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چکیده
زمینه و هدف :مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بهنام دیوان
کیفری بینالمللی بنیانگذاری شود .با توجه به مفاد اساسنامه ،دادستانی دیوان ،در صورت احراز این امر که
مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد ،از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات را
مینماید .بر این مبنا این سؤال مطرح است که چه محدودیتهایی در انجام تحقیقات مقدماتی بر عملکرد
نهاد دادستانی دیوان حاکم میباشد؟
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعات به روش اسنادی و از طریق
مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطالعات بهدست آمده بهصورت توصیفی -تحلیلی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها و نتایج :اختیارات نهاد دادستانی دیوان در تحقیقات مقدماتی بیحد و حصرنبوده و
محدودیتهایی بر آن حاکم میباشد .این موارد شامل ،تعیین اتهامات متهم که انحصارا به عهده دادستان
است ،نظارت بر فرآیند تحقیقات توسط دادستان و یا قائممقام او ،رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند
بازجویی (حق تفهیم اتهام به متهم ،حق داشتن وکیل ،حق برخورداری از معاینات پزشکی) ،ابتکار عمل
دادستان در شروع تحقیقات مقدماتی ،تردید در بیطرفی دادستان و محدودیت زمانی میباشد.
کلید واژهها :دیوان بینالمللی کیفری ،دادستان ،تحقیقات مقدماتی ،متهم ،وکیل ،نقض فاحش.
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مقدمه
با ارتکاب جرائم هولناک در طول قرن بیستم بهتدریج جامعه جهانی به فکر محاکمه مررتکبین ایرن
جرائم افتاد .از اینرو در اوایرل قررن بیسرتم شراهد شرکلگیرری محراکم کیفرری برینالمللری بررای
محاکمه مرتکبین جرائم علیه صلح و امنیت بینالمللی و برهمزنندگان نظم جامعه هستیم .فررد مرتهم
را نمیتوان مجرم فرض کرد ،چه در این فرض دادگاه و دادرسی فلسفه خود را از دست میدهرد و
در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه داوری بریطرفانره میران اصرحاب دعروی اسرت.
اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه یک قضیه دوطرفه بوده و دربردارنده حقوق همه اطراف دعوی
ازجمله مدعی ،متهم و شاهدان است (خداخواه.)150 :1397 ،
یکی از مسائلی که شکلدهنده دادرسی در مراحل بعدی است ،تحقیقات مقدماتی است کره برا
توجه به ساختار دیوان کیفری بینالمللی این امر بر عهده دادستان و معاونان وی میباشرد .در انجرام
تحقیقات مقدماتی دادستانی دیوان اختیاراتی در اساسنامه برای دادستان تعریف شده است.
تحقیقات مقدماتی مرحلة حساس دادرسی کیفری اسرت ،اقردامات قرضات تحقیرق و ضررابطان
دادگستری در موارد خاص ،در این مرحله همانند مراحل کشف جرم ،تعقیب مرتهم و دادرسری بره
معنی اخص ،باید متضمن حفظ حقوق و آزادیهای اساسی متهمران ،تررمیم خرسارات برزهدیردگان
و تأمین نظم عمومی و منافع اجتماع باشد .با این همه تأمین حفظ حقروق فرردی و اجتمراعی مزبرور
به طور توأمران در ایرن مرحلره از دادرسی از پیچیدگی و ظرافرت خراص بیشرتری برخروردار اسرت
(موذنزادگان.)302 :1389 ،
دفتر دادسرتانی برهعنروان یکری از ارکران مسرتقل دیروان برینالمللری کیفرری شرامل سره ب رش
صالحیت ،تحقیق و تعقیب است .در رأس این رکرن دادسرتان قررار دارد .طبرق مراده ( )5اساسرنامه
دیوان کیفری بینالمللی ،دفتر دادستانی صالحیتهای مهمی همچون بررسی وضرعیتهرای ارجراع
شده توسط دول عضو اساسنامه یا شورای امنیت ،دریافت ،بررسی جدید برودن و وااقرت اطالعرات
واصله در مورد یک وضعیت ،درخواست همکاری از دولتها یا از ملل متحرد ،بررسری و ارزیرابی
وجود مبنای معقول برای آغاز تحقیقات و درخواست مجوز از شرعبه مقردماتی و غیرره را برر عهرده
دارد .بهمنظور مقابله با جنایات بینالمللی ،دیوان کیفری بینالمللی برا چرالشهرا و محردودیتهرای
زیادی روبهروست که بر سرعت و کارآمدی آن تأایر میگذارد .ب شی از این چرالشهرا ناشری از
مقررات خود سند مؤسس دیوان کیفری بینالمللی میباشد( .بیگزاده )60 :1382 ،برر ایرن اسراس
در این پژوهش به دنبال بررسی این امر هستیم کره چره محردودیتهرایی برر نهراد دادسرتانی دیروان
کیفری بینالمللی در تحقیقات مقدماتی حاکم میباشد؟
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متناسب با شرایط زمانی و مکانی نسبت بره جنایرات برین المللری واکرنش نشران داده اسرت .امرروزه
توسعه روابط ،سرعت در تبادل اطالعات و پیشرفت تکنولوژی در تمام زمینه های زندگی کره خرود
توسعه ارتباطات و مراودات را در پی دارد ،در سطح جهان گسرترشیافتره و ترأایر آن برر گسرترش
جرایم نیز پوشیده نیست .عصر ما از این جهت دارای خصوصیت ویژه ای اسرت ،چره اینکره جررایم
برخالف گذشته که تعرض به حقوق افراد محسروب مریگردیرد ،امرروزه دامنره اارر آنهرا مرزهرای
جغرافیایی را نیز درنوردیده و اسباب فجایعی را فراهم نموده که موجب اضطراب جامعة بین المللری
شده و وجدان بشریت از شدت آنها متأار شرده اسرت .ایرن ویژگریهرا سربب گردیرده کره امرروزه
دولتها با بینالمللی شدن پدیده مجرمانه روبهرو شوند (شریعت باقری.)112 :1389 ،
اجرای عدالت کیفری بین المللی گرچه در قرن بیستم مطرح و ن ستین گام ها نیرز در ایرن زمران
برداشتهشده است ،اما عقیده آن ریشه در تاریخ بشریت دارد و جز آرزوهای دیرینره او اسرت .چره
اینکه فجیعترین جنایات در طول تاریخ توسط حاکمان و صاحبمنصبانی صورت گرفته کره موانرع
حقوقی مانند اصل عدم مداخله ،درون مرزی بودن حقوق جزا و مصونیت سیاسری سرران دولرتهرا،
راه اجرای عدالت کیفری را در مورد این جنایتکاران بسته است .سنگ بنای اجرای عدالت کیفرری
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 .1از کنفرانسهای الهه تا دیوان کیفری بینالمللی
وقوع جرایم در صحنه بین المللی حاداه نوپایی بهشمار نمیرود ،اما واکنشهایی که در هرر برهره از
زمان نسبت به این پدیده برانگی تره شرده ،متفراوت اسرت .انسران در هرر زمرانی بره اقتضرا تروان و

بین المللی در دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو نهاده شد .تداوم اصول پذیرفترهشرده در ایرن
دادگاهها با ایجاد دادگاههای بینالمللی یوگسالوی سابق و رواندا در دهه  90مریالدی تبلرور یافرت.
سرانجام در پایان قرن بیستم با تشکیل دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان حلقه تکمیلکننرد اقردامات
مقطعی سابق ،شکوفا شد (اختری و افراسیابی.)4 :1392 ،
کنفرانسهای صلح الهره را مریتروان مهرمتررین ترالش برینالمللری در زمینره مقابلره برا جررائم
بینالمللری دانسرت کره منجرر بره شرکلگیرری کنوانسریونهرای الهره گردیرد .اولرین منبرع حقروق
بشردوستانه کنوانسیونهای الهه مریباشرد کره از نترایج دو کنفررانس صرلح الهره در سرال  1899و
 1907میباشد و در آن استفاده از برخی سالح ها در جنرگ ماننرد شریمیایی ،میکروبری و ...ممنروع
شد .در حقیقت اولین اقدام برای انسرانی شردن حقروق برین الملرل کلیرک خرورد .ضرمانت اجررای
کنوانسیونهای الهه ،اقدام متقابل بود؛ یعنی اگر دولتی از سالحهرای نامتعرارف و ممنوعره اسرتفاده
میکرد ،دولت مقابل هم حق استفاده داشت .لذا ضمانت اجرای مؤاری نبود؛ زیررا در مقابرل عمرل
مت لفانه اجازه اقدام مت لفانه برای دولت دیگر ایجاد میشد.
مقاولهنامههای  1907الهه ،در خصوص موضوع توسل برهزور نسربتا سرکوت اختیرار کرردهانرد.
گرچه مقاولهنامه های مذکور ،توسل به زور را غیرقانونی اعالم نکردند ،اما برخی محدودیت ها را بر
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آزادی توسل به زور در مقاولرهنامره هرای اول و دوم اعمرال نمودنرد .ایرده اصرلی از تصرویب اسرناد
مذکور که متعاقبا در میثاق جامعه ملل پرورش یافت ،این بود که توسل به جنرگ بایرد مشررو بره
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بینتیجه ماندن توسل به روشهای مسرالمت آمیرز حرل اخرتالف باشرد .برهموجرب مقاولرهنامره اول،
دولتهای عضو توافق مینمایند ترا نهایرت ترالش خرود را جهرت تضرمین حرلوفصرل صرلحآمیرز
اختالفات بینالمللی بهکار گیرند و جهت نیل بدین منظرور ،توافرق مرینماینرد از مسراعی جمیلره یرا
میانجیگری دولتهای دوست تا حدی که شرایط اجازه دهد و قبل از آنکه به سالح متوسل شروند،
استفاده نمایند (کنوانسیون اول الهه.)1-2 :1907 ،1
البته حقوق بین الملل برخالف حقوق داخلی دارای ضمانت اجرای کامل و مؤار نیست تا بتروان
مسئول را مکلف به جبران و ترمیم خسارت نمود ،لیکن برخی از کشورها در مقابله با کشروری کره
از جبران خسارت خودداری میکرد ،اقداماتی کردهاند که در جامعه برینالمللری برهعنروان رویره از
آنها یاد شده است و معموال آنها را «اقدامات مقابله به مثل» میگویند .الزم بره ذکرر اسرت کره ایرن
اقدامات در زمان جنگ به دلیل نامشروع بودنشان تدریجا بره عردم رعایرت و نقرض کامرل حقروق
جنگ منتهی شده است.
اقدامات مقابلهبهمثل مسلحانه ،همچون درگیری مسرلحانه از شریوههرای سرنتی اعمرال قردرت و
توسل بهزور توسط کشورهاست .درواقع هدف از چنرین اقرداماتی ،مجرازات طررف مت لرف و یرا
اجبار طرف مت لف به قطع اعمال مت لفانه و نامشروع و یا بهطرورکلی رعایرت حرق ،اقامره عردل و
جبران خسارت احتمالی است( .ضیایی بیگدلی )62 :1392 ،دومین منبع ،حقوق بشردوسرتانه قروانین
عرفی بینالمللی بود که دولتها اغلب در جنگها از آنها استفاده مریکردنرد و کرمکرم برهواسرطه
تکرار ،به عنوان قاعده ،نهادینه شده بود .سومین منبع ،حقوق بشردوستانه ،کنوانسیون های چهارگانره
ژنو  1949و پروتکلهای الحاقی به آن است که این چهار کنوانسیون شامل موضوعات زیرر اسرت:

الررف) بهبررود سرنوشررت مجررروحین و بیمرراران نیروهررای مسررلح در جنررگهررای زمینرری؛ ب) بهبررود
سرنوشت مجروحین ،بیمراران و غریقران نیروهرای مسرلح در دریرا؛ ) کنوانسریون پیرامرون مبادلره
اسیران جنگی؛ د) کنوانسیون پیرامون حمایت از غیرنظامیان در زمان م اصمه مسلحانه.
بدین نحو دولتهای عضو کنوانسریون هرای ژنرو متعهرد گردیدنرد ترا در زمران برروز م اصرمه
مسلحانه غیرنظامیان هدف قرار نگیرند و همچنین با اسرا و مجروحین رفتاری انسرانی داشرته باشرند.
ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد در قالب «نقضهای فاحش» جرم انگراری شرد و بنرا گردیرد
چنانچه دولتی مرتکب نقض فاحش شود در یک محکمره کیفرری برین المللری محاکمره شرود .لرذا
تفاوت ضمانت اجرای کنوانسیونهای ژنو با الهه در همین بود.

)1. Hague Convention I (1907
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 11ژوئن تا  11ژوئیه  1991میالدی برگزار شد .درنهایت اینکه اساسنامه دیروان کیفرری برینالمللری
در ژوئیه 2002م الزم االجرا گردید و بدین ترتیب دیروان کیفرری برین المللری پرا بره عرصره وجرود
گذاشت ،اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخروردار اسرت بررسری سراختار و تشرکیالت
دیوان کیفری برینالمللری مریباشرد؛ چراکره دادگراه کیفرری برینالمللری دارای ش صریت حقروقی
بین المللی است که جز نهادهای رسمی سازمان ملل متحد نمیباشد (کریمری و کیرانی.)2 :1394 ،
در ادامه به بررسی صالحیت دیوان کیفری بینالمللی ،ساختار و تشکیالت آن میپردازیم.
 .1-2صالحیت دیوان کیفری بینالمللی
اساسنامه دادگاه بین دو مفهوم «قابلیت پذیرش» و «صرالحیت» تفراوت قائرل شرده اسرت .منظرور از
صالحیت قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی م تلرف ازلحراظ عناصرر زمرانی ،مکرانی ،نروع
جرایم ارتکابی ،وضعیت مرتکبان آنها و نظایر اینها میباشد .درحالیکره منظرور از قابلیرت پرذیرش
پاس گویی به این سؤال است که در صورت وجود آن صالحیت ها و پرس از احرراز آنهرا ،دادگراه
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 .2تشکیالت دیوان کیفری بینالمللی
بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی و موقتی نظیر تشرکیل دادگراه هرای نرورنبرگ،
توکیو و  ،...سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللری از

کیفری بینالمللی با چه شرایط و در چه مواردی حق دخالت دارد (میرمحمد صادقی.)44 :1388 ،
پیرامون صالحیت دیوان کیفری بینالمللی ماده ( )5اساسنامه رم مقرر میدارد «صالحیت دیوان
محدود است به مهمترین جرائمی که مایه نگرانی مجموعه جامعه بینالمللی است .دیوان بهموجرب
این اساسنامه نسبت به جررائم زیرر صرالحیت رسریدگی دارد :الرف) نسرلزدایری؛ ب) جررائم ضرد
بشریت؛ ) جرائم جنگی و د) جرم تجاوز ارضی» همچنین از حیث صالحیت زمانی بر مبنای مراده
( )11اساسنامه رم« ،دیوان کیفری بینالمللی تنها نسبت به جرائمی که از زمان الزماالجرا شردن ایرن
اساسنامه ارتکاب یافته باشد صالحیت دارد».
به عالوه صالحیت دیوان تکمیلی است ،یعنی محکمه داخلی صالحیت اصلی و اولیره رسریدگی
را خواهد داشت و اگر محکمه داخلی ن واهد یا نتواند رسیدگی کند ،صالحیت به دیروان کیفرری
بین المللی منتقل میشود .منظور از ن واهد این است که یا تمایلی به محاکمره نردارد و یرا محاکمره
صوری به قصد فراری دادن متهم از مجازات انجام میشود .منظور از نتواند ایرن اسرت کره دسرتگاه
قضایی سالم و توانمندی برای محاکمه وجود نداشته باشد یا دستگاه قضایی تحت نفوذ باشد.
ماده ( )13اساسنامه رم در این خصوص مقررر مریدارد «دیروان مریتوانرد مطرابق مقرررات ایرن
اساسنامه صالحیت خود را نسبت به جرائم مذکور در ماده ( )5اعمرال نمایرد ،چنانچره :الرف) یرک
دولت عضو وضعیتی را در آنیک یا چند جرم به نظر میرسد ارتکاب یافته است ،برهموجرب مراده
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( )14به دادستان ارجاع نماید؛ ب) شورای امنیت وضعیتی را که در آن یرک یرا چنرد جررم بره نظرر
میرسد ارتکاب یافته است ،بهموجب فصل ( )7منشور ملل متحد به دادسرتان ارجراع نمایرد؛ یرا )
محدودیت های حاکم بر نهاد دادستانی دیوان کیفری بینالمللی در تحقیقات مقدماتی /نویسنده :محمد صادق چاووشی

دادستان تحقیقاتی را بهموجرب مراده ( )15در مرورد آن جررم شرروع نمروده باشرد ».در مراده ()26
اساسنامه رم به عدم شمول صالحیت دیروان نسربت بره اشر اص کمترر از  18سرال اشراره دارد و از
نوآوریهای اساسنامه میتوان به عدم تأایر سمت رسمی افراد در صالحیت دیوان اشراره نمرود کره
بر مبنای ماده ( )27اساسنامه رم «این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظرگرفتن سرمت رسرمی
آنان و بدون هیچگونه تبعیضی اجرا خواهد شد.»...
ازجمله موارد دیگری که بر صالحیت دیوان تأایر دارد ،قلمرو سررزمینی دول عضرو اسرت کره
ماده ( )12مقرر میدارد «پیششر های اعمال صالحیت دولتی کره عضرو ایرن اساسرنامه مریشرود،
بدان وسیله صالحیت دیوان را نسبت به جنایات مذکور در ماده  5میپذیرد .در حالت ماد  ،13بند
الف یا  ،دیوان در صورتی میتواند صالحیت خود را اعمال نماید که حداقل یکی از دولتهرای
ذیل عضو این اساسنامه باشند یا صالحیت دیوان را بر طبق بند  3پذیرفته باشند :دولتی که در قلمررو
آن [جرم] فعل یا ترک فعل موردنظر رویداده یا درصرورتیکره آن جنایرت در کشرتی یرا هواپیمرا
ارتکاب یافته ،دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ابت رسیده است .دولتی کره شر ص مرورد
تحقیق یا تعقیب تبعة آن است .چنانچه پذیرش [اعمال صالحیت دیوان توسط] دولتی که عضو ایرن
اساسنامه نیست ،به موجب بند  2مورد نیاز باشد ،آن دولت میتواند با سپردن اعالمیره ای نرزد رئریس
دبیرخانه اعمال صالحیت دیوان را نسبت به جنایت مورد نظر بپذیرد .دولت پذیرنده به موجب فصل
 9باید بدون هیچگونه تأخیر یا استثنا با دیوان همکاری نماید ».برا لحراظ صرالحیتهرای بیرانشرده
برای دیوان کیفری بینالمللی ،نهاد دادستانی امکان بررسی و شروع به تحقیقات مقدماتی را مییابد
که در ادامه به مطالعه ساختار این نهاد میپردازیم.
 .2-2ساختار و تشکیالت نهاد دادستانی دیوان
مطابق مواد ( 61 )1اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسالوی سابق و مراده ( 5 )1اساسرنامه
دیوان کیفری بینالمللی برای رواندا ،دادگاه کیفری بینالمللی نیز مثل دیوانهای کیفری بینالمللری
برای یوگسالوی سابق و رواندا دارای دادسرای مستقلی میباشد که در رأس آن دادستان و یک یرا
چند معاون بهطور تماموقت انجاموظیفه میکنند (میر محمد صادقی.)220 :1388 ،
در گزارش سال  1994مریالدی کمیسریون حقروق برین الملرل دربراره اساسرنامه دیروان کیفرری
بینالمللی چنین آمده است «پیشنهادهایی در مورد دادستانی مطرح شد ازجمله اینکه این اختیرارات،
به جای یک فرد ،به گروهی از افراد واگذار شود ،تشکیالت دادستانی گسرترش یابرد ترا برا اجررای
صحیح عدالت تضمین گردد و برای دادستان استقالل بیشتری در زمینه مقررات مربو بره عرزل در
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نظر گرفته شود »...در بند( ) ماده ( )5پیشنویس اساسنامه دیروان در مرورد ارکران دیروان برهجرای
کلمه دادسرا ،آمده است« :دادستانی در ماده  »...12با نگاهی اجمالی به پیش نویس تهیه شرده کمیتره
جهت بررسی و تحلیرل نسربت بره وضرعیت ارجراعی یرا بررسری و تحلیرل در مرورد صرحت وسرقم
اطالعات واصله ظاهرا اتفاق نظر در میان دولت ها بوده است( .گزارش کارگروه کمیسریون حقروق

بین الملل )33 :1994 ،1بند ( ))1ماده  42اساسنامه دیوان به ساختار دادسرای دیوان و نحروه اداره آن
اشاره داشته و مقرر میدارد« :دادسرا بهعنوان ارکان مستقل دیوان در عملکررد خرود مسرتقل اسرت.

این اداره متصدی دریافت مکاتبات و اخذ اطالعرات مربرو بره جرائمری اسرت کره در صرالحیت
دیوان است .همچنین وظیفه بررسی اطالعات مزبور ،هدایت در امر تحقیق و دفراع از کیفرخواسرت
در مقابل دادگاه به عهد دادسرا است .اعضای این اداره ،نه دستوری از خار دریافت نمروده و نره
براساس دستوری از خار عمل میکنند ».بند( )2نیز مقرر میدارد «ادار امرور دادسرتانی بره عهرد
دادستان است .دادستان برای ادار امور دادستانی دارای اختیارات کامل است .این اختیرارات شرامل
کارکنان ،تأسیسات و سایر منابع است .یک یا چنرد معراون کره توانرایی انجرام همرة امروری را کره
به موجب این اساسنامه به عهد دادستان است داشته باشند ،دادستان را یاری خواهند کررد .دادسرتان
و معاونان دادستان باید از اتباع کشورهای م تلف باشند و همة آنها به طور تمام وقرت انجرام وظیفره
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مقدماتی و همچنین وجود نهادی به نام دادسرا یا دادستانی در معیرت دیروان کیفرری برین المللری در

خواهند کرد ».در خصوص ویژگیهای فرد برای منصب دادستان نیز محدودیتهرایی در اساسرنامه
ذکر شده است .ازجمله در بند( )3ماده ( )42که مقرر داشته «دادستان و معاونان دادستان باید واجرد
سجایای عالی اخالقی بوده و صالحیت کافی و تجربه عملی قابل توجهی در تعقیب امور کیفری یرا
محاکمات جزایی داشته باشند .آنان میبایسرت شرناخت عرالی و تسرلط عملری برر حرداقل یکری از
زبانهای کاری دیوان داشته باشند ».در بند( )4پیرامرون نحروه انت راب دادسرتان نیرز مقررر مریدارد
«دادستان با رأی م فی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انت اب خواهد شد .معاونان دادسرتان
نیز به همین ترتیب بر اساس فهرستی که از سوی دادستان ارائه خواهد شد انت اب مریشروند .بررای
هر پست خالی معاونت دادستانی ،دادستان  3نفر داوطلب معرفری خواهد کررد .دادسرتان و معاونران
دادستان وظایفشان را برای مدت  9سال انجام خواهند داد مگر اینکه در زمان انت اب برای دوره ای
کوتاه تر از این مدت برگزیده شده باشند ،آنان قابل انت اب مجدد نیستند» ازجمله نهادهای دیگری
که در ارتبا با دادستانی دیوان میباشد ،شعبه مقدماتی است.
شعبه مقدماتی از ارکان مهم دیوان کیفری بین المللی میباشد که نقش مهمی در رسریدگیهرای
دیوان دارد .عمده وظایف شعبه مقدماتی را میتوان در سره ب رش مهرم تقسریمبنردی نمرود :الرف)
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صدور مجوز شروع تحقیقات؛ ب) صدور حکرم بازداشرت در صرورت کرافی برودن مردارک؛ )
تأیید اتهامات ادعاشده علیه متهم (سبحانی.)4 :1399 ،
محدودیت های حاکم بر نهاد دادستانی دیوان کیفری بینالمللی در تحقیقات مقدماتی /نویسنده :محمد صادق چاووشی

 .3محدودیتهای حاکم بر نهاد دادستانی
هر امری برای رسیدن به هدفی خاص ایجراد مریشرود و در ورای ایجراد هرر قرانونی نیرز اندیشرهای
وجود دارد .تحقیقات مقدماتی اگرچه مرحله ای مهم و حساس در امر رسیدگیهای کیفرری اسرت
اما با هدفی خاص توسط مقنن مورد محدودیت قرارگرفته است.
ازجمله دالیلی که در رد تأایر ارعابی محاکمات بینالمللی آورده میشود ،فراهم نبودن شررایط
و مقدمات الزم برای اارب شی محاکمات است .ارعاب نیازمند حتمیت و قطعیت ،شدت و سررعت
اعمال مجازات ها است و محاکمات بین المللی بدون استثنا فاقد هر سره خاصریت مرذکور محسروب
گشته اند .با استناد به محاکمات گزینشی حتمیت و قطعیت از اعتبار افتاده است .با توجره بره حرذف
مجازات های شدیدی چون اعدام ،شدت دچار اختالل شده و با توجه به فقدان همکاری الزم میران
محاکم بینالمللی و دیپلماتها و سیاسرتمداران جهرانی ،معمروال محاکمرههرا ،طروالنی و فرسایشری
هستند .از طرف دیگر اساسنامه برخالف ذات حقوق کیفری رسیدگیهای را اختیاری و غیر الزامی
مقرر نموده است (ویپ من.)113 :2006 ،1
در دیوان بین المللی کیفرری ،سیسرتم ارجراع مسرتقیم پرونرده بره دادگراه وجرود نردارد و نقرش

دادستان در تصمیم به تعقیب و مدیریت قضایی موضوعات داخل در صرالحیت ایرن مرجرع ،بسریار
حساس است به موجب بند ( )3ماده ( )13اساسرنامه دیروان ،یکری از سرازوکارهای اعمرال بره آغراز
صالحیت در دیوان ،اقدام خود دادستان است که به اعتبار سرمت و اختیراراتش صرورت مریگیررد.
به موجب ماده ( )15دادستان میتواند به ابتکار خویش و به اعتبار اطالعاتی که از اش اص و مراجع
م تلف به دست میآورد ،تحقیقاتی را در خصوص مورد آغاز نماید و اگر به این نتیجه برسرد کره
مبنای معقول برای توسعه تحقیقات وجرود دارد ،درخواسرتی را بره انضرمام کلیره اسرناد و مردارک
مثبت های که جمع آوری کرده است ،برای گرفتن مجوز تحقیقات به شرعبه مقردماتی تسرلیم نمایرد
(عابدی تهرانی و دیگران.)29 :1396 ،
بر این مبنا اختیاراتی در مرحله تحقیق به دادستان داده شرده اسرت ترا امکران جمرع آوری ادلره و
تعقیب کیفری علیه متهم فراهم باشد .با توجره بره اسرتقالل نهراد دادسرتانی از دیروان ایرن اختیرارات
موجب میگردد تا متهم در شرایطی قرار گیرد که حقوق وی که به «حقوق متهم» شناخته میشرود،
نقض گردد.
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ،ولی هنوز انتساب جرم به وی اابت نگردیده اسرت و
1. Wippman
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خواه ناخواه و یا روا یا ناروا ،اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده اسرت .وظیفره نظرام قضرایی ایرن
است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد .ازآنجا کره انسران
مسائلی ،در شرایطی ویژه قرارگرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست کره نیراز بره
قوانینی احساس میشود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند .حقوق دفاعی مرتهم امرروزه
به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه ،در اسناد بین المللی ،منطقه ای و همچنرین قروانین و
مقررات کشورها مطرح و مورد حمایرت واقرع مریگیررد .ایرن حقروق در اساسرنامه دیروان کیفرری
بینالمللی نیز مورد توجه قرارگرفته است (اسفندیاری و دیگران.)2 :1396 ،
این امرر منجرر بره ایجراد محردودیتهرایی بررای نهراد دادسرتانی در انجرام تحقیقرات مقردماتی
میگردد .درواقع آنچه در مرحله تحقیقات مقدماتی برای نهاد دادستانی اختیار محسوب میگرردد،
برای متهم جز حقوق دفاعی محسوب میگردد و بر این اساس یک دادرسی عادالنه منرو اسرت
به رعایت این محدودیتها که توسط اساسنامه دیوان مورد توجه قرارگرفته است.
دادرسی عادالنه به معنای تضمینات کلی اسرت کره جهرت رعایرت حقروق طررفین در فرآینرد
دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صالحیت دار ،مستقل ،بیطررف و قابرل پریش بینری در مکرانیزم
قضایی پیش بینی شده است .این تضمینات در صرورت تحقرق ،سربب محردودیت اقتردار دولرت در
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موجودی است زنده به همراه حق ،لذا باید حقوق او نیرز رعایرت گرردد و خصوصرا اگرر بره خراطر

قبال افراد و درنتیجه صیانت مناسب تر از حقوق افراد است(.حسینی )5 :1393،ضمن اینکره حرق برر
یک دادرسی منصفانه ،خود ،به عنوان یک حرق مراهوی و جروهری نیرز شناسرایی شرده اسرت .ایرن
رویکرد با تفسیری نو و مستقل از تفاسیر کالسریک در تعیرین و تبیرین مفهروم و قلمررو هرر یرک از
تضمینات و حتی افزودن تضرمینات نرو در جهرت واقعری کرردن و منصرفانه کرردن رسریدگی هرای
اداری ،شبه قضایی و قضایی ،در چارچوب حمایت از حقوق بشر حرکت می نمایرد .درواقرع ،آنچره
اهمیت دارد ،واقعی بودن رعایت تضمینات دادرسی به نحو مؤار و جدی است و نه صررف رعایرت
شکلی و تشریفاتی آن (یاوری ،)12 :1393 ،همچنین امنیت قضایی نیز ازجمله اهداف شرکلگیرری
محدودیتهای حاکم بر تحقیقات مقدماتی است.
امنیت قضایی کلیه اقدامات حقوقی و قضایی ازجمله احضار ،دسرتگیری ،بازداشرت و محاکمره
باید به موجب قانون باشد ترا از ایرن طریرق امنیرت قضرایی تضرمین گرردد .امنیرت قضرایی اقتضرای
پیش بینی تضمیناتی برای اصحاب دعوا را دارد که این تضمینات همان اصول و معیارهرای دادرسری
عادالنه است .امنیت قضایی حقی است که برخورداری از آن مانع تعرض به اش اص و آزادیهرای
جسمانی اش اص نظیر دستگیری و بازداشت میشود (عباسی.)7 :1390 ،
بر این مبنا الزم است تا بدوا اختیاراتی که دادستان در تحقیقرات مقردماتی دارد ،مرورد بررسری
قرار گیرد و سپس به محدویت هایی که بر این اساس وجود دارد مطالعه گردد.
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 .1-3ابتکار عمل دادستان در شروع تحقیقات مقدماتی
یکی از ویژگیهای نظام دادرسی در دیوان کیفری بینالمللی ،تفکیرک مراحرل تحقیرق و محاکمره
است بدین ترتیب ،تمامی اقداماتی که به مهیا شدن پرونده بهمنظور سرامان دادن محاکمره ای دقیرق،
مؤار و عادالنه انجام میگردد در دادسرای دیوان و تحت ریاست و نظرارت دادسرتان خواهرد برود.
همانگونه که در بند( ) ماده ( )13اساسنامه آمده است ،یکی از شیوههای که دیوان صرالحیت بره
رسیدگی دارد این است که دادستان تحقیقاتی را رأسا آغاز نماید.
نحوه گزینش وضعیتها و اعمال صالحیت در اختیار خود دیوان اسرت .دفترر دادسرتانی دیروان
کیفری بین المللی اقدام به تدوین سندی تحت عنوان«خط مشی (سیاستها) کلی راجع بهگرزینش و
اولویتبندی قضایا نموده است تا بتواند تحقیق و تعقیرب خرود را انجرام دهرد .پرواضرح اسرت کره
دادستان دیوان با توجه به محدودیتهای موجود بر سر راه دیوان در انجام وظرایفش برهناچرار بایرد
دست بهگزینش و اولویتبندی قضایا بزند تا بتواند در راسرتای اهرداف دیروان گرام برردارد .طررح
وضعیتهای م تلف و انت اب قضرایا در دیروان همیشره آسران نبروده ،چره اینکره انت راب و انجرام
بررسی و تحقیقات مقردماتی توسرط دادسرتان ،سربب ناخرسرندی برخری از دولرتهرا شرده اسرت.
رویکرد و موضعگیری برخی دول آفریقایی و اتحادیه آفریقا نسبت به دیوان در ایرن چرارچوب برر
کسی پوشیده نیست (رمضانی قوامآبادی.)100 :1393 ،
در حقوق داخلی کشورها ،وظیفه اصلی تعقیب و تحقیقات اولیره برا دادسرتان اسرت .شرروع بره
تعقیب نیز با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و یا به طرق قانونی دیگر آغاز مریگرردد .دادسرتان
بهعنوان نماینده جامعه وارد شود و بدینوسیله تعقیب ادامه پیدا خواهد کرد .ایرن امرر بره نحروی در
حقوق بینالملل کیفری نیز صادق بوده ،چره اینکره تصرمیم بره تعقیرب و شرروع تحقیقرات اولیره برا
دادستان است .البته شروع به تحقیق در محاکم کیفری ویژه یوگسالوی و رواندا برا دیروان کیفرری
بینالمللی قدری متفاوت بوده است .در محاکم کیفرری ،برهویرژه شررع بره تحقیرق منحصررا در یرد
دادستان خواهد بود ،درحالیکه چنین وضعیتی در دیوان کیفری بینالمللی موکول به کسب مجروز
از شعبه مقدماتی است (کسسه.)506 :1387 ،
پیشبینی چنین اختیاری برای دادسرتان در کارهرای مقردماتی ذیرل تردوین اساسرنامه دیروان برا
واکنشهایی روبهرو بود .حتی در پیشنویس طرح کمیسیون حقوق برینالملرل هرم ایرن اختیرارات
وجود نداشت و درواقع ارجاع به همان دو مورد یعنی ارجاع وضعیت توسط دولت عضرو و ارجراع
توسط شورای امنیت محدود میشد .نگرانی دولتها ازآنجا ناشی میشد که گروهی از دولتها بر
استقالل دادستان و گ روهی دیگر بر امکران سیاسری شردن آغراز تحقیقرات توسرط دادسرتان تأکیرد
داشتند (صابر.)188 :1388 ،
ازجمله محدودیتهای مرتبط با شروع به تحقیق توسط وجود معیارهایی است کره در اساسرنامه
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ذکرشده و دادستان میتواند در صورت احراز آنها تحقیقات را آغاز نماید .این امر بررخالف نقرش
دادستان در حقوق داخلی است که با وجود شرایط و اطالعات محدود نیز امکان شرروع تحقیقرات
تصمیمگیری توسط داستان بازمیگردد.
دادستان مری توانرد اطالعرات مربرو بره جنایرات ارتکرابی تحرت صرالحیت دیروان را از منرابع
متعددی کسب نماید .دادستان بر اساس اطالعاتی کره خرود رأسرا برهدسرت مریآورد یرا برر اسراس
اطالعات واصله تحقیقاتی را آغاز خواهد کرد .البته الزم به ذکر است که دادستان دیوان نمیتوانرد
رأسا تحقیقاتی را نسبت به دولرت غیرعضرو آغراز نمایرد ،مگرر اینکره اتبراع دول عضرو مظنرون بره
ارتکاب جنایت مندر در اساسنامه در سرزمین دولت غیر عضرو گردنرد (رمضرانی و قروامآبرادی،
.)92 :1397
ازجمله محدودیتهای دیگر در زمینه تحقیقات مقدماتی این است کره ابتکرار دادسرتان دیروان
کیفری بینالمللی برای آغراز تحقیقرات مربرو بره وضرعیت مریشرود و شرامل قضریه نمریگرردد.
(شریعت باقری )71 :1384 ،در این صورت معموال وضعیت با فاکتورهای زمانی ،مکانی و احتمراال
ش صی از قضیه که در آن تنها فاکتور ش صی مطرح است تمییرز داده مریشرود .وضرعیت اعرم از
قضیه است ،وضعیت ممکن است شامل یک یا چند قضیه باشرد .حرالآنکره در یرک قضریه ممکرن
است یک یا چند مظنون یا متهم تحت تعقیب قرار گیرند ( موکانی.)4 :2008 ،1
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را دارد .اینکه آیا امکان شروع به تحقیق در یک وضعیت وجود دارد یا خیر ،به بررسی دادسرتانی و

اولین معیار مورد نظر دادستان صالحیت دیوان نسبت به اعمال ارتکابی یا در حال وقروع اسرت.
صالحیت دیوان کیفری بینالمللی محدود به جنایات شدیدی است که در ماده ( )5اساسرنامه رم بره
چهار مورد نسلزدایی ،جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگی و تجاوز ارضی تقسیم شده است.
اساسنامه دیوان بهصراحت مفاهیم صالحیت را از قابلیت پذیرش تفکیک مریکنرد .بررای قابرل
پذیرش بودن یک قضریه در دیروان و شرروع تحقیقرات دادسرتان دو عنصرر اساسری بایرد ارزیرابی و
بررسی شود :ن ست) اصل تکمیلیبودن دیوان نسبت به محاکم ملی دول عضو؛ دوم) شدت قضایا.
 .2-3رعایت حقوق متهم
نهاد دادستانی که وظیفه تحقیقات بر عهرده آن مریباشرد ،الزم اسرت ترا برهمنظرور رعایرت حقروق
بنیادین بشر ،حقوقی را در ارتبا با متهم رعایت نماید .این امر در اساسنامه دیوان نیز بهعنوان یرک
تکلیف برای دادستان و معاونان وی که به امر تحقیق اشتغال دارند ،محسوب میگردد.
یکی از حقوق متهم عدم اجبار و فشار برای اعتراف به ارتکاب جرم میباشد .در این خصروص
بند(الف) و (ب) ماده ( )55اساسنامه رم مقرر میدارد «اش اص :نباید اجبار به متهم ساختن خرویش
1. Mbokani
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و یا اعتراف به ارتکاب جرم شوند و نباید تحت اجبرار ،اکرراه ،تهدیرد و یرا شرکنجه و یرا هرر نحرو
دیگری از رفتارهای ظالمانه ،غیرانسانی و یا تحقیرآمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند.
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با توجه به اینکه متهمان دیوان کیفری بینالمللی ممکن است از ملیتهای م تلف باشرند ،الرزام
دارد تا از مساعدت وکیل برخوردار باشند .بند ( ) ماده ( )55اساسنامه مقرر میدارد «مرتهم بایرد از
مساعدت رایگان یک مترجم توانا که (امر ترجمه را آن چنانکه شایسته یک ترجمره مناسرب اسرت
انجام میدهد) بهره ببرند .مساعدت مترجم در صورتی است کره برازجوئی هرا از اشر اص بره زبران
دیگری غیر از زبانی که ش ص کامال درک و صحبت میکند ،صورت گیرد».
موضوع مترجم از اموری است که هم در مورد متهم و هم در تحقیقات از شرهود حرائز اهمیرت
میباشد .این امر در رسیدگیهای دیوان بعضا موجب اسرترداد شرهادت شرهود در مرحلره دادرسری
شده و این امر امکان اابات جرم را با مشکل مواجه ساخته است.
در این خصوص الزم است تا به شهادت یکی از شهود در پرونده آقای لوبانگا اشاره نمرود کره
در آن ،یکی از کودک سربازان برای شهادت به دادگاه احضار شده بود کره بررای عردم مواجره برا
متهم از طریق مانیتور شهادت دهد؛ اما علیرغم اظهارات او در مرحله تحقیقرات توسرط دادسرتانی،
در مرحله رسیدگی و نزد دیوان به هنگام ادای شهادت ،اعالم نمود که چیزی که وی گفته مقصرود
او نبوده است و حرفهای وی تحریفشده یا درست ترجمه نشده است (سبحانی.)116 :1399 ،
موضوع دیگری که در خصوص حقوق متهم حائز اهمیت میباشد ،مسئله بازداشت متهم اسرت.
علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتمراعی و اعمرال عردالت کیفرری دسرتگاه قضرایی در
موارد یاری از متهمین (کسانی که هنوز بزهکراری آنران مسرلم نیسرت) مبرادرت مریورزد .مشرکل
وقتی ایجاد میگردد که ش ص پرس از گذرانردن هفترههرا ،و مراههرا و گراهی سرالهرا در زنردان،
سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه بازداشت بوده است محکوم و یرا حتری برهکلری
تبرئه میگردد .حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها ،حقروق داخلری
یا استانداردهای بینالمللی را نقض کرده الزماالجراست (خداخواه.)156 :1397 ،
این امر در بند(د) ماده ( )55اساسنامه اینگونه آمده است «نباید خودسرانه و بالجهت دستگیر و
بازداشت شوند و نباید آزادی آنها سلب گردد مگر مطابق جهات و ترتیبراتی کره در ایرن اساسرنامه
مقرر شده است» در خصوص بازداشت افراد نقش شعبه مقدماتی حائز اهمیت میباشد .مطابق مراده
( )58اساسنامه رم ،صردور حکرم بازداشرت و یرا احضراریه بررای مرتهم از وظرایف شرعبه مقردماتی
میباشد که با توجه به درخواست دادستان و با در نظر گرفتن شرایط و مدارک ،صادر مریگرردد و
در آن عالوه بر مش صات فرد و اتهامات ،خالصه وقایع ادعایی نیز در میگردد.
درواقع شکل گیری یک پرونده زمانی است که قرار دستگیری از سروی شرعبه مقردماتی صرادر
شود .بهموجب این قرار ،فرد یا افرادی متهم به ارتکاب جنایت یرا جنایرتهرایی شرناخته مریشروند.
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هنگامیکه تعقیب یک پرونده خاص آغاز میشود ،این امکان به وجود میآید که برزهدیردگان آن
پرونده نیز تعیین شوند (باومگارتنر.)415 :2008 ،1

مقرر میدارد «در موردی نیز که قرار است ش ص مجرم که مشرمول صرالحیت ایرن دیروان اسرت
مطابق ترتیبات مقرر در فصل نهم این اساسنامه توسرط دادسرتان و یرا مراجرع مسرئول داخلری مرورد
بازجوئی قرار گیرد ،آن ش ص دارای حقوق ذیل است که باید قبل از بازجوئی از آن حقوق مطلع
شود :قبل از بازجوئی بایرد مطلرع شرود کره قرائنری مبنری برر ارتکراب یکری از جررائم در محردوده
صالحیت دیوان توسط وی وجرود دارد ،مریتوانرد سرکوت اختیرار کنرد بردون اینکره آن سرکوت
داللت بر مجرمیت یا بیگناهی وی داشرته باشرد ،مریتوانرد از مسراعدت هرای حقوقرری کرره بره او
اختصاص مییابد اسرتفاده نمایرد .بردیهی اسرت درصرورتیکره اجررای عردالت ایجراب نمایرد کره
مساعدتهای حقوقی به وی داده شود ،اما او قادر به تأمین هزینرههرای آن نباشرد ،آن مسراعدت هرا
به صورت رایگان به او ارائه خواهد شد .بازجوئی از وی در حضور وکیل صرورت مریگیررد ،مگرر
آنکه خود وی از این حق صرفنظر نماید».
 .3-3تردید در بیطرفی دادستان
یکی دیگر از محدودیتهای که بر نهاد دادستانی دیوان در تحقیقات مقدماتی حراکم اسرت بحرث

فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی بین المللی ،دوره چهاردهم /شماره  /53پاییز 1400

در خصوص بازجویی از متهم نیز شاهد محدودیتهایی وفق ماده ( )61اساسنامه مریباشریم کره

بیطرفی دادستان و معاونان وی که امر تحقیق بر عهده آنان است میباشد .این امر نرهتنهرا منجرر بره
دادرسی عادالنه میگردد بلکه اعتماد به دیوان را میان دولتهرای عضرو و افکرار عمرومی افرزایش
میدهد.امروزه ،از دادرسی عادالنه به منزلة حقی بشری س ن میرود و ازجمله مؤلفه های دادرسری
عادالنه ،رعایت اصل بیطرفی در فرایند دادرسی است .بیطرفانره برودن دادرسری شرر الزم ولری
ناکافی برای عادالنه بودن دادرسی اسرت .همچنرین ترأمین امنیرت قضرائی مسرتلزم وجرود دادرسری
بیطرفانهای است که طی آن ،افزون بر اصل قانونی بودن دادرسی ،حرقهرای دادرسری طررفهرای
دعوا بدون توجه به جایگاه یا ش صیت آنان در قالب قوانین دادرسی پیش بینریشرده باشرد و قرانون
نگذار با دادن حقهای بیشتر به کی طرف دعوا یا تحمیل محدودیتهای بیشرتر بررای طررف دیگرر
دعوا نقض بیطرفی نکرده باشد .در فرایند عملی دادرسری نیرز نقرض احتمرالی بریطرفری از سروی
دادرس رسیدگیکننده یا اش اص دخیل در پرونده ایجاد دغدغه خاطر برای طرفهای دعوا نکنرد
(ناجی.)31 :1385 ،
این موضوع در اساسنامه رم نیز مرد نظرر واضرعان قرارگرفتره و در بنرد( )7مراده ( )42اساسرنامه
اینگونه مقررشده است که «دادستان و معاونان وی نمیتوانند در حلوفصرل موضروعی کره در آن
1. Baumgartner
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بیطرفی آنها به نحو معقول و بهر دلیلی ممکن است مورد تردید واقع شرود ،شررکت نماینرد .آنران
بهموجب این بند ،از دخالت در موضوعی کره سرابقا ،تحرت هرر عنروانی ،در مقابرل دادگراه مطررح
محدودیت های حاکم بر نهاد دادستانی دیوان کیفری بینالمللی در تحقیقات مقدماتی /نویسنده :محمد صادق چاووشی

نموده یا در یک پروند کیفری مرتبط با آن در محراکم ملری کره در آن شر ص مرورد تحقیرق یرا
تعقیب مطرح بوده است مداخله نمودهاند ،ممنوع اند .هر اختالف مربرو بره رد دادسرتان یرا معراون
وی بهموجب تصمیم شعبة تجدید نظر حلوفصل خواهرد شرد .الرف) ش صری کره موردتحقیرق یرا
تعقیب قرارگرفته در هر زمان مریتوانرد درخواسرت رد دخالرت دادسرتان یرا معراون دادسرتان را بره
جهاتی که در این ماده آمده است ،بنماید ،ب) دادستان یا معاون دادسرتان کره رد آنهرا درخواسرت
شده است ،حسب مورد میتواند مالحظاتش را در مورد مسأله ارائه نماید».
بهعالوه امکان کنارهگیری از تحقیقات مقدماتی در یک پرونده به دالیل م تلف ازجمله اینکره
ممکن است بیطرفی دادستان مورد تردید باشد نیز وجود دارد .برای این منظور بنرد ( )6مراده ()42
اساسنامه مقرر میدارد «هیأت رئیسه میتواند دادستان یرا معراون وی را حسرب درخواسرت آنهرا از
رسیدگی به پروند معینی معاف نماید».
 .4-3محدودیت زمانی در تحقیقات مقدماتی
یکی از مواردی که در تحقیقات مقدماتی حائز اهمیرت اسرت مهلرت و محردوده زمرانی تحقیقرات
میباشد .در اساسنامه محدودیت زمانی برای صرالحیت دیروان تعریرف شرده کره مطرابق مراده()11
اساسنامه دیوان نسبت به جرائمی صالحیت دارد که بعد از الزماالجرا شدن این اساسرنامه یعنری اول
جوالی  2002باشد؛ اما بحث ما در مورد محدودیت زمانی مرتبط با این امر نیست و به برازه زمرانی
تحقیقات مقدماتی بازمیگردد.
علت اهمیت زمان در تحقیقات مقدماتی این است که معموال مدت زیادی از تاریخ وقوع جررم
تا انجام تحقیقات نگذشته و دالیل و آاار جرم از بین رفته اسرت ،شرهود احتمرالی هنروز مشراهدات
خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد کره مرتهم هنروز مترواری نشرده یرا بررای رهرایی از
مجازات با شرکا و معاونین خود است به تبانی نزده باشد .بدین ترتیب تحقیقاتی کره در ایرن هنگرام
صورت میگیرد ،تأایر زیادی در حفظ و جمع آوری دالیل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای
رسیدگی در دادگاه داشته ،اهمیت اقدام به موقرع و سرریع مرجرع تحقیرق در ایرن زمینره انکارناپرذیر
است (پزشکی زاده.)2 :1397 ،
در اساسنامه به مهلت معقول اشارهشده اسرت کره مهلرت معقرول برهعنروان یکری از مؤلفرههرای
دادرسی منصفانه تلقی میشود .حق بر مهلت معقول ،مبین ایرده سررعت در دادرسری اسرت بره ایرن
مضمون که فرد نباید برای زمان بیشازحد طوالنی در بازداشت موقرت بمرانی و نکتره دیگرر اینکره
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متهم باید خر چه سریعتر برای محاکمه به دادگاه صالح هدایت گردد؛ یعنی در مرورد مرتهم تعیرین
تکلیف شود که آیا مجرم است یا اینکه باید تبرئه گردد (رمضانی قوامآبادی.)100 :1398 ،

ماده ( )61اساسنامه رم مقرر میدارد«بعد از گذشت مدت متعارفی از تسلیم ش ص بره دیروان و
یا حضور داوطلبانه وی در آن ،شعبه مقدماتی موظف است جلسهای را بهمنظور تأییرد اتهامراتی کره
دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده تشکیل دهد ،جلسه مذکور با رعایت شررایط مقررر در بنرد
( ،)2با حضور دادستان و متهم و همچنین وکیل وی تشکیل خواهد شد .شعبه مقردماتی در مروردی
میتواند رأسا و یا متعاقب درخواست دادستان جلسهای را در غیاب متهم و بهمنظور تأییرد اتهامراتی
که دادستان رسیدگی به آنها را تقاضا کرده است ،تشکیل دهد که ش ص متهم:
الف) حق حضور خود را ساقط کرده باشد؛
ب) فرار کرده و یا پیدا نشده و همه اقدامات الزم برای اطمینان از حضورش در دیوان و اطالع
او از اتهاماتی که به او منتسب است و نیز از جلسهای که بهمنظور تأیید آن اتهامات تشرکیل خواهرد
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 .5-3تأیید اتهامات منتسب به متهم
مطابق اساسنامه رم تأیید اتهامات قبل از دادرسی با شعبه مقدماتی میباشد که البته این امر برا فراینرد
خاصی همراه است .برر ایرن اسراس شرعبه مقردماتی موظرف اسرت بررای تأییرد اتهامرات دادسرتان،
جلسهای را ترتیب داده و در این جلسه دادستان ،متهم و وکیل وی حاضر خواهند شد.

شد ،صورت گرفته است .در چنین صورتی وکیل به نمایندگی از ش ص در جلسره حاضرر خواهرد
شد بهشر آنکه شعبه مقدماتی این حضور را در راستای اجرای عدالت بداند »...لذا موضوع تعیرین
تکلیف پیرامون اتهامات نیز ازجمله مواردی است که باید توسط شرعبه مقردماتی مرورد تأییرد قررار
گیرد و بهصرف بیان اتهامات توسط نهاد دادستانی ،این اتهامات به متهم منتسب نمیگردد.
بحث و نتیجهگیری
با ارتکاب جرائم هولناک در طول قرن بیستم به تدریج جامعه جهانی به فکر محاکمه مررتکبین ایرن
جرائم افتاد .کنفرانسهای صلح الهه را میتوان مهمترین تالش بینالمللی در زمینه مقابله برا جررائم
بینالمللی دانست که منجر به شکلگیری کنوانسیونهای الهره گردیرد .متعاقرب آن در اوایرل قررن
بیستم شاهد شکلگیری محاکم کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبین جرائم علیه صلح و امنیت
بین المللی و برهم زنندگان نظم جامعه هستیم .در این میان تحقیقات مقردماتی یکری از مسرائلی کره
شکلدهنده دادرسی در مراحل بعدی است که با توجه به ساختار دیوان کیفری بینالمللری ایرن امرر
بر عهده دادستان و معاونان وی میباشد .در خصروص صرالحیت دیروان ،اساسرنامه دادگراه برین دو
مفهوم «قابلیت پذیرش» و «صالحیت» تفاوت قائل شده اسرت .منظرور از صرالحیت قابلیرت دادگراه
جهت رسیدگی به دعاوی م تلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکرانی ،نروع جررایم ارتکرابی ،وضرعیت
153

مرتکبان آنها و نظایر اینها میباشد .درحالیکه منظور از قابلیت پرذیرش پاسر گویی بره ایرن سرؤال
است که در صورت وجود آن صالحیتها و پس از احراز آنها ،دادگاه کیفرری برین المللری برا چره
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شرایط و در چه مواردی حق دخالت دارد .همچنین در خصوص جرائم قابرل رسریدگی ،صرالحیت
دیوان محدود است به الف) نسلزدایی؛ ب) جرائم ضد بشریت؛ ) جرائم جنگی و د) جرم تجاوز
ارضی .همچنین دیوان دارای صالحیت تکمیلی و زمانی نیز میباشد .همچنین اساسرنامه رم بره عردم
شمول صالحیت دیوان نسربت بره اشر اص کمترر از  18سرال اشراره دارد .در خصروص سراختار و
تشکیالت نهاد دادستانی دیوان کیفرری برینالمللری نیرز مثرل دیروانهرای کیفرری برینالمللری بررای
یوگسالوی سابق و رواندا دارای دادسرای مستقلی میباشد که در راس آن دادستان و یک یرا چنرد
معاون بهطور تماموقت انجاموظیفه میکنند .همچنین شعبه مقدماتی نیز از ارکان مهم دیوان کیفرری
بین المللی میباشد که نقش مهمی در ارتبا با دادستانی دیوان دارد .عمده وظایف شرعبه مقردماتی
را میتوان در سه ب ش مهم تقسیم بندی نمود :الف) صردور مجروز شرروع تحقیقرات؛ ب) صردور
حکم بازداشت در صورت کافی بودن مدارک؛ ) تأیید اتهامات ادعاشرده علیره مرتهم .در دیروان
بینالمللی کیفری ،سیستم ارجاع مستقیم پرونده به دادگاه وجود ندارد و نقرش دادسرتان در تصرمیم
به تعقیرب و مردیریت قضرایی موضروعات داخرل در صرالحیت ایرن مرجرع ،بسریار حسراس اسرت
به موجب بند ( )3ماده ( )13اساسنامه دیروان ،یکری از سرازوکارهای اعمرال بره آغراز صرالحیت در
دیوان ،اقدام خود دادستان است که به اعتبار سمت و اختیاراتش صورت میگیررد بره موجرب مراده
( )15دادستان میتواند به ابتکار خرویش و بره اعتبرار اطالعراتی کره از اشر اص و مراجرع م تلرف
بهدست میآورد ،تحقیقاتی را در خصوص مورد آغاز نماید و اگر بره ایرن نتیجره برسرد کره مبنرای
معقول برای توسعه تحقیقات وجود دارد ،درخواستی را به انضمام کلیه اسناد و مدارک مثبرتهرای
کرره جمررعآوری کرررده اسررت ،برررای گرررفتن مجرروز تحقیقررات برره شررعبه مقرردماتی تسررلیم نمایررد.
محدودیت های نهاد دادستانی شامل ابتکار عمرل دادسرتان در تحقیقرات مقردماتی ،رعایرت حقروق
متهم ،تردید در بیطرفی دادستان و محدودیت زمانی میباشد.
پیشنهادها
 )1تعیین چارچوب برای اختیارات صالحدیدی دادستان بهمنظور شروع تحقیقات
 )2استفاده از سازمانهای و نهادهای بینالمللی غیردولتی در کمک به جمعآوری ادله
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