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 چکیده
اساسناامه  91(3با توسل به ماده )، تقاضای صدور قرار صالحیت کیفریدر وضعیت دولت فلسطین دادستان 
ذینل صنالحیت ین  دولنت را فلسنطین رسد که دادستان هاوز نظر میاز این حیث بهکرده است. را مطرح 
موضنو   .ساساامه شااسایی نکنرده اسنتا 91(3با اعالمیه پذیرش بر اساس ماده ) المللیکیفری بیندیوان 

تحلیلنی و انتقنادی -کنه بنا روش توصنیفی و رویکرد دادستان اسنت بررسی ابعاد این تئوریپژوهش حاضر 
است. سوال اصلی پژوهش اینن اسنت کنه د ینل رویکنرد دادسنتان در تقاضنای صندور قنرار صورت گرفته 

پژوهش نشان  نتایجالمللی چیست؟ ری بینروی دیوان کیفدر وضعیت دولت فلسطین پیشکیفری صالحیت 
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 مقدمه

اعالمینه  1193 در سنالپن؛  اساسناامه( رُس )زیناساسناامه  91(3دولت فلسطین بنر اسناس مناده )
نسنبت بنه انرایم ارتکنابی در پن؛  دینوان( المللنی )زینکیفری بیندیوان موردی صالحیت  پذیرش
 .(Palestine, 2015: 1) را نزد دبیرخاننه نن تودینک کنرده اسنت های اشغالی دولت فلسطینسرزمین

نغناز  پ؛  دادستان( بررسی مقدماتی در این وضعیت را با اعالمیه دولت فلسطیندادستان دیوان )زین
که احراز مباای (. چاانICC Prosecutor, 2017: 53ده است تا مباای ماطقی نن را احراز نماید )کر

های عضو دیوان بوده است. اما تعلنل های اراا  شده از سوی تماس دولتمثابه وضعیتماطقی در نن به

سنرزمین  المللی رژینم صهیونیسنتی در اینن ایناس هم انان دردادستان باعث شده است تا ارایم بین
وضعیت مجرماننه منذکور را مجندداه بنه  1198اشغالی فلسطین ادامه یابد. لذا دولت فلسطین در سال 

(. نتیجه اراا  وضعیت مجرمانه از سوی دولت فلسطین این ICC, 2018a: 2)دیوان اراا  داده است 
اسناس مناده  بوده است که دادستان دیگر نیاز نداشته باشد تا مجوز شنرو  بنه تحقیقنات کیفنری بنر

شیپناساسناامه را از شنعبه  91(3اساساامه یا صدور قرار صالحیت کیفری بنر اسناس مناده ) 93(3)
اساسناامه یکسنان  91های مشنمول مناده اخذ نماید. این رویکرد در ارتباط با تمناس وضنعیت محاکمه

کنه بعنداه صنالحیت دهاده قباله به عضویت دیوان درنمده باشند ینا اینناست، اعم از ایاکه دولت اراا 
 موردی دیوان را بپذیرد و برای نن اعالمیه صادر نماید.

اساساامه تحقیقات کیفنری در وضنعیت دولنت فلسنطین را بنه  33(9بر اساس ماده ) دادستاناما 

قصد صدور حکم الب یا احضار متهمان، کیفرخواست و تأیید اتهامات ادامه نداده است. این در حنالی 
اساسناامه بررسنی و  33(9طقی در وضعیت دولت فلسنطین را بنر اسناس مناده )او مباای مااست که 

صدور قرار صالحیت کیفنری در وضنعیت دادستان  با واود این،. (ICC, 2020a: 53)احراز کرده بود 
تقاضنای (. اینن ICC, 2020a:10) تقاضا کردمحاکمه از شعبه پیش 1111دولت فلسطین را در سال 
اساسناامه اسنت، امنا  91اکمه اگرچه ظاهراه محمول به رعایت مقررات ماده محدادستان از شعبه پیش

چراکنه اگنر  .نبوده استچاین در وضعیت اراا  داده شده از سوی دولت فلسطین برای دادستان  گویا
-منیاطمیانان و تاثیر مثبت نن در صالحیت دیوان اساساامه  91(3از تحقق شرایط مقرر در ماده )او 

رفنت و نن را تنا حصنول نتیجنه ادامنه منیاساسناامه  33(9)ماده  سازکارهایسراغ ، یکسره به داشت
از شرو  تحقیقات کیفری و تقاضای النب ینا احضنار متهمنان نن از شنعبه  ادستانداد. نه ایاکه دمی

سال فقط درگیر صدور قرار صالحیت کیفنری از شنعبه مقدماتی خودداری کاد و پرونده را بیش از ی 

عملکنرد کاانده توایهماید. ممکن اسنت تردیند او در مسناله دولنت بنودن فلسنطین، محاکمه نپیش
دولنت فلسنطین بنر ماناطق باشند. زینرا وضنعیت در این اساساامه  91(3ماده )توسل به دادستان در 

شده توسط رژیم صهیونیستی کاترل و حاکمیتی ندارد. این ماناطق شنامل کراننه بناختری رود اشغال
لنذا اسنت. بنه بعند  9111سنال  ازالمقدس شرقی در ارینان اانش شنش روزه بیتو نوار غزه  ،اردن



 981 (40)ایپپی ،  0011 تانپاییز و زمس   ،دوم ،شماره دوازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ...   المللی ردویکرد دادستان دیوان کیفری نیبر

 

   

نن  بودگیدولنتنظنر در اختالفمرزهنای دولنت فلسنطین و  دلیل نامشخص بودنبه مااقشات زیادی

 واود دارد. المللهای حقوق بینمواب نموزهبه
در ارتبناط بنا انرایم صنورت  المللیاما این مسائل نباید مانک از تعقیب و تحقق عدالت کیفری بین

از سنوی مجمنک وضعیت دولنت نناظر غیرعضنو که اعطای گرفته نسبت به مردس فلسطین باشد. چاان
(. UNGA, 2012: 1) اسنتهمین راستا بنوده  درنیز برای دولت فلسطین سازمان ملل متحد  عمومی

رژینم صهیونیسنتی ها اقدامی بنرای تسنهیل تعقینب انرایم تلقی دولت فلسطین از سوی سایر دولت
 نسبت به مردس فلسطین بوده است. 

لذا بررسی ابعاد وضعیت دولت فلسطین و رویکرد دادسنتان در قبنال نن بنا تقاضنای صندور قنرار 
اساساامه وااد اهمیت است. اگنر دادسنتان، فلسنطین را ین   91(3صالحیت کیفری بر اساس ماده )

الملل عمومی ارزیابی کرده است، چرا او تحقیقنات ینهای حقوق بهای  زس در نموزهلفهؤدولت دارای م
اساساامه  33(9بر اساس مقررات ماده )نن  9مادیکیفری را پ؛ از احراز مباای ماطقی و احراز شدت

ادامه نداده است و صدور حکم الب یا احضنار متهمنان اصنلی نن را تنا صندور کیفرخواسنت و تاییند 
رده است. در این شرایط نیازی به صدور قرار صالحیت کیفری محاکمه تقاضا نکاتهامات در شعبه پیش

اساساامه نیست و قرار صالحیت کیفری بَدل از تحقیقات مقندماتی در وضنعیت  91(3بر اساس ماده )
که رویه سابق دیوان در وضعیت دولت میانمار بنا انندکی مجرمانه اراا  شده به دادستان نیست. چاان

(. با این اوصناف دادسنتان از صندور قنرار صنالحیت ICC, 2018b: 84)تفاوت نیز بر این موضک است 
اای تحقیقنات مقندماتی در وضنعیت دولنت فلسنطین نیسنت. لنذا کیفری به دنبال استفاده از نن به

دادستان حسب ظواهر برای انتخاب این رویکرد در وضعیت دولت فلسنطین بایند د ینل قابنل توانه 
ال اصنلی پنژوهش اینن ؤبر تحلیل ابعاد و نقد ننها متمرکز است. سندیگری داشته باشد که این نوشتار 

است که د یل رویکرد دادستان در تقاضای صدور قرار صالحیت کیفری در وضنعیت دولنت فلسنطین 

ال ابتندا مسنتلزس شنرح وضنعیت دولنت فلسنطین و فنراز و ؤروی دیوان چیست؟ پاسخ به این سپیش
بر اساس منواد و اهنداف اساسناامه فلسطین دولت بودن مسأله های نن در دیوان است. در ادامه نشیب
 یعرفن الملنلنیحقنوق بن یارهنایبر اساس مع نیدولت بودن فلسطپ؛ از نن شوند. بررسی میدیوان 

 تیدر وضنع یفنریک تیصندور قنرار صنالح یدادسنتان در تقاضنا لید گیرد. سپ؛ مدنظر قرار می
 ی تطبیقی نن ارائه شود.شوند تا دستاوردهامیتحلیل و نقد  نیفلسط
 
 

                                                           
نزاد و زحمنتکش، ماش، حسنیایو نیز  نژندی 11: 9311و صادقی، برای مطالعه بیشتر در این ارتباط ر.ک: ساعدی . 9

9311 :139. 
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 های آن در دیوان فلسطین و فراز و نشیبدولت وضعیت  .1

غزه فلسنطین، مرتکنب کشنتار و اینراد  در ماطقه 1118روزه در سال  11رژیم صهیونیستی در ااش 
ه اسننت دشنناز زنننان و کودکننان  یهای بنندنی شنندید و انتقننال اابنناری شننهروندان فلسننطیانسننیب

(Goldeston, 2009: 1)الملل پ؛ از این درگیری مسلحانه بنر های حقوق بشری در سطح بین. گروه
شنکایت از نیروهنای اشنغالگر صهیونیسنتی در محناکم فراهم شدن مقدمات علیه غیرنظامیان درصدد 

ند. لذا شورای حقوق بشر سازمان ملنل متحند تحنت فشنار افکنار عمنومی و اهبرنمدکیفری المللی بین
اینن  مختلن  برای بررسی زواینای 9ای با ریاست قاضی گلدستونبشری، کمیته های حقوقتالش گروه
 المللی تشکیل داد. ااایات بین

ارتکاب اااینات ااگنی، دلیل رژیم صهیونیستی را بهمقامات قاضی گلدستون در گزارشی مفصل، 
رای دا 1هنای فناحش کاوانسنیون چهنارس ژننودر قالنب نقن  سنرزمیای ااایت علیه بشریت و تجاوز

 .(United Nations Fact Finding, 2009: 340) مسئولیت کیفری شااسایی کرد
در سطح سازمان ملل متحد باعث شند تنا تشنکیالت خنودگردان  گزارش و نتایج حاصل از نناین 

 تعقینبدینوان بنرای کیفری صالحیت موردی طور رسمی اعالمیه پذیرش به 1111فلسطین در سال 
دبیرخانه دینوان رئی؛ در سرزمین اشغالی فلسطین را تقدیم  م صهیونیستیرژیااایات ارتکابی توسط 

بر اساس این اعالمیه . (Palestinian National Authority Ministry of Justice, 2009: 1) کاد
طنور هتواناند بندر صنورت عندس عضنویت در دینوان منیها اساساامه بوده است که دولت 91(3ماده )
اینن اما وصنول  و از مزایای عضویت در دیوان برخوردار شوند. ادرا صادر کاای هاانبه چاین اعالمیی 

در وضنعیت مجرماننه دینوان کیفنری معای اعمال صنالحیت لزوماه بهاز سوی دبیرخانه دیوان اعالمیه 
کنه برخنی معتقدنند این وضعیت در ارتباط با دولت فلسطین دوچادان است. چاان .نیستاراا  شده 

 :9313نبنادی، قواسرمضانی د )ردنکعاوان ی  دولت اایای تلقی میبه ، فلسطین راهاولتبسیاری از د
دائمنی پنذیرش اعضنای ادیند شنورای  کمیتنه 1199فلسطین در گزارش سال  گیبوددولتلذا (. 3

 درامعینت فقندان دلینل نظر بنهاین اختالفشد. معرفی  یاختالف ایملل متحد مسالهسازمان امایت 
قلمنرو دولنت فلسنطین بنر  کاترل منوثر فقدان، بلکه به دلیل نبودمرزهای نن  ا اختالف دریفلسطین 
بنه رسنمیت شنااختن در اعالمینه دولنت خنودگردان فلسنطین  این در حالی بنود کنه .بود یسرزمیا

چراکنه  قنرار گینرد.ینابی دولنت فلسنطین شااسی و مصداقمفهوس قید و بادصالحیت دیوان نباید در 
اسنرائیلی قنادر بنه  در زمان صدور اعالمیه برابر توافقات فلسطیایبه اعتقاد برخی دان حکومت خودگر

. لنذا حکومنت خنودگردان بنه (19 :9311)کدخدایی و مقنامی،  اعمال صالحیت سرزمیای بوده است
 المللی اعطا نماید. چاین صالحیتی را به مراک بین اولی قادر بوده است تاطریق

                                                           
1. Goldestone. 

2. 4th Geneva Convention. 
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تنا  1118شده در مااطق اشغالی در فاصله زمنانی ر ارتباط با ااایات واقکددولت فلسطین اعالمیه 

روزه در نوار غزه متهم اصلی حمنالت  11نیروی نظامی رژیم صهیونیستی در ااش  ه است.بود 1111
فلسطین در نن برهه زمانی منورد  بودگیدولتدلیل تردید در . اما این اعالمیه بهاستعلیه غیرنظامیان 

در  اوکه اساساامه هیچ تکلیفی بنرای در نن زمان معتقد بود . دادستان ه استن قرار نگرفتپذیرش دیوا
طرفنی برای حفظ بینکرده است. دادستان  ایجاد اساساامه 91(3ماده )شرح دولت به مفهوس بازتعری  

ذینل بودگی فلسنطین بنرای قنرار گنرفتن گیری صریح در ارتباط با مساله دولتناگزیر بود تا از موضک
صریح در اینن ارتبناط خنودداری گیری موضکاز . لذا او خودداری کاداساساامه  91(3چارچوب ماده )
دادسنتان معتقند سازمان ملل متحد واگذار کنرد. مجمک عمومی به  گیری رااک به نن راکرد و تصمیم

ا نظنر تن تعری  دولت و شااسایی عااصر  زس نن برعهده دبیر کنل سنازمان ملنل متحند اسنتبود که 
   .مجمک عمومی در موارد تردید در مفهوس دولت را دریافت نماید

در این شرایط وضعیت دولت ناظر غیرعضو از سوی مجمک عمومی سازمان ملل متحند بنه موانب 

. هرچاد که در همان زمان هنم بسنیاری به فلسطین اعطاء شد 1191در سال  91/11 شماره قطعاامه
 اسنت بودگیدولنتبرخنورداری از اطنالق شرایط برای تماس ین وااد تقد بودند که فلسطمع هادولتاز 
فلسنطین بنار دیگنر بنر اسناس مناده لذا در شرایط ادید دولت  .(191: 9314تبار، ظاهری و رضایی)
دینوان بنرای منوردی بنا موضنو  پنذیرش صنالحیت  راای اعالمینه 1193اساساامه در سنال  91(3)

 های اشنغالی فلسنطین ازهمدستان ارایم ارتکابی در سرزمین شااسایی، تعقیب و محاکمه مرتکبین و
اساسناامه را  913(1)فلسطین اعالمیه الحاق به اساساامه بر اساس ماده دولت د. کر صادر 1194 سال

دولنت بنر اینن اسناس . (Capone, 2020: 2) دکربه دبیر کل سازمان ملل تودیک  ی  روز پ؛ از نن
 حق اراا  وضعیت مجرمانه و تعقیب متهمان اصلی نن برخوردار شد. در اساساامه از مزایای فلسطین 

اساسناامه  94و  93(9) وادبنه اسنتااد منمجرماننه را وضنعیت پ؛ از این مرحلنه دولت فلسطین 

شده توسط های اشغالشامل سرزمینثانوی  . قلمرو دولت فلسطین در اراا اراا  داد مجدداه به دیوان
 33گانه مناده باندهای سنهدادسنتان لنذا  (.ICC, 2018a: 1شند ) معرفنی 9111اسنرائیل از سنال 

را صالحیت سرزمیای دینوان (. او ICC, 2020a: 3اساساامه را در وضعیت دولت فلسطین احراز کرد )
کراننه بناختری، شامل فلسطین توسط رژیم صهیونیستی خارج شده از کاترل های اشغالی به سرزمین

در اینن شنرایط د. داتسنری  9111 سنالروزه از  شنشر خالل ااش المقدس شرقی دنوار غزه و بیت
دادستان نیازی نداشت تا برای ادامه تحقیقات کیفری، الب متهمان یا احضار ننها، صدور کیفرخواست 

اساساامه متوسل شنود. بنا  91(3یا تأیید اتهامات ننها به سازکار قرار صالحیت کیفری بر اساس ماده )
انرایم  بهرسیدگی  برایقرار صالحیت کیفری  تقاضا کرد تامحاکمه شعبه پیشواود این دادستان از 

اینن در حنالی بنود کنه . (ICC, 2020a: 67را صادر نماید ) های اشغالی فلسطینسرزمینارتکابی در 

هنای عضنو دینوان و ارانا  اساساامه با وضعیت مشنابه بنا دولت 91(3دادستان حسب مقررات ماده )
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هنای سوی ننها موااه است. از این حیث فرقی میان دولت فلسطین با دیگنر دولتوضعیت مجرمانه از 

عضو دیوان واود نداشت. دولت فلسطین اگرچه سابق بر این از اعضای دیوان نبوده است، اما با صندور 
اعالمیه موردی پذیرش صالحیت دیوان در موضک مشابه قرار گرفته است. لذا دادستان باید بنر اسناس 

اساساامه به سایر مراحل  زس از ادامه تحقیقات کیفری و تقاضای صندور حکنم النب ینا  33(9ماده )
 پرداخت.احضار متهم برای صدور کیفرخواست تا تأیید اتهامات نن می

روی سابقه دادستان برای تقاضای صدور قرار صالحیت کیفری بنه وضنعیت دولنت میانمنار پنیش
اسنت کنه احتمنال بنوده هایی یت دولت میانمنار از پروننده. وضع(ICC, 2018c: 4) گردددیوان برمی

دیوان در تعقیب ارایم نن در بدو امر بنا ابهامناتی اندی مواانه بنود. دولنت کیفری احراز صالحیت 
. در بنودمیانمار از اعضای دیوان نیست و وضعیت نن از سوی شورای امایت به دادستان ارانا  نشنده 

و راسناه تحقیقنات در  اساساامه متوسل شنود 93به سازکار ماده این شرایط دادستان تردید داشت که 
که او هاوز مطمئن نبنود کنه نینا صنالحیت کیفنری دینوان در وضنعیت ، در حالینن را خواستار شود

شود ینا احراز میدلیل عضویت دولت باگالدش در دیوان به و دلیل عدس عضویت نن در دیوانمیانمار به
اساساامه متوسنل شند تنا بنا قنرار صنالحیت  91(3رونده به مقررات ماده )خیر؟ لذا دادستان در نن پ

وضنعیت کیفری در نن وضعیت از اطمیاان بیشتری برای ادامنه مسنیر برخنوردار باشند. دادسنتان در 
تا بتواند وضعیت دولت میانمنار را  زعم خود با کمترین تالش از بین برد، تردیدهایش را بهدولت میانمار

 91(3لنذا دادسنتان بنا توسنل بنه مناده ) .ویت دولت باگالدش در دیوان به پیش ببردبا توسل به عض
محاکمنه را کسنب کنرد. ماصنرف از اساساامه قرار صالحیت کیفری در وضعیت میانمار از شعبه پیش

بنه واسنطه وقنو  انرس در قلمنرو کرد، باز هم وضعیت دولنت میانمنار که اگر دادستان چاین نمیاین
دادسنتان چانین اما دیوان قرار داشت. کیفری در صالحیت باگالدش از اعضای دیوان سرزمیای دولت 

له را ثابت کرد که توسل بنه أاین مسدیوان رویه قضایی هم بعدها هرچاد که  .ریسکی را برعهده نگرفت

 اساساامه ی  کار اضافی بنرای دادسنتان در وضنعیت دولنت میانمنار بنوده اسنت 91(3سازکار ماده )
(ICC, 2018b: 80-8) .ای را تجربنه دادسنتان حاصنل از وضنعیت میانمنار، زمیانهرسد نظر میاما به

الملنل ماناند وضنعیت دولنت بین وهای حسناس سیاسنی از این سنازکار در وضنعیت اوفراهم کرد تا 
در موضک نابجا و با تشکی  در تلقی نن به عاوان ی  دولت برخوردار از صالحیت دیوان نینز فلسطین 

 ده کاد. استفا
 

 بر اساس مواد و اهداف اساسنامه دیوان فلسطین دولت بودن  .2
دادسنتان  .وانود داردبودگی فلسطین شامل تفسیر غایی و تفسیر لفظنی دولتارتباط با در  تفسیردو 

 91(3)در مناده  «دولنت» متکنی اسنت. از اینن حینث، مفهنوس تفسنیر غناییبه در وضعیت فلسطین 
دو تفسنیر را  قابلیتمعاهده اگر ی  . قرار گرفته استاف و مقاصد اساساامه در چارچوب اهد اساساامه
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 مفهنوس .کادتامین گزیاش شود که مقاصد معاهده را معاهداتی نن اهداف بر اساس  تفسیریباید دارد، 

فاقند معانای عرفنی و شنفاف کنه است، در عین حالهای متغیری ویژگیدر اساساامه دارای « دولت»
 :Tsilonis, 2019در پرتو اهداف و مقاصد اساسناامه تعرین  شنود )باید  «دولت» واژه باابراین .است

تعقینب و مجنازات از این ماظر توسل به مفهوس دولت در اساسناامه بایند بنه ترتیبنی باشند کنه  (.56
فلسنطین دولنت وضنعیت بانابراین شود. محقق المللی واب نگرانی اامعه بینستشدیدترین ارایم م

حنق تشنکیالت نبایند اساسناامه  91(3تفسنیر مناده )کنه . چااندگی در دینوان اسنترسنی شایسته
. انکنار کاندرا در چنارچوب شنروط اساسناامه خود المللی خودگردان فلسطین بر اعمال شخصیت بین

 در تقاضا و تعقینبمردس فلسطین  المللی تشکیالت خودگردان بر حقچراکه انکار اعمال شخصیت بین
کااندگان اساسناامه کنه مندنظر تاظیم گنذاردثیر مافنی منیأالمللی تااایات بین مرتکبانمسئولیت 

 .  نیست
اساساامه پذیرفته اسنت  3در خصوص ارایم مادرج در ماده  ننصالحیت دیوان را هر دولت عضو 

های غیرعضو اساساامه به نحو دیگری بنر اسناس این موقعیت برای دولتاساساامه(.  91(9. ماده )ن )
بدون هیچ  و اساساامه 913(3ها باا به تجویز ماده )تماس دولتبیای شده است. ساساامه پیشمقررات ا

ز مجنو ااد. اگر دولتی بکاارسال را دبیرخانه نن تواناد اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان شرطی میپیش
را ساسناامه ا 91(9با ماده ) مطابق، صالحیت دیوان نیدمیبه عضویت دیوان دراساساامه  913(3ماده )

 یت ننعضنو نتیجنه دراساساامه مبانی اعمال صالحیت دینوان را  91(1ماده ) کهچاانپذیرفته است. 
اساساامه معنین  91(3اساساامه و یا الحاق اعالمیه پذیرش بر اساس ماده ) 91(9ر اساس ماده )بدولت 

   (.ICC, 2020a: 103-4) کرده است
یوان به ارایم ارتکابی در قلمرو سرزمیای نن دولنت ینا مزیت عضویت در دیوان، امکان رسیدگی د

بنر و  اعالمینه پنذیرش صنالحیت دینوان با صندور در وضعیت فلسطیناز سوی اتبا  نن دولت است. 

اساساامه، دیوان صالحیت رسیدگی بنه انرایم ارتکنابی رژینم صهیونیسنتی در  91(a()1اساس ماده )
بنودگی نن بنه موانب زیابی مجددی در خصنوص دولنتهیچ ار لذا. را داردفلسطین اشغالی سرزمین 

ارتکناب دولت یا ی ی  سرزمیاقلمرو ارس در  چراکه وقو د. رالملل عرفی ضرورت نداقواعد حقوق بین
از مبنانی اعمنال صنالحیت دینوان  اساسناامه( 91(a()1)-(b . مناده )نن) نن دولت تبعهنن از سوی 

 .  9هستاد

                                                           
در قنرار صنالحیت ( Judge Kovacsقاضنی کنوواک؛ )محاکمه نیز بعدها با ین  نظنر مخنال  که شعبه پیشچاان. 9

اساسناامه اسنت و  91(a()1ین مشمول تعرین  مناده )کاد که دولت فلسطکیفری در وضعیت دولت فلسطین اعالس می

 (. ICC, 2021: 132ارس در قلمرو سرزمیای نن اتفاق افتاده است )
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عمیقنی در  اهمیت اصل صالحیت سرزمیای است که ریشه از حاکیاساساامه  91(1ماده )دو شِق 

چنون حاکمیت و صالحیت سرزمیای بنی دهادهنشان . اعمال صالحیت سرزمیایالملل داردحقوق بین
دولتنی کنه حناکم بنر سنرزمین لنذا . باشندامور ننها می ها و لزوس عدس مداخله دیوان دردولت و چرای

ی  دولت به عضویت د. کارا به دیوان تفوی   دتواند صالحیت خومیبه طریق اولی نیز خویش است، 
اساسناامه  91(9مناده ) اتکنای صالحیت دینوان بنهبه معاای پذیرش اساساامه  913(3مواب ماده )

مقنررات اعمال صالحیت دیوان مطنابق یا نفی دیوان . چراکه مجوز اعطای عضویت ی  دولت در است
دادسنتان بنه  رافلسنطین  تنا دولنت بنودننیسنت   زسدیگر  از این حیث. نق  غرض استاساساامه 

هنای عضنو مجمنک دولتکنه چاان(. ICC, 2020a: 66)ارزینابی کاند الملل عرفی مواب حقوق بین
 انند.نداشنته خنوددر مقایسه با  نندیوان از زمان الحاق اعالمیه توسط فلسطین، هیچ نگاه متفاوتی به 

مجدد . ارزیابی دیوان در ارایم ماتسب به نن استال صالحیت اعم معادلاساساامه در دولت  یتعضو
تصنمیم سیاسنی ی که صالحیت دیوان را پذیرفته است، به معانای اتخناذ دولتیا نبودن از دولت بودن 

اسنت ها دولتبرعهده معاهدات در عضویت  برایشایستگی احراز مااقشات در خصوص حل زیرا است. 
در زمنان ارسنال اعالمینه پنذیرش صنالحیت توسنط نن خارج اسنت. و دادستان دیوان و از اختیارات 

نلمنان، هلاند و   ملهای دیگنر شناه است. دولتدکراعتراض نن به  دولت کاناداتاها به دیوان فلسطین 
عضنویت ها سایر دولتنشکارا این اعالمیه را رد نکردند. وقت هیچاما  ،ادعاهایی مطرح کردندنیز بریتانیا 

بنرای نمایاندگی در دفتنر را فلسنطین ارزیابی کردند، بلکنه معتبر تاها نهاعالمیه را فلسطین بر اساس 
دولت فلسطین نیز تاکینده کنرده اسنت کنه  (.ICC, 2020b: 17) کردندانتخاب نیز مجمک دول عضو 

دولت بودن نن با پذیرش اعالمیه نن در دیوان تایید شده است. تصمیم دولت فلسطین برای الحاق بنه 
اساسناامه  913(3ه ناشی از ی  تصمیم اختیاری و در مقاس اعمال حاکمیت بر اسناس مناده )اساساام

انند. که مجمک دول عضو دیوان نیز با الحاقیه فلسطین، دولت بنودن نن را تأییند کردهبوده است. چاان

 (.ICC, 2020c: 3از اعضای دیوان است ) 1193لذا دولت فلسطین از ابتدای نوریل 
المللی نیز مسبوق به سنابقه اسنت. روینه قضنایی دادگناه سایر محاکم کیفری بین این وضعیت در

 شده است.صورت موسک تفسیر هدهد که دولت بنیز نشان میسابق یوگسالوی  المللی برایکیفری بین
ارزینابی مشنمول عانوان دولنت  المللنیدر این مراک کیفری بین 9امهوری سرپسکا  نهادهایی ماناد

. شااسندچاین تفسیری از دولت را به رسنمیت منیاز این رویه تبعیت کرده است و  ان نیز. دیواندشده
که صالحیت سرزمیای دیوان به اوستیای  ه استیید کردأت در وضعیت گراستان عاوان نمونهدیوان به
ای اوستیثری بر نن ندارند. زیرا ؤکه مقامات گراستانی هیچ کاترل مبا این ،یابدهم تسری می 1ااوبی
در  (.ICC, 2020a: 66شنود )عاوان دولت مستقل شااخته نمیبخشی از گراستان است و بهااوبی 

                                                           
1. Republic Srpska. 

2. South Ossetia. 
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 یت درعضنو ی نینزکیفر المللبین حقوق ةدر حوز پردازان براستهاز نظریه 9ویلیاس شبثکه عین حال

ین  از نظر او  داند.متقاضی نمی نهاد دولت بودن ننرا ماوط به اساساامه  91(1دیوان بر اساس ماده )
را نداشنته دولنت عاوان ی  های  زس برای شااسایی بهمؤلفهتواند عضو دیوان باشد، حتی اگر نهاد می

را عانوان ین  دولنت عضنو هاعالمیه الحاق به اساساامه بن 1118در سال  1باشد. کماایاکه ازایر کوک
کنه چاان(. ICC, 2020d: 4) بودگی نن ادی بنوددر ارتباط با دولتمااقشات  صادر کرد، هرچاد که

، المللی ملحنق شنودبینمعاهده  هوقتی ی  نهاد مجاز است بنیز بر همین اساس معتقد است دادستان 
 ,ICCبپذیرنند )خنود عاوان ی  دولت عضو ملزس هستاد که وضعیت نن نهاد را بهنیز نهادهای دیوان 

2020b: 10.) 
 متکنی بنه روینه دینوان بنا واد و اهنداف اساسناامهمفهوس دولت بر اساس ماز دیدگاه دادستان اما 
اساساامه در تقاضنای صندور قنرار  91(3دادستان برای توسل به ماده )رو است. روبهادی هایی چالش

صالحیت کیفری نیازماد تفسیری است که قابلیت پذیرش وضعیت فلسطین در دیوان را داشته باشند. 

از موقعیت فلسطین کارساز صد اساساامه در تفسیر دولت به اهداف و مقادادستان تفسیر غایی و تواه 
محاکمنه شنعبه پیشاز توسنل نک ام دادستاناز سوی  تقاضای صدور قرار صالحیت کیفریالبته  است.
نقن   چانین تصنوری . چراکنهنیسنتدر وضعیت دولت فلسنطین الملل اعمال مقررات حقوق بین در

الملنل در نراء و قرارهنای ان بنه مقنررات حقنوق بینکه اتکاء شعب دیو اساساامه است 19ماده  صریح
بنا تقاضنای صندور قنرار نینز دادستان . اصداری را پ؛ از اساساامه و قواعد دادرسی تجویز کرده است

-اصنول حقنوق بنینی  از کداسبه کاد که محاکمه است که اعالس شعبه پیشیید أتدرصدد صالحیت 

در وضعیت دولت فلسطین المللی حقوق بشر بینیا ستانه و بشردوالملل بینحقوق  هایدر نموزه الملل
 .نامه دینوان تعرین  نشنده اسنتمفهوس دولت در اساسکه نچاا .(ICC, 2020b:10) شودستااد میا

-این مفهوس در تطابق با معاای عرفی نن و بر اسناس قواعند حقنوق بنینانگار دادستان تردید دارد که 

 تعری  و تفسیر شود. گی باید بودمعیارهای دولتاط با در ارتب الملل و تفسیر معاهدات
قواعد حقنوق  بر اساستفسیر معیار دولت در اعتراض به عملکرد دادستان نیز از  رژیم صهیونیستی

قواعد عرفی تاها به نهادهایی اعطنا بر اساس تفسیر صحیح از  بودگیدولتدفا  کرد. الملل عمومی بین
 دارا هستاد. کمیت را شود که معیار عیای خاص حامی

الملنل به مواب حقوق بین دولت تر ازکه هیچ قدرتی فراحاکمیت در این مفهوس به این معاا است 
بنه تنالش بنرای از ماظنر رژینم صهیونیسنتی ادسنتان داز این حیث (. ICC, 2019e: 2واود ندارد )

دیوان بر وضعیت فلسنطین  لذااست. شده استثمار دیوان در دستیابی به اهداف نامشرو  سیاسی متهم 
این است کنه ین  دولنت دیوان در شرط اساسی صالحیت زیرا پیش .فاقد صالحیت استاز این ماظر 

                                                           
1. William Schabas. 

2. Cook Islands. 
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صالحیت کیفری بر سرزمین و اتبا  خود داشته باشند تنا بتوانند چانین صنالحیتی را بنه دینوان  باید

عانوان ین  دولنت هین بفلسطرژیم صهیونیستی معتقد است که که است  در حالیاین  .تفوی  نماید
ثر ؤنماید. حاکمیت و کاتنرل من صادرنید تا بتواند اعالمیه پذیرش صالحیت دیوان شمار نمیبه 9حاکم

. از اینن ماظنر 1اسنتهای اشغالی کرانه باختری و نوار غزه توسط فلسنطین متوقن  شنده بر سرزمین
مین و کاتنرل منوثر بنر نن را الملل یعای داشتن سرزلسطین معیار دولت بودن به مواب حقوق بینف

اسنت. شااسنایی فلسنطین  از دسنت داده امکان الحاق اعالمیه بنه دینوان رافلسطین  . در نتیجهندارد
بنودگی دولنتکه ماصرف از اینکاد. نمی مرتفکرا  بودگی ننخأل معیار دولت نیزها توسط برخی دولت

گیری از اینن موضنک (.ICC, 2019d: 6) مافن  اسنتبر تعیین سرنوشنت خنود  ننحق از  فلسطین
بودگی چارچوب تفسیر غنایی خنارج و در ذینل چنارچوب تفسنیر دوس یعانی تفسنیر لفظنی از دولنت

 فلسطین قرار دارد که رژیم صهیونیستی حسب تامین ماافک سیاسی به نن متکی است.
مناده  ، تفسیر لفظی است. معاای عرفی مفهوس دولت بر اسناسبودگی فلسطینوس از دولتتفسیر د

قصد از نن که طرفین  ه شودمعاایی باید به الفاظ دادلذا  است. هداتمعاکاوانسیون وین در حقوق  39
نباید از این واژه بنرای دولت قصد نشده است، مفهوس چون در اساساامه هیچ معاای خاصی از  د.انکرده
دولنت نیسنتاد. لنذا مناده عانوان  الملل شایسنتهبر اساس قواعد حقوق بیناستفاده کرد که ی ینهادها

در وضننعیت فلسننطین متکننی بننه شننرط اعمننال صننالحیت دیننوان پننیشو تحقننق اساسنناامه  91(3)
از اینن ماظنر فلسنطین ین  دولنت نیسنت و اسنت. الملل بر اساس قواعد حقوق بین بودگی نندولت

داری از دلیل عندس برخنوربهفلسطین لذا . ممکن نیستنهاد غیردولتی تصویب ی  معاهده از سوی نن 
شنرط اعمنال فاقد توانایی ارسال اعالمیه پنذیرش صنالحیت دینوان اسنت. پنیش، صالحیت سرزمیای
فلسنطین فاقند کنه است. حنال ننصالحیت سرزمیای دولت محل وقو  ارس  در گِروصالحیت دیوان 

 الحاقی است.به دیوان و یا پذیرش صالحیت دیوان به مواب اعالمیه مجرمانه حق اراا  ی  وضعیت 

دینوان فاقند قندرت کاند. چراکنه برقراری رابطه فلسطین با دیوان نیز به این شرایط کم  زیادی نمی
شنورای اماینت  البتنه اگنر توسط نهناد غیردولتنی اسنت. یبه اعالمیه الحاق دنبخشی برای اعتبار زس 

مجرماننه  که ارانا  وضنعیتبود. چاانداد، شرایط متفاوت میمیاراا  فلسطین را به دیوان وضعیت 
 .  3های سودان و لیبی از سوی شورای امایت به دیوان مسبوق به سابقه استدولت

                                                           
1. Sovereign State. 

شنود. ر وضنعیت دولنت فلسنطین منردود اعنالس میمحاکمه دشعبه پیشاین تئوری بعدها در قرار صالحیت کیفری . 1

کاد کنه صنالحیت سنرزمیای ( اعالس میJudge Kovacsمحاکمه با ی  نظر مخال  قاضی کوواک؛ )چراکه شعبه پیش

در نوار غزه، کراننه  9111دیوان در وضعیت دولت فلسطین دربرگیرنده مااطق اشغالی از سوی رژیم صهیونیستی از سال 

 (.ICC, 2021: 132است )المقدس شرقی بیتو باختری رود اردن 

 .911: 9311برای مطالعه بیشتر در این زمیاه ر.ک. صالحی،  .3
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اما وضعیت فلسطین را شورای امایت به دیوان اراا  ننداده اسنت. چراکنه رژینم صهیونیسنتی در 

کااند. امنا اینن تفسنیر رژینم ای را وتو میشورای امایت دارای حامیان ادی است که چاین قطعاامه
الملل عرفی بر وضعیت فلسنطین چاندان تأثیر معیارهای حقوق بینتحت« دولت»ستی از واژه صهیونی

 کارایی ندارد. 
 

 الملل عرفیدولت بودن فلسطین بر اساس معیارهای حقوق بین .3
منردس فلسنطین حنق تعینین  تنافلسطین پذیرفته اسنت دولت وضعیت  ارتباط باالملل در بین ةاامع

های اشغالی را داشته باشاد. مجمک عمومی سازمان ملنل ولت حاکم بر سرزمیناستقالل و د، سرنوشت
محندودیت دون . شورای حقوق بشر نیز بر حق دائمی غیرقابل انکار و ب9است شتهحه گذابر این حق صِ

المللی دادگستری در رای مشورتی دیوان بین. 1داردکید أمردس فلسطین بر حق داشتن دولت مستقل ت

 .سنتامااقشنه بال «ملت فلسنطین»که واود است نشان کرده ه ساخت دیوار حائل خاطرخود در زمیا
بخش فلسطین در سال ی؛ سازمان نزادیئرا در مکاتبه با رفلسطین واود ملت  رژیم صهیونیستی نیز

دادستان بر این عقیده اسنت با واود این،  (.831: 9313زاده، به رسمیت شااخته است )حبیب 9113
های اشنغالی فلسنطین حنق تعینین در سنرزمین رژیم صهیونیسنتیت غیرقانونی و نامشرو  که اقداما

امنا از طنرف دیگنر سرنوشت مردس فلسطین و داشتن ی  دولت حاکم مستقل را محدود کرده اسنت. 
نشندن خته ابه رسنمیت شنااز موابات  المللحقوق بینمعیارهای نق   در نتیجهدولت  ی  تشکیل

. تشکیل رژیم صهیونیستی ناشنی از نقن  حنق منردس بنر تعینین یستی( است)رژیم صهیوندولت نن 
 (.  ICC, 2020a: 78داشته باشد )تواند ادعای دولت بودن نمیلذا نن سرنوشت خویش است، 

غیرقانونی  9111های اشغالی از سال نتیجه گرفته است که حاکمیت اسرائیل بر سرزمین دادستان

اساسناامه و  91قانون قابل اعمنال از املنه مناده  باید اساساامه 19(3دیوان مطابق با ماده ). لذا است
المللنی از املنه حنق بنین شندهاصطالح دولت و معیار دولت بودن را هماهاش با حقوق بشر شااخته

کاتنرل چراکنه (. ICC, 2020a: 84مردس فلسطین بر تعیین سرنوشت خویش تفسیر و اعمنال کاند )
سناز و ایجناد وسنازی و توسنعه سناختغالی فلسطین از طریق شهرکرژیم صهیونیستی بر مااطق اش

الملل است. این اقدامات غیرقانونی منانک بزرگنی در نق  حقوق بیناز موابات حائل در کرانه باختری 
ثیر قنرار داده أترا تحتمردس نن و حق تعیین سرنوشت است یکپارچگی سرزمین فلسطین ایجاد کرده 

-سازی در سنرزمینبرای بررسی وضعیت شهرکرا کمیسیونی  9111در سال شورای امایت لذا است. 

سنازی در . الگنوی سیاسنت شنهرکه اسنتالمقدس ایجاد کردبیتازامله  9111های اشغالی از سال 
ناپنذیر بنر ماهینت امعیتنی و تغییرات عمیق و برگشتاز موابات سیون یاین کم هایگزارشیکی از 

                                                           
1. United Nations General Assembly Resolution No. 2535 (1969).  

2. Human Right Council Resolution No. 37/34 (2018). 
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اصنل عندس انتقنال  این در حنالی اسنت کنه .9شده استشااسایی لی های اشغااغرافیایی در سرزمین

 الملل موضوعیت دارد. مالکیت سرزمین اشغالی به اشغالگر از ماظر قواعد حقوق بین
 1114نظرینه مشنورتی سنال در سناز حائنل وو سناخت رژیم صهیونیستیسازی شهرکرو، از این
 مانک اعمال حنق کهاست معرفی شده الملل ق بیننق  حقونیز از د یل المللی دادگستری دیوان بین

رژینم از  1114مجمنک عمنومی سنازمان ملنل در سنال لنذا مردس فلسطین بر تعیین سرنوشت است. 
زینرا  .در نظرینه مشنورتی را مراعنات نمایند منذکورتعهندات قنانونی  تا ه استتقاضا کرد صهیونیستی

بنر مانابک طبیعنی  یثیر مخربنأسنت و تنالملنل اسازی و ساخت حائل نق  نشکار حقوق بینشهرک
   .1فلسطین و نق  سیستماتی  مستمر حقوق بشر مردس فلسطین داردسرزمین 
 از سنوینظر دادستان در دولت تلقی شدن فلسطین، تصدیق و شااسنایی فلسنطین دمدیگر معیار 

ومی توسنط مجمنک عمن 91/11 شنماره دادستان، تصویب قطعاامه المللی است.در عرصه بین هادولت
 بناو شااسایی وسنیک فلسنطین  به فلسطین «دولت غیرعضو ناظر»ملل متحد و اعطای وضعیت حقوقی

 ,ICC) دانندقابل اغماض در دولت تلقی شدن فلسطین منیمعیار مهم و غیر را دولت 938رای مثبت 

2020b: 34). فلسطین بودگی اما مخالفان دادستان معتقدند که این قطعاامه هیچ اثری بر تایید دولت
ای بنرای فلسنطین در سنازمان ملنل بنه صرفاه ی  ترفیک روینهاین قطعاامه و محتویات نن ندارد. زیرا 

دبینر کنل سنازمان ملنل نینز کنه چاانماظور توانا ساختن نن به مشارکت در امور سازمان ملل است. 
 انراقابلینت اتحند مها و یا نهادهای بینرون از سنازمان ملنل داشته است که قطعاامه بر سازمان اظهار

تواند هیچ اثری است، باابراین قطعاامه نمیمتحد ندارد. چون دیوان ی  سازمان بیرون از سازمان ملل 
حنل وضنعیت متحد برای قطعاامه سازمان ملل  از این ماظر بر اعطای صالحیت به دیوان داشته باشد.

اینن قطعاامنه اعنالس فنق بنا موا هنایدولتکه . در عین حالبودگی فلسطین تصویب نشده استدولت
(. ICC, 2020e: 8) بودگی فلسطین اسنتدولتارتباط با ها بدون هیچ قضاوتی در اند که رای ننکرده

دینوان نندارد.  بنراینور تصویب اسااد الزاس حق ننملل متحد به مواب ماشور سازمان مجمک عمومی 
می شااسایی ی  دولت سالب بنه انتفناء اما این رویکرد مجمک عمومی سازمان ملل متحد با تئوری اعال

 موضو  است.
تئنوری الملنل دو به مواب حقوق بین هاتدر خصوص ایجاد دولت با شااسایی و تصدیق سایر دول

تئوری تاسیسنی در قنرن ننوزدهم معینار دولنت . واود دارد 4و تئوری اعالمی 3شامل  تئوری تاسیسی
نیند کنه توسنط سنایر واود میتاها زمانی به تئوری اینی  دولت به مواب  .ده استرا ارائه کربودن 

                                                           
1. UNSC Report Commission established under UNSC Resolution No. 446, 12 July 1979, para. 

233. 

2. United Nation General Assembly Resolution No. 73/255 (2018), para. 4. 

3. Constitutive Theory. 

4. Declaration Theory. 
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شنرط ها مورد تصدیق و شااسایی قرار گیرد. این تئوری بر شااسایی و تصندیق بنه عانوان پنیشدولت

در قنرن را کاد. اما تئنوری اعالمنی معینار دولنت بنودن کید میأالمللی تداشتن شخصیت حقوقی بین
بنودگی معیار حداقلی دولنت دارا شدنبه مح  این تئوری بر اساس ی  نهاد . است ارائه کردهبیستم 

هنا صنرفاه اعالمنی اسنت. نهادهنای توسط دیگنر دولنتنن شود. باابراین، شااسایی تبدیل به دولت می
شااسنایی  .دارف واود بر اساس این تئوری وضعیت حقوقی خاص داشته باشتواناد به صِسرزمیای می

شااسنایی ین   .در این تئوری موضوعیت دارد ش ایجاد شدهعاوان پذیرش صرف ی  وضعیت از پیبه
عندس شااسنایی ین   ت. لنذاالملل اسنها به مواب حقوق بیناقدامی اعالمی توسط سایر دولت ،دولت

ایجناد ین  (. Vidmar, 2012: 1) واود نداشتن نن دولت نیست به مازله هاتدولت توسط سایر دول
 ها است. الملل مستقل از شااسایی سایر دولتبیندولت به عاوان ی  شخص حقوقی در حقوق 

رو زمانی که ی  نهاد سیاسی شرایط  زس بنرای ایجناد ین  دولنت را دارا باشند، در حقنوق از این
در تواند بنه عانوان ین  تنابک می . از این لحظه به بعد نن نهادشودالملل صاحب حق و تکلی  میبین

تاییند رسنمی وانود اعتقاد برخی بنه معانای براین شااسایی به ایفای نقش کاد. بااالمللی اامعه بین
عهندة گیری تماس حقوق و تکالیفی کنه بنراز زمان شکلاست. لذا دولتی است که از قبل به واود نمده 

در ارتبناط بنا دادسنتان  (.81: 9318)رضنازاده و رنجبرینان،  شنودبار منینیز بر نن  باشد،میها دولت
تصویب قطعاامه مجمک عمومی ملل متحند و است. لذا  اعالمی نظریه قائل به بودگی فلسطین نیزدولت
تصویب این با تر ایاکه بلکه  یست.دولت تلقی شدن فلسطین ن اتموابفقط از کشور به نن  938رای 

در منواردی کنه حنق لذا را داشته است.  بودگیدهد که فلسطین از قبل وص  دولتقطعاامه نشان می
سرنوشت خویش به رسمیت شااخته شود، نهادهای مندعی دولنت بنودن بنه رسنمیت مردس بر تعیین 

فلسنطین  ها احراز نشنود.در مورد نن 9معیارهای کاوانسیون مونته ویدئوهرچاد که شوند، شااخته می
 .هنای اشنغالی تعرین  شنده اسنتدارای امعیت و سرزمین است که همنواره مشنتمل بنر سنرزمین

الملل است که حنق تعینین در مااطق اشغالی اقدامی ناق  حقوق بین رژیم صهیونیستیسازی شهرک
تواننایی است و فلسطین وااد وص  دولت بودن  .است تأثیر قرار دادهتحتسرنوشت مردس فلسطین را 

 ,ICC) دارد راالمللنی شده بنینحقوق و تکالی  شااختهبا در اختیار داشتن المللی عمل در سطح بین

2020b: 29.) 
تفسیر و انعطاف معیارهای دولنت بنودن زمیاه سیاسی و تاریخی ماحصر به فرد فلسطین وضعیت 

. بانابراین، در وضنعیت فلسنطین معیارهنای را ایجاد کنرده اسنتالملل عرفی به مواب حقوق بیننن 
چهارگانه کاوانسیون مونته ویدئو در خصنوص دولنت بنودن، معیارهنایی تغییرناپنذیر نیسنتاد و سنایر 

و  ثر باشنادؤبودگی مند در تعینین دولنتانتوانهم می 9و شااسایی 1حق تعیین سرنوشت  دعوامل مانا

                                                           
1. Monte video Convention, 1933. 

2. Self-Determination. 



 (40)ایپپی ،  0011 ستانپاییز و زم   ،دوم ،شماره دوازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  زرها ساعدی و  جواد  صالحی           918

 

ثر که مورد تواه رژیم صهیونیسنتی در ؤرف معیار کاترل م. صِکااده بیشتری را ایفاء کاادسهم تعیین

نیست. کاترل منوثر  فلسطینبه بودگی دولتتعری  مفهوس دولت بودن است، کافی برای اعطای وص  
ترین عاصر تحقق اشغال است و به معای توانایی نیروهای مسلح بیگانه به اعمنال حاکمینت بنر سیاسا

های اشغالی و انتقال اختیارات دولت نن سرزمین به دولت است که این امر در نوار غزه محقق سرزمین
فلسطین بنر  رغم فقدان کاترل موثر(. علی9113: 9311، یو متاا ایالرعانیام ،نژادشده است )احمدی

بنه نیسنت، بلکنه های اشغالی در اختیار رژیم صهیونیسنتی های اشغالی، حاکمیت بر سرزمینسرزمین
شنود. مواب حق مردس بر تعیین سرنوشت خویش و داشتن استقالل، به مردس تحت اشغال واگذار منی

-قنوق بنیناولین معیار برای دولت بودن بر اساس معیارهنای ح ،حق مردس بر تعیین سرنوشت خویش

مجمنک عمنومی  کید قرار گرفتنه اسنت. قطعاامنهأاست که در ماشور سازمان ملل متحد مورد ت الملل
خویش را دارند تنا  1همه مردس حق تعیین سرنوشتحاکی از این است که  9111سازمان ملل در سال 

شنان را ینزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کااد و نزاداننه توسنعه اقتصنادی، ااتمناعی و فرهاگن

 .  3دنبال کااد
از   زس اسنت تنا 9111ملل متحد در سال سازمان مجمک عمومی دیگر قطعاامه بر اساس  هادولت

که بر همین اساس چاان. 4داکا پرهیز مردس به اراده ننهاحق تعیین سرنوشت مانک از هر عمل ااباری 
ولت فلسطین به ااما  اذعنان محاکمه با خره در قرار صالحیت کیفری وضعیت داست که شعبه پیش

 (.  ICC, 2021: 132کاد که فلسطین، دولت عضو اساساامه است )می
 

 در وضعیت فلسطین  تقاضای صدور قرار صالحیت کیفری دردالیل دادستان  .4
بودگی است، لیکن با نن به مثابه ی  دولت عضنو دادستان معتقد است که فلسطین وااد مفهوس دولت

بودگی فلسنطین کنه تردیندی در دولنتد. تقاضای قرار صالحیت کیفنری در ااییکادیوان عمل نمی
هایی است که دادستان را در مظان اتهاس عملکرد برخالف اعتقادات صنریح وی در واود ندارد، از شائبه

اساسناامه  33(9که بر اسناس مناده )دفا  از موقعیت دولت فلسطین قرار داده است. دادستان در حالی
اساسناامه در  91(3شود. ماده )اساساامه متوسل می 91(3ات مقدماتی را دارد، اما به ماده )حق تحقیق
اساساامه مهیا نیست. اما این شنرایط در وضنعیت دولنت  91هایی کاربرد دارد که شرایط ماده وضعیت

 اساساامه واود دارد. فلسطین بر اسناس ارزینابی مجمنک عمنومی 33(9فلسطین برای توسل به ماده )
سازمان ملل متحد به تقاضای دادستان به عاوان ی  دولت شااسایی شده است. دادستان نیز با تاسنی 

                                                                                                                                              
1. Recognition. 

 .811: 9313، زادهحبیبه بیشتر در این زمیاه ر.ک: برای مطالع .1
3. United Nation General Assembly Resolution No. 1514 (XV) (1960). 

4. United Nation General Assembly Resolution No. 2625 (XXV) (1970), p. 123. 
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از تئوری اعالمی نیز نن را ی  دولت شااسایی کرده است. دولت فلسطین تقاضای رسیدگی به انرایم 

در در صالحیت موضوعی دیوان را با سازکار اعالمیه پذیرش موردی صالحیت مطرح کنرده اسنت کنه 
بیای شده است. اعالمیه پذیرش موردی صالحیت دیوان در حکم عضنویت اساساامه پیش 91(3ماده )

دولت فلسطین در اساساامه و برخورداری از مزایای نن است. برخنورد دادسنتان بنا اینن وضنعیت بنر 
طین اساساامه و سیر مراحل نتی نن در دیوان، یکی از مزایایی است که دولت فلسن 33(9اساس ماده )

اساساامه متوسنل  91(3استحقاق نن را دارد. اما دادستان از این شیوه خودداری کرده است و به ماده )
 شده است. 

این رویکرد باعث طو نی شدن فرایاد رسیدگی به وضعیت اراا  شنده از سنوی دولنت فلسنطین 
گزین تحقیقنات اساسناامه انای 91(3که قرار صالحیت کیفری به مواب مناده )شود. در عین حالمی

مقدماتی نیست. لذا دادستان پ؛ از دریافت قرار صالحیت کیفری هم اان باید به تحقیقنات کیفنری 
های مدنظر در بررسی تقاضنای صندور قنرار صنالحیت متوسل شود. این در حالی است که تماس مؤلفه

اساسناامه  33(9ده )اساساامه در زمان احراز مباای ماطقی به اسنتااد منا 91(3کیفری به اتکاء ماده )
 91(3بنار فرایاند مقنرر در مناده )معاا اسنت کنه دادسنتان ی شوند. این رویکرد بدیننیز بررسی می

اای نن بنه سنازکار که اگنر بنهکاد تا نائل به قرار صالحیت کیفری شود، در حالیاساساامه را طی می
لینت پنذیرش وضنعیت مجرماننه اساساامه نیز متوسل شود، مساله صالحیت داشتن و قاب 33(9ماده )

اساسناامه  91(3شنود. بانابراین دادسنتان در فرایاند  زس بنر اسناس مناده )ضمن نن نیز بررسنی می
اساساامه ندارد. با واود این دادستان در وضنعیت  33(9دستاوردی بیش از فرایاد  زس بر اساس ماده )

مسنئولیت تعقینب مقامنات رژینم  اساساامه متوسل است تنا بخشنی از 91(3دولت فلسطین به ماده )
 محاکمه قرار دهد. صهیونیستی را برعهده قضات شعبه پیش

هرچاد که دادستان هیچ وقت به صراحت چاین اظهارنظری نداشته است. اما از د یلی که او برای 

رسد که تئوری ی  باس و دوهنوا در عملکنرد اساساامه برشمرده است، به نظر می 91(3توسل به ماده )
 نسبت به وضعیت دولت فلسطین محتمل است.  او

که قائل به احراز شرایط  زس برای ادامه تحقیقات مقدماتی و تقاضای حکم الب دادستان در حالی
کاند کنه چانین نیسنت. کاننه محاکمه است، اما به نحنوی عمنل مییا احضار متهم نن از شعبه پیش

حاکمه با سازکار قرار صالحیت کیفنری بپرسند مدادستان درصدد است که ی  بار دیگر از شعبه پیش
که وضعیت دولت فلسطین در دیوان قابل رسیدگی است یا نه؟ این در حالی است که مراک تشنخیص 
و پاسخ به این سوال خود دادستان است و باید حسب تشخیص اقدامات بعدی را برای ادامه تحقیقنات 

محاکمنه بنه پنیش ببنرد. در عنین شنعبه پیش کیفری به قصد صدور کیفرخواست و تایید اتهامات در
که او همین سوال در ارتباط با صحت تشخیص خود در وضعیت دولت فلسطین با طنرح تقاضنای حال

های مسنتخرج از نن صدور حکم الب یا احضار متهمان شااسایی شده در وضعیت مجرمانه یا پروننده
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مه در زمان صدور حکم النب متهمنان نینز محاککه شعبه پیشتواند به مح  بگذارد. چاانرا نیز می

اساسناامه اسنت.  33(9مکل  به ارزیابی شرایط احراز شده در وضعیت دولت فلسطین بر اساس ماده )
مراتب کمتر از نن در زمان صندور قنرار صنالحیت محاکمه بهاین همان رویکردی است که شعبه پیش

کاد تا تحقیقنات سپ؛ دادستان را مجبور میکاد. اساساامه استفاده می 91(3کیفری بر اساس ماده )
مقدماتی را ادامه دهد. اما دادستان با اشراف بنه تمناس اینن مسنائل کنه ناشنی از تجربنه او در پروننده 

تاها معتقد به مفید بودن این پروسه، بلکه ضروری بودن نن است تنا وضعیت میانمار است، هم اان نه
ای الوگیری کاد که گنویی بنرای او مشنخص نیسنت در مانهاز اتالف انرژی و وقت او در وضعیت مجر

ای است که د یل توایهی دادسنتان در اسنتااد بنه مناده صالحیت دیوان هست یا نیست؟ این نتیجه
 اساساامه برای صدور قرار صالحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین موید نن است.  91(3)

 

 اساسنامه 11(3ماده ) دردیوان ها با جویی و همکاری دولتافزایش صرفه .1. 4

اعنالس اساسناامه در وضنعیت دولنت فلسنطین  91(3در توایه دیگری برای استااد به ماده )دادستان 
حل قضایی قابل اتکایی بنرای اقندامات قضنایی خنود در خواهد راهکرده است که با چاین تقاضایی می

عملکنرد خنود  دادسنتان در تواینهه کنچاان(. ICC, 2020b: 5) دکاپیدا شده به وی اراا وضعیت 
که قلمرو صالحیت سنرزمیای دینوان مشنتمل بنر  مجاب شودمحاکمه باید که شعبه پیش اذعان دارد

این در حالی است که دادستان در شرایط احراز . (ICC, 2020b: 9)است شده فلسطین مااطق اشغال
وعی، صنالحیت زمنانی و صنالحیت هایی ماناد  صالحیت موضنمباای ماطقی و ماافک عدالت با مولفه
حل قضایی ندارد. دادستان دارای شخصیت حقنوقی مسنتقل و سرزمیای، دیگر نیازی به استجوی راه

های خاص برای تشخیص و اقداس بر اساس نن است. اگر دادستان قائل به عندس احنراز شنرایط موقعیت
صنالحیت کیفنری نینز ضنرورت قانونی در وضعیت دولت فلسطین است، تقاضای او برای صندور قنرار 

ننندارد. چراکننه صنندور قننرار صننالحیت کیفننری نیننز مسننتلزس ارزیننابی مباننای ماطقننی دادسننتان و 
ها را احراز کرده است، دیگر پرسش در اینن ارتبناط از شنعبه های نن است. اگر دادستان ننشرطپیش
 معاا است. محاکمه بیپیش

اید حسب تشخیص مستقل به ننها بپردازد. حتی دادستان دارای شرح وظای  و تکالیفی است که ب

محاکمه نیز موااه شود، دادستان هم اان موظن  بنه اگر این رویکرد دادستان با مخالفت شعبه پیش
دفا  از مواضک خود برای اقاا  قضات است. سوال کنردن دادسنتان در قالنب قنرار صنالحیت کیفنری، 

او را در موقعینت نهنادی ضنعی  و فاقند اسنتقالل و کاند، بلکنه تاها موضک دادستان را تقویت نمینه
محاکمنه وابسنته دهد که تکالی  و اایگاه خود را بنه ارزینابی شنعبه پیشتشخیص مستقل نشان می

 نماید. می
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ارزیابی دادستان از وضعیت اراا  شده از سوی دولت فلسطین این است کنه او بنا عندس همکناری 

قیب ارایم در نیاده موااه خواهد شد. اینن در حنالی اسنت کنه ها در ارائة مدارک  زس برای تعدولت
کشور از اعضای مجمک عمومی سازمان ملل متحد در ارزیابی موقعیت دولت فلسطین، بنا  938حداقل 

بودگی فلسنطین در ها از سابقه طنرح موضنو  دولنتاند. تماس دولتنن ابراز همسویی و حمایت داشته
قیب ارایم مطلک بودند و از مواضک نن حمایت کردند. با وانود اینن مجمک عمومی و تأثیر نن برای تع

اساسناامه رسنیدن بنه  91(3کاد که یکی از اهداف او در توسل بنه سنازکار مناده )دادستان اعالس می
. دادسنتان (ICC, 2020a:18)کااند کشورها با اطمیاان خاطر بنا دینوان همکناری موقعیتی است تا 

مندارک و  خورد کنهاساساامه شرایط به نحوی رقم می 91(3او به ماده )معتقد است که فقط با توسل 
محاکمنه پیش هبه شعب ها در ارتباط با ارایم ارتکابی در قلمرو سرزمیای دولت فلسطیندولتاطالعات 
رتباط با قرار صنالحیت کیفنری تری در اتا قضات شعبه با اطالعات بیشتر و موثق شودداده میتحویل 

اساسناامه  33(9. کانه اگر دادسنتان از سنازکار مناده )اتخاذ تصمیم نمایاد ت فلسطیندر وضعیت دول

اینن در حنالی اسنت کنه  کااند.ها از همکاری با دادسنرا ینا دینوان خنودداری میاستفاده کاد، دولت
تاها بر اساس اطالعات واصل شده بنه او، بلکنه بنر اسناس درخواسنت اطالعنات اضنافی از دادستان نه

دولتی یا غیردولتی یا دیگر ماابک معتبنر بنرای های بینهای سازمان ملل متحد، سازمانارکان ها،دولت
که دو دهه فعالیت دادسرا و دیوان نیز بر همین مانوال کاد. چاانتکمیل تحقیقات کیفری استفاده می

ین   اساسناامه در تحقیقنات در 34(c()3که دادستان حسب مقنررات مناده )بوده است. در عین حال
ها در ارائه د یل مجرمانه مرتبط را مطالبه کاد. لذا این توایه دادسنتان تواند همکاری دولتزمیاه می

اساسناامه زمیانه بنرای همکناری  91(3صحیح نیست، مبای بر ایاکه فقط از طریق توسل بنه مناده )
صنالحیت  در شنرایط تقاضنای صندور قنرارمحاکمنه شعبه پیشها فراهم شده است. هرچاد که دولت

کنه مالحظنات کتبنی خنود در  ایندها، نهادها و اشخاص تقاضنا نماز تماس دولتکیفری ناگزیر است تا 

د، اما این وضعیت از اقتضائات صدور قنرار محاکمه نمایارا تقدیم شعبه پیش ارتباط با تقاضای دادستان
دادسنتان و دینوان  ها در ارتباط بنا شنرح وظنای لیکن مطالبه همکاری دولت. صالحیت کیفری است

 فقط محدود به این مساله نیست. 
-صنرفههای دادستان در توسل به این سازوکار در وضعیت دولت فلسنطین، مسنأله یکی از تئوری

محاکمنه چه قضنات شنعب پیشچاان است. بر این اساس اویی در ماابک مالی و انسانی محدود دیوان
این تئنوری در شود. فایده ااتااب میبی ات کیفرییق، از تحقاحراز نکاادصالحیت سرزمیای دیوان را 

که صحیح است، اما نباید فقط ماحصر به وضعیت دولت فلسنطین باشند. طنرح اینن تئنوری عین حال
المللنی شنائبه سوءاسنتفاده های سیاسنی و بینهای دارای حساسنیتصورت گزیاشنی در وضنعیتبه

 کاد. می دادستان از اختیارات مقرر در اساساامه را ایجاد
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ایاکه چرا از این تئوری در طول دو دهه فعالیت دادسرا و دیوان استفاده نشده است، و ایان  بعند 

شنود، انای تأمنل و از تجربه در وضعیت دولت میانمار فقط در وضعیت دولنت فلسنطین اسنتفاده می
از سنوی  شندهدر وضنعیت اراا  صدور دستور احضاریه و یا الب برای اشخاص مظانوننگرانی است. 
المللی اتهاس متضمن هزیاه حیثیتی گزافی برای مظاونین خواهند بین ، با تواه به اابهدولت فلسطین

، حاکی از درنظر گرفتن اایگاه غیرقابل خدشه برای متهمان است. اگر این تئوری مقبولیت داشنته بود
هنا گروه مقامنات عنالی دولت المللی ازباشد، دیگر نباید به توان و قدرت دیوان در تعقیب مجرمان بین

البته تحقیقات مقدماتی هاوز تا مرحله صدور حکم الب ینا احضنار منتهم فاصنله زینادی  .امیدوار بود
داد، هم اان اینن دارد. اگر دادستان در وضیت دولت فلسطین هم اان تحقیقات مقدماتی را ادامه می

حکنم النب ینا احضناریه منتهم مالزمنه  نگرانی مرتفک بود. چراکه تکمیل تحقیقات مقدماتی با صدور
توانست تا تکمیل شدن تحقیقات مقدماتی از تقاضای صدور حکم الب ینا ندارد. دادستان هم اان می

نوری شنده که بعد از این مرحله است که دادسنتان بنا د ینل امنکاحضار متهم خودداری کاد. چاان

وضعیت معمنو ه تنا قبنل از مرحلنه تحقیقنات تواند به الب یا احضار متهم متقاعد شود. این کافی می
مقدماتی توسط دادستان میسر نیسنت. لنذا اینن اسنتد ل در تواینه قنرار صنالحیت کیفنری بنرای 

های ناشی از حکم الب یا احضنار منتهم بنه اشنتباه و خدشنه بنه موقعینت پیشگیری از ایجاد هزیاه
 از مقتضیات نن است. المللی رویکردی بسیار محتاطانه و فراترمتهمان ارایم بین

 

 مجرمانه اساسنامه در وضعیت 11(3امکان استناد به ماده ) .2. 4

« ی  حق مطلق و بندون محندودیت زمنانی»متضمن  اساساامه 91(3)ماده  معتقد است کهدادستان 

بر این اساس  زس نیسنت محاکمه است. ر تقاضای صدور قرار صالحیت کیفری از شعبه پیشد اوبرای 
وضعیت مجرمانه به مرحله شااسایی متهمان رسیده باشد. چراکه دادستان معتقند اسنت کنه که حتما 

. اینن برداشنت 9اساسناامه در وضنعیت ینا پروننده مسنتخرج از نن بالسنویه اسنت 91(3کاربرد ماده )
رد شنده میانمنار دولنت در وضنعیت  1بری نامبوتمارک پرین دقاضی سابق بر این از سوی  ،دادستان

دستانه درصدد است که به این ایراد قبل از طنرح احتمنالی نن از دستان با ی  توایه پیشاست. لذا دا
که پاسخ دادستان به این اینراد قبنل از طنرح نن محاکمه پاسخ دهد. در حالیسوی قضات شعبه پیش

ینه فایده چادانی ندارد، وقتی رویه قضایی از قبل بر نفی نن شکل گرفته است. این استاباط ناشی از رو

                                                           
وضعیت ی  بحران بیروننی اسنت  .است (Case) ی  یا چاد پروندهو دربرگیرنده مفهومی عاس ( Situationوضعیت ) .9

که نبستن ارایم داخل در صالحیت دیوان است. پرونده شامل حادثه معیای است که در بسنتر نن ین  ینا چاند انرس 

 :9311حسنین،  )ذاکنرداخل در صالحیت دیوان بر حسب ظاهر توسط ی  یا چاد مظاون مشخص ارتکاب یافته اسنت 

911). 
2. Judge Marc Perrin de Brichambut. 
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قضایی سابق دیوان در وضعیت دولت میانمار است. بر اساس نظریه اقلینت قضنات در وضنعیت دولنت 

است  تلقی شدهصرفاه زمانی مجاز  اساساامه 91(3)صدور قرار صالحیت کیفری به مواب ماده میانمار 
 (.ICC, 2018d: 40) استخراج شده باشدمجرمانه از ی  وضعیت  یا چاد پروندهکه ی  

پیش در ی  پرونده مستخرج از وضعیت شرو  شده و به فرایاد دادرسی حیث  زس است تا  از این
در . لنذا ده باشندکنرقرار الب و یا احضنار مظانون صنادر برای نن محاکمه رفته باشد که شعبه پیش

، امکنان و هاوز شرایط الب یا احضار متهم فنراهم نیسنت ای مقدماتی استوضعیت که مرحله مرحله
دولنت . امنا دادسنتان در وضنعیت (ICC, 2018g: 9)اسنت  اساساامه نناممکن 91(3)ه ماده توسل ب

نن در دینوان منرتبط  هنای قابلینت پنذیرشچالشگیری پرونده با شکلاست که  باورفلسطین بر این 
گیری پروننده از نن و شنکل، اسنتخراج دیوان در ی  وضعیت مجرمانه صالحیتاست. لذا در ارتباط با 

احضاریه یا قرار الب بنرای ین  ینا چاند منتهم به بیان دیگر  زس نیست که  .رورتی نداردضوضعیت 
. تقاضای صدور قرار صالحیت کیفری از دینوان ماصنرف از شااسنایی منتهم و صندور صادر شده باشد

گیری دینوان در ارتبناط بنا گینرد کنه موضنکدادسنتان نتیجنه می. باشندالب یا احضاریه برای او می
. دادستان در در وضعیت دولت فلسطین ماصرف از شرو  تحقیقات مقدماتی است رزمیایالحیت سص

ها در باب صالحیت دیوان ینا چالشبا قید اساساامه  91در عاوان ماده « یا»این استاتاج به حرف ربط 
رد گیناساساامه نتیجه می 91. دادستان با اشاره به تیتر ماده دکااستااد می 9قابلیت پذیرش ی  قضیه

این اسنتد ل دادسنتان  (.ICC, 2020a:11) است  قضیه که قرار صالحیت کیفری دیوان مختص ی
هرچاد که از لحاظ فای صحیح است، اما موضو  نن در ایاجا ضرورتی ندارد تا سپ؛ به این اسنتد ل 

 نیازی داشته باشد. 
 91(3سنازکار مناده )دستانه دادستان توایه مااسبی در توسل بنه گیری پیشاز این حیث، موضک

ماند نیسنت. چراکنه اساساامه و استحقاق نن در وضعیت دولت فلسطین نیست و طنرح نن هنم فایده

شده از سوی دولنت های مجرمانه مشابه اراا شده در رویه سابق دیوان در وضعیتطرح ایرادات مرتفک
ای نیست. در فرضنی کنه حرفه تاها کارایی ندارد، بلکهعاوان دلیل توایهی از سوی دادستان نهعضو به

دلیل ایراد طرفین دعوا ناگزیر از پاسخ بنه اینرادات دادستان نیز متواه این مسائل باشد، اما هم اان به
کنه دادسنتان اینن وضنعیت را از کاد. ننه اینها باشد، باز هم استااد به رویه سابق دیوان کفایت مینن

ساامه در وضعیت دولنت فلسنطین ارزینابی و مطنرح اسا 91(3د یل توایهی ضرورت توسل به ماده )
هنای کاد. چراکه دیوان این ایراد را در پرونده وضعیت دولت میانمار اساسا نپذیرفتنه اسنت و از چالش

قرار صالحیت کیفری در وضنعیت میانمنار صنادر احتمالی نن به اعتقاد اقلیت قضات عبور کرده است. 
 روینه (. لنذاICC, 2018d: 40رمنوثر در نن بنوده اسنت )اقلیت قضنات و غیشده است و نظر مخال  

                                                           
1. Challenges to the Jurisdiction of the Court or the Admissibility of a Case. 
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اسنت. نتیجنه شنکل گرفتنه بر قبولی تقاضای صدور قرار صالحیت کیفری در وضعیت مجرمانه دیوان 

که تالش دادستان برای اثبات این مسأله که قرار صالحیت کیفری بایند در وضنعیت مجرماننه نینز این
اینن در حنالی اسنت کنه  اسنت.در رویه قضایی دیوان شده  تثبیتبرای اثبات امری صادر شود، تالش 

اساساامه و ضنرورت توسنل بنه  91(3عاوان دلیلی در توایه استااد به ماده )دادستان این مسأله را به
 که باا به د یل مذکور سالب به انتفاء موضو  است.نورد، در حالینن در وضعیت دولت فلسطین می

 

 گیرینتیجه
از ین  طنرف دادسنتان بودگی فلسطین مواضک مختلن  و متاناق  دارد. اط با دولتدادستان در ارتب

کاند. او از اینن زاوینه فلسنطین را تلقنی میبر اساس مواد و اهداف اساساامه ین  دولنت را فلسطین 
دلیل دولت بودن حائز شرایط برخنورداری از مزاینا و امکاننات دینوان در تعقینب انرایم ر  داده در به

بنر اسناس کاد. اما دادستان از طنرف دیگنر فلسنطین را یای اشغالی نن دولت ارزیابی میقلمرو سرزم
بسنا اینن رویکنرد دهد. چهقرار میی از معیار دولت بودن ادید الملل عرفی با تفسیرقواعد حقوق بین

اساساامه متوسل شود و تردیدهای خنود را بنه واسنطه نن  91(3متضاد او باعث شده است تا به ماده )
محاکمه مطرح کاد. این در حالی است که دادستان با شنرح وظنای  مشنخص مواانه نزد شعبه پیش

تر کردن مسنیر پروننده بنه نزمنون بگنذارد. دادسنتان حسنب است و نباید تشخیص خود را با پی یده
تشخیص مکل  به انجاس اقدامات بعدی است، هرچاد که بعندها مشنخص شنود او در مقطعنی اشنتباه 

 کرده است. 
عضنو دینوان بنه دادسنتان از  شده از سنوی دولنتمجرمانه اراا  احراز مباای ماطقی در وضعیت

های مهم در به اریان افتادن نن در دیوان است. بر اینن اسناس ادامنه و تکمینل تحقیقنات شرطپیش

مقدماتی دادستان در وضعیت اراا  شده از سوی دولت فلسطین ماوط به احراز مباای ماطقی نن بنر 
کرد، نوبت بنه که اگر دادستان این مباای ماطقی را احراز نمیاساساامه است. چاان 33(9اساس ماده )

رسید. هرچاد که دادستان تحقیقات کیفری در وضعیت دولت فلسطین اساساامه هم نمی 91(3ماده )
حیث که او به هنر  اساساامه نیز بالسویه است، از این 91(3را ادامه نداده است، لیکن توسل او به ماده )

حال مباای ماطقی را احراز کرده است. وگرنه عدس احنراز مبانای ماطقنی از موابنات انتفنای توسنل 
اساساامه درصدد اخذ قنرار  91(3بود. دادستان از توسل به ماده )اساساامه می 91(3دادستان به ماده )

ز شنرایطی اسنت کنه شنعبه صالحیت کیفری است. اما صدور قرار صالحیت کیفری نیز ماوط به احرا
اساساامه اسنت  94و  93، 91محاکمه ناگزیر از نن است. این وضعیت مستلزس احراز شرایط مواد پیش

، 91ارتباط دارد. ارزیابی شنرایط مقنرر در منواد اساساامه  33ماده که با احراز مباای ماطقی مقرر در 
دینوان در رسنیدگی پن؛ از نن نینز اینن  اساساامه ابتدائاه برعهده دادستان است. هرچاد که 94و  93

کاد. اما این وضعیت مانک از تشخیص و ارزیابی دادسنتان قبنل موضوعات را کاترل و بررسی مجدد می
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 94و  93، 91از نن نیست. دادستان نباید از ابتدا احراز صالحیت سرزمیای و مقتضیات مقرر در منواد 

محاکمه سوال و رفنک ابهناس کاند. دادسنتان ز شعبه پیشاساساامه ا 91(3اساساامه را با سازکار ماده )
اساساامه و د یل و مستادات موانود بنه پنیش  94و  93، 91باید وضعیت مجرمانه را بر اساس مواد 

ببرد و برای اثبات نن تالش کاد و قضات را متقاعد کاد که استد ل او را بپذیرنند. سنوال دادسنتان از 
ات قضات بر دادستان بندون هنیچ تالشنی بنرای اثبنات نظرینات و قضات دیوان باعث غالب شدن نظر

شود. این در حنالی اسنت کنه های مجرمانه بر حسب شرح وظای  میهای دادستان در وضعیتدیدگاه
دادستان از قضات دیوان مستقل است. دادستان با طرح پرسش و تسلیم شدن در مقابل قضات دینوان 

ها و نظرات خود دست بردارد. تثبیت این وضنعیت باعنث دیدگاه نباید از تالش برای به کرسی نشاندن
شنود. اگنر دادسنتان از دینوان سنؤال بپرسند، ناکارنمدی و تضعی  اایگاه دادستان در برابر دیوان می

های مجرماننه را بنه ارینان بیانندازد ینا دیوان پاسخ دادستان بدهد و دادستان بر اسناس نن وضنعیت
 شود.یت دادستان برای اثبات مواضک خود تضعی  میبایگانی کاد، نن وقت موقع

امه را بنرای سنااسا 91معیارهای مقنرر در مناده باید محاکمه شعبه پیشدادستان معتقد است که 
ماندرج  اطقیمباای ماز تعیین قلمرو صالحیت سرزمیای دیوان احراز نماید که با معیارهای دادستان 

ست. زیرا معیار ماندرج نیاین استد ل دادستان صحیح  اماست. اساساامه متفاوت و با تر ا 33در ماده 
اما معینار  .شودو ماافک عدالت مربوط مینن مادی اساساامه به کیفیت ارس و احراز شدت 33در ماده 

یا ارتکنابی ارس در سرزمین به وقو  اعمال صالحیت دیوان  شرطاساساامه به پیش 91مادرج در ماده 
گردد. اینن در حنالی برمیدیوان موردی صالحیت کااده قبول و دیوان یا دولتدولت عضاز سوی تبعه 

 33اساسناامه مقندس بنر احنراز شنرایط مناده  91مراتب احنراز شنرایط مناده است که از حیث سلسله
اساساامه است. ماصرف از ایاکه احراز هر دو مسأله از ابتدا برعهده دادستان است، نه ایاکنه دادسنتان 

ای محاکمه سؤال کاد. به بیان دیگر اینن نقیصنهسازکار قرار صالحیت کیفری از شعبه پیش ها را بانن

عیارهنای به بررسنی و احنراز م اساساامه 91ماده  هایبا عدس احراز معیاراست بر عملکرد دادستان که 
 91(3های دادستان در توایه توسل به مناده )پرداخته است. از این حیث، استد لاساساامه  33ماده 

اساساامه در وضعیت دولت فلسطین از اعتبار و اایگاه قابل قبولی برخوردار نیست، هرچاند کنه او در 
محاکمنه شود قرار صنالحیت کیفنری در وضنعیت دولنت فلسنطین را از شنعبه پیشنهایت موفق می

اساساامه  91(3های او در توسل به ماده )وکاستیدریافت کاد. اما این مسأله به این معاا نیست که کم
وکاست بوده است. بلکنه اینن مسنأله بندین معانا نادیده گرفته شده است یا ایاکه عملکرد او بدون کم

است که دادستان در وضعیت دولت فلسطین تماس مقدمات  زس بنرای ادامنه تحقیقنات کیفنری را در 
اساسناامه  91(3ر ماده )اختیار داشته است، اما با واود این هم اان تعلل کرده است و پرونده را درگی

کرده است. اما محرک اصلی دادستان در تقاضای صدور قرار صالحیت کیفری این اابه از کاربرد ماده 

اساسناامه بنه  91(3که دادستان در توایه اتکناء بنه سنازکار مناده )اساساامه بوده است. چاان 91(3)
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دسنتان تصنور کنرده اسنت کنه بنا کنه دااویی در ماابک دیوان اسنتااد کنرده اسنت. گنویی اینصرفه

بودگی فلسنطین وانود دارد، امکنان صندور اعالمینه پنذیرش نظرهایی که در ارتباط با دولنتاختالف
صالحیت موردی دیوان واود ندارد. لذا فلسطین در حکم دولت عضنو دینوان نیسنت و امکنان اعمنال 

محاکمنه در شنعبه پیش صالحیت دیوان بر مااطق اشغالی وانود نندارد. امنا قنرار صنالحیت کیفنری
تاها صنحیح نبنوده اسنت، بلکنه او در وضعیت دولت فلسطین نشان داد که این رویکنرد دادسنتان ننه

 های مجرمانه تعلل کرده است.  مثابه سایر وضعیتواکاش نسبت به وضعیت دولت فلسطین به
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