قوانونی بورای
بازداشت یا احضار یا به دلیل اینکه پرونده به موجب ماده  17ریر قابل پذیر اسوت و
یا به دلیل اینکه رسیدگی به موضوع به لحاظ تمامی جوانب امر از جملوه اهمیوت جورم
ارتکابی و منافع قربانی و سن و ناتوانی موتهم و نقوش او در ارتکواب جورم ادعوایی در
راستای عدالت نیست به این نتیجه برسد که دالیل کافی برای ادامه تحقیق وجود ندارد.
 -3-3نحوه شروع به تعقیب توسط دادستان
به هنگام تدوین مواد آیین دادرسی و ادله که ناظر به بخش پنج اساسنامه (مرحله تعقیب
و تحقیق) است ،مذاکرات زیادی بر مبنای پیشونهادهای ارائوه شوده از سووی فرانسوه و
استرالیا صورت پذیرفت.
این پیشنهادها ،ضمن آنکه از لحاظ ساختاری با هم متفاوت بودنود ،در موورد اینکوه
چه چیزی محتوای قواعد را تشکیل بدهد ،نیز با یکدیگر تفواوت داشوتند .درحوالی کوه
متن پیشنهادی استرالیا اساسا بر موضوعاتی که اساسنامه به عنوان موضووعات اصولی در
نظر گرفته بود متمرکز بود .پیشنهادهای فرانسه با هدف ایجاد یک نظوام دادرسوی کامول
برای مرحله پیش از محاکمه ارائه شده بود ()friman, 2001, p 4۹3
طبق ماده  15اساسنامه ،دادستان می تواند راسوا بور اسواس اطالعواتی کوه در موورد
جنایات مشمول صالحیت دیوان به دست می آورد تحقیقات خود را آراز کند .با توجوه
به مقررات اساسنامه (از جمله ماده  )53مالحظه می شودکه دادستان موظ است پوس از
بررسی و ارزیابی اطالعاتی که در دسترس وی قرار می گیورد شوروع بوه تحقیوق اولیوه
نماید ،مگر اینکه تشخیص دهد که مطابق اساسنامه دالیل قانع کننده برای اقودام وجوود
ندارد( .بند سوم ماده  )15اساسنامه مقرر می دارد که اگر دادستان به این نتیجه برسود کوه
مبنای مستدل و معقولی برای پرداختن بوه تحقیوق وجوود دارد بایود درخواسوتی را بوه
ضمیمه تمامی اسناد و مدارک تایید کننده که جمع آوری کرده است ،برای گرفتن مجوز
تحقیق به شعبه مقدماتی تسولیم نمایود .بنوابراین مویبایسوتی اطالعوات موجوود مبنوای
معقولی را برای اداموه تحقیقوات کوه اساسونامه دیووان ارئوه موی دهود بورای دادسوتان
بوجودآورده که دراین راستا مبادرت به ادامه تحقیقات و اخذ مجووز از شوعبه مقودماتی
نماید .در این خصوص می توان به تصمیم دادستان دیوان در موور  21سوپتامبر 2018
اشاره نمود که دادستان پس از بررسی اطالعات موجود به این نتیجوه رسوید کوه مبنوای
معقولی که اساسنامه دیوان ارائه می دهد برای وی بوجود نیاورده تا اقدامات بیوان شوده
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درگابن ،17در رابطه با خشونت پس از انتخابات سال  2016که توسا اعضای مخال و
نیروهای امنیتی گابن صورت پذیرفته است را مبنای اعتقاد بر جنایات تحریک بوه نسول
کشی در طول انتخابات محسوب نماید ،لذا تصمیم به توق تحقیقات مقودماتی نموود.
همچنین می توان به تحقیقات مقدماتی در حوادث اول ژانویه  2002در کشور ونوزوئال
پیرامون ادعای جنایت علیه بشریت علیه مخالفان سیاسی دولت و نیزکشوتی هوای ثبوت
شده کومور ،18یونان و کامبوج در  2۹نوامبر  2017اشاره نمود که دادستان به لحاظ عدم
وجود مبنای معقول جهت ادامه تحقیقات تصمیم به توق تحقیقات نمود.
تردیدی نیست که مقررات آیین دادرسی و ادله نباید با مقوررات اساسونامه مغوایرت
داشته باشد .معهذا برخی موضوعات اصال در اساسونامه نیاموده انود و در موورد برخوی
موضوعات دیگر نیز اساسنامه اجازه تفاسیر متعدد می دهد .این فقدان شفافیت بویوه در
رابطه بین مقررات بخش  5و مقوررات دیگور بخوش هوای اساسونامه وجوود دارد .لوذا
تعدادی از مقررات آیین دادرسی و ادله از جمله مواد  48و  104به بعد درصودد ارتبواط
بین بخش دو (مکانیسوم هوای ماشوه) و بخوش پونج اساسونامه (مقوررات دادرسوی در
خصوص ابتکار تحقیق و تعقیب) بوده اند)friman, 2001, p4۹3( .

.Gabon
.Comoros
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نتیجه گیری
دیوان کیفری بین المللی به عنوان حلقه مفقوده در سیستم حقوق بین الملل خوانده موی
شد که بدون داشتن آن رسیدگی به مسولیت های فردی ناقضین شودیدترین اقودامات و
جنایات علیه بشریت بدون مجازات باقی می ماند .براین مبنادیوان کیفوری بوین المللوی
برای محاکمه رهبران سیاسی متهم به ارتکواب شودیدترین جنایوات بوین المللوی و نیوز
جلوگیری از مصون ماندن نامبردگان از جرائم نسلکشی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات
جنگی ایجادگردید .چرا که یکی از اهداف اصلی سازمان ملل تامین احتورام جهوانی بوه
حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد در سرتاسر جهان می باشد .هر چند در خصوص
صالحیت دیوان ادعا میگردد که واجد صالحیت جهانی می باشد اموا در عمول چنوین
صالحیتی محدود می باشد چرا که اساسنامه دیوان هنووز توسوا هموه کشوورها موورد
پذیر واقع نگردیده و ابرقدرت هوایی ماننود ایالوت متحوده آمریکوا ،چوین و روسویه
همچنان به این مرجع با دید شک و تردید می نگرند .شروع به کار دیوان از زمان ارجاع
قضیه ای توسا شورای امنیت یا یکی از کشورهای عضو یا ابتکار شخص دادسوتان بور
اساس اخبار و اطالعات واصله آراز می گوردد .در دیووان کیفوری بوین المللوی ،موا بوا
سیستم دادرسی بدون بازپرس مواجه هستیم .در واقع دادستان دیوان ضمن شان تعقیبوی
توامان دارای شان تحقیقی نیز می باشد .بر این اسواس تحقیقوات مقودماتی نیوز توسوا
دادستان دیوان صورت می پذیرد .دادستان پس از ارزیابی مقدماتی نتیجهگیری می نماید
که جرائم مورد ادعا از شدت کافی جهت رسیدگی در دیوان برخوردار می باشد یا خیر.
دادستان پس از اقناع از اینکه جرائم ارتکابی از شدت کافی برخوردار می باشود ،نسوبت
به بررسی موضوع و جمع آوری دالیل و شواهد اقدام موی نمایود .بوا ایون وصو کوه
هرگونه حکم دستگیری یا احضاریه بر اسواس اطالعوات ارائوه شوده توسوا دادسوتان،
بایستی به تائید شعبه مقدماتی برسد و این شعبه مقدماتی است که تصمیم می گیورد کوه
پرونده واجد شرایا رسیدگی در دیوان می باشد یا خیر و یا اینکه در پرونده دالیل قانع
کننده ای جهت صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به شعبه بدوی وجود دارد یا خیر.
معهذا تصمیم نهایی در این خصوص با دادستان اسوت کوه خوود تحوت نظوارت و
هدایت شعبه مقدماتی دیوان فعالیت می کند و ایون نهواد ،عملکورد دادسوتان را در ایون
خصوص کنترل قضایی می نماید .در واقع شعبه مقودماتی توا حود زیوادی اثربخشوی و
استقالل دادستان را تعیین می کند .نقش دادستان دیووان را موی تووانیم بوه مثابوه نقوش
ضابطین دادگستری در سیستم های دارای بازپرس من جمله ایران قلمداد نمود ،چرا کوه
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در انجام هر گونه اقدام بایستی نظرشوعبه مقودماتی را جلوب نمایود .از محاسون چنوین
نظارتی می توان به جلوگیری از اقدامات خود سرانه دادستان و رعایوت حقووق دفواعی
متهم اشاره نمود .ضمن آنکه پس از انجام تحقیقات و کافی بودن دالیل دال بر انتسواب
بزه به شخص متهم ،مجددا شعبه مقدماتی به عنوان مرجعی بی طرف نسبت بوه ارسوال
یا عدم ارسال پرونده به شعبه بدوی جهت رسیدگی اتخواذ تصومیم موی نمایود .مضوافا
اینکه پس از تائید اتهامات ،مجددا پرونده ها توسا دادگاه بدوی رسیدگی می گردد .در
این مرحله اصل بر برائت بوده و متهم بی گناه تلقی می گردد و ایون حوق بورای موتهم
پیش بینی شده که ضمن دفاع از خود نسبت به انتخاب وکیول نیوز اقودام نمایود .بورای
صدور حکم محکومیت توسا شعبه بدوی ،دادستان می بایستی قضات شوعبه بودوی را
فراتر از یک تردید منطقی متقاعد سازد که اتهوام متوجوه شوخص موتهم موی باشود .در
صورت صدور رای محکومیت این حق برای شخص متهم و دادستان پیش بینی گردیده
تا نسبت به رای محکومیت صادره تجدیدنظرخواهی نمایند .که این تجدید نظرخوواهی
دارای اثر تعلیقی و انتقالی می باشد .ضمن آنکه رسیدگی در شعب تجدیود نظور دیووان
عدولی نبوده چرا که شعبه رسیدگی کننده مبادرت بوه رسویدگی و اتخواذ تصومیم موی
نماید .در نهایت شعبه استیناف این اختیار را دارد که انواع مختلفی از تصمیمات صوادره
در شعب بدوی اعم از جبران خسارت و یا احکام محکومیت را نقض نماید .به نظر می
رسد این شیوه تعقیب در اساسونامه دیووان و آئوین دادرسوی و ادلوه آن درصودد ایجواد
هماهنگی و کم کردن اختالفات بین کشورهای مختلو طرفودار نظوام هوای گونواگون
حقوقی در خصوص انواع شیوه های تعقیب و تحقیق کیفری بووده اسوت و بوه هموین
لحاظ نیز می تواند الگوی مناسبی برای نظام های حقووقی ملوی باشود و در آینوده موی
تواند نقشی موثر در یکنواخت کردن شیوه های تعقیب و تحقیق در کشورهای مختلو
ایفا نماید .محاکمه در دیوان هر چند نقطه عطفی در جامعه جهانی اسوت اموا انتقواداتی
نیزبر عملکرد دیوان مطرح گردیده است ،برخی معتقدند دادگواه اختیواراتش محودود و
ناکافی و نیز ناکار آمد در دور نمودن جنایتکاران می باشد .برخی نیز بر این باورنود کوه
دیوان قدرت دادرسی بیش از حد را دارد که حاکمیت دولت هوا را تهدیود موی نمایود.
برخی نیز در مورد صالحیت قضات بح هایی را مطرح نمودند ،درعوین حوال برخوی
دیگر نیزن گران هستند که چشم اند از عدالت بین المللی با منوع کوردن جنایتکواران از
تسلیم شدن ،درگیری ها را طوالنی تر نماید.
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