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المللی کسب  کدب ، تسبتان     یکی از مباحثی که توانسته است جایگاه درخور تأملی در دیوان کیفری بین
اساسبدامه اسبتا ایبن مف بو  از مدگبا  درا در اساسبدامه تباکدون         46)د( مبادۀ  4ش ت مقرر در بد  

مایی ماند  ن اشتن تعریف در اساسدامه و نبود معیارمایی برای تحقق تن را در پی داشته استا با چالش
توانب  در  مبی  مبا توجه به ایدکه تستان  ش ت جزئی از مکانیسم قابلیت پذیرش است، وجبود ایبن اب با    

رو، در ایبن المللی اختالل ایجاد کدب ا از عدوان اولین ن اد کیفری دائمی بینیت دیوان بهکارکرد و مشروع
طبور خبا    المللی و ببه مای کیفری بینهنوشتارحاضر تالش ش ه است با مطالع  مف و  ش ت در دادگا

 تستان  ش ت در دیوان، اجمبال از ایبن مف بو  برداشبته شبودا معیارمبای ایبن مف بو  و نقبش تن در         
سبازی در خوبو    در دیوان نیز بررسی گردی ه اسبتا سبرانجا ، لبزو  شبفا      ش همای مطرحوضعیت

 شودا طور ج ی احساس میتستان  ش ت با توجه به وجود مالحظات سیاسی در برداشت از تن، به
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المللبی اعبال  شب ه اسبت ببرای ایدکبه       اساسدام  دیوان کیفری ببین  4در مق مه و مادۀ 
 بب ون مجبازات    نشبو المللبی مبی  ببین   که موج  اضطراب جامعب  مایتجدا ش ی ترین

شودا لذا ترمان طراحان اساسدامه، تعقی  و نماند ، دیوانی با صالحیت دائمی تشکیل می
المللی بوده استا در تغاز، توور بر این بود کبه ببا تح یب     ترین جرائم بینمجازات ش ی 

کشبی، جدایبت علیبه بشبریت، تجباوز و      صالحیت موضوعی دیوان به چ ار جدایت )نسل
پذیر ش ه استا با این وصف، نکتب  جالب    جدایت جدگی(، دسترسی به این ترمان امکان

انب ا ایبن امبر بیبانگر تن     و تأکی  داشتهممین جرائم توجه  بودن  یش به  طراحان ایدکه
المللبی بسبد ه نکبرده و مف بو      است که دیوان به مسئل  تح ی  و تعریف جدایبات ببین  

دیگری از ش ت را نیز برای تضمین دستیابی به ام ا  خویش مطرح سباخته اسبتا ببر    
یبا   (Sufficient Gravity)« ش ت کبافی »این اساس، دیوان برداشت دیگری را با عدوان 

اساسبدامه و   46)د( مادۀ 4 د در ب (Gravity threshold)« تستان  ش ت»به عبارت ب تر 
در مبحث قابلیت پذیرش دعوا وارد کرده اسبتا ورود ایبن مف بو  در اساسبدام  دیبوان      

ای از اب ا  قرار داده است؛ تا تنجا کبه  ب ون ارائ  تعریف و معیارمای صریح، تن را در ماله
عدوان اولبین چبالش پبیش    مای خویش تن را بهیوان در یکی از گزارشدفتر دادستانی د

روی دیوان مطرح، و به این ترتی  نگرانبی خبود را در خوبو  تن تشبکار کبرده اسبت       
(Pre-trial Chamber 1, 2006, p. 2)بدابراین، نارسایی قوانین و مواد اساسدامه در ارائ   ا

عدبوان  و در عین حال، تأکی  بر تحقق تن بهتعریف جامع و مانعی از این مف و  بااممیت 
یک شرط برای پذیرش وضعیت و پرونب ه در دیبوان در مبوارد متعب د گویبای ضبرورت       

باش ا نکت  قابل توجه تنکه در حقبوق داخلبی، الزامبی ببودن     پژومش در خوو  تن می
تعقی ، اصل حاکم بر تعقی  کیفری شمرده ش ه، به تبع تن معیبار شب ت نیبز در ایبن     

ایبن، اسبتفاده از ن ادمبایی مم بون تعلیبق      وجبود ما قابلیت طرح نخوام  داشتا باظا ن
رودا امبا ایبن   شمار مبی تعقی  گامی در ج ت تع یل اصل الزامی بودن تعقی  کیفری به

شبون ، صبرفاب ببه    ما که در حقوق داخلی به مفی  یا مقتضی بودن تعقی  تعبیر مبی جلوه
و اصوالب در جرائم سدگین و جدایی امکان توسل به ایبن   اممیت اختوا  دارن جرائم کم

 ن ادما وجود ن ارد و تعقی  در مر شرایطی الزامی استا
مسئل  اصلی در پژومش حاضر این است که تستان  شب ت چبه جایگبامی در دیبوان     

در تن دارد؟ پاسخ ببه ایبن پرسبش مسبتلز       ش همای مطرحالمللی و پرون هکیفری بین
 و  پرتدش و در عین حال بااممیت و نقبش تن در رویب  دیبوان کیفبری     بررسی این مف
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 باش ا  المللی با نگامی به محاکم مشابه میبین
بر ممین اساس، در بخش تغازین به پیشیده، در دومین بخش به تعریف ایبن مف بو    

شب ه از سبوی دفتبر دادسبتانی و شبعب       و در سومین بخش به ارائب  معیارمبای مطبرح   
دار مای چ ار  و پدجم نیز به ترتی  به بررسی مقا  صالحیتوان و در بخشمق ماتی دی

پردازیما در ششمین بخبش، تحلیبل تسبتان     در تعیین این معیار و مراحل تعیین تن می
 مای دیوان و درن ایت نتایج حاصل از پژومش ارائه خوام  ش اش ت در پرون ه

 

 المللیکیفری بینهای هپیشینۀ آستانۀ شدت با نگاهی بر دادگا
ما در جدگ ج انی دو  موج  ش  که ج انیان متقاع  شبون   ش ت جرائم ارتکابی تلمان

المللی نورمبرگ را برای رسی گی کیفری به ایبن جبرائم اختوبا  دمدب ا     و دادگاه بین
المللبی واکدشبی در براببر    رس  تأسیس نخستین دادگاه کیفبری ببین  نظر میبدابراین، به

دا به عبارت دیگر، کشورمایی مم ون امریکا پذیرفتد  که در تن دوران با ش ت جرائم بو
الملبل، امکبان تعقیب     در رکن قانونی جر  علیه بشریت در حقوق ببین  ماییوجود اب ا 

 .DeGuzman, 2004, p) مرتکبان این جرائم به دلیل ش ت جرائم ارتکبابی وجبود دارد  
گزارکدد گان دادگاه نورمبرگ در پاسخ به درست به ممین دلیل بود که بر ا(1402-1403

مبا، ببه   اعتراض مت مان این دادگاه مبدی بر ایراد اصبل قبانونی ببودن جبرائم و مجبازات     
 ان امف و  ش ت توسل جسته

شب ؛  ن رت احسباس مبی  در تن زمان احساس نیاز به تعریف ش ت و جرائم ش ی  به 
شداسبیم  )شب ی ترین جبرائم( را مبی   مبا  ما تن»چراکه به قول رئیس دیوان عالی امریکا 

لذا ارائ  مف ومی از میزان ش ت جرائم برای قضاوت حقبوقی،  «ا بیدیمزمانی که تن را می
شبورای   46المللی بودا البتبه ببر مبدبای قبانون شبمارۀ      وابسته به احساسات جامع  بین

گباه  تر و جز در خوو  افرادی که داداممیتنظارت برلین، در خوو  جرائم جدگی کم
مبای فباتح   مای نظامی وابسته به دولتما ش ه بود، دادگاهدار محاکمه تننورمبرگ ع  ه

دار محاکمه بودن ا این محاکم ببرخال  دادگباه نبورمبرگ کبه     مستقر در نورمبرگ ع  ه
مبزار  رتبه دولت تلمبان پرداخبت، ببیش از یبک    تن از مقامات عالی 22صرفاب به محاکم  

شود که با (ا به این ترتی  مالحظه می92،  4933دن  )صابر، محاکمه موردی انجا  دا
المللبی  وجود توریح ن اشتن به مف و  تستان  ش ت، عمالب در اولین دادگاه کیفبری ببین  
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 نوعی مراعات ش ه استا نیز این امر به
الملل سازمان ملبل متحب  مأموریبت    بع  از جدگ ج انی دو ، کمیسیون حقوق بین 

المللی دائم به تحقیق بپبردازدا    امکان تأسیس یک دادگاه کیفری بینیافت تا در خوو
ما امکان اجرایی نیافتا در این دوران، این، بدابر دالیل متع د، این موضوع تا م توجودبا

مبای  جدایات اتفاق افتاده در یوگسالوی سابق و روان ا و ااا کبه موجب  تشبکیل دادگباه    
ص ا درتورد که بر اسباس تن نیباز ضبروری ببه     را به المللی ش ، زنگ خطریکیفری بین

ما نیز برای تشکیل دادگامی دائم برای برخورد با ش ی ترین جرائم ایجاد ش ا این دادگاه
جرائم ارتکابی تکیه کرده، با استداد به عباراتی مم ون  توجیه صالحیت خویش به ش ت

 Mass)« یار زیببادقسبباوت بسبب»و  (Most Serious crimes)« شبب ی ترین جببرائم»
atrocities) ترین رکن در دادن ا بدابراین، عامل ش ت ممواره کلی یحکم به مجازات می

المللبی روانب ا در   المللی بود تا تنجا که حتی دادگاه کیفبری ببین  مای بینتشکیل دادگاه
حسباب تورده اسبت   کدد ه ببه عدوان امری تعیینتعریف جرائم جدگی، مف و  ش ت را به

(DeGuzman, 2012, p. 12-14)     ا بدابراین، این مف و  نقبش بدیبادیدی مبم در تشبکیل
 ما ایفا کرده استاالمللی و مم مسائل ماموی و شکلی تنمای کیفری بینهدادگا
مای یادشب ه ببه صبورت مبوردی ببه شب ی ترین جبرائم        این، مرچد  دادگاهوجودبا 

طور کلی مکانیسم قابلیبت پبذیرش   به کردن ، مف و  تستان  ش ت وارتکابی رسی گی می
طور خا  مطرح نش ه است، ولی این مف و  در بطن تمامی جبرائم ارتکبابی   ما بهدر تن

قابل رؤیت بودا از سوی دیگر، با توجه ببه وجبود اصبل موقعیبت داشبتن تعقیب  در دو       
رای المللی یوگسالوی و روان ا، و ببه تببع تن، اختیبار عب   تعقیب  بب      دادگاه کیفری بین

دادستان، بدابر برخی ج ات، امکان ع   تعقی  برخی جرائم ببه لحبان ن اشبتن شب ت     
 مورد نظر وجود داشتا 

المللبی، عامبل تشبکیل کلیب      درمجموع، تا پبیش از تأسبیس دیبوان کیفبری ببین      
المللی، شب ت جبرائم ارتکبابی و کشبته شب ن صب ما، مبزاران و        مای کیفری بیندادگاه
گبرددا    برمی4332طور خا  به سال طرح مف و  تستان  ش ت به ما انسان بودامیلیون

الملل سازمان ملل متح  در تبادل نظبر درببارۀ   در تن سال، اعضای کمیسیون حقوق بین
 Schabas, b)صالحیت موضوعی دیوان، تستان  ش ت را برای اولین ببار بررسبی کردنب    

2008, p. 736) سر صالحیت موضوعی دیوان بودن ا  دنبال توافق برا در این فضا، اعضا به
ای ببود کبه تد با    گونبه یکی از پیشد ادما، مح ودکردن صبالحیت موضبوعی دیبوان ببه    
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دربردارن ۀ جرائمی باش  که ش ت تن مورد توافبق سبازمان ملبل اسبتا در ایبن میبان،       
پیشد اد نماید ۀ امریکا مبدی بر ایدکه دیوان بای  صبالحیت داشبته باشب  کبه از اعمبال      

حیت خویش بر مبدای ش ت ناکافی خودداری کدب ، ببا اقببال فراوانبی روببرو شب ا       صال
مبای  چراکه بسیاری نگران این مسئله بودن  که ب ون چدین مف ومی دیوان پر از پرونب ه 

المللبی نافرجبا    شود و ترزوی کشورما در تعقی  جدایتکباران ببزرگ ببین   اممیت میکم
دنبال تن تمرکز دیوان بر شب ی ترین جبرائم   و به خوام  مان ا اما با پذیرش مسئل  ش ت

 War Crime) ون شخوبی م یریت میالمللی، مدابع مح ود در دسترس دیوان نیز بهبین
Research Office, 2008, p. 12-14) گرایانبه  ا بدابراین، برخی کشورما با رویکردی واقبع

المللبی سبابقه   مای کیفری بینهمف و  نویدی ارائه دادن  که تا پیش از این در روی  دادگا
 ن اشته استا

برخی از اعضا نیز با گدجان ن این مف و  در دیوان مخالفت کردن ؛ با ایبن اسبت الل    
که نیازی نیست که ش ی  نبودن، معیاری برای رد قابلیت پذیرش باش ، بلکبه تشبخی    

 War Crime).این موضوع که جبر  در صبالحیت دیبوان اسبت یبا خیبر، کبافی اسبت        
Research Office, 2008, p. 16)  به عبارت دیگر، از دی  این دسته از اعضا، ارائ  تعریف

دقیق از جرائم مشمول دیوان برای وارد نش ن جرائم دیگر کبه شب ت مداسببی ن ارنب ،     
مبا  ما و نارسبایی کافی است و نیازی به ارائ  مف ومی ج ی  نیست که موج  ناممامدگی

 در کارکرد دیوان شودا
 ، اعضا موافقت کردن  که صالحیت رسبی گی دیبوان مبم    4331نویس سال ر پیشد

 (Treaty crime)ای و مبم جبرائم معامب ه    (Core crimes)المللبی  به جرائم عرفی ببین 
ای از اعضبا، مف بو  شب ت کبافی را نیبز در      معطو  باش ؛ وانگ ی، با وجود مخالفت ع ه

ببرای تح یب     -مای قابلیت پبذیرش مکانیسمعدوان یکی از به 4نویسپیش 95قال  مادۀ 
گدجان نب    -صالحیت دیوان به شب ی ترین جبرائم و لبزو  مب یریت مدبابع محب ود تن      

(DeGuzman, 2008, p. 1420-1423)  ا سببرانجا ، کدفببرانس ر  و اساسببدام  ن ببایی

                                                           
نفع در مر زمان قبل از ر اساس تقاضای مت م یا درخواست دولت ذیدیوان ممکن است ب»نویس: پیش 95ۀ مادا 4

شروع محاکمه یا در جریان تن با توجه به م   این اساسدامه که در مق مه ذکر ش ه است، تومیم گیرد که 

قضیه بر این اساس که جر  مورد بحث از ش ت کافی برای توجیه اق ا  بع ی توسط دیوان برخوردار نیست، 

 ا«ذیرش استغیرقابل پ
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المللی مح ود گشبت، امبا مف بو  تسبتان      صالحیت موضوعی دیوان به جرائم عرفی بین
تبر از  در تغاز در فضبایی مطبرح شب  کبه صبالحیت دیبوان بسبیار گسبترده         که -ش ت

نش  و معیار ش ت جر ، ب ون تغییبر در قالب     چالش کشی هبه -اش بودصالحیت ن ایی
 اساسدام  ر  باقی مان ا 46ۀ ماد)د( 4 بد 

مان ن این مف و  در اساسدامه و تغییر نکردن تن ب ون شک توجی اتی داشته اسبت؛  
گبرا و در مسبیر مب یریت    مونه، درا چدین مف ومی در اساسدامه، رویکبردی واقبع  برای ن

شودا به این سب ، ورود معیار تستان  ش ت در اساسبدامه  مدابع مح ود دیوان شمرده می
و از طریق تن اختوا  مدابع مح ود دیوان برای رسی گی ببه شب ی ترین جبرائم، ایبن     

بر این جرائم ب تر بتوان  به م   بازدارن گی و  مزیت را خوام  داشت که دیوان با تمرکز
ا مم دین، دیوان با م ایت کشورما (Rastan, 2007, p. 6)پیشگیری جام  عمل بپوشان  

تر در قلمرو قضایی خویش، ببر حاکمیبت کشبورما مبم     اممیتبه سوی تعقی  جرائم کم
بدبابراین،   (Murphy,2006, p.286).کدب   ما را برطر  میزن  و نگرانی تنم ر تأیی  می

ترین عوامل برای توجیبه ورود ایبن مف بو  در    رس  دالیل یادش ه ازجمله م منظر میبه
 تح ی  صالحیت موضوعی دیوان باش ااساسدامه و حذ  نش ن تن با وجود 

 
 1تعریف و جایگاه مفهوم آستانۀ شدت

                                                           
 محرومیت غیرم م نا ش ت با   در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز مف ومی مشابه تستانا 4

«Significant Disadvantage» عدوان یکی از اجزای مکانیسم قابلیت پذیرش تم ه استا به
ما نقض مایی است که در تنبه پرون هنکردن رسی گی  ،مقوود از گدجان ن این معیار ج ی 

درحقیقیت، رکن اصلی این  شودااما به محرومیت ش ی  و م م مدجر نمی ،دم نسیون رخ میکدوا
مکانیسم ج ی  قابلیت پذیرش، این موضوع است که تیا متقاضی دچار محرومیت ش ی  ش ه است 

طور که تشکار است پذیرش چدین معیاری برای ممان  (Egili, 2008, p. 16-17). ریخیا 
موریت اصلی خویش در أتن تمرکز دیوان بر م ۀکدد ولی عامل توجیه است،زا متقاضیان مح ودیت

حمایت از حقوق بشر در سطح اروپایی تن استا درواقع، محرومیت ج ی مبتدی بر این ای ه است 
کافی ش ی  و ج ی  ۀبایستی به ان از ،که نقض یک حق مرچد  از دی  حقوقی صر  رخ داده است

ا تشخی  تن نیز دست توردرا بهرسی گی در دیوان اروپایی حقوق بشر  گیباش  تا بتوان  شایست
امری موضوعی و با توجه به اوضاع و احوال مربوط به تن دعوا و درک شخوی متقاضی صورت 

 New admissibility Criterion under Article 35 § 3 (b) of the)گیرد می
convention, 2012,  p. 3-4)ا 

دولتهر زمان که  دادستان شناسایی وضعیتی از سوی 
 

به ابتکار یا 
 

ها، شورای امنیت
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 ،وضعیت تنکردن یا نکردن  تعقی  خوو  در گیریتومیم برای دیوان دادستان شود،
 راسبتای  در داتور دسبت هبب  تعقیب   و تحقیبق  انجبا  برای  را معقولی مبدای بایستمی

 مسبائل ببه   دیبوان  اول، گا  در ت:گذاش سر پشت بای  را مرحله سه امر، این به رسی ن
 وضعیت که درصورتی و پردازدیم شخوی و زمانی موضوعی، یتصالح یعدی ،صالحیتی
  )کیتی ایسباری،  رسب یمب  بعب ی  گبا   ببه  نوبت ،کد  عبور صالحیت صافی از موردنظر
 از دیبوان  دارد، نبا    (Admissibility)پذیرش قابلیت که مرحله این در(ا 51،  4936

 صببالحیت حیببث از اول، بررسببی خوامبب  کببرد:   را وضببعیت جدبببه دو
 صالح کشور از سوی موردنظر وضعیت تیا که مف و  ینه اب ؛ (Complimentary)یلیتکم

 یا و دارد رسی گی به تمایل موردنظر کشور تیا در این صورت و خیر یا استش ه  تعقی 
داشبتن   حیبث  از و ،(ا د224،  4931خیبر )شببث،    یبا  اسبت  رسی گی به قادر ایدکه
 دیواناز سوی  کهدای برای موردنظر  قضی که مف و  ینه اب ت؛ش   تستان یا کافی ش ت

)صبابر،   کدب   توجیه را دیوان دخالت کهباش   ش ت از ایهدرج دارای بای  پذیرفته شود،
 اممیبت  چدان موضوع اگر ،دیوان  اساسدام 46ۀ ماد )د(4بد   (ا بر اساس33،  4933

 قاببل رغی یهقضب  ،کدب   توجیبه  را دیبوان  سوی از دیگری اق ا  کهن اشته باش   ش تی و
 ا وجبود بب اساسبدامه، گبامی    59)ا( مبادۀ  2)ا( و 4ا مم دین، برابر بدب   است پذیرش
 تحقیق به شروع که دارد وجود مقتضی دالیل ،دی گانبزه مدافع و جر  ش ت و اممیت

 انیست ع الت اجرای راستای در
 یواند دخالت توجیه برای را کافی ش ت موردنظر جر  تیا که امر این اساس، این بر
 سبفانه، أمتا دشبو  بررسبی  بایسبت یمب   دو  مرحلب  در کبه  است مسائلی از خیر، یا دارد

 ،داده قرار پذیرش قابلیت تحقق مایشرط از یکی ءجز را ش ت  تستان کهدای با اساسدامه
 ببه  نیبز  دیوان  ادل و دادرسی تیین در این،برافزون ااست نکرده تعریف جامیچ را تن اما
 ببه  دیبوان  ،بعب ی  گبا   در پبذیرش،  قابلیت احراز از پس ااست نش ه اشاره موضوع این

 احبراز  نیبز  تن وجود که درصورتی و پردازدمی موردنظر  قضی در ع الت مدفعت بررسی
، شببث د )دار وجبود  تعقیب   شبروع  برای معقولی مبدای که رس می نتیجه این به د،شو

 فراید  از ضروری ءزج ش ت  تستانکه  دشومی روشن ش  گفته  هنت از(ا 32،  4931
 تعقی  سیستم در ناپذیریانکاری نقش ترتی  اینه ب و شودشمرده می دیوان در تعقی 
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  تسبتان  کبه  ببود  معتر  حقیقت این به بای  اما 4دادار برع  ه المللیبین کیفری دیوان
 ایمعیارم  ارائ و ممین امر خود موج  است برخوردار متع دی سیراتف قابلیت از ش ت

خوامب  ببود تبا     ایبن  ببر  تبالش  ادامبه،  در رو،ایبن ازتا اس ش ه متعارض گاه و گوناگون
 تبا  قرارگیرد بحث ضوعمو است، ش هه ارائ مف و  این خوو  در تاکدون که معیارمایی

 دست دادا  تفسیر دقیقی به بتوان
 

 شده پیرامون آستانۀ شدتمعیارهای ارائه
طبور ج اگانبه معیارمبایی را کبه از     تی مریبک ببه  دفتر دادستانی دیوان و شبعب  مقب ما  

 ان ا دمد ۀ وجود ش ت کافی باش ، ارائه کردهتوان  نشاننظرشان می
 

 شده از سوی دفتر دادستانی دیوان  معیار ارائه. 1
 اریمع یمعرف. 1. 1

عدوان ن اد مسئول تعقی  کیفری در دیوان برای روشن شب ن مف بو    دفتر دادستانی به
 ، تد ا ببه بیبان تسبتان     2669ت معیارمایی را معرفی کرده استا در گزارش تستان  ش 
 Paper on some)مای قابلیت پذیرش بسد ه ش ه اسبت  مثاب  یکی از مکانیسمش ت به

policy issues before the office of the prosecutor, 2003,pp.7-8) ا در سببال
شیوۀ ارتکاب »، «تأثیر جر »، «ان جر درجه و میز» ، دفتر دادستانی چ ار معیار 2666
را برای تحقق مف و  تستان  ش ت مطرح نموده و در ممین سال « مامیت جر »و « جر 

 Report)ما را تشریح نکرده است دفتر به بیان این چ ار معیار پرداخته، ولی جزئیات تن
on the activities performed during the first three years, 2006, P.6)  ا این موضبع

  مم دان ادامه داشت تا ایدکه در ممین سبال در گبزارش خبود از    2646دیوان تا سال 
مبا  موضع پیشین فاصله گرفته و به توضیح مریک از این معیارما پرداخته است که به تن

 :(Policy Paper on Preliminary examinations, 2010, p.13-14)شوداشاره می

                                                           
 سوین ترتی  که از یکه اب ؛ین شرط ممکن است جدایتی ب ون مجازات باقی بمان البته بر اساس اا 4

دیگر دستگاه قضایی دولت نیز سوی ش ت الز  برای پذیرش در دیوان را کس  نکد  و از   تستان
در این صورت، وجود چدین شرطی شای  مانعی در راه اجرای  ؛مایل به رسی گی به تن جدایت نباش 

 دا شولی تلقی الملع الت بین
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دیب گان مسبتقیم و   تعب اد ببزه  . (Scale of crime)رم نخست، درجه و میزان ج  
توانب   مبای جسبمانی مبی   ویژه تسبی  غیرمستقیم جر ، مق ار تسی  حاصل از جر  و به

حسباب تیب ا مم دبین، گسبترۀ     سدج  مداسببی در تخمبین درجبه و میبزان جبر  ببه      
ن مسبئله کبه   جغرافیایی و زمانی جرائم ادعایی را نیز نبای  از نظر دور داشتا درواقع، ایب 

انب ، امبا درجب  شب ت بسبیار بباالیی       جرائم موردنظر در یک دورۀ زمانی کوتباه رخ داده 
داشتد  و یا ایدکه باوجود ایدکه ش ت بسیار باالیی ن اشتد ، در طول یبک دورۀ طبوالنی   

 ان ، در تعیین درجه و میزان جر  دارای اممیت استا ارتکاب یافته
تبوان ببه ارکبان    در خوو  این معیار می (Nature of crime).م دوم، ماهیت جر

قتل، تجاوز  خا  مریک از جرائم مشمول صالحیت دیوان اشاره کرد؛ برای نمونه، ارکان
ر جرائم جدسی یا خشونت جدسی و جرائم ارتکابی علیه کودکان یا اعمبال  دیگبه عدف و 

 تنا ای به م   ازبین بردن شرایط زن گی بر جامعه
 .(The manner of commission of the crimes)ب ج رم  ارتک ا سوم، شیوۀ 

توانب  در تشبخی  وجبود    ابزارمایی که از طریق تن جر  ادعایی ارتکاب یافته است، مبی 
این فاکتور مؤثر باش ؛ برای نمونه، ممکن است در ارتکاب این جرائم از خشونت جدسبی  

اده شبودا مم دبین، ایبن    برنب ، اسبتف  و تجاوز به عدف که اصوالب درج  ش ت را بباال مبی  
ریزی ش ه و حاصل یک سیاسبت از طبر  گبروه خاصبی     مسئله که جر  موردنظر برنامه

این، درصورتی که مرتک  جبر  ببا   براست، در این معیار نقش اساسی برع  ه داردا افزون
ای ببرای  توانب  قریدبه  استفاده از ق رت، رفتارمای مجرمانه را انجا  داده باشب ، مبی  سوء 

مای خا  در ارتکباب جبر  نیبز از دیگبر مسبائلی      جر  شمرده شودا وجود انگیزهش ت 
 توان  کمک مداسبی در تعیین درج  ش ت جر  باش ا است که می

ا ایبن امبر از طریبق محاسبب      (Impact of crime)چهارم، ت ثییر ارتک اب ج رم    
للبی قاببل   المپیام مای حاصل از ارتکاب جر  بر جامع  محل وقوع جر  یبا جامعب  ببین   

مبای محبیط   مبای اقتوبادی و تخریب    ارزیابی استا مسائلی مم ون پی ایش دگرگونی
مبب ت پببس از ارتکبباب جببر  پایبب ار   زیسببتی و اجتمبباعی کببه بببه صببورت طببوالنی   

ا  (Policy Paper on Preliminary examinations, 2012, p.13-14)ماندبب مببی
س و وحشبت در میبان شب رون ان    ما گسترش تبر این، جرائمی که مقوود از تنبرافزون

دمدب ۀ  دم  نیبز نشبان  پذیری ش رون ان را افزایش میاست یا جرائمی که قابلیت تسی 
 پیام مای مدفی ارتکاب جر  مستد ا
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و  2644مبای بعب ، یعدبی    مای صادره از سبوی دفتبر دادسبتانی در سبال    در گزارش
ز تستان  شب ت تأکیب  شب ه،    عدوان معیارمای احرا ، بار دیگر بر ممین معیارما به2642

ولی جزئیات بیشتری در خوو  تن ارائه نش ه استا تکرار این معیارما و ع ول نکبردن  
دم  دفتر دادسبتانی تفکبر واحب ی را در تحقبق     ما درمجموع نشان مییک از تناز میچ

مای ارجاعی به دیوان، ایبن چ بار   تستان  ش ت برگزی ه است و در مم  دعاوی و پرون ه
 بد دا  کار میر را در تشخی  قابلیت پذیرش بهمعیا

توان از نحوۀ نگارش دفتر دادستانی در خوو  این معیارمبا اسبتدباط کبرد کبه     می
توان معیارمای دیگری را در تشخی  تستان  شب ت دخالبت   تمثیلی مستد  و میما این

ا پیرو این (El Zeidy, 2009, p.43-44)ما برای احراز این مف و  استفاده کرد داد و از تن
تد با  سیاست تعقیبی، دفتر دادستانی اعال  کرده است که برای تحقق تسبتان  شب ت نبه   

دمد ۀ جر  را بررسی کرد، بلکه بای  درج  مشارکت در ارتکاب جبر  را  بای  رفتار تشکیل
اسبت کبه اشخاصبی را کبه بیشبترین      مم سدجی ا به ممین سب ، این دفتر بیان کبرده  

عدوان مرتکبان جر  تعقیب  خوامب    قبال جرائم ارتکابی برع  ه دارن ، به مسئولیت را در
مبای  مبا، گبروه  رتببه دولبت  کردا گفتدی است، این اشخا  دراصل جبزء مقامبات عبالی   

مبا  ما مستد  و به ممین دلیل دفتر دادستانی نیز در بیشتر پرون هغیردولتی و یا سازمان
 Paper on some policy issues before the office) کد  گونه اشخا  تمرکز میبر این

of the prosecutor, 2003, p. 7)ا 
رتببه مرتکب  جبرائم مشبمول صبالحیت      بر این اساس، درصورتی که اشخا  پایین

)د( 4ما دارای تسبتان  شب ت موردنیباز در بدب      رس  که جرائم تننظر میدیوان شون ، به
دان ا امبا مرگباه تحقیبق و    ما را قابل پذیرش نمینخوام  بود و دیوان جرائم تن 46مادۀ 

تعقی  این اشخا  برای کل پرون ۀ موردنظر ضروری باشب ، جبرائم ایبن اشبخا  نیبز      
 دست توردا  توان  این تستانه را بهمی

دفتر دادستانی در توجیه و حمایبت از تبأثیر درجب  مشبارکت در ارتکباب رفتبار در       
کسبانی کبه بیشبترین مسبئولیت را دارنب ، از       سدجش تستان  ش ت و تمرکز تعقی  ببر 

مبای مدطقبی دیبوان یباری     دالیلی نظیر ج انی بودن، مقررات قانونی و وجود مح ودیت
به بیانی دیگر، محب ودیت مدبابع    , (SáCouto And Cleary, 2008 p.826).جسته است

ایایی ما و قضب در دسترس دیوان و ساختار ج انی تن نیازمد  تن است که دیوان وضعیت
را دارای تستان  ش ت کافی برای دخالت خود ب ان  که مرتکبان تن بیشترین مسبئولیت  
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را در ارتکبباب تن جببر  برع بب ه دارنبب ؛ چراکببه احتمببال بیشببتری وجببود دارد کببه در   
ما با توجه به نفبوذی کبه   ما و سازمانما، گروهرتبه دولتمای داخلی مقامات عالیدادگاه

مبا  رتبه از زیر بار مجازات فرار کرده، عب الت درببارۀ تن  قامات پاییندارن ، در مقایسه با م
مبای تحقیقباتی خبویش را ببه ایبن مقامبات       اجرا نشودا بدابراین اصوالب دیوان بای  تالش

 مای داخلی واگذار کد ا  رتبه را به دادگاهرتبه اختوا  داده، تعقی  مقامات پایینعالی
 
 یدادستان دفتر اریمع وصخص در شدهمطرح یهاچالش. 2. 1

اگرچه دفتر دادستانی تا به امروز در سیاست تعقیبی خویش بر چ ار معیار پیشین اشاره 
شب ه از  رسب  معیارمبای ارائبه   نظر میتر بهو تأکی  داشته است، ولی با نگامی موشکافانه

 سوی دفتر دادستانی تد ا در تئوری در تشخی  تستان  ش ت مورد توجه ببوده و تن به  
است، تد ا معیار تع اد قربانیان ناشی از جر  و در عمل مالک دفتر دادستانی قرار گرفته 

درحقیقبت،   ا(Heller, 2009, p. 3)باش  می« قساوت بسیار زیاد»یا به تعبیر دیگر معیار 
کدب  و تجربب    دفتر دادستانی از نوعی معیار کمّی در احراز تسبتان  شب ت اسبتفاده مبی    

 مای موجود بای  در سطحی گسترده ارتکاب یاب ااست که وضعیت دیوان نشان داده
ای توان  تا انب ازه حال، استفاده از این معیار در عمل مزایایی داشته است که میمربه 
ا برای نمونه، (Heller, 2009, p. 3) کارگیری تن از سوی دفتر دادستانی را توجیه کد به

تع اد قربانیان تن بسیار زیاد است، نقش بازدارن گی ایدکه با تمرکز دیوان بر جرائمی که 
شودا از سوی دیگبر، ایبن امبر    گرایی دیوان بیشتر از پیش تضمین میدنبال تن فای هو به

پذیر استا مم دین، تحقیق و پیگیبری  در راستای توزیع مدابع مح ود دیوان نیز توجیه
ما بخش  که در دیگر پرون هیت میمای دارای قربانیان زیاد به دیوان نوعی مشروعپرون ه

 پبذیر نیسبتا فایب ۀ دیگبر، تگبامی ببه      سبادگی امکبان  دستیابی به چدین مشروعیتی به
مبای حاصبل از   این موضوع است که وجود تع اد زیباد قرببانی در یبک پرونب ه، گبزارش     

 پبذیر دمب  و درنتیجبه تن را کمتبر مداقشبه    تبر جلبوه مبی   تبر و حقیقبی  پرون ه را عیدی
 داسازمی

کدب ،  مبی مزایبایی را ببرای دیبوان فبرامم      (Quantitative test)با ایدکه معیار کمّی 
پوشبی از تن ممکبن نیسبتا اولبین ایبراد وارد ببه ایبن معیبار         معایبی مم دارد که چشم

المللبی باشب ا ببه    توان  اخالل در نقش بازدارن گی دیوان در جلوگیری از جدایات بینمی
شبود  معیار کمّی و نادی ه گرفتن سایر معیارما در عمل موج  مبی ترتی  که اعمال  این
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المللی ببه سبوی جرائمبی سبوق داده شبون  کبه ارتکباب تن در        تا مرتکبان جدایات بین
پذیر نباش ا برای روشبن شب ن   طور طبیعی امکانسطحی وسیع و با تع اد قربانی زیاد به

  شکدجه و رفتارمبای غیرانسبانی   موضوع در این زمیده کافی است که برای نمونه به جر
طور کبه مشبخ  اسبت توبور ایدکبه چدبین       ا ممان(Heller, 2009, p. 22)اشاره شود 

رس ، اما ممواره تثار شب ی ی  نظر میجرمی تع اد زیاد قربانی داشته باش ، بسیار بعی  به
ربانیبان  داردا لذا این معیار مرتکبان را به سوی ارتکاب جدایات با تعب اد محب ودتری از ق  

 کد  تا لزو  دخالت دیوان احساس نشودام ایت می
ایراد دیگر معیار کمّی این است که جرائمی کبه تعب اد قربانیبان تن بسبیار باالسبت،      

افت  که نوعی دیکتاتوری در تن حاکم اسبت و جامعب  مب نی    اصوالب در جوامعی اتفاق می
نی به دلیل ایدکه درحقیقت وجبود  رو، جامع  م اینما از استحکا  برخوردار نیستا ازتن

رسانی و دستیابی به توان  به دیوان در اطالعن ارد و یا نقش بسیار نامحسوسی دارد، نمی
مایی، درن ایت ن اشبتن  حقایق کمک کد ا بدابراین، مح ود کردن دیوان به چدین پرون ه

ا توجه به ایدکه مم دین، ب (Osiel, 2007, p. 5-6). کارایی دیوان را در پی خوام  داشت
ما و حامیبان تن مسبتد ،   ما، مرتکبان جرائم نیز در حقیقت خود دولتدر بیشتر مو اق

کدد ا از دیگر سو، به مای مختلف خودداری میما از ممکاری با دیوان به شیوهاین دولت
دلیل ایدکه دستگاه قضایی این کشورما تحت سیطرۀ دولت دیکتاتوری است، ازکار افتاده 

 باش ا  اصطالح فلج می و به
شود تا به این نتیجه برسیم که پذیرش معیبار  درن ایت، مجموع این عوامل سب  می

کمّی، معیار مداسبی در تشخی  تستان  ش ت نخوام  بود و احراز تن نیازمد  معیارمای 
 دیگری استا

 

 ( Pre-trialC hamber1)شده از سوی شعبۀ مقدماتی اول معیار ارائه. 2
 اریمع یمعرف. 1. 2

تبوان در خوبو  تسبتان  شب ت در دیبوان یافبت، حاصبل        اولین تفسیر قضایی که مبی 
  بوده استا در ممین سال، شبعب  مقب ماتی   2666عملکرد شعب  مق ماتی اول در سال 

 Thomas Lubanga)اول در گزارش خویش در توجیه پذیرش دعبوای تومباس لوبانگبا    
Dayilo)  دمدب ۀ جبر    ق تسبتان  شب ت، رفتبار تشبکیل    بیان داشته است که برای تحقب

 بایست دارای شرایط زیر باش :می
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باشب  و یبا ایدکبه در     (Systematic)شب ه  ریبزی نخست، رفتار مربوط بای  یبا برنامبه  
ارتکاب یای ا بدابر ادعای شعبه، درصبورتی کبه ارتکباب    (Large-scale)  سطحی گسترده

توجیه دخالت دیوان کافی بودنب ، نیبازی ببه     ریزی برایرفتارمای انفرادی و ب ون برنامه
 -ورای ش تی که در تعریف چ ار جر  موردنظر قرار گرفته اسبت  -تأسیس تستان  ش ت

در جامعبب  (Social alarm)  نبببودا دو ، رفتببار مربوطببه بایبب  نببوعی مشبب ار اجتمبباعی
ارمبایی متبأثر   المللی از ارتکاب چدبین رفت ای که جامع  بینگونهالمللی ایجاد کد ؛ بهبین
ا درک این موضبوع کبه چبرا شبعبه ایبن دو       (Pre-trial Chamber 1, 2006, p.26)شود

دمد ۀ جر  الز  دانسته است، با توجه به ادعبای شبعبه مبدبی    ویژگی را در رفتار تشکیل
میسر خوام  ش ا به این معدبی کبه از نظبر     46)د( مادۀ 4بر ارائ  تفسیر مف ومی از بد  

بر ش ت موجود در مر جر  را م  نظر قرار  ت در این ماده چیزی افزونشعبه، تستان  ش
مبای  دمد ۀ این موضوع است که رفتار مربوط بای  دارای ویژگیداده استا این امر نشان

 باش  که از ش ت ویژۀ تن حکایت کد ا  
دمدب ۀ جبر    مبایی در رفتبار تشبکیل   لزو  وجود چدین ویژگیبر از نظر شعبه، افزون

 تبرین رمببران  رتببه عبالی  جبزء  رفتارمبا بایب   گونه تحقق تستان  ش ت، مرتک  این برای
(Most senior leader) ترین مسئولیت در قبال جر  ارتکبابی بیشدارای در عین حال  و 

 46)د( مبادۀ  4شعبه برای حمایت از چدین رویکردی، نوعی تفسبیر غبایی از بدب      اباش 
، در مق م  دیبوان مب  ، اختتبا     اوالببا توجه به ایدکه ارائه داده استا به این ترتی  که 

ایدکه دیبوان دارای صبالحیت تکمیلبی     دو ما و بازدارن گی اعال  ش ه است، و موونیت
است که بر اساس تن مر کشوری موظف است تا صالحیت کیفبری خبود را ببه تعقیب      

)د( مبادۀ  4بدب    المللی اختوا  دم ، وجود نوعی ش ت اضافی مقرر درجدایتکاران بین
دمدب ۀ  ای ج ا از تشخی  ش ت رفتار تشکیلبرای افزایش تأثیر این م  ، و مسئله 46

ببر  بایست افزونرو، میاینا از (Pre-trial Chamber 1, 2006, p. 27-28)جر  بوده است
ای باشد  که تعقی  علیبه  ش ی  بودن رفتار، مرتکبان این رفتارما دارای خووصیات ویژه

 م   بازدارن گی دیوان را مرچه بیشتر تضمین کد ا ماتن
مایی را، مبم در رفتبار   گفته، شعب  مق ماتی اول وجود ویژگیبا توجه به مطال  پیش

دمد ۀ جر  و مم در مرتک  جر  برای تحقق تستان  شب ت الز  دانسبته اسبتا    تشکیل
حیتی درست در ممین راستاست که بیبان کبرده اسبت مبوارد یادشب ه مالحظبات صبال       

-Pre)مسبتد   اممیت و ش ت   شون ، بلکه شروط ضروری برای تحقق تستاننمی شمرده
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trial Chamber 1, 2006, p. 28)بر ضبرورت  ا بدابراین، از نظر شعب  مق ماتی اول، افزون
تعیین تستان  ش ت بای  ببه  تحقق ضوابط عیدی مم ون گستردگی رفتار مجرمانه، برای 

 ضابط  شخوی و مرتک  جر  نیز توجه شودا
 

 شده در خصوص معیارهای مطرحچالش. 2. 2
رس  یکی از ایرادمای وارده به این معیار، گستردگی مف بو  ارتکباب رفتبار ببه     نظر میبه

ول ای که این مف و  دایبرۀ شبم  گونهش ه یا در سطحی وسیع باش ؛ بهریزیصورت برنامه
رفتارمای مجرمانه را بسیار مضیق کرده، اجازۀ شمول برخبی قضبایا را ببه علبت تحقبق      

ا (War Crime Research Office, 2008, p. 38-39)دمب  نیبافتن تسبتان  شب ت نمبی    
دم  که تع اد قربانیبان  طور خا  در موادیقی خود را نشان میحساسیت این مسئله به

مای موجود پایین، اما تأثیر تن برای تن جامعبه یبا   یک حادثه در مقایسه با سایر وضعیت
توان نمونب  ببارز ایبن ادعبا دانسبت،      کشور مخرب و نابودکدد ه باش ا روی ادی را که می

است که در عین حبال کبه تمبار     2664سپتامبر  44حمله به سازمان تجارت ج انی در 
مب ا مسبئل  دیگبر در    وجود تمای ج انی در پی تن بهقربانیانش مح ود بود، ولی واکدش

المللی است که ق ری خوو  این معیار، اختوا  ایجاد مش ار اجتماعی در جامع  بین
 رس انظر مینامف و  به

 -المللبی ببودن کبرده اسبت    ایدکه شعب  مق ماتی مش ار اجتماعی را مقی  ببه ببین   
اد مشب ار  درحالی که بسیاری از جرائم در مدطق  وقوع جر ، بار معدایی بیشتری در ایجب 

تشکار اسبت کبه   (Osiel, 2007, p. 4-6). نیازمد  توضیح بیشتری است  -اجتماعی دارن 
وجبود تورد؛ مخووصباب ببا    توان  چه مشکالتی را برای دیوان بهگدگ بودن این مف و  می

ما برای ارتکباب  درنظر داشتن این موضوع که م   اولی  دیوان خاتمه دادن به موونیت
 جر  استا

 باشب   و مم کسبی  مقا  باش ترین عالیبای  الزا  به ایدکه مرتک  جر  مم  مم دین،
، اگرچبه در فضبای کمببود    که بیشترین مسئولیت را در قبال جر  ارتکابی برع ب ه دارد 

رس ، ولی توور بر این اسبت  نظر میمدابع دیوان و لزو  م یریت مدابع موجود مدطقی به
ا توضبیح  (El Zeidy, 2008, p. 47-49)خوانی ن ارد دیوان مم که این تفسیر با اساسدام 

ب ون ایدکه مح ود به گروه یا طبقه خاصبی شبود، ببه    « اشخا »تنکه در اساسدامه واژۀ 
کدب  کبه از نظبر    کار رفته است که ایبن موضبوع را ببه ذمبن متببادر مبی      صورت عا  به



 814 ی...المللنیب یفریک وانید در اتیجنا بیتعق برای شدت ۀآستان اریمع یبررس

المللبی  ببین اساسدامه، مرکس در مر موقعیتی، درصورتی کبه مرتکب  یکبی از جدایبات     
 مشمول صالحیت دیوان شود، قابل تعقی  خوام  بودا

درواقع، شعب  مق ماتی با ارائ  چدین مف بومی دایبرۀ صبالحیت شخوبی دیبوان را       
رس  در پشت نظر میاستا البته به کدد گان اساسدامه تدگ کردهبرخال  مقوود ت وین

-Van Schaack, 2008).پردۀ این تفسیر، نوعی مالحظات سیاسبی وجبود داشبته باشب     
2009, p. 2)  ش ه با م   بازدارن گی از وقوع جرائم این درحالی است که موضوع مطرح

کبه مب   دیبوان از طریبق     توان مواردی را متوور دانست نیز تعارضی ن ارد؛ چراکه می
 امحقق شودمم   دنباش یتترین مسئولترین و بیشرتبهعالیدارای که  انیتعقی  کس

موافقت با نظر شعبه در این خوو ، با توجبه ببه لبزو  مب یریت مدبابع      در صورت  
مبای دیبوان و   ای تع یل کرد که در راستای سیاستگونهتوان تن را بهمح ود دیوان، می

توان وجود مریبک از ایبن معیارمبا را    در این زمیده برای نمونه می 4اساسدامه تلقی شودا
 کافی دانستا طور ج اگانه برای تحقق تستان  ش ت به

تبرین  رتبه کبه ببیش  دانان از تمرکز دیوان بر رمبرانی عالیدر این میان، برخی حقوق
ان ؛ با این اسبت الل کبه اشبخا  یادشب ه از حیبث      داری کردهمسئولیت را دارن ، جان 

تواند  ببه طبرز مبؤثری مبانع ارتکباب جدایبات       ما و موقعیت خاصی که دارن ، میویژگی
انجامب ا  و ممین مسئله است که به تقویت م   بازدارن گی دیوان مبی  المللی شون بین

ان ؛ با ایبن اسبت الل   بودن رفتار حمایت کردهمد  ای نیز از ای ۀ لزو  نظا مم دین، ع ه
اممیت از قضایای م م بسیار مفی  واقع شود توان  در تمایز قضایای کمکه این ویژگی می

(Schabas, a 2008, p. 980-981)تبرین  رسب  تح یب  اشبخا  ببه عبالی     نظر میا اما به
وجود تم ه است، ممخوانی ن اشته باش ا به عببارت  مقامات با تن ه که دیوان برای تن به

دنببال تن احسباس نیباز    رس  در صورت وقوع یکی از جدایات ش ی  و بهنظر میدیگر، به
 لمللی کمک خواست و صبر  ابرای اجرای ع الت، بتوان از تد ا مرجع دائمی کیفری بین

 نظر از درجه و مقا  مرتکبان، تنان را محاکمه کردا  
 

                                                           
مای تحقیقاتی خویش را دفتر دادستانی نیز درعمل بر ممین اساس تالش ،گونه که اشاره ش ممانا 4

 ،کد  که بیشترین مسئولیت را در قبال جر  ارتکابی برع  ه دارن نسبت به کسانی شروع می اصوالب
 تر استا یقشعبه حتی از تفکر دفتر دادستانی نیز مض از سویش ه معیار ارائه ولی
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 دار در تعیین تحقق آستانۀ شدتمقام صالحیت
اساسدام  دیوان، تد ا به ایبن موضبوع اشباره شب ه اسبت کبه دادسبتان در         46در مادۀ 

تبوان  توان  شروع به تعقی  کد  که قضیه دارای ش ت مداس  باش ا لبذا مبی  صورتی می
اظ ار کرد که تشخی  تستان  ش ت برع  ۀ دادستان استا ایبن دیب گاه را نیبز بیشبتر     

توان این ادعبا را  (، ولی نمی66،  4933ان  )جعفری، المللی تأیی  کردهدانان بینحقوق
اساسدام  دیوان است کبه ببر    59به صورت مطلق پذیرفتا دلیل این ادعا مم وجود مادۀ 

تفسیر کردا توضیح تنکه ببر اسباس    59را بای  ممامدگ با مادۀ 46ادۀ این پایه مقررات م
، دادستان مکلف به تحقیق است؛ مگر ایدکه تشخی  دم  مبدای معقبول ببرای   59مادۀ 

توان  دادستان را ببه ایبن نتیجبه برسبان ،     رسی گی وجود ن اردا یکی از موادیقی که می
ن  ش ت کافی در خوبو  وضبعیت یبا    طور خا ، نبود تستاو به 46تحقق نیافتن مادۀ 
توان  به علت فق ان مبدای معقول، از باش ا لذا وی به ممین استداد میقضی  مربوطه می

 تحقیق خودداری کد ا
بای  بر حس   59نکته ایدجاست که وی در صورت انجا  چدین کاری بر اساس مادۀ  

از توبمیم خبویش تگباه     دمد ه و یا شورای امدیبت را مورد شعب  مق ماتی، دولت ارجاع
دمد ه یا شورای امدیبت مکلبف   سازد و در این فروض، شعبه بدابه درخواست دولت ارجاع

است بازنگری در تومیم دادستان را بررسی کد ا روشن است که یکی از مواردی کبه ببر   
اساس تن ممکن است دولت یا شورای امدیت تقاضای بازنگری کد ، این مسئله است که 

نان وضعیت یا قضیه، تستان  ش ت کافی را دارد، ولبی دادسبتان تن را نادیب ه    به اعتقاد ت
نظبر  گرفته اسبتا در تحقیقبات ابتکباری دادسبتان، دایبرۀ نظبارت شبعب  مقب ماتی ببه         

رس ا درواقع، در این تحقیقات ببه دلیبل ایدکبه دادسبتان نیازمدب  کسب        تر میگسترده
ن  در برخی موارد بر اساس احبراز نشب ن   توامجوز از شعب  مق ماتی است، این شعبه می

تستان  ش ت، به دادستان مجوز الز  را برای تحقیق ن م  و درنتیجه از ایبن راه نظبارت   
 کد اخویش را بر تومیم دادستان اجرایی می
ظامر تشخی  تستان  شب ت برع ب ۀ دادسبتان    به این ترتی ، در این موارد گرچه به

توان  بر این جریان تأثیر گبذارد و  طور غیرمستقیم میبهاست، اما درواقع شعب  مق ماتی 
 به دلیل اعتقاد به وجود تستان  ش ت، در تومیم دادستان بازنگری کد ا  
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 مراحل تعیین آستانۀ شدت 
کد ، بررسی ایبن موضبوع   رس  ارائ  توضیحاتی را ایجاب مینظر میمسئل  دیگری که به

بر ایبن  رود و یا ایدکه افزونکار میبه (Case)ه است که تستان  ش ت تد ا در مرحل  قضی
 نیز بای  این تستانه وجود داشته باش ا  (Situation)مرحله، در مدگا  ارجاع یک وضعیت 
در دفتبر دادسبتانی   »  اعال  کبرده اسبت کبه    2644دفتر دادستانی در گزارش سال 

وبود بررسبی وجبود    )مق مشباب ی  در مرحله وضعیت نیز ارزیبابی    ش تبا تستان رتباطا
 ,Policy Paper on Preliminary examinations)« دمب  انجبا  مبی   است( چ ار معیار

2010, p. 13)گفته بیانگر این است که از دی گاه دفتبر دادسبتانی، تسبتان     ا عبارت پیش
باشب ا چدبین امبری در    ش ت مم در مرحل  وضعیت و مم در مرحل  قضیه قابل اجرا می

شودا برای نمونه، در خوو  جرائم ارتکبابی در  روشدی مالحظه میبهعملکرد دادستانی 
کشور عراق به مدگا  اشغال، با وجود احراز صالحیت موضوعی، دادستان بر اساس احبراز  

 War Crime)نش ن تستان  شب ت، ایبن وضبعیت را قاببل پبذیرش در دیبوان ن انسبت       
Research Office, 2009, p. 4)  کبه دادسبتان دو قضبی      ا مم دین، در وضبعیت کدگبو

مای دولتبی را بررسبی کبرد، درن ایبت ببه ایبن       مای شورشی و گروهجرائم ارتکابی گروه
مای شورشبی تسبتان  شب ت    نتیجه رسی  که تد ا در قضی  جرائم ارتکابی از سوی گروه

مبای دولتبی خبودداری    تحقق یافته و بر این اساس از پذیرش قضی  جرائم ارتکابی گروه
 کرده استا 

ما نیز دادستان در مر دو مرحله، تسبتان  شب ت را   به ممین ترتی ، در سایر وضعیت
دانان نیز به ممین شیوه رفتبار کبرده و میبان مرحلب      استا بسیاری از حقوقکار برده به

ا نظیبر چدبین تفکبری را    (El Zeidy, 2008, p. 47)ان  وضعیت و قضیه تمایزی نگذاشته
ماتی اول نیز مشام ه کرد که بدابر تن، تستان  شب ت مقبرر   توان در دی گاه شعب  مق می

رود: اول ایدکبه مدگبا  شبروع تحقیبق در     کار مبی در دو مرحله به 46)د( مادۀ 4در بد  
خوو  یک وضعیت، تن وضعیت بای  این تستانه را داشته باشب ا دو ، در مدگبا  طبرح    

ایبن،  وجبود تستانه باش ا ببا یک قضی  ناشی از یک وضعیت، تن قضیه نیز بای  دارای این 
 شب ت در مریبک از ایبن مراحبل تفباوت      شعبه ببه نبوعی میبان نحبوۀ تحقبق تسبتان       

کبرده،   گذارده است؛ به این معدی که معیارمایی که برای تحقبق تسبتان  شب ت معرفبی    
ناظر به مرحل  دو  اجرای تستان  ش ت، یعدبی قضبیه، اسبتا اعتقباد ببه وجبود چدبین        
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-Schabas, b 2008,  p. 746)از نویسد گان نیز تأیی  ش ه اسبت تفکیکی از سوی برخی 
 ا (747
اساسبدامه تد با در    46این، برخی دایرۀ اعمال تستان  ش ت را بر اساس مادۀ باوجود 

داندبب ؛ چببون مببیچ نبب  و یببا عبببارتی در اساسببدامه، خوببو  قضببیه قابببل اجببرا مببی
و قابلیت  46که نشان دم  مادۀ  مای اولیه و تیین دادرسی و ادله وجود ن اردنویسپیش

-War Crime Research Office, 2009, p. 29) شبود پذیرش بر وضعیت نیز اعمال مبی 
انب  کبه ببا    مای تاریخی موجود در این خوو  نیز بیانگر ایبن حقیقبت  زمیدها پیش(31

وجود تالش برخی کشورما بر اعمال قابلیت پذیرش ببر وضبعیت، ببر سبر ایبن موضبوع       
 SáCouto and)ان  و درن ایت به قضیه محب ود شب ه اسبت   رما توافق نکردهبیشتر کشو

Cleary, 2008, p. 822)ا 
مدظور توجیبه انتخباب یبک قضبیه ببرای تحقیبق و       رس  ایدکه دادستان بهنظر میبه

تعقی  بای  اطالعات جامع را از وضعیت موضوع بحث استخراا و ببه دیبوان ارائبه دمب ،     
ر مرحل  وضعیت نیز به ارزیابی اممیت و ش ت نیز بپبردازد  شود وی ددرعمل موج  می

به قضبیه   46و  59(ا درواقع، اگرچه مر دو مادۀ 429-426،  4933-4933)مظامری، 
ان ، اما برای شروع تحقیق، ازجمله تشبخی  تسبتان  شب ت، پبیش از ایدکبه      اشاره کرده

 شودامیچ قضی  خاصی از وضعیت بیرون تی ، تومیم گرفته می
 

 المللیستانۀ شدت در رویۀ دیوان کیفری بینآ

 شده در دیوان  های پذیرفتهوضعیت. 1
از سبوی دادسبتان    عامل اصلی در انتخاب اولین قضیه ،ش ت  تستان، وضعیت اوگان ادر 

مبای  در این وضعیت نتیجه تن ش  کبه ببه دلیبل ایدکبه جبرائم گبروه      دیوان بوده استا 
مبای دولتبی   بیشبتر از جبرائم ارتکبابی گبروه     یاز نظبر عب د   ش ی تر و مم شورشی مم

مای شورشی قابل پذیرش در دیبوان  تد ا ات امات علیه گروه تشخی  داده ش ، سرانجا ،
 بیسبت ش ه، گروه شورشی ارتش مقاومت لرد به ربودن مدتشر ا بر اساس تماردانسته ش 
و و بردگبان جدسبی   عدوان جدگجب ده و این افراد را بهکراق ا   هسال 46 تا 46مزار جوان 
، تزار و اذیبت و  نفبر  2266حب اقل   مرتک  قتبل  و نیز است استفاده قرار داده مورد سوء

ا تبأثیر  (Murphy,2006, p. 306 -307)است  ما مزار نفر از غیرنظامیان ش هتجاوز به ده
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رسب ا  نظبر مبی  تبر ببه  تستان  ش ت در وضعیت کدگو در مقایسه با وضعیت اوگان ا پایین
را کبه یکبی از    ، مالحظبات عملبی  در وضبعیت کدگبو   انتخاب اولبین قضبیه  ن در دادستا

 SáCouto and)اسبت  بود، م  نظبر قبرار داده    نااحتمال دستگیری مظدونموادیق تن 
Cleary, 2008, p. 831)اممیت بودن مسبئل   توان علت دیگر چدین عملکردی را کما می

 دانستا   مای تغازین شروع کار دیوانتستان  ش ت در سال
توبمیمات   ۀکددب  یکی از خطوط اصلی مب ایت  ش ت  نیز تستانسودان در وضعیت 

ای ببود کبه ببه    در پذیرش این وضبعیت ببوده اسبتا شب ت جبرائم ببه انب ازه       دادستان 
مای وسیع، قتل، تجاوز به عدف و بسیاری جرائم دیگر در ابعاد بسبیار  خانمانی، ویرانیبی

 گسترده مدجر ش ا  
ریه مم دفتر دادستانی سرانجا  به این نتیجه رسی  که جبرائم علیبه   در خوو  نیج

 ، مزاران نفبر  2644تا  2662مای بشریت در این کشور محقق ش ه استا در میان سال
از ش رون ان نیجریه کشته ش ن  و بارما تجاوز به عدف و دیگر اشکال خشونت جدسبی و  

 .Policy Paper on Preliminary examinations, 2011, p) استربایی گزارش ش ه تد 
رو، تحقیقات دیوان به مرحل  دو ، یعدی بررسبی قابلیبت پبذیرش، انتقبال     ایناز ؛(23-24
 استایافته 

 156تجباوز ببه عدبف،     466نفر کشته، حب اقل   4266وضعیت کدیا با داشتن ح ود 
دسبت  را ببه  46ۀ جایی اجباری و ااا نیز توانست تستان  ش ت مقرر در مباد مزار نفر جابه

مای جدسی، وخیم گزارش ش ه استا واسط  شیوع ای ز و بیماریتوردا تأثیر جر  مم به
شود؛ مم دین، این تأثیر در زمید  اقتوادی بر روی رش  محووالت در کدیا مشام ه می

  2663درص  در  6ا4  به 2666ش ه در سال درص  گزارش 6ای که این رش  از گونهبه
در  ا (Policy Paper on Preliminary examinations, 2010, p. 14) اسبت  تقلیل یافته

دسبت تمب ه قبانع شب ه اسبت کبه در       این وضعیت، دفتر دادستانی بر اساس اطالعات به
ش ه و مبتدی بر وابستگی سیاسی یا نبژادی ببوده   ریزیمای متع دی، جرائم برنامهنمونه
 استا 

نمونه تجاوز به عدف واقبع شب ه    466تا  56 در خوو  مالی، از نظر دفتر در ح ود
انب ا سبطح بسبیار    طبور اجبباری ببه سبربازی ببرده شب ه      کبودک ببه  466استا بیش از 

مبا و  ای از تخری  و غبارت امبوال مبرد  و امبوال عمبومی، ازجملبه بیمارسبتان       گسترده
-Policy Paper on Preliminary examinations, 2012, p. 38).اسبت م ارس، رخ داده 
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صراحت به این نتیجه رسی ه که تسبتان  شب ت ببا توجبه ببه      ؛ لذا دفتر دادستانی به(40
 مامیت، درجه و میزان، و شیوۀ ارتکاب جر ، محقق ش ه استا

در وضعیت لیبی که از سوی شورای امدیت به دیبوان ارجباع گردیب ه، محبرز شب ه       
انب  و  یت شب ه است که سرمدگ قذافی، پسرش و دستیارانش مرتک  جدایت علیبه بشبر  

 Policy)ما را دارای تسبتان  شب ت الز  ببرتورد کبرده اسبت      دفتر دادستانی جدایت تن
Paper on Preliminary examinations, 2011, p. 24)   تبوان در  ا دلیل ایبن امبر را مبی

 نگاران دانستاوقوع جرائمی مم ون قتل، دستگیری غیرقانونی افراد ازجمله روزنامه
 

 اهدیگر وضعیت. 2
 در خوو  وضعیت عراق کبه بدبابر تن، سبربازان بریتانیبایی مرتکب  چدب  فقبره قتبل        

 علیببه شبب رون ان عراقببی شبب ه بودنبب ،  نفببر( و رفتارمببای غیرانسببانی 42تببا  1)بببین 
 از صبالحیت موضبوعی، دادسبتان معتقب     با وجود تحقبق جدایبت علیبه بشبریت و احبر     

 رو ایبن وضبعیت  ایبن نشب ه و از محقبق  46)د( مبادۀ  4بود که تستان  ش ت مقرر در بد  
 دلیببل اصببلی در رد ایببن وضببعیت، مقایسبب  (Kheiltash,2008, p. 3-4). را رد کببرد 

داده در کدگو، اوگان ا و سودان بوده که ببه کشبته   تع اد قربانیان این حادثه و حوادث رخ
میلیون نفر و بسیاری از جبرائم دیگبر مدجبر شب ه      5ش ن مزاران نفر و توارگی بیش از 

 ستاا
در خوو  وضعیت افغانستان بای  خاطرنشان کرد که دفتر دادستانی در حال حاضر 
در گا  اول، مشغول تحقیق یعدی بررسی صالحیت موضوعی و احراز وقبوع جبرائم علیبه    

رو مدوز به اینبشریت در قال  قتل، رفتار غیرانسانی، شکدجه و ااا در این کشور ش ه و از
اسبت؛   چدینش ت نرسی ه استا وضعیت مد وراس نیز این مرحل  بررسی تعیین تستان 

افغانسبتان بسبیارپایین   ارتکابی در مد وراس در مقایسه با با این تفاوت که میزان جرائم 
تجاوز به عدف دو مبورد و تعب اد   نفر،  56تا  26میزان قتل در ح ود ای که گونهاست، به

در افغانسببتان تد با تمببار   اسبت کبه   محب ودی از جبرائم گببزارش شب ه و ایبن درحببالی    
رسب ا ببر ایبن اسباس، احتمبال ایدکبه وضبعیت        نفر می 49666ش گان به ح ود کشته

مد وراس در صبورت احبراز صبالحیت موضبوعی، تسبتان  شب ت الز  را داشبته باشب ،         
تبر از افغانسبتان اسبتا در وضبعیت کبره جدبوبی نیبز دفتبر دادسبتانی در حبال           ضعیف
باش  و مدوز به بررسی وقوع جرائم جدگی در این کشور می توری اطالعات در زمید جمع
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 .Policy Paper on Preliminary examinations, 2010, p)مراحل دیگر وارد نش ه است
 ا(7-15

مزار تبن،   96جایی اجباری ح ود داده به جابهمای رخدر وضعیت گرجستان، شورش
مای حباف  صبلح و   از نیروی نفر 46غارت و تخری  گستردۀ اموال عمومی، کشته ش ن 

مبای مسبلح اوسبتیای    ما مدجر شب ه اسبتا مم دبین، گبروه    نفر از تن 96زخمی ش ن 
انب ا دفتبر   ما را تخری  کردهمای تاریخی و مذمبی نیز حمله و تنجدوبی گامی به مکان

اکدون در حال بررسی صبالحیت تکمیلبی   دادستانی پس از احراز صحت این اتفاقات، مم
 استا

اکدون دیوان مشغول بررسی مسئل  صالحیت تکمیلی و نیز این وو  گیده، ممدر خ
باش  که تیا با این تستان  ش ت قابل پبذیرش اسبت یبا خیبرا در ایبن کشبور       موضوع می

زن مورد تجاوز به عدبف و سبایر    463نفر کشته یا ناپ ی  ش ن  و ح اقل  456کم دست
وع شکدجه و دیگر رفتارمای غیرانسانی اشکال خشونت جدسی قرار گرفتد ا مم دین، وق

مای ایبن کشبور روی داده   نیز تأیی  ش ه است که بیشتر این اتفاقات در یکی از ورزشگاه
 ا(Policy Paper on Preliminary examinations, 2012, p.29-33)است 

مبزار نفبر    94 ، بیش از 2666تا  2669مای در خوو  وضعیت کلمبیا، میان سال
مبای  این، اکدون دفتر دادستانی مماندب  پرونب ه  وجودجا ش ن ا باباری جابهبه صورت اج

شب ه از سبوی   طور مرت  اق امات انجا دیگر در حال بررسی صالحیت تکمیلی است و به
 Ambos and)کد  دستگاه قضایی کلمبیا را در تعقی  مرتکبان این جدایات مالحظه می

Huber, 2011,p. 4)عب اد، شب ت، سیسبتماتیک ببودن و خووصبیات      ولی با توجه به ت ؛
مای مسلح غیردولتی، میچ شکی وجبود نب ارد کبه    گستردۀ جرائم ارتکابی از سوی گروه

 تستان  ش ت درن ایت محقق خوام  ش ا
 

 نتیجه
شبود  ترین اجزای مکانیسم قابلیت پذیرش در دیوان شمرده میتستان  ش ت یکی از م م

اختال  نظر میان شعب  مق ماتی و دفتبر دادسبتانی   که در خوو  معیارمای تحقق تن 
انب ا  ای که مریک از این ن ادما مف و  مبوردنظر خبویش را ارائبه داده   گونهوجود دارد؛ به

رس  در نظر میولی فارغ از انتقادات و مزایایی که در مریک از این معیارما وجود دارد، به
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گرایانبه مبتدبی   ، نوعی رویکرد مولحتپشت پردۀ معیار تستان  ش ت و تأکی  زیاد بر تن
مبای صبالح ببرای احبراز     شبود مقبا   بر مالحظات سیاسی وجود داردا این امر موج  می

تحقق تستان  ش ت این مالحظات را سرمشق قرار داده، دست به انتخابی سیاسی بزندب ا  
ایبت  توان در رد وضعیت عراق از سوی دفتر دادستانی با وجود تحقبق جد نمون  تن را می

توان ادعا کرد که مسبئل  تسبتان  شب ت    علیه بشریت مشام ه نمودا به ممین سب ، می
شودا ایبن اسبت الل ببا توجبه ببه      المللی شمرده میدیوان کیفری بین ماییکی از ضعف

شب ه از  مسئل  نبود تعریف جامع و مانع از تستان  ش ت و متفاوت بودن معیارمبای ارائبه  
 شودامق ماتی، تقویت می سوی دفتر دادستانی و شعب 

ش نی اسبتا دیبوانی کبه در    ای درکبا این وصف، لزو  وجود چدین شرطی تا ان ازه
نمونبه گبزارش    932، در حب ود  2642تا جوالی  2646طی یک دوره، از تاریخ سپتامبر

دربارۀ جرائم مشمول صالحیت دیوان دریافت کد ، قطعاب قادر نخوام  بود که ببه تمبامی   
کد ؛ امبری کبه   گی کرده، در عین حال م عی این باش  که ع الت را اجرا میما رسی تن

 دیوان برای تحقق تن تشکیل ش ه استا
سو، بای  اعترا  کرد که نیباز ببه وجبود چدبین شبرطی امبری       به این ترتی ، از یک 

راحتبی خطرمبای   تبوان ببه  شود و از سوی دیگر، نمبی ناپذیر و معقول شمرده میاجتداب
رسب  کبه دیبوان بایب      نظر میتن را نادی ه انگاشتا برای رمایی از این معضل بهناشی از 

تری نسبت به این مف و  پرتدش ارائه دم  تا چ برۀ ایبن   گیری صریحمرچه زودتر موضع
تبوان ببا   المللی در اذمان عمومی مخ وش نشودا برای نمونه، مینماد ع الت کیفری بین

شب ه از سبوی دفتبر دادسبتانی و شبعب  مقب ماتی و       ئهتلفیق معیارمای کمّی و کیفی ارا
ما و قضبایا  عدوان معیار ن ایی تستان  ش ت، نوعی تعادل در انتخاب وضعیتتعیین تن به
 برقرار کردا  

بدابراین، در پاسخ به پرسش اصلی این پژومش، بای  اذعان داشت که تستان  ش ت از 
ای که تحقق نیافتن تن موج  گونه، بهجایگامی بسیار بااممیت در دیوان برخوردار است

شود؛ مرچد  که جدایبات شب ی    رسی گی نکردن دیوان به وضعیت یا قضی  موردنظر می
طبور خبا    در سطح ج انی رخ داده باش ا از این ج ت ضروری است که این موضوع به

و  قبرار  در دستور کار دیوان برای اصالح اساسدامه و ارائ  تعریف دقیق و گویا از این مف 
 گیردا  
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