
 
 
 

 DOI:10.22124/jol.2021.15150.1830 

 DOR:20.1001.1.23222328.1400.12.2.10.3 
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 چکیده
المللهی المللی را که باعث نگرانی جامعهه بینترین جنایات بینالمللی مأموریت دارد تا مهموان کیفری بیندی
تهرین جنایهات  گردند، تحت رسیدگی، محاکمهه   ماهاتات اهرار د هدو دیهوان بهرای رسهیدگی بهه مهممی
امة رم، بها گگها ی ات ایهن المللی، ات منابع   امکانات محد دی برخوردار استو تهد ین کننهدگان اساسهنبین

را بهه منوهور ولهوا اابلیهت « ا میهت شدهدتک کها ی» ای مزبور، معیار   ضابطه موضوع   درک  ااعیت
اندو نبود  رگونه اصوا را نمها در اساسهنامه   اواعهد بینی نمودهاساسنامه پیش 71پذیرش موضوع در ماده 

، د تر دادستان دیوان را بر گن دادهت کهه ات  مهان «ا میت کا ی»دادرسی   ادله دیوان برای اورات ضابطه 
ترسهیم   گن را مبنهای مهمهی بهرای « ا میّهت   دهدّت جهرم» گغات خط مشی خود را در خلوص گستانه 

دیوان نیز مالووهات   تفیهیر ای  و تجدیدنظر اک ارار د دو دعب مقدماتی گزینشگری موضوعات شپر نده
که استقالل خود را در اظهارنظر نسبت بهه دتتهر دادسهتان ضمن این اند،خاص خود را در این تمینه دادته

بندی نورات   تفاسیر مختله،، نودتار واضر تالش دارد با ر ش تحلیلی   تفییری   با جمع اند.نشان داده
یابی به یک معیهار اطعهی مییهر  ای اضایی را استخراج نماید  ر چند دست ا    معیار ای رسیدگیمالک

  واست موردیصورت گیری در این خلوص بیشتر بهلمیمنییت   ت

 

 و  تادیدنور، مناسب بودن تعقیب گستانه ا میت، گزینش گری، د تردادستانی، دعب مقدماتی واژگان کلیدی:

 

 ایرانو هران،ت اسالمی، گتاد دانشگاه تحقیقات،   علوم  اود سیاسی، علوم   الهیات وقوق، دانشکده الملل،بین وقوق دکتری و دانشاوی7

 شنویینده میؤ اک وایران دانشیار دانشگاه دهید چمران ا وات، ا وات،و 2
 

housein_aghaei@yahoo.com  
 

 
  

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  هم س ره دوازد ا شم ا، دوم ،  ان پ مست 00ییز و ز 11 

ایپپی ره  ا  (232-262 صفحات)       40  شم
 

https://jol.guilan.ac.ir/article_5189.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222328.1400.12.2.10.3


کان       232  (40)ایپپی ،  0011 ستانپاییز و ز  دوم،  ،شماره دوازدهم  ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال   مهدی رضا  صادقی   و حسین آاقیی جنت م

 

 مقدمه

 ا شموضوعاتک   میأله ا میّت   ددّت جرایم، ات جمله عوامل مهم   مؤثر در اابلیت پذیرش پر نده

ک 7شدکش71المللی شتیهن په د دیهوانک مهی بادهدو در مهاده  ا در دیوان کیفری  بینرسیدگی به گن

به ا میّت    ددّت جرم شموضوعک اداره دهده  لهی   2ذیل عنوان میائل اابلیت پذیرش، 7اساسنامه

 های کیفهری  معیار   مالکی برای تبیهین گن مشهخن نشهده اسهتو چنهین مکانییهمی در دادگاه

المللی   توان گن را ات مفا یم نوین وقوق کیفری  بیننیز  ااد پیشینه است   می 3للی مواتالمبین

اساسنامه دیوان دانیتو  رچند، سییتم متناسب بودن یا مواعیت دادتن تعقیب در وقوق کیفری 

المللهی دانیهت امها بها توجهه بهه توان دبیه نهاد اابلیت پذیرش در وقوق کیفهری بینملی را، می

ای را جههت اعمهاا اابلیهت توان اصوا عملی   کهاربردی ای اساسی میان این د  نوام، نمیا تتف

المللی کهارگ   میهتند، انتوهار پذیرش ات سییتم  ای ملی استخراج نمودو در نبود ر یه اضایی بین

ت ر ت در گیین دادرسی   ادله دیوان، سات   کار مناسبی برای دناسهایی ضهابطه   معیهار ا میّهمی

جرم در نورگر ته دود که این میأله در مقررات  وق با سکوت برگزار دده استو در نگهاه نخیهت، 

المللهی را دارد، در ترین جرایم  بینرسد که چون دیوان صالویت رسیدگی به مهمچنین به نور می

ابهوا  که اگهر چنهین اسهتد لی رانتیاه میألة ا میّت موضوعشجرمک جایگاه مهمی ندارد ، دروالی

المللی نیز رسیدگی به جرایم مهم بوده اسهت   ات ایهن  ای کیفری  بینکنیم صالویت سایر دادگاه

 توان تفا تی بین گنها در نور گر تو ویث نمی

المللههی بههوده اسههت امهها رم، تنههها رسههیدگی بههه جههرایم مهههم  بین بهها اینکههه  ههدن اساسههنامة

المللهی نیهز مهی باییهتی که ات میان جرایم مههم بین کنندگان اساسنامه بر این با ر بوده اندتد ین

دست به گزینشگری تد تا ا دان دیوان در پرتو چنین سات کاری به نحهو مهوثرتری تهأمین دهودو ا 

 ا  ای دیوان، د تر دادسهتانی در اعمهاا گزینشهگری   انتخهاو پر نهدهبدیهی است در میان ارگان

ر  بهوده اسهتو البتهه، دهعب ی جهانی با چهالش ر بههبیش ات سایر بخش  ا در مواجهه با رخداد ا

انهدو در نتیاهه، تلهمیمات دادسهرا   مقدماتی دیوان نیز به دکل مشابهی با این چالش مواجه بوده

المللهی در رابطهه بها معیار ها   ضهوابط دعب دیوان نقش مهمی در دکل د ی به ر یه اضایی  بین

 ای  رواا دادستان در رسهیدگی بهه جهرایم   پر نهده اورات گستانه ا میّت   ددّت جرم دارندو به

دیوان  مواره تأکید کرده که گستانه ا میّهت   دهدّت جهرم، نقهش اساسهی در گهزینش   انتخهاو 

ا میّهت   دهدّت »  ضعیت  ا   پر نده  ای دادسرا دادته استو در نودهتار واضهر، ابتهدا، مفههوم 

پ  به خط مشی   استراتژی د تهر دادسهتانی ک، س7مورد بحث لغت دناسی ارار می گیرد ش« جرم

                                                           
1. Article 17(d)(1): The Case is not of sufficient gravity to justify further action by the court. 

2. Issues of Admissibility 

3. Ad Hoc 
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ک در ادامه بهه تبیهین مفههوم 2دودش ا پرداخته میدیوان در تبیین معیار ای اابلیت پذیرش پر نده

ا میّت   ددّت جرم در تلمیمات دهعب مقهدماتی   تادیهدنور   تحلیهل   تفیهیر ای دهعب   

ک   در 3دهودشن تمینهه پرداختهه مهی ای موجود در ایهاستخراج اصوا را نمای کاربردی   کاستی

 گیری واصل جمع مباوث خوا د بودو پایان نتیاه

 

 «اهمیّت جرم»مفهوم  .1

 ای مهم  ر پر نده برای رسیدگی به گن در دیهوان، ا میّهت   دهدّت جهرما جهرایم یکی ات  یژگی

که ما در ایناها  استفاده دده« sufficient gravity»ک شدک ات اصطالح 7ش 71ارتکابی استو در ماده 

ک را gravityایم لیکن برخی نوییندگان  ارسی تبان برابر نههاد  شمعادا ا میّت را برای گن برگزیده

ک، که به نور می رسد  ر د   اژه ددّت   ا میّت، تفا ت معنایی 721د 7321اندشصابر، ددّت دانیته

دانیت تیرا  رد  بیانگر مفههوم « Gravity» توان معادا مناسبی برایجندانی ندارند    ر د  را می

 اودی  یتندو این  اژه در تبان انگلییی معانی متفا تی دارد   کاربرد ا لیه   اختلاصهی ایهن  اژه 

را نیز می توان در علم  یزیک   نیر ی جاذبه دانیتو معنی دیگر این  اژه، گنگونهه کهه در  ر نه  

جرایمی »  مهم بودن است   در توضیح گن به  گکیفورد گمده، ا میّت وداکثری شبی نهایتک، جدّی

در مهتن  رانیهوی اسهاا نامهه دیهوان ات  7، اداره دهده اسهتو«که بیشترین ا میت را دارا  یتند

بادهدو مهی« به انهداته کها ی مههم »استفاده دده که به معنای« suffisamment grave»اصطالح 

نیز اسهتفاده دهده اسهتو در مهتن « seriousness»به معنی جدی« grave»البته، در تبان  رانیه 

رسهد استفاده دده، که به نوهر مهی« علی درجه کا یه من الخطوره»نامه نیز ات اصطالح عربی اساا

توان گن را به  ر د  معنای ا میّت   ددّت ومل کرد   بار معنایی خنثایی داردو به عبارت دیگر، می

را در « gravity»به  مین دلیل ما در این مقالهه،  2تواند باددوخطوره به معنای ا میّت   ددّت می

ای را به مخاطب القاء نمایدو اسهتفاده ات ضهابطه  ر د  معنا استفاده کرده ایم تا ذ ق ادبی  نرمندانه

در  ااع،  دن دیوان را برای تعقیب   ماهاتات جهرایم مههم کهه «گستانه ا میّت جرم»  به عبارتی 

 ساتدو لمللی است منعک  میامربوط به ماموعه جامعه  بین

ک   بهر اسهاا 7221نخیتین بار در طرح کمیییون وقوق بین الملهل ش« ا میّت جرم» میألة 

مطرح گردیدو مفاد این پیشنهاد  م  7221پیشنهادی بود که به  سیلة جیمز کرا ورد در تاریخ می 

کها ی خهود را در تعقیهب المللی نمی باییت منهابع   امکانهات نااین بود که یک دیوان کیفری بین

                                                           
1. http://en.oxforddictionaries.com/definition/gravity,last visited,2018, December 17 

2. www.almaany.com/fa/dic/ar-fa/%D8%AE%D8%B7%D9%X88%B1%D8%A9, last visited, 

2018, December 17 

http://en.oxforddictionaries.com/definition/gravity,last
http://www.almaany.com/fa/dic/ar-fa/%D8%AE%D8%B7%D9%25X88%B1%D8%A9
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دیهوان مهی توانهد » گمده بهود کهه  7221ک پیش نوی  cش 33مارمان د ن پایه  در د دو در ماده 

تلمیم بگیرد که یک موضوع یا جرم ات ویث رسیدگی غیراابل پذیرش است، به این دلیل که جرم 

اهدام دیگهری را ات ناویهه ات چنان ا میتی برخهوردار نییهت تها ا :و و و ؛ و و و و ؛ شجک -موردنور ال،

اسهتفاده «  sufficient gravity»ات اصهطالح « ج»کمیییون در تفییر بنهد و« 7دیوان موجب دود

 نموده بود که عیناً در اساسنامه دیوان نیز  مین اصطالح بکارگر ته دده استو 

ر نقش محوری در تلمیم گیری  ای اضایی دیهوان بهه  یهژه د« گستانه ا میّت   ددّت جرم »

ایفا می نماید؛ تیرا ات یک طرن عامهل مهمهی بهرای اعمهاا casesگزینشگری   انتخاو پر نده  ا ش

صالویت تکمیلی دیوان محیوو می دود   ات طرن دیگر، چارچوو اساسی برای گزینش  ضهعیت 

 ا   موضوعاتشپر نده  ایک اابل تعقیب در دیوان را برای دادستان مشخن می ساتدو با این وهاا، 

پرداخته نشده اسهتو « ا میّت»ر اساسنامه   نه در گیین دادرسی   ادله دیوان به تببین مفهوم نه د

پرداخته دده  3«موضوع»ای نشده   تنها به اداره 2،« ضعیّت»اساسنامه به  71 مین طور، در ماده 

امها استو اگرچه جرایم مهمی که در صالویت دیوان ارار می گیرند، تماماً خطیهر   مههم  یهتند، 

،  یلتر نمودن انواع موضوعاتی است که می باییهت «ا میّت   ددّت جرم» دن ات ارجاع به ضابطه 

و در  ااهع،  (Schabas  and Mohamed M. Alzeidy:2016:818) در دیهوان رسهیدگی دهوند

 اادام می نمایدو « ا  م  ی ا  م » دیوان در رسیدگی  ای خود بر اساا ااعده 

  دعب مقدماتی دیوان، نقش تعیین کننده ای در تبیهین مفههوم ا میّهت  ر یة عملی دادستان

 های کیفهری  تهوان گفهت تمهام دادگاهجرم   سات  کار اعماا   اجرای گن دارنهدو بهه طهورکلی، می

 ا المللی میأله ا میّت   ددّت را مورد توجه ارار داده اند چرا که اصو ً  ظیفه اصلی   ذاتی گنبین

المللی چهارچوبی بادد  لی  یچ کدام ات جمله دیوان کیفری بینالمللی میایات بینرسیدگی به جن

 اندو اک مشخن نکردهشپر نده را برای اابلیت پذیرش موضوعات

 

 های کیفری ملیمفهوم متناسب بودن تعقیب در سیستم .1. 1

ست اداره گردد کهه مندی جرایم،  تم اابل ات ادامه بحث پیرامون معیار ا   ضوابط تشخین ددت

 ای کیفری به طورکلی تابع د  سییتم الزامیشاانونیک بودن تعقیب در وقوق کیفری ملی، دادرسی

  سییتم مواعیت دادتن  یا متناسب بودن تعقیب می بادندو در سییتم الزامهی یها اهانونی بهودن 

عقیهب تمهامی تعقیب، دادستان مکل، است در چارچوو مقررات گیین دادرسی کیفری، نیبت بهه ت

                                                           
1. Report of the international law commission on the work of its forty-sixth session (un doc. 

A/49/10), P.52 

2. Situation  

3. Case  
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جرایم اادام نماید   وق   اختیار انتخاو پر نده  ا   موضوعات را به  یچ  جه نداردو اما در سییتم 

گیری راجع به تعقیهب یها عهدم ای در تلمیممواعیت دادتن تعقیب، دادستان ات اختیارات گیترده

ن می تواند با سناش تعقیب کیفری موضوعات   پر نده  ا برخوردار استو بدین توضیح که، دادستا

موضوع   ا میّت جرم   تشخین ملالح   منا ع کلی جامعه،  رچنهد  اهوع جهرم محهرت   مهدلل 

بادد، ات تعقیب کیفری متهمامتهمان خودداری نمایهد   دسهتور بایگهانی کهردن پر نهده یها تعلیهق 

سهتای منها ع تعقیب متهم را صادر کندو در  ااع، درسییتم متناسب بودن تعقیب، دادسهتان، در را

متهم، جامعه   عدالت، ات تحت پیگرد ارار دادن ا راد به لحاظ ارتکاو جرماجرایم خرد خهودداری   

کو در وقهوق کیفهری 721د 7322د دشنور تی، ا تمام خود را نیبت به پیگری جرایم مهم ارار می

 22 شهت شمهاده ایران نیز ارار بایگانی نمودن پر نده در رابطه بها جهرایم تعزیهری درجهه  فهت   

ک   اهرار تعلیهق تعقیهب در جهرایم تعزیهری درجهه 22اصالوی اانون گیین دادرسی کیفری ملوو 

ر نهدو اصهو ً در ک ات ملادیق متناسب بودن تعقیب به دمار مهی22   27دش،  فت    شتشمواد 

 دهودو بههاین سییتم، ات تعقیب جرایم کم ا میت به نفع مللحت   منا ع عمومی صرن نوهر مهی

عبارت دیگر، مبنای علمی   منطقی تلمیم دادستان مبنی بر تحت تعقیب اراردادن یا نهدادن یهک 

توجهه بهه گسهتانه ا میّهت جهرم درگزینشهگری  7بادهدو ایده مهی –پر نده، بکارگیری نوام  زینه 

توان دبیه سییتم متناسهب بهودن تعقیهب در وقهوق کیفهری  ا در دیوان را تا ود دی میپر نده

 دانیتوداخلی 

 

 مفهوم اهمیّت جرم در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر  .2. 1

بینهی دادگاه ار پایی وقوق بشر، سات کار مشابهی را در رابطه با تعیین ا میّت   دهدّت جهرم پیش

کنوانییون ار پایی وقوق بشر، معیار ها   ضهوابط اابلیهت پهذیرش  31نموده استو با این که، ماده 

،  تم ا جرا گردیده ضابطه 2272که ات ا ا ژ ئن  71ی نموده اما پر تکل دماره پر نده را پیش بین

کنوانیهیون اضها ه کهرده سهاخته اسهتو  33به مهاده  2«ضرر مهم»  معیار جدیدی را تحت عنوان 

ساتد تا بها اعهالم غیراابهل پهذیرش بهودن ضابطه جدید این امکان را برای دادگاه ار پایی  را م می

توجهی نشده، توجه   ا تمام خود را مهم   اابل« ضرر   تیان»که خوا ان، متحمل   اییدرخواست

 ای مهمی که میتلزم بررسی ما وی است متمرکز نمایدو ضابطه  هوق، بهه دیهوان نیبت به پر نده

                                                           
مند ااتلهادی اسهت کهه بهرای تخمهین تدن نقهاط اهوت   ضهع،  ک یک  رموا نوامcost- benefit ایده ش –و  زینه 7

 .کنندرا برگ رده می کیب   کار ا یا ملز مات کارکردی یک گلترناتیو ایی است که معامالت،  عالیت
2. Significant Disadvantage 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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  بتواند بر  ظیفهه  7ار پایی کمک می نماید تا نیبت به  یلتر نمودن دامنه  عالیت خود اادام نماید

 خود که ومایت ات وقوق بشر در سطح اار  ار پا است، تمرکز نمایدو اصلی 

در ط اعماا معیار   ضابطه جدیدشضرر مههمک در کنوانیهیون ار پهایی وقهوق بشهر   پر تکهل 

» الحاای  وق نیامده است اما دیوان ار پایی وقوق بشر در گزارش خود به تشهریح   تببهین مفههوم

  اابل توجهه در « ضررمهم»یت خود پرداخته استو ات نور دیوان،  ای ا لیه  عالدر ساا« ضرر مهم

ارتباط با عقیده ای است که نقض یک وق، نیبت به یک دیدگاه وقوای محض، جنبه عینی دارد   

المللهی مهورد باییت سطح وداالی ات ا میّت را دارا بادد تا بتواند بهه  سهیله یهک دادگهاه  بینمی

نین سطح وداالی، نیبی   بیتگی به تمام درایط پر نهده داردو دهدت بررسی ارار گیردو ارتیابی چ

باییت با توجه به تلقی   بردادت ذ نی خوا ان   گنچه که به طور عینهی در معهر  یک نقض می

 ای مختله،   در پر نده و (echr,2012)خطر در یک پر نده خاص ارار دارد مورد ارتیابی ارار گیرد

، دیوان ار پایی وقوق بشر نیبت به تفییر ایهن ضهابطه ااهدام نمهوده بنا به  ضعیّت خاص  رکدام

توانهد بهرای است، اما بد ن تردید، ر یه دیوان ار پایی در بحث اابلیّت پذیرش   میأله ا میّت نمهی

المللی با توجه به صالویت موضوعی گن اابل استناد بادد، جز اینکه بهه سهبک   دیوان کیفری بین

تواند بها تفیهیر  اژه ا میّهت المللی نیز میر پایی وقوق بشر، دیوان کیفری  بینسیاق ر یه دیوان ا

 موضوع، دامنه اعماا گن را تبیین نمایدو 

 

 المللی موقت های کیفری بیندادگاه .3. 1

 های کیفهری  تهوان در دادگاهرا کهه می« دهدّت   ا میّهت جهرم» یکی ات موارد توجهه بهه میهأله 

 ا ات سوی دادگاه  ای موات بهه دادگهاه  های کیفهری ووه کرد، ارجاع پر ندهالمللی موات مالبین

ملی بر اساا معیار   ضابطه ا میّت   ددّت جرم اسهتو دهورای امنیهت سهاتمان ملهل متحهد در 

 2«المللههی بههرای یوگیههال ی سههابقدادگههاه کیفههری بین»ات  7331   7323 ای دههمار  اطعنامههه

تعقیب کیفری مقامهات عهالی رتبهه تمرکهز کنهد   رسهیدگی بهه درخواست کرد که تنها نیبت به 

 .unsc)اتهامات متهمهان سهطوح پهایین   میهانی را بهه دادگهاه  های کیفهری ملهی ارجهاع د هد 

Res.1534:2004) مکرر گیین دادرسی   ادله دیوان مزبور نیز سات کار ای  عملی گن را  77و ااعده

المللهی برتهری صهالویت دادگهاه  های کیفهری  بین مشخن نموده استو ر یکرد با  در پرتو اصل

اساسهنامه  2اساسهنامه دادگهاه یوگیهال ی   مهاده  2 ای کیفری ملی شماده موات نیبت به دادگاه

                                                           
1. Explanatory Report to Protocol No.14 to the Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms, Amending the Control System of the Convention, Council of Europe 

Treaty Series, No, 194, Strasbourg, 13.v.2004, para, 39-77 

2  . International criminal Tribunal for Former Yugoslavia 
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دادگاه ر انداک نیز موجه استو دادگاه تادیدنور در پر نده استانکویچ ادعار دادت که  هدن تهد ین 

ادگاه یوگیال ی سابق تمامی مرتکبان جنایهات جنگهی   اساسنامه، این نبوده که د 2ماد   کنندگان

 و( icty appeal chamber,2005:14)جنایات علیه بشریت را در منطقه محاکمه   مااتات نماید

باید د  میأله را مدنور ارار د یدد یکی ا میّهت   7مکرر، دعبه ارجاع 77به موجب بند ج ااعده 

نو در گیین دادرسی   ادله دیوان یوگیال ی نیز معیهار جرم موردنور   دیگری میزان مااتات متهما

  ضابطه ا میّت جرم مشخن نشده   تلمیم گیری در خلوص این میأله به ر یه اضهایی  اگهذار 

دده استو در نور گر تن میزان مااتات نیز با ا میّت موضوع جرم کامالً مرتبط است؛ تیهرا جهرایم 

امات ما وق   المر  گیترد  اادامات مارمانه گنان نشهانگر ارتکابی توسط  رماند ان عالی رتبه   مق

باددو در نتیاه، عوامل با  باییتی اصو  به صورت توأمان مهورد ارتیهابی   ا میّت   ددّت جرم می

 سناش ارار گیرندو

باییهتی میهزان میهیولیت را در پرتهو رتبهه   رنهک نوهامی ات نور دهعبه ارجهاع، دادگهاه مهی

ش  ااعی گنان در ارتکاو جرایم مدنور ارار د د   ا میّت   گیتر  جرم بیهتگی متهمامتهمان   نق

به درایط   چارچوبی دارد که جرم در گن ارتکاو یا ته استو  م چنین دادگاه می باییهت ا میهت 

جههرم را درچههارچوو سههایر پر نههده  ههایی کههه ات سههوی دادگههاه محاکمههه دههده، در نوههر گیههرد 

(ECtHR,2005:28)ع، سه عامل اصلی یعنی گیتردگی، طوا   د ره تمانی   محد د  و دعبة ارجا

جغرا یایی جرم را برای اورات ا میّت مورد توجه ارار دادو بهدیهی اسهت تعهداد کهم اربانیهان، د ر  

توانهد باعهث ارجهاع موضهوعشپر ندهک بهه دادگهاه کوتاه ارتکاو جرم   محد ده اندک جغرا یایی مهی

المللهی مواهت بها  های کیفهری بینرددو علیرغم  جوه تشابه دادگاهکیفری ملی محل  اوع جرایم گ

المللی در مقاییه با دیوان ار پایی وقوق بشر، اما رژیم گستانه ا میّت بهه دهکلی دیوان کیفری  بین

المللی دارای تفا ت بنیادین استو دادگاه  ای کیفهری  که بیان گردید با سییتم دیوان کیفری  بین

،  ااد مروله اابلیت پذیرش موضوع بودند   گستانه ا میّت تنها در ارتباط با ارجهاع المللی مواتبین

گردید اما در دیهوان، گسهتانه ا میّهت در ارتبهاط بها اابلیهت پهذیرش  ای ملی مطرح میبه سییتم

موضوعشپر ندهک مطرح است، با این واا،  مهان گونهه کهه گفتهه خوا هد دهد، برخهی ات ضهوابط   

 المللی موات ات سوی دیوان پذیر ته دده اندو ای کیفری بینارگر ته دده در دادگاهکمعیار ای به

ا میهت   »المللی در خلهوص معیار های دناسهایی طور کلی،ر یه اضایی دیوان کیفری بینبه

را  مهی تهوان ات دسهتورالعمل  های د تهر دادسهتانی   تلهمیمات دهعب مقهدماتی   « ددّت جرم

ط نمودو  در تیر ابتدا، خط مشی دادستانی دیوان که در خط مقهدم تبیهین تادیدنور دیوان استنبا

                                                           
1. Referral Bench  
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 ا ارار دارد   سپ  به ر یه   تلمیمات دعب مقدماتی   تادیدنور دادگهاه  ا   سیاستاستراتژی

 در این تمینه خوا یم پرداختو 

 

 خط مشی دادستانی دیوان درتببین معیارهای قابلیت پذیرش پرونده .2

تهوان گن خط مشی یا استراتژی د تر دادستانی دیوان در تبیین مفهوم ا میّت جرم، میدر رابطه با 

مهی بادهدکه تها گن تمهان  2222را به د  د ره تقییم نمودد مروله نخیهت، ابهل ات گ ریهل سهاا 

پیش بینی نشده بود شیعنی « ا میّت موضوع» یچگونه مقرراتی در خلوص معیار ا   ضوابط اورات 

 تم ا جرا دودک   مروله د م، بعد ات  2222گ ریل  23دستورالعمل د تر دادستانی در ابل ات اینکه 

در االهب دهیوه « ا میّهت موضهوع»این تاریخ اسهت کهه معیار ها   ضهوابط مربهوط بهه دناسهایی 

نامهشدستورالعملک د تر دادستانی مشخن دده استو د تردادستانی، نخیتین ارگهان دیهوان اسهت 

بادهدو بنهابراین، عملکهرد ادار  شد تهرک دادسهتانی دیهوان مواجه مهی« ت موضوعا میّ»که با میاله 

اتجایگهاه  یهژه ای « ا میّت موضهوع»درتکوین، دکل د ی   تثبیت ر یه دیوان در رابطه با گستانه 

انهد، صهالودید تشخیلهی المللهی نیهز گفتههدانان  بینبرخوردار استو  مان گونه که برخی وقوق

 ایی را که جیمز کرا هورد در سهاا ع به اناام تحقیقات اضایی، می باییت نگرانیدادستانی در در 

میتهلک کردن منابع   امکانات دیوان در رسیدگی به دکایات  -مطرح کرده ر ع نماید یعنی 7221

جزیی   کم ا میت که دامل متهمین د ن پایه ات یک طرن،    رصت ر ایی برای متهمهین اصهلی 

ک باید 232د 7321مکاند دادستانشگاایی جنت 7دو  م چنین صالودید تشخیلیباد -ات طرن دیگر،

 ,Schabas) کشدک یعنی ضابطه ا میّت را مرتفع نمایدو7ش 71بتواند معیار ای  تم برای اعماا ماده 

2010:348) 
 

 مرحلة اول؛ نبود معیار و ضابطه مشخص .1. 2

می باددو اگرچه دادسهتان ات تمهان  2222ساا  مرولة نخیت، ناظر به د ره تمانی تا ابل ات گ ریل

 ا   ااداماتش اعالم دادت که معیار ا میّت موضوعشجرمک، میهأله مهمهی در جریهان در ع  عالیت

بادد اما دیوان در تلمیمات ا لیه اش چندان بهه تبیهین ما یهت  ا میانتخاو   گزینشگری پر نده

تهر دادسهتانی وکایهت ات گن دادهت ات گناها کهه  ای ا لیهه د نپرداختو  عالیت« ا میّت موضوع»

امکانپذیر نبود تا موضهوعات خهاص بهرای تحقیهق، تشهخین داده دهوند د تهر دادسهتانی ا میّهت 

موضوعات خاص را مورد توجه ارار نداد بلکه در کل، نیبت به ارتیهابی  ضهعیت کهه دارای ا میهت 

و این میأله در انتخهاو ا لهین (Seil,2015:317-318)کا ی   توجیه کننده تحقیق بود اادام نمود 

                                                           
1. Discreation   
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 ضعیت  ا، ات یک طرن، مغایر اساسنامه رم بود که بر انتخاو موضهوعات تأکیهد دادهت   ات سهوی 

دیگر، ر یکرد متنااض دادستان در انتخاو  ضعیت  ا را به دنباا دادتو ضمن اینکه، ا میّت، نقش 

نمودو تر دادستانی انتخاو دده اند، ایفا نمیمهمی در رابطه با نخیتین پر نده  ایی که به  سیله د 

گمده بهود کهه  2223در تنها سند تد ین کننده استراتژی یا خط مشی دادستانی دیوان در سپتامبر 

عنوان یهک  ای تهدارکاتی، بههبا توجه به گیتر  جهانی  عالیت دیوان، مقررات اانونی   محهد دیت

تحقیقهی، تعقیبهی   منهابع خهود را بهر کیهانی کهه  ااعده کلی د تر دادستان می باییتی اادامات

 7بیشترین مییولیت را دارند، متمرکز نمایدو

با این واا، دادستان تالش می نمود بر نقهش ا میهت  جهرم تأکیهد نمایهدو بهه عنهوان نمونهه، 

 2223اکتبر  21دادستان دیوان در سخنرانی خود، خطاو به مشا ران وقوای  ترای امورخارجه در 

ر پر نده کشور ا گاندا، ضابطه نخیتین انتخاو موضوع، ا میت   ددت جرم بوده استو ما د»گفتد 

]ارتش مقا مت پر ردگار   دیگهر   ای درگیرتمام جرایم ارتکابی در دماا ا گاندا را که توسط گر ه

د هد  ها نشهان مهی ا[ ارتکاو یا ته بود، مورد بررسی   ارتیابی ارار دادیمو تحقیقات   بررسیگر ه

انهدو  هم تمهان، جرایم ارتکابی توسط ارتش مقا مت پر ردگار ات ا میت بییار با یی برخوردار بهوده

تالش کردیم اطالعات تیادی درخلوص اتهامات سایر گر ه  ا جمع گ ری نموده تها مشهخن دهود 

را بر گ رده که جرایم ارتکابی، گستانه   درایط  تم مذکور در اساسنامه دیوان   استراتژی دادستانی 

بها ایهن وهاا، دادسهتان دیهوان مبنهای   وOcampo,2005)-( Luis Moreno«اند یا خیهر ساخته

نپرداخهتو میهأله ا میهت جهرم « ا میّهت موضهوع»تلمیم خود را اعالم ننمود   به تبیین مفهوم 

ه شموضوعک تمانی در کانون توجهات جهانی ارار گر ت که دادستان ات این مفههوم بهه منوهور توجیه

 استفاده نمودو 2227تلمیم خود برای عدم  ر د به  ضعیتشپر ندهک عراق در  وریه 

، صهریحاً ادهاره کهرد کهه در ارتیهابی ا میهت جهرم -لوئی  مورنو ا کهامپو   -دادستان دیوان 

شموضوعک یکی ات عناصر مهم   اساسی، دمار   تعداد اربانیان جرم، به  یژه در جرایم مهمهی ماننهد 

و  دادستان،  مچنین، اعالم دادت که ضابطه (icc-opt,2006:9)انونی   تاا ت می باددکشتار غیرا

و  ی در (Ocampo,2005,498) های تیهادی را بهه  مهراه داردچالش« ا میّت موضهوع»   معیار 

مقاییه با سایر  ضعیت  ا نویر دماا ا گاندا، جمهوری دموکراتیهک کنگهو   دار هور کهه ات جملهه 

گردد،  ضعیت عراق را وائز ربایی میزاران نفر، خشونت  ای جنیی گیترده   گدمدامل اتل عام  

 درایط   گستانه ا میت کا ی برای در ع به رسیدگی ندانیتو 

                                                           
1. Paper on some policy issues before the office of the prosecutor, p.7 available at www.icc- 
cpi.int/library/organs/otp/030905/policypaper.pdf. Last modified March 20, 2003 
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گن چه ات مالک   معیار ا بیشتر مدنور دادستان دیوان بود دمار اربانیان جرم در جریهان یهک 

نشهده بهود   کهامالً بهه تشهخین   اختیهار  ضعیت است   به سایر مهالک  ها   معیار ها تهوجهی 

دادستان]در  ااع، نوام متناسب بودن تعقیب پیر ی دده بهود[ بیهتگی دادهتو دیهدگاه دادسهتان 

 - ای جدی ر بر  گردیدو به عنوان نمونه  یلیهام دهبث دیوان، البته، در دکترین وقوای با مخالفت

باییهتی ا میهت ت، دادسهتان دیهوان مهیاعالم داد -المللی پژ  شگر برجیته وقوق کیفری  بین

تری یعنهی در چهارچوو یهک جنه  جرایم ارتکابی به  سیلة نیر  ای انگلییی را در پرتو گیهترده

 های عمهدی کهه توسهط نمودو  ی معتقد بود،  ر چند معلوم دهود کهه اتهلرومانه ارتیابی میبی

دک، این کشهتار، واصهل اما بی  قره نمی بادد، 22تا  73نیر  ای انگلییی صورت گر ته، بیش ات 

جنگی تاا رکارانه بوده است که باعث مرگ صد ا  زار نفر ات دهر ندان عراای دده است که ات این 

و تلمیم دادستان برای (Schabas,2008:748)توان ا میّت موضوع یا جرم را درک کرد میأله می

ین دلیل کهه  مزمهان دهده بهود بها ای دده بود به اعدم  ر د به  ضعیت عراق، باعث نگرانی عمده

کارگیری کودکهان سهربات، کهه متهم نمودن یکی ات  رماند ان نوامی کنگویی به جرم استخدام   به

میلماً جرایم ا  ات ا میت کمتری نیبت به کشتار ای عمدی در عراق برخهوردار بهودو بهه  روهاا، 

ه عراق را می توان یکی ات عهواملی انتقاد ای مطرح دده نیبت به تلمیم دادستان در رابطه با اضی

دانیت که باعث دد  ضعیّت عملیات  ای نوامی نیر  ای انگلییی در عراق در  اصله تمانی مارا 

 ها صهورت در دستور کار دیوان ارار گیرد   ارتیابی مقدماتی نیبت بهه گن 2222تا جو ی  2223

 د توجه دادستان دیوان ارار گر توگیردو به  مین دلیل، میاله گستانه ا میّت جرم مادداً مور
 

 مندی دیوان از قواعد تفسیری حقوق معاهدات بین المللبهره .1 .1. 2

ای کهه میهأله اابلیهت نخیتین پر نده -،7در پر نده توماا لوبانگو دایلو -دعبه ا ا مقدماتی دیوان

ت موضهوعشجرمک پذیرش در دیوان مطرح دد ات اواعد تفییری جهت تحلیل   ارتیابی مفهوم ا میّه

استفاده نمود؛ تیرا  نوت معیار ا   ضوابط معتبری در این خلوص  جود ندادهتو دیهوان در ا لهین 

نمود که مفههوم ا میّهت باییت به نحو ر دنی این  ضعیت را ترسیم میاظهارنور اضایی خود، می

 ها ناخته دده   ات گنالمللی دعنوان خطیرترین جرایم  بیناساا نامه به 3با گنچه در ماد   -جرم،

 تفا ت داردو  -با عنوان صالویت موضوعیشذاتیک دیوان یاد می دود،
المللهی، ات ضهابطه تفیهیری ای بیندعبه مقدماتی دیوان، با توجه به اساسنامه به عنوان معا ده

ک در خلوص وقوق معا هدات، بهه  یهژه تفیهیر 7272کنوانییون  ین ش  32   37مندرج در مواد  

                                                           
ساا تندان در ابهاا  71مللی منتهی به صد ر رای دد   متهم به النخیتین پر نده ای است که در دیوان کیفری بین و7

 استفاده ات کودکان سربات در  عالیت  ای جنگی گردید   در واا طی مدت محکومیت خود می باددو 
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   م چنین اصوا   اواعد اابل اعماا وقهوق  3  تفییر غایی 2مبتنی بر متن 7ا تحت اللفویادبی ی

اساسنامه رمک، بهرای  27 ای وقوای جهان شماده الملل   نیز اصوا کلی وقوای برگر ته ات نوامبین

ده دناخت مفهوم گستانه ا میّت جرم استفاده نمودو ات نور دعبه، برمبنای تفییر لفوی، اعمهاا مها

]که د لهت بهر الهزام دارد[ در صهدر  shallکشدک ]گستانه ا میّت[ الزامی است، استفاده ات  اژه 7ش71

اساسنامه، صالودیدی تشخیلی به دعبه به منوور غیراابل پذیرش اعالم نمودن موضهوع  71ماده 

یه دیوان د د، تمانی که متقاعد دود که موضوع ات ا میت کا ی که اادام دیگری ات ناوش ضعیتکمی

کو برمبنای تفییر تحت الفوهی، -trial chamber I, 2006:43)  preرا توجیه کند برخوردار نییت

 دعبه معتقد است که گستانه ا میّت می باییت در د  مرولة متفا ت اعماا دود؛

باییت گستانه ا میّهت در مروله در ع به تحقیق نیبت به یک  ضعیّت که  ضعیّت مربوطه می -7

 دارا بادد؛جرم را 

باییهتی بادهد کهه گن  ضهعیت  هم مهیای واصل تحقیق پیرامون  ضعیتی میکه پر ندهتمانی -2

 چنین گستانه ا میّتی را دارا باددو

دارد د   یژگی باید مورد توجه ارار گیردد نخیت ر تاری که مربوط به در نتیاه، دعبه مقرر می

ترده  ااهع دهده بادهد، د م،  نگهام ارتیهابی باییتی نواممند یا به صهورت گیهموضوع است   می

که در نتیاه چنهین ر تهاری بهه جامعهه   1ا میّت ر تار موردنور،  تم است گسیب   تیان اجتماعی

 و(ibid:46)دود، مدنور ارار گیردالمللی  ارد میبین

ی دیهوان در رابطه با تفییر غایی، دعبه اظهار می دارد مقدمه اساسنامه تأکید دارد که  عالیت  ها

باییتی به دنباا پایان دادن به بی کیفری مرتکبان جرایم مهم   پیشگیری ات گن  ها بادهدو ات نوهر می

دعبه، گستانه ا میّت   ددّت، ابزار مهمی است که به  سیله طراوان اساسنامه مقرر دده است تها اثهر 

 ای دیوان می باییت رندگی  عالیتباتدارندگی اادامات دیوان را به وداکثر برساندو در نتیاه، اثر باتدا

تابع  دن برتر یعنی پیشگیری ات جرایم باددو ات این دیدگاه، دیوان  دن ات پیش بینی دهرط ا میّهت 

داند کهه بیشهترین   ددّت جرم را رسیدگی به جرایم مقامات ما وق    رماند ان نوامی عالی رتبه می

و درخلوص رسیدگی بهه جهرایم مقامهات مها وق (ibid:47-50)مییولیت را در این تمینه دارا  یتند

 ا تقاضهای گغهات یهک سه میأله را باید در نور گر تد نخیت، مواعیت ادخاصی که دادستان علیه گن

]تحقیق[ را ات طریق صد ر دستور یا باتدادت یا اوضار به دیوان نموده است، د م، نقشهی کهه چنهین 

 های  ا یا گهر هکه نهاد ای د لتی، ساتمانماند در تمانیادخاصی شاعم ات  عل یا ترک  علک ایفاء می ن

                                                           
1. Literal criteria 

2. Contextual 

3. Teleological  

4. Social Alarm 
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 ا تعلق دارند مرتکب جرایم سییتماتیک یا گیترده داخهل در صهالویت دیهوان ای که به گنمیلحانه

 های میهلح در ارتکهاو  ا یا گر هدوند   سوم، نقشی که به  سیله چنین نهاد ای د لتی، ساتمانمی

 و(ibid:51-52)ان در  ضعیت مربوطه ایفا می دودکلی جرایم مشموا صالویت دیو

د هد در پرتو تفییر غایی، دعبه مقدماتی، گستانه ا میّت را در رابطه با مرتکبان عالی رتبه ارار می

که  م چنین تمرکز بر چنین تضمینی دارای گثار باتدارندگی مؤثرتری استو چنهین ر یکهردی یعنهی 

جایگاه نهادی   ساتمانی  یتند  مچنین توسط دهعبه در پرتهو  رتبه که دارایتمرکز بر مقامات عالی

الملل توجیهه   تشهریح گردیهد در ایهن رابطهه دهعبه بهه گیهین سایر اصوا   اواعد، منابع وقوق بین

المللی برای یوگیال ی سابق   ر اندا پرداختهه اسهت  ای کیفری  بیندادرسی   ادله   عملکرد دادگاه

 و(ibid:55-58)یّت جرم   جایگاه متهمان در رسیدگی  ا ا لویت دادته استکه در این دادگاه  ا ا م

صر اً بهه ا میّهت  71چند نکته در تفییر دعبه مقدماتی اابل توجه است؛ نخیت گن که، در ماده 

، اما در تفییر مبتنی بهر مهتن، دهعبه، گسهتانه ا میّهت را در « ضعیّت»اداره دده است نه « موضوع»

نیز مطرح نموده است در والی که در تفییر می باییهت تنهها بهه ر هع ابههام ات یهک رابطه با  ضعیّت 

ااعده اادام نمود نه اینکه دست به ااعده ساتی تدو البته چنین ر یکردی تنها ات این ویهث مهی توانهد 

صحیح بادد که دیوان  م با موضوع جرایم مواجه است    هم بها  ضهعیّت، بنهابراین، عهدم ادهاره بهه 

دهودو ایهن تلهمیم به معنای نفی گن نییت بلکه به طریق ا لی دامل گن  م می 71در ماده   ضعیّت

دیوان تمینه سات اظهارنور ای بعدی در رابطه با ا میّت  ضعیّت گردید   این میأله در ر یهه اضهایی 

 ک اسهتو  مهان2223دیوان پذیر ته دده استو د م، تبعیت دعبه ات سیاست  ای دادستانی شسپتامبر 

تهرین گونه که گفته دد، یکی ات سیاست  ای د تر دادستانی تمرکز بر متهمانی است کهه دارای بهیش

المللی موردی  ای کیفری بینمییولیت  یتندو سوم، در ارتباط با استناد دعبه به ر یه اضایی دادگاه

تلمیم دهعبه است که در این مورد نیز تمرکز بر ادخاصی است که دارای بیشترین مییولیت  یتندو 

المللی معتقدند،  ااهع گرایهی نمهی مقدماتی با انتقاداتی نیز  مراه بوده استو وقوق دانان کیفری  بین

تواند مبنایی برای خط مشی تعقیبی دادستانی بادد؛ تیرا این امکان را  را م مهی سهاتد کهه مرتکبهان 

 ا در مواعیهت تنها به این دلیل که گنالمللی، به گسانی ات تعقیب   پیگرد ر ایی یابند جرایم مهم  بین

 و(Ray,2006:312) رماند ی ارار ندارند

 

 تصمیم شعبه تجدیدنظر در پرتو تفسیر موضوع .2 .1. 2

  غیراابهل « نتاگانهدا»دادستان در اعترا  به تلمیم دعبه ا ا مقهدماتی دیهوان در خلهوص مهتهم 

به نحهو نامناسهبی صهالودید تشخیلهی   پذیرش اعالم نمودن موضوع اظهار دادهت، دعبه مقدماتی 

تعقیبی دادستانی را نیبت به مرتکبانی که در سهطوح پهایین سلیهله مراتهب  رمانهد ی اهرار دارنهد، 
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دههعبه  2227جههو ی  73و در نتیاههه، در (appeal chamber,2006:66)غیههرممکن سههاخته اسههت

را نقض نمهود   « نتاگاندا»تادیدنور، تلمیم دعبه مقدماتی درخلوص غیراابل پذیرش بودن پر نده 

کشدک دچهار ادهتباه 7ش71در مهاده « ا میّهت کها ی»اظهار دادت که دعبه مقدماتی، در تفییر ضابطه 

وکمی دده استو به نور دادگاه تادیدنور، مبنای اانونی بهودن بهرای گیهترده یها نوهام منهد بهودن 

به تادیهدنور ات طهرن دیگهر، و دهع(ibid:73)ر تاری که باعث  شدار اجتماعی می دود،  جود ندارد

مقهام   جایگهاه برتهر  ]مهالک[که  عمدتاً براسهاا ]انعطان ناپذیر[ ای خشکمعتقد بود اعماا ضابطه

متهمان است نمی تواند باعهث ولهوا ا هدان سهزاد ی   پیشهگیری دهودو در دادنامهه بها ، دهعبه 

این مرولهه ضهابطه ای بهرای  تادیدنور تنها به نقد ضوابط   مالک  ای دعبه مقدماتی پرداخت   در

اورات ا میّت جرم ارائه ننمودو میأله ا میّت جرم تاکنون در اسهتراتژی د تهر دادسهتانی ر ش منهد   

، دادستان در گزارش دش ما ه خهود بهه دهورای 2227مطابق با معیار ای مشخلی نییتو در ژ ئن 

نهد ای انتخهاو موضهوع جنبهه ا میّت جرایم در  رای» امنیت درخلوص  ضعیت دار ور اعالم دادتد

محوری دارد   اضا ه کرد د تر دادستانی به عواملی نویر گیتردگی شدامنهک   ما یّت جرایم شبهه  یهژه 

 )«دمار تیاد کشته ددگانک، سییتماتیک بودن تأثیر جرایم    م چنین عوامهل مشهدّده توجهه داردو

Luis Moreno-Ocampo,2006,:2) 
 

  2006تر دادستانی مصوب راهبرد تعقیبی دت .3 .1. 2

، درخلهوص ا میّهت موضهوعشجرمک 2227در را برد   استراتژی تعقیبهی د تهر دادسهتان ملهوو 

را بهه  7«ر یکرد ترتیبهی»توضیحات بیشتری ارائه دده استو بر اساا را برد  وق، د تر دادستانی 

 ا بهر معهین پر نهده  ا مورد توجه ارار داد بدین معنا که در یک  ضهعیّتمنوور گزینشگری پر نده

دوندو  ر چند این پهیش  هر   جهود دارد کهه  هر جرمهی کهه در اساا ا میّت جرم انتخاو می

المللی می دود صالویت ذاتی دیوان است، دارای ا میّت خطیری است که باعث نگرانی جامعه بین

ری را   یک موضوع مهم تلقی می دود، با این وهاا، اساسهنامه دیهوان بهه  ضهوح مالووهات دیگه

 ا، د تر دادستانی می باییت تلمیم بگیهرد کهه یهک موضهوع ضر ری دانیته است که براساا گن

بادد تا اادام دیگری را ات سوی دیوان توجیه نمایهد یها خیهرو د تهر شپر ندهک دارای ا میّت کا ی می

ا بهرای ارتیهابی  ا بر اربانیان جرم ردادستانی سه عامل مهم، یعنی ما یّت، دیوه ارتکاو   تأثیر گن

تهالش  های دادسهتان دیهوان در  و(office of prosecutor,2006:5)ا میّت جرم مدنور اهرار داد

توجه به میأله ا میّت   اادامات  ی با  ااعیّات میلم گن تمان، منطبق نبود تیرا ات یهک طهرن، در 

اسهاا نامهه بهه دیهوان  71 ا بودند که  ضعیّت را براسهاا مهاده رابطه با کنگو   ا گاندا این د لت

                                                           
1. Sequenced Approach 
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ارجاع نمودند   دادستان دست به انتخاو گن  ا نزده بود، ات طرن دیگر، توجه بهه معیار های کمهی 

در گزینش پر نده  ا، باعث نادیده گر تن معیار ای کیفی دده است، بهه طهوری کهه وتهی اتههام 

ای کمهی دادسهتان اهرار لوبانگا به خاطر استخدام   بکارگیری سرباتان کودک، در تعار  با معیار 

 داردو

 

 بینی معیارها و ضوابط مرحله دوم؛ پیش .2. 2

 ای مطرح دده در دیوان  ز نی یا ت   دادستان دیوان با ر ند ر  به بعد که  ضعیت 2222ات ساا 

به ردد تقاضا ای رسیدگی مواجه گردید، نیات به  جود ضوابط   معیار ایی به منوور تبیین ا میّت 

کو ات ایهن 21د27را  ر دی پر نده  ای دادستانی به ددت اویهاا گردیدشذاکرویهین، جرم   کنت

گیین دادرسی   ادلهه دسهتورالعملی  2ک اساسنامه   ماده 2ش 12با استناد به ماده  2222ر ، در ساا 

برای تعیین طرت کار دادستانی دیوان تلویب گردیدو مقررات مزبور  ظیفه دادستان را در اداره امهور 

مقهررات ملهوو  33   22دستانی مشخن   اختیارات تیادی برای ا  پیش بینی کرده اندو اواعد دا

 به میأله ا میّت موضوعشجرمکاختلاص پیدا کردو 2222گ ریل  23

ک ار گیین دادرسی   ادله، چنان چه دادستان بخوا هد در راسهتای مهاده 7ش 22به موجب ااعده  

باید ابتداء گزاردی ات ارتیابی   بررسی صهحت اطالعهات ارائهه  ک اادامی نماید،7ش 33ک   ماده 3ش 73

ک شال، تا جک یعنی صالویت، اابلیت پذیرش شات جمله ا میّتک، 7ش 33نماید   عوامل مذکور در ماده 

مورد توجه ارار د دو گزارش می باییت  مراه  721   12 م چنین منا ع عدالت را براساا اواعد 

 که مبنای معقولی برای گغات تحقیق  جود دارد خیرو با پیشنهاد این امر بادد

منوور ارتیابی ا میّهت جهرایم ارتکهابی ک ات گیین دادرسی   ادله دیوان، به2ش22به موجب ااعده 

باییت درایط   ا ضاع   اوواا مختلفی نویرگیتردگی، ما یّت، دهیوه موردنور، د تر دادستان می

و (Regulations of the Office of the Prosecutor,2009:29)  گثار گن  ا را مدنور ارار د د 

ات »، تبیین مشخلی ات این عوامل صورت نگر ته اسهتو اسهتفاده ات عبهارت 2222در مقررات ساا 

نیز د لت بر تمثیلهی بهودن عوامهل  هوق دارد بنهابراین، دادسهتان مهی توانهد در ارتیهابی  7«جمله

 ری نیز بهره ببردو موضوعات ات  درایط   ا ضاع   اوواا دیگ

ک، با تأکیهد 2272در گزارش خط مشی د تر دادستانی در رابطه با بررسی  ای مقدماتی شاکتبر 

براینکه ارتیابی ا میّت دامل مالووات کمی   کیفی براساا درایط    ااعیّت  ای غالب است بهه 

، گیتردگی جرایم پرداخته استو به موجب این مقررات 2222تبیین عوامل مذکور در مقررات ساا 

میزان خیهارت  ارد دهده در  -اعم ات میتقیم   غیرمیتقیم، –می تواند در پرتو دمار بزه دیدگان 

                                                           
1. Including  
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نتیاه ارتکاو جرایم، به  یژه گسیب  ای جیمی   ر وی بهرای اربانیهان   خهانواده گن  ها   د ر  

اص  ر جرم ادهاره دارد ات تمانی   گیتر  جغرا یایی گن  ا ارتیابی دودو ا میّت جرایم، به ارکان خ

جمله کشتن، تاا ت به عن،، سایر جرایم یا خشونت  ای جنیی، جرایم ارتکابی علیهه کودکهان یها 

تحمیل درایط تندگی به منوور ات بین بردن ا هرادو دهیوه  های ارتکهاو جهرم مهی توانهد در پرتهو 

،  م چنین این میأله که ابزار ای بکارگر ته دده برای ارتکاو جرم، میزان مشارکت   الد ارتکاو

جرایم به طور منوم   یا نادی ات سیاست ساتمانی یا برنامه ریزی دده   یا نادی ات سوء اسهتفاده ات 

 ادرت یا مقام رسمی باددو

 ای خاصی ات درارت   ددمنشی  ا، ات جمله گسهیب پهذیر بهودن اربانیهان، انگیهزه  های دیوه

تاا ت می توانند به عنوان ابزار هایی بهه منطهور نهابودی تبعیض گمیز، استفاده ات خشونت جنیی یا 

المللی، جمعیت غیرنوامی تلقی دوندو گثار جرایم می تواند در پرتو نتایج گن بر جامعه محلی یا  بین

ات جمله خیارات درات مدت اجتماعی، ااتلادی   تییت محیطی، ارتکاو جرایم بها  هدن ا هزایش 

ن دیگر اعمالی که  دن ا لیهة گن گیهترش  وشهت در میهان گسیب پذیری غیرنوامیان    م چنی

 و (Office of the Prosecutor,2010:70)جمعیت غیرنوامی است، ارتیابی دود

اساسنامه برای دریا ت صد ر ماوت تحقیق بهه  73در درخواست دادستان دیوان به موجب ماد  

دسهتانی در تمینهه  اکتور های منوور رسیدگی به  ضعیت کنیا، برای نخیتین بار مقررات د تهر دا

ارتیابی ا میّت   ددّت جرم مورد توجه   اسهتناد اهرار گر هتو در درخواسهت  هوق، دادسهتان بهه 

گ اره، ات یهک طهرن،    132222کشته،  هزار مهورد تاها ت جنیهی   7222عواملی ات جمله تعداد 

پ  ات انتخابات که منار به کشتارگیترده غیرنوامیان، تاا ت   سهایر ما یت خشونت  ای رخداده 

خشونت  ای جنیی، ایااد صدمات جدی   کوچانهدن اجبهاری ادهاره کهرده اسهتو دردرخواسهت 

 ای ارتکاو جرم، ات جمله سهاتمان یها تگی   برنامهه ریهزی جهرایم در دادستان،  مچنین به دیوه

تی ات مردم غیرنوامی کنیها بهر پایهة  ابیهتگی سیاسهی   چارچوبی گیترده   ومالت علیه دستاا

اداره گردیده استو مضا اً در درخواست دادستان، به گثار   پیامد ای جرایم ات جمله بهه  نژادی گن 

 ای مقاربتی، ات دست دادن محل ااامت   ابزار ای کهار، تهأثیر ک   بیماریHIVدیوع بیماری ایدت ش

کیفهری   و امنیتهی، سهاختار ای اجتمهاعی، ااتلهادی، تهدا م بیجرم بر جوامع محلی در چارچو

و معیار های مهذکور )ک trial chamber II, 2009: 56-(pre-( 59کا ش نرخ تولید اداره دده است

 ای بعد   تها اعهالم گخهرین خهط مشهی د تر دادستانی دیوان در ساا 2222در دستورالعمل ساا 

د تهر دادسهتانی دیهوان  2277تکرار دده اندو گزارش سهاا  نیز عیناً 2277د تر دادستانی در ساا 

ارائه کرده استو با این توضیح که  2272توضیحات مشابهی را در خلوص عوامل مذکور در گزارش 

 2 ای مورد ومایهت ش موضهوع مهاده در رابطه با دیوه  ای ارتکاو جرم به مکان 2277در گزارش 
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جرم، به استخراج غیراانونی منابع طبیعی یا ملادره غیراهانونی اساسنامهک   در رابطه با گثار   نتایج 

 و(The Office of the Prosecuter,2016:38)سرتمین نیز اداره دده است

 

 رویه قضایی دیوان در تبیین مفهوم اهمیّت و شدّت جرم   .3

ضهعبت  ها معیار ایی که در با  اداره دد  عمدتاً ات سوی د تر دادستانی به منوهور گزینشهگری  

مورد استفاده ارار می گر تند اما دعب مقدماتی دیوان نیز صهالویت ارتیهابی   تلهمیم گیهری در 

رابطه با میأله ا میّت   ددّت جرم را دارا  یتندو بررسی این میأله که گیا معیار ا   ضوابط د تهر 

ی ر یهه اضهایی دهعب دادستانی در ر یه اضایی دیوان نیز باتتاو یا ته اند یا خیهر، میهتلزم ارتیهاب

 دود ومقدماتی دیوان است که در تیر تحلیل   بررسیمی

 

 مندی شعبه مقدماتی  از دکترین حقوقیبهره .1. 3

مقررات جدید د تر دادستانی تلویب گردید کهه  2222گ ریل ساا  23گونه که گفته دد، در  مان

ت جهرم ادهاره دهده اسهتو دهعب  ا به چهار ضابطه   معیار به منوور تبیین ا میّت   دهدّدر گن

مقدماتی دیوان اصو ً الزامی به پیر ی ات استراتژی دادستان ندارند   دیدگا ای میتقلی ات دادستان 

با الهام ات دکتهرین وقهوای ] یلیهامز   دهبث در مطلبهی  شعبه مقدماتی در پرونده ابوگاردادارندو 

المللهی  یهرایش دهده توسهط ری  بیندر درح اساسنامه دیوان کیفه« اابلیت پذیرش»عنوان تحت

تریفترر   گمبوا[ به این نتیاه رسید که ا میّت  ددّت جرم را نباید تنها ات نورکمی نویهر دهمار 

 pre-Trial)اربانیان جرم ارتیابی کرد بلکه بعد کیفی جرم نیز باید مورد توجه   ارتیابی ارار گیرد 

Chamber I, 2010 : 31)و 

ک بیان دده 2222ه گنکه ابعاد کمی   کیفی در مقررات د تر دادستان شدعبه وتی بد ن توجه ب

است، در این رابطه به دکترین وقوای استناد نمودو دعبه،  مچنان بد ن استناد بهه مقهررات د تهر 

گیین دادرسی   ادله دیوان کمک گر ت   اعالم  713دادستان برای ارتیابی گستانه ا میت، ات ااعده 

شپهاراگران ج بنهد  713تواند مرتبط با ارتیابی ا میّت بادد در ااعده اصی که مینمود  اکتور ای خ

اند   ادهاره بهه میهزان نخیتک ات اواعد دادرسی   ادله دیوان در رابطه با تعیین مااتات بیان دهده

ار  ا، ما یّت ر تار غیراانونی   ابزار ای بهه کهخیارت به  یژه گسیب  ارده به اربانیان   خانواده گن

گر ته دده برای ارتکاو جرم دارد که ات نور دعبه می تواند را نمای معتنابعی برای ارتیابی گستانه 

 : pre-Trial Chamber I, 2010)شپاراگران د ات بند نخیتک بادهد 71ا میّت مورد نور در ماده 

ت   درعو ، بر و دعبه مقدماتی در  ااع، عواملی چون مواعیّت   جایگاه مرتکبان را نادیده گر (32

جایگاه اربانیان جرم، میزان خیارت   گثار منفی ارتکاو جرم تأکید نمودو  رچند دهعبه ات  وهدت 
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مالک ااعده تعیین کیفر برای اورات گستانه ا میّت   ددت جرم استفاده نمهود لهیکن در رابطهه بها 

عنوان دده، مشهابه   ای ارتکاو جرم، گیتردگی جرم   تأثیر جرم که ات سوی د تر دادستانیدیوه

 باددو می

 

 تصمیم شعبه مقدماتی در پرتو ضوابط دتتر دادستان و رویه قضایی .2. 3

در در خلوص ارتیابی   سناش ا میّهت   دهدّت جهرم  2277دعبه د م مقدماتی دیوان در ساا 

 یژه عههواملی ادههعار دادههتد در تعیههین ا میّههت موضههوع شپر نههدهک، بههه ،پرونههده علههی و سههایرین

 ا بر اربانیان جرم    جود  رگونهه رگیتردگی، ما یّت   دیو  ارتکاو جرایم موردنور، تأثیر گننوی

ک شجک در رابطه با تعیین کیفر بیان دده، 7ش 713عوامل مشدّده  مراه با عوامل دیگری که در ااعده 

ضوع مهاده دخیل  یتند   به این نتیاه رسید که جرایم موردنور، گستانه ا میّت   ددّت جرم شمو

و در این تلهمیم،  هم چنهین بهی (Pre-Trial Chamber II, 2011:50)اند ک را محقق ساخته71

ارتباطی نقش یا مواعیت مرتکب در ارتیابی ا میت موضوع در پر نده ابوگاردا تأیید ددو دهعبه د م 

دهعبه ا ا مقدماتی، ات یک طرن، به معیار ا   ضوابط د تر دادستانی،   ات سوی دیگر، بهه تلهمیم 

 استناد نمود   مالک   معیار جدیدی در این تمینه ارائه نکردو در پرونده ابوگاردامقدماتی 

 

 آستانه اهمیّت در پرتو بررسی وضعیت ها   .3. 3

موضهوعک ادهاره دارد   نهه (ک اساسنامه دیوان، صر اً به پر نهده 7ش71گونه که گفته دد،  ماده  مان

سابقه تهاریخی در رابطهه بها بررسهی میهأله  ضهعیّت در مهذاکرات   ضعیتو  رچند به دلیل  قدان

مقدماتی مربوط به تلویب اساسنامه، این میأله در دکترین مورد اختالن است  لی بنابه د یلی که 

قهررات در متوان گستانه ا میّت را در خلوص  ضعیت نیز اابل تطبیق دانیتو در با  گفته دد، می

دادسهی   ادلهه   گیین اما نه در اساسنامه   نه در  ،اداره دده 7«وضعیت» ژه ابه بار ا اساسنامه رم 

  تعریفی به عمل نیامده استوات این  اژه ، مقررات دیواندیگر 

د نیهبت بهه ارجهاع نه ای عضو می تواندورای امنیت   د لت ،غات صالویت دیوانگدر رابطه با 

ن پیش بینی نشهده اسهت بلکهه دادسهتان، تنهها ت برای دادستات اادام نمایند   ارجاع  ضعیّ ضعیّ

که می   ایی ضعیتتعارضات   تواند نیبت به تعقیب جرم اادام نمایدو در منشور ملل متحد به می

تعارضات  ،ددهاختیار داده دورای امنیت   به  د اداره ددهنالمللی دوبینختال ات د منار به انانوت

مورد رسیدگی اهرار د هد  ،ا کند هخاطرمالمللی را به بین ایی که می تواند صلح   امنیت    ضعیت

در منشهور ملهل متحهد   دیگهر « تعار » که در کنار مفهوم  « ضعیت»یأله م ومنشورک 31شماده 
                                                           
1. Situation 
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د  کشهور  ااهع ، معمهو ً بهین اخهتالن وبادهدمهی یمفهوم موسهع گناانده دده،المللی بین اسناد 

به یک کشور بادد ماننهد  ضهعیت ا غانیهتان   یها  ممکن است  قط مربوط « ضعیت»دود اما می

 ک12د 22شصلح چی   نژندی منش،عراق 

اند اما دعب مقهدماتی بهه صهورت مهوردی تعری، نشده 1وضعیت و موضوعدر اساسنامه دیوان، 

لوبانگا دیلو اند مفا یم  وق را تبیین نمایندو دعبه ا ا مقدماتی دیوان در پر نده توماا تالش کرده

در گن یهک یها به نور مهی رسهد است که ای رخداد ا    اایع مارمانهدامل  موضوع دادت،ادعار 

 باددویک یا چند مونون مشخن ارتکاو یا ته ، توسط مشموا صالویت دیوانات جرایم چند جرم 

دهود تنهها در صهورتی در صهالویت به اعتقاد دعبه، موضوعی که ات تحقق یک  ضعیت نادهی مهی

  دخلی اوتمالی که  مکانی راتر ات پارامتر ای تمانی،  ،موضوعجرایم خاص  دیوان خوا د بود که

)Trial  -Preش نبادد   مشهموا صهالویت دیهوان بادهد تعقیب است کننده  ضعیت تحت تعری،

:21I,2006 Chamberاسهتد ا مشهابهی را در  مقهدماتینیز دهعبه سهوم  2بومدر پر نده بمبا گ  و

دادسهتان  رسهانی  به بررسی گن در پرتو المر  مکانی، تمهانی   اطهالع رابطه با  ضعیت ارائه نمود 

 وpre-trial chamberIII, 2008:16-17)پرداخت

 هایی را ن که تعریفی ات مفهوم  ضهعیت ارائهه نمایهد مهالکگبد ن  ،اضایی دیوان ةبنابراین ر ی

ک اداره ای به گسهتانه 2222و در مقررات د تر دادستانی شنمایدارائه می موضوعت ابرای تشخین گن 

اکتبهر  1ا میّت در رابطه با  ضعیّت نشده استو در پهیش نهوی  گهزارش خهط مشهی دادسهتان ش

ک اعالم دده بود د تر دادستان ارتیابی مشابهی در رابطه با گستانه ا میّت در مروله  ضهعیت 2272

ن دد   تنها بیان و  لی درگزارش نهایی این اید وذ(ICC-OTP,2010:67)نیز اعماا خوا د نمود

دد که د تر دادستانی  ر موضوع بالقوه ای که محتمل است ات تحقهق یهک  ضهعیت، نادهی دهود 

گیری دعبه مقدماتی درست، تمانی اسهت کهه د تهر تلمیم (icc-otp,2013:59).نمایدارتیابی می

 27ه اسهتو در دادستانی  نوت مقرراتی در رابطه با گستانه ا میّت در رابطه با  ضعیّت تهدارک ندیهد

، دادستان ات دعبه د م مقدماتی برای تحقیق در رابطهه بها  ضهعیت کنیها درخواسهت 2222نوامبر 

کیب ماوت نمود، تمانی که دعبه د م مقدماتی، تقاضهای اطالعهات بیشهتری در رابطهه بها جهرایم 

نچهه دادسهتان  ایی در رابطه با ا میّت  جهود داردو گموردنور نمود، این تلور ایااد دد که نگرانی

ارائه نمود اطالعاتی بود که دربرگیرنده میهزان خشهونت، ا صهان گیهترده   سییهتماتیک وملهه، 

 ای خشن ارتکاو جرم   تأثیر گیترده خشونت جنیی   گزینشهی بهودن اربانیهان برمبنهای دیوه

دهعبه  2272مهارا  37و در تلهمیم Pre-Trial Chamber II, (2009:74-75) ا بوداومیت گن

                                                           
1. Case 

2. Bemba Gombo 
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ای را برای تحقیق پیرامون  ضعیت پیش گمده مطرح کردو دعبه اظهار دادهت مقدماتی، ضابطه د م

ک اساسنامه، اساساً، می باییتی در ارتباط 7ش 33ارتیابی اابلیت پذیرش یک موضوع در راستای ماده 

بهه  روهاا اابلیهت   وTrial Chamber II,2010:45)-(Preبا ارتیابی یک  ضعیّت نیز تیری یابهد

ذیرش در مروله  ضعیت، می باییت دربرابر ضابطه خاص تعری، یک موضوع بالقوه ارتیهابی دهود پ

 مانند؛

 ای ادخاص درگیر که این اوتماا  جود دارد که تمرکهز تحقیهق   تعقیهب بها  هدن گر ه -7

  ا باددو دکل دادن ]تأثیر گذادتن[ موضوعات در گینده نیبت به گن

ان که ادعا می دود درطوا ووادثی که محتمل اسهت تمرکهز جرایم داخل در صالویت دیو -2

تحقیق   تعقیب با  دن دکل دادن ]اثر گذادتن[ موضوعات گینده نیبت به گن  ا اسهت، ارتکهاو 

یا ته باددو انتخاو ووادث یا گر ه  ای ادخاص توسط دادستان که محتمل است موضوعات گینهده 

ت   برای ارتیابی  ای گینده در رابطه با اابلیت پذیرش، ا  را دکل د د، در ما یت اادامات ا لیه اس

  و(ibid:50)الزام گ ر نییت

در رابطه با ارتیابی ضابطه نخیت، دعبه اعالم نمود که این ضابطه دربرگیرنده یک ارتیابی کلی 

 ایی ات ادخاص که محتمل است  دن تحقیق را تشکیل د نهد، است در رابطه با اینکه چنین گر ه

یانی است که بیشترین مییولیت را  در اباا جرایم ارتکابی مهوردنور دارنهدو در رابطهه بها دامل ک

ضابطه د م، دعبه معتقد است که این ضابطه، اساساً، در ارتباط با ا میّت جرایم ارتکهابی در خهالا 

 ووادثی است که محتمل است بر یک تحقیق تمرکز نمایدو ات این منور، تأثیر متقابلی بهین جهرایم

 ا  ااع دده است شیعنی ووادثک  جود داردو بنابراین، ا میّهت ارتکابی   چارچوبی که جرایم در گن

و البتهه،  رچنهد دهعبه بهه (ibid:61)گن  ا ارتیهابی خوا هد دهد 7جرایم، در چارچوو دیوه اناام

  های تعیهین ماهاتات نیهز توجهه نمهوده ای کمی   کیفی   به  یژه نقش اربانیهان   مالکضابطه

و اما به نور می رسد در ارتیابی گستانه ا میّت  ضعیّت، تأکید بیشتر برکیانی اسهت (ibid:62)است

که بیشترین مییولیت را دارندو تلمیم دعبه د م مقدماتی، نخیهتین اظههارنور دهعب دیهوان در 

 دورابطه با گستانه ا میّت در  ضعیت است که باعث تثبیت این میأله در ر یه اضایی دیوان گردی

 تم به یادگ ری است ات این تلمیم تادیدنور خوا ی نشهدو امها گنچهه در رابطهه بها ااهدامات  

 71دادستان مدنور است،  مان گستانه ا میّت موضوع است نهه  ضهعیت، تیهرا در چهارچوو مهاده 

اساسنامه رم، ارجاع  ضعیت با د لت  ای عضو   دورای امنیت است که بات در انتخهاو موضهوعات 

ادستان می باییت گستانه ا میّت را لحاظ نمایدو تلمیم دهعبه مقهدماتی، در  ااهع، نهاظر بهر گن، د

                                                           
1. Modus Operani 
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ا میّت  ضعیت برای انتخاو موضوع است، به عبارت دیگر، تنها دعبه مقهدماتی در ارتیهابی صهد ر 

 ماوت تحقیق برای دادستان، برای ارتیابی  ضعیت مورد نور، به ا میت گن  ضعیت توجه داردو

 

 وضعیت نوار غزه .1 .3. 3

المللی مطرح گردید   دادستان دیهوان در خلهوص گن یکی ات موضوعاتی که در دیوان کیفری  بین

تحقیقاتی را گغات کرد،  کشتی مرمره بودو کشتی مرمهره کهه ات سهوی ترکیهه بهه منوهور دکیهتن 

گیهرد   اهرار می محاصره نوار غزه اعزام دده بود در بین راه توسط نیر  ای اسراییلی مهورد وملهه

دوندو پ  ات ارجاع  ضعیت نوار غزه بهه دیهوان ات سهوی د لهت تعدادی ات سرنشینان گن کشته می

جزایر کومور، دادستان دیوانشخانم  اطو بنیوداک تلمیم گر ت کهه تحقیقهات اضهایی در خلهوص 

تی مرمهره کشتی مرمره را متوا، ساتدو دلیل گن را نیز کم ا میّهت بهودن جهرایم ارتکهابی در کشه

عنوان کردو دادستان اظهار دادت که با توجه به گیتره، تأثیر   دیوه ارتکاو جرایم، موضوع وملهه 

-ICC)گیههردبههه کشههتی مرمههره در چههارچوو مأموریههت دیههوان یهها صههالویت گن اههرار نمی

OTP,2014:142) در خلوص   2222و دادستان، براساا معیار ا   ضوابط مذکور در مقررات ساا

ددّت جرایم به تحلیل   ارتیابی  ضعیت مزبور پرداختو دادستان در گهزارش خهود اعهالم  ا میّت  

کرد، کشتی مرمره که به  سیله نیر  ای د اعی اسرائیل متوا، دد، بالغ بر پانلهد نفهر غیرنوهامی 

سرنشین دادته، که نه نفر ات میا ران در جریان توا، کشتی به  سیله نیر  های اسهرائیلی کشهته 

بیند که بعد ا به خاطر عمق جراوهات  ارده  هوت مهی نمایهدو د   یک نفر دیگر صدمه میمی دون

نفر ات میا ران ملد م می دوند، دمار اربانیانی که مهورد  تهک ورمهت   اعمهاا خهالن  32ود 

دأن ارار گر تند، نیز نامشخن استو عال ه بر کشتی مرمره،  فت کشتی دیگر به  سیله نیر  های 

توای، ددند که صدمات جدی در جریان توایه، کشهتی  ها اتفهاق نیفتهاده اسهتو  د اعی اسرائیل

دادستان اذعان کرد د یل منطقی   معقولی  جود دارد که جنایات جنگی ات جمله کشهتار عمهدی 

ک 2ش 2ک، گسهیب  های دهدید نیهبت بهه جیهم   سهالمتی بهه موجهب مهاده 7ک ششال،کش2ش 2ماده 

کک ارتکاو یا تهه 27کشوکش2ش 2گی تاا ت به کرامت دخن شماده ک،     م چنین جنایت جن3ششال،کش

استو اما د یل متقنی داا بر اعماا دکناه یا ر تار غیرانیانی نیبت به میا ران  جود نهداردو  ی 

 هاو در گهزارش دادسهتان در ا ز د، جرایم ارتکابی تنها نیبت به یک کشتی بوده است نهه  مهه گن

رایم   اتل   صدماتی که نیبت به میا ران در طهوا برنامهه نیر  های  ای ارتکاو جرابطه با دیوه

رسد، اطالعات موجهود د اعی اسرائیل به منوور کنترا بر کشتی مرمره رخ داد، گمده بود به نور می

ریهزی دهده یها در نتیاهه یهک برنامهه عامدانهه یها د د که جرایم موردنور به طور برنامهنشان نمی

  ملد م نمودن ا راد صورت گر ته استو  مچنین ، در رابطهه بها گثهار  سیاست ومله برای کشتن
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جرایم، نیز دادستان اظهار دادت  رچند جرایم موردنور، گدکارا دارای گثار اابل توجهی بر اربانیان 

اند، بوده، اما ات گناا  ای جیمی   ر وی دده ا   سایر میا ران که متحمل گسیبجرم، خانواده گن

 ای بشرد ستانه در رابطه با جمعیت غیرنوامی بهوده، بهه مدادرسانی دریایی  اجد جنبهکه کمپین ا

 ا در غزه نور نمی رسد که ر تار نیر  ای د اعی اسرائیل در طوا این وادثه اثر اابل توجهی بر گن

ی دادته است؛ تیرا در تمانی که نیر  ای اسرائیلی کشتی مرمره را توای، کرده بودنهد، پیشهنهاد ای

 ای بشرد ستانه ات طریق مییر ای دیگر ارائه نمودندو ضمن اینکه ایهن  ا  برای ارساا کمکبه گن

تواند بهه عنهوان ممانعهت ات  ا بعداً در غزه توتیع ددو با این درایط، توای، کشتی مرمره نمیکمک

 و(ibid:138-141) ای بشرد ستانه موجود در کشتی ارتیابی دوددسترسی ساکنان غزه به کمک

دادستان در صالودید تشخیلی خود، صر اً به عوامل مربوط بهه گسهتانه ا میّهت در رابطهه بها  

موضوعات توجه نمود   به معیار ای بیان دده در رابطه با نوام بیشترین میهیولیت کهه در ارتبهاط 

در رابطه با با  ضعیت کنیا ات ناویه دعبه مقدماتی پذیر ته دده بود، توجهی ننمودو بعال ه گنچه که 

تواند اابل پذیرش بادد، گثار جرم در   له نخیت می باییت بر اربانیان گثار جرم مطرح گردید نمی

انهد، ات طهرن دیگهر  ا بررسی دود نه جمعیت غیرنوامی که منتور امدادرسهانی بهوده  خانواده گن

ی نیز بپرداتد کهه ایهن المللای   بینتوانیت به معیار  شدار اجتماعی در سطح منطقهدادستان می

گیری  ی میکوت مانده استو دعبه ا ا مقدماتی، تلمیم دادسهتان در خلهوص میأله در تلمیم

 ای مربوط به کومور، کنیها   سهاول کشتی مرمره را ادتباه دانیت   یادگ ری نمود که در  ضعیّت

 عاج عوامل متفا تی مدنور ارار گر ته که عبارتند اتد

خاص که ممکن است موضوع تحقیق  ااهع دهوند کیهانی  یهتند کهه مهی  ایی ات ادگر ه -7

ا میّهت جهرم  -2ترین میهیولیت را در ابهاا جهرایم ارتکهابی مهوردنور دادهته بادهدو توانند بیش

باییت ات منور کمی   کیفی ارتیابی دودو دهرایط   عهواملی نویهر ما یّهت، گیهتردگی، دهیوه می

 ای ا میّهت یهک موضهوع  ا بر اربانیان، امارات   نشانهر گنارتکاو جرایم موردنور    مچنین تأثی

  و(Pre-Trial Chamber I, 2015:21)ر ندمعین به دمار می

 

 وضعیّت گرجستان .2 .3. 3

 ای مطرح دده در دیوان که میأله ا میّت   ددّت جرم در گن مطرح گردید، یکی دیگر ات  ضعیّت

اساسهنامه، ات  73ن در درخواست خود به موجهب مهاده  ضعیّت کشور گرجیتان بوده استو دادستا

دعبه مقدماتی دیوان برای دریا ت ماوت اناام تحقیقات ا لیه اظهار دادت، ا میّت   ددّت جهرایم 

با توجه به گیتردگی، ما یّت، دیوه ارتکاو جرم   گثار گن  ا ارتیابی می گرددو در ضهمیمه دهماره 

 2کک یها 7کشاله،کش2ش 2رکشتار ای غیراانونی موضوع شماده یک درخواست دادستان، به جرایمی نوی
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کک، جنایات علیه بشریت نویر اتل عمد، ناپدیدساتی اجباری جمعیت غیرنوهامی   تعقیهب   7شجکش

ش  2کشال،، ط   یکک، تخریب   غارت امواا غیرنوامیان موضهوع 7ش 1گتار مدا م گن  ا موضوع شماده 

عنوان ک در مقیهاا گیهترده بهه3کشهکش2ش 2کک یا 77ک شوکش2ش2ش کک  72کشهکش2ش 2کک یا ش73کشوکش2ش

بخشی ات یک برنامه   پیشبرد سیاسهت کشهور بهرای اخهراج گهر ه اهومی گرجیهتانی ات سهرتمین 

صورت میهتقیم ا ستیای جنوبی اداره دده استو جرایم ارتکابی توسط نیر  ای ا ستیای جنوبی به

اربانیان گردید  اخراج   کوچاندن اجبهاری غیرنوامیهان،  یا غیرمیتقیم باعث کشتار دمار تیادی ات

تأثیر منفی ددید بر اربانیان میتقیم دادته استو دادستان وتی با اسهتناد بهه تلهمیم دهعبه ا ا 

مقدماتی در پر نده ابوگاردا، ومله علیه نیر  ای وا ظ صلح سهاتمان ملهل متحهد را متضهمن گثهار 

-pre)یت که  مگی گستانه ا میّت جرم را محقهق نمهوده انهدددید نیبت به کارکنان این نیر  دان

trial chamer I, 2015:326-335)ای مطهرح دهده در و دعبه ا ا مقدماتی، عیناً  مان استد ا 

-Pre)رأی صادره درخلوص کشتی مرمره را در خلوص  ضهعیت تکهرار کهرده اسهت 27پاراگران 

Trial Chamber I,2016:51)ردی که دادستان عنوان کرد، ات جمله جهرایم و دعبه با توجه به موا

ارتکابی   ومله به نیر  ای وا ظ صلح ادعار دادت که این موضوعات دارای ددّت   ا میّت کها ی 

 برای  رگونه اادام ات سوی دیوان می بادندو

 

 وضعیّت اتغانستان .3 .3. 3

 یژه در گن میّهت جهرم بهه ایی که نزد دیوان مطرح دد   میهأله دهدّت   ا یکی دیگر ات  ضعیّت

برجیته گردید، جرایم ارتکابی در کشور ا غانیتان می باددو دادستان دیهوان در خلهوص  ضهعیت 

ا غانیتان   اناام تحقیقات مقدماتی در این رابطه ات دعبه مقدماتی درخواست کیب ماهوت نمهود، 

نیر  ای نوامی گمریکا   ساتمان  ای که گدکارا در تعار  با منا ع د لت گمریکا ارار دارد؛ تیرامیاله

اندو دردرخواست دادسهتان ات دهعبه سیا نیز ات جمله ادخاص تحت تعقیب در گزارش دادستان بوده

مقدماتی در رابطه با اناام تحقیقات در خلوص  ضعیت ا غانیتان، در ارتیابی ا میّت   ددّت جرم 

را به سه دسته تقییم کرد ادهاره دهده به یک ر یکرد ترکیبی ات عوامل مختل، که می توان گن  ا 

استد ات جمله، نخیت، کیانی که بیشترین مییولیت را در اباا جرایم دارند؛ د م، ما یت، گیهتره 

  دیوه ارتکاو جرایم؛ سوم، گثار منفی جرایم بر اربانیان بیگناه؛ دعبه د م مقدماتی علیهرغم اینکهه 

با تمهامی جهرایم مهذکور در درخواسهت دادسهتان اعالم نمود، درط ددّت   ا میّت جرم در رابطه 

 Pre- Trial Chamber)دیههوان بههرای دریا ههت صههد ر ماههوت تحقیقههات، محقههق دههده اسههت 

II,2019:86) اساسهنامهک  33، با این  جهود، اناهام تحقیقهات را در راسهتای منها ع عهدالت شمهاده

لمیم دعبه مقدماتی ابهل ات ندانیت   درخواست دادستان برای اناام تحقیقات بیشتر را رد کردو ت
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رسد بر پایه مالووات سیاسی اتخاذ دهده  ای موجه وقوای بادد به نور میگنکه برمبنای استد ا

عنوان یهک پیهر تی  ات گن بهه -د نالد ترامپ – رچند رئی  جمهور گمریکا  7د کو7327بود شبوسکو، 

امها  2بلکه برای واکمیت اانون یاد کهرد، المللی نه تنها برای نیر  ای نوامی   اطالعاتی گمریکا،بین

دعب تادیدنور دیوان این تلمیم را لغو   به دادستان ماوت اناام تحقیقات بیشتر را در این تمینه 

 داده استو

دعبه تادیدنور دیوان  به تبیین مفهوم ا میت موضوع نپرداخت تیرا میأله اصلی، مفههوم  در  

ک اساسنامه دیوان به دکل منفهی، تنوهیم 7ش33عالم اینکه ماده راستای منا ع عدالت بود، دیوان با ا

دده است اما یکی ات د یلی که تلمیم دعبه مقدماتی را نقض نمود، میأله ا میت جرم بود، دعبه 

تادید نور در این رابطه اعالم نمودد دلیلی  جود ندارد که دعبه مقهدماتی، ا میهت جهرم   منها ع 

 و (Appeals Chamber,2020:49)داده بادد اربانیان را مورد توجه ارار

 

 گیرینتیجه

ک، مالتمه با 3صرن ارتکاو یک یا چند جرم ات جرایم مشموا صالویت ذاتی دیوان شمذکور در ماد  

در ع به رسیدگی   اناام تحقیقات ات سوی دادستان دیوان را ندارد، بلکه، ا ز ن بر گن، بهه منوهور 

ن ا میّت   ددّت جرم ارتکابی نیز عاملی مههم   تعیهین کننهده اابلیت پذیرش یک موضوع در دیوا

نیهز « ا میّهت   دهدّت جهرم» کشدک اساسهنامه، عنلهر 7ش71استو به عبارت دیگر، به موجب مهاده 

ای اضها ی بهرای  یلترکهردن موضهوعاتیشپر نده  هاییک اسهت کهه در دیهوان بررسهی عنوان  یهبه

ر اساسنامه   گیین دادرسی   ادله دیوان به تبیین مفهوم و متأسفانه، د(Elzidy,2008:39)دوندمی

ا میّت   ددّت جرم پرداخته نشده استو نبود معیار ا   ضوابط مشخن در این تمینه، دادسهتان   

 ای گغاتین  عالیت دیوان با چهالش  های جهدی مواجهه سهاختو  یژه در ساادعب مقدماتی را به

عالیّت  ای دیوان تالش می کرد به ا میّهت   دهدّت جهرایم  رچند دادستان دیوان، ات  مان گغات  

 های خهود  ا استناد نماید اما ضابطه   معیاری را برای انتخاو ا   پر ندهبرای گزینشگری  ضعیّت

، معیار ا   ضوابطی 2222عنوان نکرده بودو نخیتین بار، دستورالعمل د تر دادستانی دیوان ملوو 

ت   ددّت جرم شموضوعک مشخن ساخت که در مقررات بعدی نیز تقریبهاً را در رابطه با میأله ا میّ

، دادستان دیهوان بها 33   71، 73، 73تکرار گردیده استو باتوجه به مقررات اساسنامه به  یژه مواد 

                                                           
انتشهارات شو ،  رید ن جعفری   مهدی رضا صادایگاایی جنت مکانو ترجمه ویین و عدالت نا مواربوسکو نکد دیوید و7

 ک7327جنگل، 
2. Iccl. Org/details.asp?id=540@iicilc 
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الهام ات ر یکرد متناسب بودن تعقیب، ات ادرت   اختیار تشخیلی تیادی در اورات ا میّت   دهدّت 

 ردار می باددو جرمشموضوعک برخو

عنوان نههاد با سهری   نهاظر، میهیوا ارتیهابی با توجه به این کهه دهعب مقهدماتی دیهوان بهه

 ای دادستان می بادند، ر یه دعب مقدماتی دیهوان در بهاتبینی تلهمیمات دادسهتان   درخواست

دهعب  ات جایگهاه بها یی برخهوردار اسهتو« ا میّت   ددّت جرمشموضوعک»ارتیابی   تحلیل مفهوم 

مقدماتی دیوان، سعی کرده اند تا ود د تیادی ات معیار ای مذکور در ملوبه د تهر دادسهتانی بههره 

گیهین  713گیرندو با این واا، استناد دعب مقدماتی بهه دکتهرین وقهوای ات یهک طهرن   ااعهده 

ه دادرسی   ادله ] در خلوص معیار ای تعیین کیفر[ ات سوی دیگر، برای تبیین ضهوابط مربهوط به

بادهدو عوامهل  ای دعب مقدماتی   د تر دادستانی میا میّت موضوعشجرمک، نمایانگر تفا ت دیدگاه

مرتبط با ا میّت پر نهده ات جملهه گیهتره، ما یّهت، دهیوه ارتکهاو جهرم   گثهار گن، در رابطهه بها 

بط و  رچند معیار ا   ضهوا(office of the prosecutor.2016:28)نیز تأیید دده است«  ضعیّت»

بکارگر ته دده توسط د تر دادستانی، دعب مقدماتی   دعب تادیدنور ات انیهاام  تم برخهوردار 

تواننهد مهورد صهورت مهوردی میانهد کهه بهای ات ضوابط را بکار گر تههنییتند با این واا ماموعه

دهود کهه خهط مشهی   اسهتراتژی استفاده ارار گیرندو با بررسی ر یه اضایی دیهوان مشهخن مهی

دستان در رابطه با گستانه ا میّت جرایم  ر چند بنا به مورد، توسط دعب مقهدماتی   تادیهدنور دا

 ای خاص خهود مورداستفاده  ارار گر ته است اما این ارکان، ضمن وفظ استقالا ساتمانی، دیدگاه

صورت خاص   هاندو این میأله را باید مورد توجه ارار داد که ارکان دیوان در  ر مورد، برا نیز دادته

باییت نیبت به اورات ا میت موضوع   یا  ضعیت اادام نمایند   معیار ای یک موضهوع موردی می

.   یا  ضعیت، با توجه به درایط   ا ضاع   اوواا خاص  ر اضیه، اابل تعمیم به سایر موارد نییهت

نمایهد مامهع  با توجه به اختال اتی که در رسیدگی به  ضعیت ا غانیتان پیش گمهد ضهر ری مهی

  ای عضو ضوابط   معیار ایی را در این تمینه تعیین   برای اجرا در اختیار دیوان ارار د دود لت
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