
 5 /....عه ن المللی در توسبی رای امنیت و دیوان کیفریتعامل شو / 19 شماره/معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 
 

 وق معاصرخصصی فقه و حقعلمی ت فصلنامه

 29-5ص ، 1401ار به ،19شماره  سال هشتم،

تعامل شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی در توسعه و تعلیق عدالت 

 1کیفری بین المللی
 2هلل باقریاماشا

 چکیده

دیوان کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری به قصد تحقق صلح جهانی، ناگزیر از 

سازمان ملل به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است. نقش 

جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است. بر همین اساس در اساسنامه این دیوان، 

ارتباط آن و سازمان ملل متحد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ارجاع وضعیت حاوی جنایت در 

وان از سوی شورای امنیت، درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب از دیوان، نقش شورای امنیت در تعریف صالحیت دی

جنایت تجاوز، ارتباط مالی شورای امنیت و دیوان، نقش شورای امنیت در همکاری بین المللی دولت ها با دیوان 

از منظر صالحیت، حق ارجاع وند.از جمله مهم ترین جنبه های ارتباطی دیوان و سازمان ملل متحد محسوب می ش

وضعیت از سوی شورای امنیت و حق درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق از سوی آن قابل توجه است. زیرا حق 

 اولی به نوعی عمالً برای دیوان ایجاد صالحیت می نماید و دومی اعمال صالحیت دیوان را معلق می کنند. 

 عدالت کیفری، شورای امنیت . دیوان کیفری بین المللی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دیوان کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری به قصد تحقق صلح جهانی، ناگزیر از 

داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است. نقش سازمان ملل به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت 

بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است. شاید برای عدالت کیفری متمدنانه جهانی در این میان 

ترین پاسخ به چنین خشونتی باشد. البته، استقرار یک نظام عدالت کیفری بین المللی رؤیای قرن ها بوده است. 

با استقرار اولین  1990دهه به واقعیت نزدیک شد، سپس متوقف گردید، و در نهایت اوایل  1945این رؤیا در سال 

دادگاه ویژه و به دنبال آن دیوان کیفری بین المللی )از این پس »دیوان«( به واقعیت نزدیک شد. اما، محصور 

نمودن پدیده های اجتماعی بین المللی، در چارچوب قواعد حقوقی، به لحاظ خصیصه ی سیاسی آنها دشوار است. 

ت اجتماعی دولت ها، موجب شد که قاعده مند کردن این پدیده ها وجهه با این حال، ضرورت های ناشی از زیس

 ی همت قرار داده شود.

 تعاریف ـ 1

 شورای امنیت ـ 1ـ1

المللی است که وظیفة پاسداری از امنیّت و صلح بین سازمان ملل شورای امنیّت سازمان ملل متّحدیکی از ارکان

، نیروهای پاسدار صلح را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متّحد، قلمرو قدرت شورای امنیّت شامل اعزام

المللی و اعطای اجازة استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیمات های بینتصویب تحریم

بدین ترتیب، شورای امنیّت با اختیاراتی وسیع،  شود.های شورای امنیّت اعالم میاین شورا به صورت قطعنامه

استقرار نظم و امنیّت در جهان گردید )عالی  مجری نظام امنیّت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول

 (.149: 1۳95زارنجی، 

های شورا گیریشورای امنیّت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیمات و رأی

ست )اردبیلی، ترتیب الفبای انگلیسی( و طول مدّت آن یک ماه احقّ وتو دارند. ریاست شورای امنیّت نوبتی است )به

دار انجام وظایف و البتّه دارای اختیاراتی است. از جمله این شورای امنیّت سازمان ملل متّحد عهده(. 114: 1۳9۳

آمیز های مسالمت. توصیة روش2المللی؛ . مسئول اوّلیّة حفظ صلح و امنیّت بین1وظایف و اختیارات عبارتند از: 

. توسّل به قوّة 4داند؛ تأسیس ارکان فرعی که برای انجام وظایف خود الزم می. ۳المللی؛ وفصل اختالفات بینحل

تنظیم برنامه جهت تأسیس . 5؛ (245: 1۳95قهریّه برای حفظ یا اعادة صلح در صورت لزوم )ضیایی بیگدلی، 

. تحقیق، تجزیه و تحلیل هر وضعیّتی که 6سیستمی برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن؛ 

های اقتصادی و سایر ابزارهایی که با توسّل به زور . فراخوانی اعضاء برای اعمال تحریم7باعث افزایش تنش شود؛ 

. بکارگیری نظام 8ا توقّف هر نوع تجاوز و عملی کردن تصمیمات شورا؛ ارتباطی ندارند در جهت جلوگیری ی

. تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و 9المللی در صورت ضرورت در مناطق استراتژیک؛ قیمومت بین

اقدامات موقّتی  های مربوط برای پیروی از. دعوت از طرف10ارائة توصیه دربارة اینکه چه اقدامی باید صورت گیرد؛ 

. وظایف و اختیارات مشترک شورای 11رسد؛ که برای پیشگیری از وخامت اوضاع ضروری یا مطلوب به نظر می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
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. 1۳المللی دادگستری دربارة هر مسئلة حقوقی؛ .درخواست نظر مشورتی از دیوان بین12امنیّت و مجمع عمومی؛ 

انتصاب دبیرکلّ سازمان ملل متّحد و انتخاب قضات دیوان  ارائة توصیه به مجمع عمومی سازمان ملل متّحد برای

. توصیه به مجمع عمومی در خصوص پذیرش اعضای جدید 14المللی دادگستری به اتّفاق مجمع عمومی؛ بین

. توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات یا تعلیق حقوق و مزایای عضویّت کشوری که 15سازمان ملل؛ 

. توصیه به مجمع عمومی برای اخراج 16است و توصیه به برقراری مجدّد این امتیاز و حقوق؛ شده مورد توبیخ واقع 

وفصل منشور و حل 6.ایفای نقش بر اساس فصل 17کند؛ و طور دائم از منشور سرپیچی میعضوی که به 

 المللی.آمیز اختالفات بینمسالمت

 ـ عدالت کیفری2ـ1

اند. این های برخورد با متّهمان به ارتکاب جرم تعریف کردهرا به مجموع روش کیفریهای حقوقیْ عدالت فرهنگ

شوند که از کشف جرم و گیرند تبدیل به فرایندی میها و مجریان آنها وقتی در چارچوب یک نظام قرار میروش

کیفری از طریق  عدالت(. 129: 1۳94، جعفریانجامند )تعقیب متّهم آغاز و به برائت یا محکومیّت وی می

آید: اتّهام، تعقیب، محاکمه، تعیین مجازات، تجدیدنظرخواهی و مجازات. این ای از مراحل به اجراء درمیمجموعه

شوند. چارچوب عدالت کنند در مجموع نظام عدالت کیفری نامیده میفرایندها و نهادهایی که آنها را اجراء می

گردد و همچنین است کنند مشخّص میا برای هر یک از جرایم وضع میهایی رکیفری توسّط قوانینی که مجازات

عدالت کیفری  .(Mclaughlin, 2001: 66) ها برای هر فرایند و نهادیدر مورد اختیارات، قواعد و دادرسی

و  المللی قراردادی و عرفی درصدد تعیین و اجرای اصول، قواعدالمللی مفهومی است که بر محور جنایات بینبین

کیفری مرتکبان المللی، مبارزه با بیهای وارد بر بزهدیدگان جنایات بینمقرّراتی است که هدف آنها جبران زیان

این اعمال در جامعة جهانی، اجرای عدالت کیفری و در نهایت برقراری صلح و امنیّت در جوامع بشری است. گسترة 

المللی نظیر شواری امنیّت سازمان اقدامات مراجع بیناین مفهوم هم شامل اقدامات مراجع داخلی و هم شامل 

 .شودملل می

 

 

 حق ارجاع شورای امنیتـ 2

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وضعیتی را که به نظر می  1۳۳شورای امنیت می تواند به موجب بند ب ماده 

منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید.  7رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب فصل 

در این صورت دیوان صالحیت رسیدگی به آن جنایات را پیدا می کند. بدیهی است در این حالت عضویت دولت 
 

اعمال نماید،  5اساسنامه دیوان: »دیوان می تواند مطابق مقررات این اساسنامه صالحیت خود را نسبت به جنایات مذکور در ماده ی  13ماده  - 3

 چنانچه:

 به دادستان ارجاع دهد. 14به نظر می رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب ماده الف( یک دولت عضو وضعیتی را که 

منشور ملل به دادستان ارجاع  7ب( شورای امنیت وضعیتی را که به نظر می رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است به موجب فصل 

 نماید.

 در مورد آن جنایت شروع نمده باشد«.  15ی  ج( دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده
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جنایت یا دولت متبوع متهمان در اساسنامه دیوان، پیش شرط اعمال صالحیت دیوان محسوب نمی محل وقوع 

شود. در نتیجه دیوان جهت اعمال صالحیت خود نیازمند اخذ رضایت هیچ دولتی نیست. این موضوع عالوه بر بند 

ن بند، تنها در مورد بندهای اساسنامه نیز فهمیده می شود؛ زیرا در ای 12ماده  2به نحوی از بند  1۳ب ماده ی 

اساسنامه، عضویت دولت های سرزمینی یا متبوع متهم ضروری است و عدم درج بند )ب(  1۳)الف( و )ج( ماده ی 

 (۳2:  1۳99)حجازی ، مؤید این استدالل است. 1۳ماده 

است. نخست  پرداختن به حق ارجاع شورای امنیت از بعد مسایل نظری مستلزم بررسی در موضوع و مقوله مهم

مبنای اختیار شورای امنیت در ارجاع وضعیت به دیوان؛ دوم مبنای صالحیت دیوان در این حالت. به عبارت دیگر، 

ابتدا باید روشن شود که از نظر حقوق بین الملل حق شورای امنیت دایر بر ارجاع وضعیت مشتمل بر جنایت در 

شود صالحیت دیوان در این حالت مبتنی بر کدام  صالحیت دیوان، مبتنی بر چه مقرراتی است سپس مشخص

یک از اصولی است که ماهیت صالحیت یک مرجع کیفری بر آن مبنا تعیین می شود. اینک به بررسی مبنای 

 هرکدام از این موارد می پردازیم.

 ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان کیفری بین المللی ـ 1ـ2

اساسنامه قید شده است، اختیار شورای امنیت دایر بر ارجاع یک وضعیت به  1۳)ب( ماده  همان طور که در بند

منشور ملل متحد، »شورای امنیت وجود  ۳9منشور ملل متحد است. به موجب ماده  7دیوان، مبتنی بر فصل 

یا تصمیم خواهد هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز نموده و توصیه هایی خواهد نمود، 

باید مبادرت  42و  41گرفت که برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 

شود«. به موجب این ماده احراز هرگونه تهدید علیه صلح و یا نقض آن و نیز احراز عمل تجاوز به عهده ی شورای 

 منوط -پردازیم می آنها بررسی به بحث ادامه در که – 42و  41امنیت است. اختیار شورای امنیت بر طبق مواد 

 یا نماید احراز را آن نقض یا صلح علیه تهدید باید ابتدا دیوان سخن دیگر به. است شده یاد موارد از یکی احراز به

ملل متحد  منشور 42 و 41 مواد موجب به را بعدی اقدامات بتواند تا گرفته صورت تجاوزی که برسد نتیجه این به

انجام دهد. این امر موافق با رسالت دیوان کیفری بین المللی است. زیرا رسالت دیوان تالش جهت تحقق صلح از 

منشور ملل متحد،  41طریق عدالت کیفری بیان شده است. پس از احراز یکی از مراتب یاد شده، به موجب ماده 

میمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن »شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تص

استعمال نیروهای مسلح نباشد، الزم است...« در این مرحله شورای امنیت نمی تواند به اقدامات نظامی متوسل 

شود. بلکه می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به اقداماتی از قبیل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط 

ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی اقتصادی و 

توسل به  4منشور ملل متحد 42اقدام نمایند. در صورتی که این اقدامات کافی نباشد، سپس به موجب ماده ی 

 نیروی نظامی امکان پذیر است.

 
کافی نخواهد  41منشور ملل متحد مقرر داشته است »در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده  42ماده  - 4

اقداماتی که برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بین بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به 
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ا برای اعطای این اختیار به شورای امنیت اتفاق نظر نداشتند. در کمیته در جریان تدوین اساسنامه ی رم، دولت ه

مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه نیز، بعضی از دولت ها با پذیرش چنین نقشی برای شورای امنیت مخالف 

ون این که بودند. از جمله نماینده ونزوئال در این مورد می گوید: »واگذار کردن کارکرد جدید به شورای امنیت، بد

در منشور ان پیش بینی شده باشد مناسب نخواهد بود.بعضی دیگر از کشورها نگران سوء استفاده دولت های دارای 

بودند. آن ها احساس می کردند این مقررات ناعادالنه است زیرا این شیوه خاص ارجاع صرفاً بر علیه  5حق وتو

دولت های غیر از اعضاء دایم شورای امنیت به کار می رود. یعنی دولت های عضو دایم با اعمال حق وتو مانع از 

ین، به موجب این اختیار، که برای شورای ارجاع وضعیت هایی می شوند که مطابق منافع آن ها نباشد. عالوه بر ا

امنیت در خصوص ارجاع رسیدگی به دیوان پیش بینی شده است، امتیازاتی برای بعضی از دولت های غیر عضو 

اساسنامه ایجاد می شود. یعنی دولت های عضو شورای امنیت که اساسنامه را تصویب نکرده اند در شرایط مساعدی 

ها قرار می گیرند، بدون این که از این نگران باشند که خود نیز ممکن است در خطر  برای متهم کردن سایر دولت

چنین اتهامی قرار گیرند. حال آن که دولت های عضو اساسنامه که دارای این اختیار هستند، از طرفی دیگر در 

( 266:  1۳91پورجیا، )شودبرابر دیوان دارای تعهداتی نیز می باشند. در اینجا »مسأله برابری دولت ها« مطرح می 

 زیرا تعدادی از آنها بدون داشتن تعهد از امتیازاتی به شرح فوق بهره می برند.(

وضعیت مقابل این است که برای دولت های غیر عضو اساسنامه بدون این که از امتیازات عضویت آن بهره مند 

و ایاالت متحده امریکادائماً در طی کنفرانس  شوند، ایجاد تعهد می شود. این انتقادی بود که دولت های هند، چین

رم مطرح می کردند. اینان معتقد بودند اعمال صالحیت دیوان نسبت به اتباع کشورهای غیر عضو یا نسبت به 

جرایمی که در قلمرو کشور غیر عضو ارتکاب یافته است، تعهداتی را برای آن کشور ایجاد می نماید و عقیده داشتند 

کنوانسیون وین است. به موجب این ماده معاهده نمی تواند برای دولت های  ۳4مخالف ماده ی  که این تعهدات

با وجود آنکه دولت های یاد شده ( 20:  1۳90یان، )غیر عضو آن بدون رضایت این دولت ها ایجاد تعهد نماید. 

د بحث نیز این استدالل کاربرد این استدالل را برای رد صالحیت جهانی دیوان مطرح می کردند، اما در موضوع مور

دارد و می تواند مورد استناد قرار گیرد. عده ای دیگر از دیدگاه حقوقی، با اعطای این اختیار به شورای امنیت 

مخالف بودند. اینان استداللی می کردند که اقدام قضایی اعم از تشکیل دادگاه های موردی یا ارجاع جنایات به 

منشور محسوب نمی شوند. مخالفان  41در ردیف مصادیق اقدامات احصاء شده در ماده  دیوان کیفری بین المللی،

این استدالل یعنی جمع کثیری از نویسندگان و محققان سازمان های بین المللی، عقیده داشتند شورای امنیت 

ا در خصوص اتخاذ می تواند هر اقدام غیر نظامی دیگری را که الزم و ضروری بداند پیش بینی و اعمال کند. شور

شعبه ی تجدید نظر ( 54:  1۳89فرخ سیری،  ) تصمیم درباره نوع اقداماتی که باید به عمل آید اختیار تام دارد.

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق در پرونده تادیچ به این اختالف نظرها پایان داد، زیرا به موجب 

شکیل دادگاه مزبور مشروع اعالم شد. بنابراین اختالف نظر در این مورد این رأی اقدام شورای امنیت در خصوص ت

 
المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر نظارت و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای 

 ملل متحد باشد«.
5 - Veto power 
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طی کنفرانس دیپلماتیک رم کم رنگ تر از مراحل قبلی تدوین پیش نویس های اساسنامه بود. زیرا در این مرحله 

 که رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسالوی سابق به شرح فوق صادر شده بود، مبنای حقوقی موجهی جهت

اقدام قضایی شورای امنیت برای محاکمه جنایات بین المللی محسوب می شد. به همین دلیل در کنفرانس رم، 

اکثریت قابل توجهی از کشورها از اعطاء این حق به شورای امنیت که به موجب آن بتواند جریان یک دادرسی در 

 دیوان را آغاز نماید، حمایت کردند.

اع وضعیت حاوی جنایات بین المللی، به شورای امنیت استمرار حقی است که واقعیت این است اعطای حق ارج

این شورا به استناد آن دادگاه های کیفری بین المللی موقت برای یوگسالوی سابق و رواندا را تشکیل داد. به 

ین مبانی زیرا از نظر حقوقی تفاوتی ب  عبارت دیگر دیوان جایگزینی برای دادگاه های موردی محسوب می شود.

این دو شیوه یعنی تشکیل دادگاه موردی یا ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین المللی به نظر نمی رسد. مداخله 

ی شورای امنیت در رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی می تواند مکمل دیوان در انجام وظیفه ی خود باشد. 

هدف از تشکیل دیوان این است که »فجیع ترین جنایاتی به موجب آنچه در مقدمه ی اساسنامه دیوان آمده است، 

که موجب اضطراب جامعه ی بین المللی می شوند، نباید بدون مجازات بمانند.« از طرفی چهار جرمی که در حال 

حاضر در صالحیت دیوان قرار داده شده اند، یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت 

اساسنامه، همان جرایمی هستند که احتمال می رود از ناحیه شورای امنیت به عنوان تهدید  5اده تجاوز به شرح م

اساسی علیه صلح و امنیت تلقی شوند. از این رو برخورد با این جرایم بر اساس منشور ملل متحد، داخل در ابتدایی 

در برخورد با جنایات مورد نظر، چنانچه ترین مسئولیت شورای امنیت، می باشد. بر این اساس اقدام شورای امنیت 

 7نتیجه ی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد، به طور قطع در راستای مأموریت پیش بینی شده در فصل 

منشور ملل متحد برای شورای امنیت محسوب می شود. این خود نقطه ی تالقی رسالت دیوان کیفری بین المللی 

ت هر دو تحقق صلح است و آنچه متفاوت به نظر می رسد، راهبرد و یا شیوه های و شورای امنیت است؛ زیرا رسال

رسیدن به این هدف است. در مورد شورای امنیت این شیوه ها عموماً سیاسی است، در حالی که دیوان با اجرای 

 عدالت کیفری قصد تحقق صلح جهانی را دارد.

ارجاع وضعیت به دیوان تا حدودی دشوار است. زیرا قضاوت در خصوص موجه بودن حق شورای امنیت دایر بر 

نمی توان موضوع را صرفاً از زاویه مسائل حقوقی دید؛ بلکه شورای امنیت به عنوان یک رکن سیاسی همواره متأثر 

از روابط سیاسی است. به همین جهت اقدامات ارکان سیاسی ملل متحد، به ویژه در سال های اخیری، نتایجی را 

ده است که نشان دهنده ی برخوردهای دوگانه در اعمال قانون و تهدید اصل برابری در مقابل قانون می به بار آور

برخوردهای این گونه، مشروعیت یک رکن قضایی، که استقالل و بی طرفی باید جزء  (54:  1۳87)آقایی ، باشد.

 جدایی ناپذیر آن باشد را به مخاطره می اندازد.

یاد شده چشم پوشی شود و صرفاً از بعد مسایل حقوقی به موضوع نگریسته شود، اعطای این حق حال اگر از ایراد 

به شورای امنیت منطقی و مبتنی بر ضرورت است؛ زیرا این حق می تواند وسیله ای مؤثر جهت محدود کردن بی 

 کیفری جنایتکاران بین المللی باشد.
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جهت اجرای عدالت کیفری در موردی که وقوع جنایت تجاوز،  همانطور که پیشتر گفته شد، اقدام شورای امنیت

نقض و یا تهدید صلح مطرح باشد، به نوعی مکمل وظیفه ی اصلی این شورا دایر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی 

است. شورای امنیت قبالً نیز جهت اجرای این وظیفه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مبادرت به تشکیل 

ای کیفری بین المللی یوگسالوی سابق و رواندا نمود. در اینجا دیوان می تواند جایگزین مناسبی برای دادگاه ه

دادگاه های موردی این چنین باشد. با توجه به اینکه شورای امنیت از اختیار ایجاد دادگاه های کیفری موردی 

 فری بین المللی دایمی برخوردار نباشد.برخوردار بوده، نامعقول است که از اختیار ارجاع وضعیت به دیوان کی

اگر شورای امنیت حق ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین المللی را به دور از تأثیر ارتباطات و فشارهای سیاسی 

اجرا کند، می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایفا 

ی ناامن برای جنایتکاران بین المللی تبدیل کند. از سوی دیگر وجود این حق برای شورای نماید و دنیا را به محیط

امنیت سبب تقویت نظام کیفری بین المللی و نیز نظام های کیفری داخلی و ایجاد حرکت به سوی یکپارچگی 

ن نمی داند. بنابراین این دو نظام خواهد شد. زیرا، هیچ دولتی خود را از خطر بالقوه ارجاع شورای امنیت، ایم

درصدد ارتقاء نظام کیفری خود برمی آید به نحوی که آن را با معیارهای بین المللی همسان نماید تا در صورت 

نیاز بتواند نسبت به محاکمه جنایتکاران بین المللی از طریق دادگاه ملی خود اقدام کند. عالوه بر این، وجود این 

ت در اساسنامه دیوان ایجاد انگیزه می کند. زیرا تصمیم گیرندگان و سران حق برای شورای امنیت، جهت عضوی

دولت ها می پندارند، حال که از ارجاع وضعیت احتمالی مشتمل بر جنایات بین المللی در آن کشور، به دیوان 

یازات عضویت ایمن نیستند، پس بهتر است با عضویت در اساسنامه از امتیازات مربوط بهره مند شوند. از جمله امت

در اساسنامه حق طرح شکایت، مشارکت در معرفی و انتخاب قضات و دخالت در هنجارسازی از طریق مشارکت 

 در تصویب مقررات مربوط به دیوان است.

در همین راستا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان کیفری بین المللی را می توان با ارجاع 

ورای امنیت به دادستان، همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در مبارزه با بی یک وضعیت از سوی ش

کیفری آغاز می شود. طبق مضمون و روح حاکم بر اساسنامه، شورای امنیت باید در تحقق عدالت سهیم باشد. 

معنای عام بتواند پرونده  بنابراین، رابطه این دو نهاد به گونه ای تنظیم گردیده که شورا در مقام مدعی العموم به

( به دیوان تحقق بخشد ارجاع های Situationتعقیب کیفری اشخاص متهم را در قالب ارجاع یک »وضعیت« )

 ( 244:  1۳90)سواری ، شورا از سویی نشانه اقتدار شورا و از سویی نشانه اعتماد آن به دیوان است.

به دادستان دیوان کیفری بین المللی، نشان می دهد که امکان ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت ملل متحد 

اصل حاکمیت دولت ها تا چه اندازه به نفع دادرسی بین المللی و در نتیجه حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی 

قابل محدود شدن است. این محدودیت حاکمیت ها تا آنجا پیش می رود که صالحیت دیوان در فرض ارجاع 

نبه جهان شمولی یافته، لذا در مورد همه کشورها چه عضو دیوان و چه غیر آن، صرف نظر از شورای امنیت ج

، شامل موردی 12ماده  2رضایت آن دولت قابل اعمال خواهد بود، زیرا پیش شرط های اعمال صالحیت در بند 

رت با وجود دو فرض که شورای امنیت وضعیتی را به دادستان ارجاع می دهد، نمی شود، چرا که در غیر این صو
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اساسنامه، اثر خاصی بر ارجاع توسط شورای امنیت مترتب نمی شود. این ویژگی بدین معنی است  12دیگر ماده 

که ارجاع شورای امنیت بسیار قدرتمندتر و پرنفوذتر از ارجاع دولت ها و یا تماس افراد، گروه ها و سازمان های 

ان است. هنگامی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور عمل غیر دولتی در مورد موضوعات خاص با دادست

می کند، این موضوع شورا را قادر می سازد از دیوان به عنوان جایگزینی برای دادگاه های ویژه بهره ببرد. از جمله 

ت اساسنامه، دادستان ملزم نیس 18مزایای مهم دیگر این است که در فرض ارجاع شورای امنیت، مطابق ماده 

قصدش مبنی بر آغاز تحقیق را به کلیه دول عضو یا دولت هایی که معموالً بر جنایات مورد نظر اعمال صالحیت 

می کنند ابالغ کند. نتیجه این امر، جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در فرار و اختفای مظنونین و کاهش 

 خطر نابودی ادله می باشد.

حیتی به شورای امنیت، در اولین مرحله مسأله برابری دولت ها مطرح می شود، از سوی دیگر، با اعطای چنین صال

چرا که دول عضو شورای امنیت که اساسنامه را تصویب نکرده اند در شرایط مساعدی برای متهم کردن اتباع سایر 

اتهامی قرار  دولت ها قرار می گیرند بدون اینکه نگران باشند که اتباع خودشان نیز ممکن است در خطر چنین

گیرند. در مرحله دوم، تسری اساسنامه به دول غیر عضو آن موجب می شود دیوان بین المللی کیفری از یک 

ویژگی جهانی حداقل در وضعیت هایی که شورا به آن ارجاع می دهد، برخوردار گردد. این حالت مغایر اصل توافقی 

 ( 59:  1۳94)کریر ،  د برای ثالث بدون رضای او« است،بودن عملکرد دیوان و نیز اصل »عدم امکان ایجاد تعه

لیکن این اشکال قابل دفع به نظر می رسد زیرا شورای امنیت به واقع در راستای انجام مأموریت های ناشی از 

 .Adمنشور ملل متحد عمل می کند و به تعبیری از دیوان به منزله جایگزینی برای دادگاه های کیفری ویژه )

Hocمی برد. ( بهره 

در همین راستا، شورای امنیت از زمان الزم االجرا شدن اساسنامه دیوان تا کنون دو بار از این امتیازی که اساسنامه 

و  6دیوان پیش بینی کرده بهره برده است و بدون توجه به صالحیت مکانی یا شخصی، وضعیت دارفور سودان

سودان و لیبی عضو اساسنامه به شمار نمی روند، از این رو دادستان را به دادستان ارجاع داده است. دو دولت  7لیبی

 بر مبنای صالحیت جهانی، دیوان را صالح به رسیدگی دانست.

 مبنای حقوقی ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت ـ 1ـ1ـ2

یکی از مهم ترین مسائل در ارتباط با ارجاع شورای ا منیت، تعیین ماهیت حقوقی ارجاع شورای امنیت می باشد. 

این سؤال مطرح می شود که آیا اختیار ارجاع از جانب شورای امنیت در ضمن اختیارات رکن مذکور در منشور 

شور ملل جستجو کرد؟ در پاسخ می توان گفت، ملل متحد جای می گیرد و یا این که باید آن را خارج از قواعد من

منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را داده است که برای مقابله با عوامل تهدید کننده یا ناقض صلح یا 

 
، با توجه به گزارش مذکور، ادامه بحران دارفور 2005مارس  31، شورا نهایتاً در دو ماه پس از ارائه گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق - 6

، وضعیت دارفور را به دادستان دیوان کیفری بین 1593سودان را به منزله ی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود و با صدور قطعنامه 

 المللی ارجاع داد.
فوریه به دادستان  15را با اتفاق آراء پذیرفت و طبق ان وضعیت موجود در لیبی را از  970، قطعنامه 1120فوریه  26شورای امنیت در  - 7

 دیوان ارجاع داد.
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اقدامات تجاوزکارانه به ایجاد دادگاه های بین المللی ویژه و یا ارجاع قضیه به دادگاه های بین المللی دائمی اقدام 

ید. آنگاه که چنان مراجع قضایی اختصاصی با قطعنامه مصوب شورای امنیت و به عنوان رکن فرعی آن ایجاد نما

شوند، به لحاظ تعلق به این سازمان بین المللی و اقدام در قالب اساسنامه آن، مسائل حقوقی چندان پیچیده ای 

ین المللی یک سازمان قضایی بین المللی دامن زده نمی شود؛ اما انگاه که مرجعی قضایی چون دیوان کیفری ب

مستقل پای به عرصه وجود می نهد، روابط آن با دیگر سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد اصوالً 

در چارچوب حقوق بین الملل عام و موافقت نامه های منعقده تنظیم می گردد. به واقع هرچند ارجاع یک وضعیت 

منشور( قرار  41و  ۳9المللی توسط شورای امنیت در محدوده اختیارات شورا )طبق مواد  به دیوان کیفری بین

می گیرد، اما به لحاظ حقوقی، دیوان یک مرجع قضایی مستقل است و می بایست این امر در اساسنامه دیوان نیز 

ت می تواند وضعیتی مقرر می کند که شورای امنی 1۳مورد تصریح قرار می گرفت. بر این اساس بند »ب« ماده 

را که به نظر می رسد یک یا چند جنایت در آن ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل به دیوان 

ارجاع دهد. بنابراین ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان، صراحتاً به موجب اختیاری است که اساسنامه 

تحقیق و تعقیب را، عالوه بر موارد ارجاع دولت ها، در صورت ارجاع  دیوان پیش بینی کرده است تا دادستان بتواند

   (240:  1۳90)فضائلی ،   شورای امنیت نیز آغاز کند.

 شرایط ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیتـ 2ـ1ـ2

یت قطعاً ارجاع شورای امنیت باید واجد شرایط الزم ماهوی و شکلی باشد. در بررسی این شرایط هم باید به صالح

های شورای امنیت طبق منشور ملل متحد و هم به ویژگی های ذاتی دیوان به عنوان یک نهاد قضایی دائم مبتنی 

منشور ناشی می شود. نخست این که شورای امنیت برای اتخاذ  ۳9بر اساسنامه توجه کرد. شرایط ماهوی از ماده 

عمل تجاوزکارانه را احراز کند. دوم آن که هدف  اقدامات مطابق این ماده، ابتدا باید تهدید صلح، نقض صلح یا

اقدامات اتخاذی باید حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی باشد. در مورد این شرط، شورای امنیت باید تصمیم 

بگیرد که ارجاع قضیه به دیوان اقدامی مناسب در جهت اعاده یا حفظ صلح و امنیت بین المللی است. تردیدی 

سی بین المللی ابزاری مناسب برای نیل به صلح بین المللی است. همان گونه که رویه شورای امنیت نیست که دادر

 1۳91)زمانی ،  در ایجاد مراجع قضایی اختصاصی و موضع دولت ها در کنفرانس رم خود مؤید چنین امری است

نیز منطبق باشد. بر طبق بند »ب« از سوی دیگر باید گفت که ارجاع شورای امنیت باید با اساسنامه دیوان  ( 74: 

اساسنامه دیوان، شورای امنیت »وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت مشمول صالحیت دیوان ارتکاب  1۳ماده 

یافته«، به دادستان ارجاع می دهد. به این ترتیب، اولین شرط ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت این است که 

ردی باشد که یک یا چند جنایت مشمول صالحیت دیوان، در آن ارتکاب یافته وضعیت مورد ارجاع، قضیه یا مو

 است. به نظر می رسد این بند شرطی ماهوی بر اقدام شورای امنیت وارد می سازد.

نکته ی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ارجاع شورای امنیت، ارجاع یک وضعیت ساده است نه 

ت علیه شخص یا اشخاص. اساسنامه دیوان آگاهانه از واژه »وضعیت« به جای واژه »پرونده« یک پرونده یا شکای
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(Case استفاده کرده است. در واقع، تشخیص این که آیا وضعیتی که به دادستان ارجاع شده است، تعقیب کیفری )

 افراد را اقتضا می کند یا نه، به عهده دادستان واگذار می شود.

 ۳9ارجاع از سوی شورای امنیت به دادستان باید از رهگذر یک »تصمیم« اتخاذی طبق مواد  از لحاظ شکلی نیز

منشور ملل، ضمن تصویب قطعنامه ای در چارچوب فصل هفتم منشور صورت پذیرفته باشد. تصمیم ارجاع  41و 

زیرا این تصمیم مربوط به آیین کار محسوب نمی  8منشور باشد، 27ماده  ۳وضعیت به دادستان باید بر طبق بند 

شود. در این مورد حق وتو به عنوان امری که ممکن است مانع ارجاع گردد مطرح می شود. شایسته ی ذکر است 

که شورای امنیت می تواند صرفاً انجام تحقیق یا تعقیب توسط دیوان را توصیه کند و این نه به منزله ارجاع یک 

فاً به عنوان فراهم ساختن اطالعات تلقی گردد که بر اساس آن دادستان می تواند رأساً به تحقیق وضعیت، بلکه صر

   (76:  1۳90)زمانی ،  اساسنامه بپردازد. 15ماده  1طبق بند 

 چگونگی مواجهه با وضعیت های ارجاعی از سوی شورای امنیت ـ 3ـ1ـ2

آیا ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، دادستان را که در این زمینه دو مسأله مطرح می شود: نخست  این که 

مقامی در سازمان بین المللی دیگر است، ملزم به انجام بررسی های مقدماتی و شروع به تحقیق و تعقیب می 

دیوان جزئی از سازمان ملل محسوب نمی شود بلکه سازمانی بین المللی مستقل است که مقید به اجرای  9کند؟

است. در این راستا، دفتر دادستان نیز که از ارکان این سازمان است در راستای افای وظایف خود، اساسنامه خود 

باید طبق اساسسنامه دیوان عمل کند و نه تصمیم یک سازمان بین المللی هم عرض خود مانند سازمان ملل متحد 

منشور شود تا مجبور  25ماده شورای امنیت. بنابراین دیوان عضو یا رکن فرعی سازمان ملل نیست که مشمول 

نگارنده معتقد است که دادستان پس از ارجاع وضعیتی  ( 10: 1۳91)جانی پور ،  باشد قطعنامه های آن را اجرا کند

از سوی شورای امنیت ملزم به رسیدگی است اما نه به این سبب که قطعنامه شورای امنیت، دادستان را ملزم به 

برای دادستان قرار داده است. زیرا قطعنامه  5۳لزام را اساسسنامه دیوان در ماده رسیدگی کرده باشد بلکه این ا

شورای امنیت فقط برای دولت های عضو سازمان ملل الزامی است نه سازمان بین المللی دیگر که واجد شخصیت 

 حقوقی مستقل است.

آغاز می شود، این سوال پیش می  دوم این که، هنگامی که تحقیق و تعقیب پرونده ای به تقاضای شورای امنیت

اید که آیا در ارجاع شورای امنیت نیز باید اصل صالحیت تکمیلی و سایر معیارهای پذیرش احراز شود؟ اساسنامه 

رم در این رابطه هیچ اظهار نظر صریحی نکرده است. با بررسی مواد مختلف اساسنامه باید پاسخ این سؤال را یافت. 

 1۳ین فرض، دادستان در پیشبرد یا توقف پرونده اختیاری ندارد، اما مالحظه صدر ماده به نظر می رسد که در ا

اساسنامه بیانگر این موضوع است که دیوان در خصوص هر سه فرض پیش بینی شده در این ماده به طور یکسان 

اساسنامه  5۳اده اساسنامه پیرامون »قابلیت پذیرش دعوی« و م 17اعمال صالحیت می کند. عالوه بر آن، ماده 

 
منشور مقرر می دارد: »تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی مثبت نه عضو که شامل آرای تمام اعضاء دائم  27ماده  3بند  - 8

 «.باشد اتخاذ می گردد
اساسنامه، دادستان برای شروع تحقیقات ابتدا باید به بررسی و احراز این موارد بپردازد: صالحیت دیوان، قابلیت پذیرش  53ماده  1مطابق بند  - 9

 دعوی، تأمین منافع عدالت.
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که از »نحوه شروع تحقیقات« سخن به میان می آورد، هیچ تمایزی بین حالتی که شورای امنیت وضعیتی را به 

دادستان دیوان که متعاقب تقاضای ( 65:  1۳90)صابر ، دادستان ارجاع داده با دو حالت دیگر قائل نشده است. 

شورای امنیت اقدام به تحقیق و تعقیب جنایتی می کند، باید در چارچوب اساسنامه حرکت کند و همانند دو 

اساسنامه را ارزیابی کند. این معیارها  5۳فرض دیگر، برای شروع تحقیق باید چارچوب های قانونی مندرج در ماده 

حیت زمانی و موضوعی(؛ قابلیت پذیرش )اصل صالحیت تکمیلی و شدت جرم( شامل احراز صالحیت دیوان )صال

این ماده، دادستان تنها زمانی که پس از ارزیابی اطالعات موجود  1و تأمین منافع عدالت می شود. به موجب بند 

ورتی که تشخیص دهد مطابق اساسنامه رم مبنای منطقی برای اقدام وجود دارد، شروع به تحقیق می کند و در ص

آن ماده، به این نتیجه برسد که هیچ مبنای مستدل و کافی برای ادامه تعقیب وجود ندارد، باید  2مطابق بند 

شورای امنیت را از تصمیم خود و دالیل آن مبنی بر عدم شروع تحقیق مطلع کند. این مقرره به روشنی نشان می 

د ارجاعی از سوی شورای امنیت نیز توسط دادستان دهد که تصمیم آغاز یا توقف روند پیگییری حتی در موار

اساسنامه که  19ماده  2اتخاذ می شود که می بایست مستند به دالیلی باشد که تهیه شده است. عالوه بر آن، بند 

به دولت ها اجازه اعتراض به قابل پذیرش بودن موضوع یا صالحیت دیوان را می دهد، هیچ استثنائی برای وضعیت 

وسط شورای امنیت ارجاع داده شده است، قائل نشده است. این بدین معنی است که چنین پرونده هایی هایی که ت

 اساسنامه، موضوع چالش های صالحیتی دیوان هستند  1۳نیز مانند دو فرض دیگر ماده 

دادستان در رسیدگی به از این رو،  تشخیص ادامه تحقیق یا توقف آن نهایتاً بر اساس صالحدید دادستان است. 

وضعیتی که از سوی شورای امنیت ارجاع می گردد، همانند وضعیت هایی که از سوی دولت های عضو ارجاع می 

اساسنامه(، اجباری برای دادستان در تمامی  5۳و  17شود، آزادی عمل دارد و در هیچ ماده ای از اساسنامه )مواد 

ای ارجاع شورای امنیت وجود ندارد بلکه دادستان در »احراز صالحیت مراحل از بررسی مقدماتی تا تعقیب بر مبن

دیوان« و »قابلیت استماع دعوی« از استقالل کامل برخوردار است. به این ترتیب از منظر قابلیت پذیرش، ارجاع 

امنیت شورای امنیت هیچ گونه برتری نسبت به ارجاع دولت ها ندارد و این گونه نیست که آراء و نظرات شورای 

بر اساس فصل هفتم منشور در ارجاع وضعیت، بر استقالل تصمیم گیری دادستان برای شروع به تحقیق یا عدم 

 آن لطمه ای وارد کند.

 ارزیابی عملکرد شورای امنیتـ 2ـ2

صرف نظر از میزان موافقیت دیوان کیفری بین المللی در محاکمه متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی در 

ی مزبور، اقدام شورای امنیت در ارجاع این وضعیت ها به دیوان کیفری بین المللی از ابعاد مختلف حائز کشورها

اهمیت است. نخست این که اصرار شورای امنیت بر مقابله با تهدید صلح و ا منیت بین المللی با توسل به یک ساز 

ای یوگسالوی سابق و رواندا در نظام حقوق قضایی، تحکیم رویه ایی است که با تشکیل دادگاه ه -و کار حقوقی

بین الملل شکل گرفت که به طور قطع باید گفت، این شیوه مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی می 

تواند جایگزین مناسبی برای اقدامات نظامی باشد. دوم این که توسل شورای امنیت به قدرت حقوقی منشأ گرفته 

سازمان ملل و اجرای این قدرت از طریق ساختارهای قضایی در سطح بین المللی، گام مؤثری  از فصل هفتم منشور
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برای مقابله با وضعیت های مشابه تهدید کننده یا ناقص صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. وانگهی 

م حقوقی برخوردار از تعقیب سران و مقامات عالی دولت های ناقض صلح و امنیت بین المللی با توسل به یک نظا

حمایت دولت ها، به خصوص اعضاء سازمان ملل متحد به مراتب سهل تر، کم هزینه تر و عادالنه تر از شیوه های 

نظامی است که قبل از آن در کشورهای از جمله افغانستان و عراق به بهانه مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت 

قضایی تا حدی مانع سوء  -ابله با این عوامل از طریق یک نظام حقوقیبین المللی صورت گرفته است. زیرا مق

استفاده دولت های قدرتمند شده که به بهانه مبارزه با تهدید صلح و امنیت بین المللی وضعیت های موجود را 

ستن مصادره به مطلوب نموده و از انها برای پیشبرد سیاست های خود بهره می گیرند. از سوی دیگر همواره »ش

خون با خون« از جمله قاعده های مذموم بشری است. توسل به اقدامات نظامی برای مقابله با تعهدات علیه صلح 

و امنیت بین المللی، خود ممکن است ایجاد کننده ی زمینه ی نقض قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق 

رسیدگی های قضایی و نیز تساوی تابعان بشردوستانه بین المللی باشد. مضافاً همواره استقالل و بی طرفی در 

قانون نزد مراجع قضایی از اصولی هستند که طیعت و ساختار این مراجع اصرار بر اجرای آنها دارند. لذا می توان 

امیدوار بود که در برخورد با عوامل ناقض یا تهدید کننده ی صلح و امنیت جهانی به نسبت اقدامات سیاسی و 

قضایی کمتر تمایل به گزینشی عمل کردن داشته باشند. از سویی  -ی، ساختارهای حقوقیتوسل به عملیات نظام

دیگر، مجموع این عوامل می تواند برای جلوگیری از ایجاد وضعیت های تهدید یا نقض کننده ی صلح و امنیت 

لح و امنیت با بین المللی، نقش بازدارندگی بیشتری داشته باشد. چه این که اگر تعقیب و محاکمه ناقضان ص

سهولت و توسل به اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی بین المللی صورت گیرد، برای مجرمان بالقوه بین 

المللی عاملی بازدارنده محسوب می شود. شایان ذکر است، این امید زمانی تحقق پیدا می کند که شورای امنیت 

ت گزینشی، با در نظر گرفتن اصول و مبانی حقوقی نسبت به سازمان ملل متحد به دور از تأثرات سیاسی و اقداما

 ارجاع وضعیت ها به دیوان کیفری بین المللی اقدام کند.

اما چنانچه اتخاذ تصمیمات شورای امنیت به صورت گزینشی و تبعیض آمیزباشد، امیدی که به شکل دیگری 

و کار ارجاع شورای امنیت ظهور پیدا کرده، به جنبش قضایی بین المللی برای مقابله با بی کیفری با ایجاد ساز 

سردی می گراید. در حال حاضر وضعیت های مختلفی در سراسر دنیا شکل گرفته است که وقوع جنایات تحت 

صالحیت دیوان در آن ها محرز است. اما شورای امنیت سازمان ملل اقدام جدی در این خصوص نکرده است. 

افغانستان، یمن و بحرین از جمله مصادیق بارز آن هاست. این در حالی است  وضعیت های فلسطین اشغالی، عراق،

که شورای امنیت با مقاصد سیاسی برای رسیدگی به مواردی بسیار خاص مثل مسأله ترور رفیق حریری در لبنان 

مللی منافع به ساز و کار های بین المللی متوسل شده است. اگر محور واکنش سازمان ملل به وقوع جنایات بین ال

کشورهای عضو دائم سازمان ملل باشد، امیدی به اجرای عدالت کیفری بین المللی نیست. البته نباید این واقعیت 

را نادیده گرفت که شورای امنیت سازمان ملل مسئول تحقق عدالت کیفری نیست بلکه وظیفه اصلی این سازمان 

ا چنانچه اجرای عدالت کیفری را ساز و کار مناسبی تالش جهت حفظ صلح و تحقق امنیت بین المللی است. ام

جهت تحقق صلح و امنیت بین المللی بدانیم، انتظار است که در توسل به این ساز و کار، نگاه به وضعیت های 



 17 /....عه ن المللی در توسبی رای امنیت و دیوان کیفریتعامل شو / 19 شماره/معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 
 

 2011ناقض صلح و امنیت بین المللی نگاهی مساوی و عادالنه باشد. به عنوان مثال، در جریان وقایع سال 

همان اندازه که ارجاع وضعیت لیبی ستودنی است، عدم ارجاع وضعیت بحرین و یمن ناامید  کشورهای عربی، به

 کننده است.

 حق تعلیق تحقیق یا تعقیب شورای امنیتـ 3

ارتباط سازمان ملل و دیوان کیفری بین المللی منحصر به حق ارجاع وضعیت مشتمل بر جنایات موضوع صالحیت 

ای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را در تعلیق تحقیق یا تعقیب این دیوان نبوده، زیرا ممکن است شور

اساسنامه ی دیوان »شورای امنیت اگر در اجرای فصل  16جنایت تشخیص دهد. بر این اساس به موجب ماده ی 

عقیبی منشور ملل متحد با صدور قطعنامه ای از دیوان درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب نماید، هیچ تحقیق یا ت 7

ماه شروع شود یا ادامه یابد، این درخواست به موجب همان شرایط  12به موجب این اساسنامه نمی تواند به مدت 

 قابل تجدید توسط شورای امنیت است.«

گرچه به طور کلی ارتباط بین دو سازمان نشان حمایت جامعه بین المللی از دیوان تلقی شده و مظهر اقتدار و 

اما این شیوه ی ارتباط مورد بحث بوده و از همان ابتدا موجبات  ( 208:  1۳9۳میرزایی ، ) مشروعیت آن است.

نگرانی حقوقدانان را فراهم نموده بود. زیرا این مقررات سب می شود فعالیت های قضائی دیوان به عنوان یک نهاد 

 مستقل قضائی تحت تأثیر روابط سیاسی قرار گیرد.

یته ی حقوق بین الملل پیش بینی شده بود؛ تا زمانیکه وضعیتی در چارچوب فصل در طرح ارائه شده از سوی کم

هفتم منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت تحت رسیدگی است، دیوان 

ب قرار کیفری بین المللی نمی تواند بدون اجازه ی این شورا جنایات واقع شده در طی این وضعیت را تحت تعقی

منشور سازمان ملل متحد میان شورای  12( ماده ی 1دهد. این مقررات مشابه رابطه ای است که به موجب بند )

امنیت و مجمع عمومی پیش بینی شده است. به موجب آن »تا زمانی که شورای امنیت در مورد اختالف یا 

مجمع عمومی در مورد آن اختالف یا  وضعیتی در حال انجام وظیفه است که به موجب منشور بدان محول شده،

 10وضعیت هیچ گونه توصیه ای نخواهد کرد مگر این که شورای امنیت چنین تقاضایی بکند.«

از آنجایی که شورای امنیت و مجمع عمومی ارگان های یک سازمان محسوب می شوند، این مقررات قابل توجیه 

امنیت، به عنوان یک ارگان سیاسی با دیوان کیفری بین  است. در حالی که پیش بینی مقررات مشابه میان شورای

المللی به عنوان یک ارگان قضایی مستقل، خالی از ایراد نیست؛ مگر این که مصلحت مهمتری این موضوع را 

مورد انتقاد  1996و کمیته مقدماتی  1995توجیه نماید. پیشنهاد یاد شده در جریان مباحثات کمیته ی موقت 

الفت ها مبتنی بر این استدالل بود که شروع رسیدگی در یک دادگاه بین المللی به عنوان یک نهاد قرار گرفت. مخ

 قضایی، نباید مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی یک رکن سیاسی باشد.

اساسنامه دیوان کیفری  16در واقع، بحث برانگیزترین جنبه رابطه میان دادستان و شورای امنیت را باید در ماده 

وجو کرد؛ چون قدرت شورای امنیت نسبت به دیوان کیفری بین المللی در این ماده ترسیم شده المللی جستبین 

 
10 - U. N charter Art, 12 (1) 
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است و رابطه شورای امنیت به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی با دیوان به عنوان مجری عدالت کیفری بین 

اوت در این خصوص و به واقع تعدیل طرح المللی تنظیم شده است. این ماده، حاصل توافق میان دیدگاه های متف

نخستین کمیسیون حقوق بین الملل است. دلیل وضع این ماده را می توان این گونه توجیه کرد که از آنجا که 

هدف دیوان کیفری بین المللی بیشتر همکاری در جهت تحکیم صلح و امنیت بین المللی است لذا به شورای 

را به عهده دارد، این اختیار داده شده است تا به موجب فصل هفتم منشور امنیت که مسئولیت اصلی این مهم 

سازمان ملل، به خاطر ایجاد هماهنگی بین عملکرد این دو رکن، هر زمان که تشخیص دهد اجرای عدالت، برای 

شریعت )صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز است، آن را به نفع حفظ صلح و امنیت جهانی به تعویق اندازد، 

بی شک این مانع، تا حدودی دیوان و به ویژه عملکرد دادستان را تحت انقیاد شورای امنیت  (65:  1۳90باقری، 

قرار می دهد در حالی که تحقق عدالت کیفری بین المللی در جامعه جهانی مستلزم رعایت برخی ویژگی هاست 

ه تشکیل می دهد. این نهاد باید در انجام دادرسی و که مهم ترین این ویژگی ها را اصل استقالل نهاد اعمال کنند

رسیدگی قضایی فارغ از نفوذ سیاسی و فشار قدرت اجرایی باشد تا بتواند کارکرد قضایی را طبق قانون به بهترین 

وابسته کردن دیوان به شورای امنیت به معنای آن است که عدالت کیفری  (16:  1۳91گلدوزیان، )شکل انجام دهد

سیاست قرار دهیم چرا که شورای امنیت همچنان یک ارگان سیاسی است. این در حالی است که حتی  را تابع

دیوان بین المللی دادگستری که خود از ارگان های ملل متحد است در رابطه اش با شورای امنیت بر این مهم 

ار دهد و این برای نهادی مانند تأکید داشته است که هر ارگانی می بایست قضایا را کامالً مستقل مورد بررسی قر

دیوان کیفری بین المللی که نه به جنبه های سیاسی یا بین الدولی قضایا بلکه صرفاً به ابعاد کیفری آن می پردازد 

  .به طریق اولی قابل اعمال است

درباره حقوق معاهدات اساسنامه می توانیم نگاهی به مقررات تفسیر کنوانسیون وین  16به منظور کشف مفهوم ماده 

این کنوانسیون، معاهدات باید با حسن نیت مطابق با معانی متعارفی که باید به  ۳1بیاندازم. با توجه به ماده 

اصطالحات آن در سیاق متن و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود مورد تفسیر قرار گیرد. با بررسی دقیق 

شرایط اعمال این ماده به ذهن می رسد. به عنوان مثال مشخص نیست  اساسنامه، سؤاالتی در خصوص 16تر ماده 

که ایا این ماده می تواند نسبت به گروهی به طور عام یا پیشاپیش نسبت به افرادی که ممکن است در آینده 

 توسط دیوان تحت تحقیق و تعقیب قرار گیرند، اعمال گردد.

ابهام مواجه می سازد. در چنین شرایطی، مطابق با کنوانسیون بروز چنین سؤاالتی مقصود واقعی این ماده را با 

وین، از وسایل تکمیلی تفسیر از جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده می توان به منظور 

ند در تأیید معنای متخذه اجرای مقررات تفسیر بهره برد. مفهوم این ماده نیز می تواند با مالحظه پیش نویس س

کنار مقدمه آن احراز گردد. در واقع مقدمه معاهده بین المللی اغلب در فهم اهداف کلی سند بسیار مهم است. در 

نسبت به آن می تواند اعمال شود بیان شد. به عنوان مثال،  16کنفرانس رم نمونه ای از وضعیتی که مکانیسم ماده 

ان تحت تحقیق قرار دارد حضورش در مذاکرات صلح ضروری جایی که دیکتاتور یک کشور در زمانی که توسط دیو

است. در نتیجه در پرونده ای از این نوع، الزم است تا به منظور تضمین پذیرش حل و فصل صلح آمیز منازعه، 
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اجرای عدالت برای مدتی به تعویق افتد. پس باید خاطر نشان کرد که اعمال این ماده مرربوط به موارد بسیار 

است و نمی توان تصور کرد که شورای امنیت اغلب خواستار تعلیق تحقیق یا تعقیب بر مبنای این ماده استثنایی 

اساسنامه قصد دارد تا به پرونده های خاص  16از اساسنامه شود. از این مطالب این نتیجه ممکن می شود که ماده 

ود آید، پاسخ دهد و لذا در مواردی که در زمانی که تعارضات موقتی بین تحقیقات دیوان و مذاکرات صلح به وج

اعضای شورای امنیت معتقد باشند که به عنوان نمونه، تعقیب یک جنایتکار جنگی می تواند مخل صلح و امنیت 

بین المللی باشد یا این که شورای امنیت را از پیشبرد اهدافش برای فیصله مسالمت امیز اختالفات محروم کند، 

منشور ملل صادر کند و دیوان را از پیگیری موضوع منع  7قطعنامه ای به موجب فصل  شورا این حق را دارد که

کند. به نظر می رسد درخواست تعلیق رسیدگی از سوی شورای امنیت مستلزم آن است که در رابطه با شرایطی 

جود بوده، که در زمان ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت یا دولت ها یا شروع به تحقیق توسط دادستان مو

آقایی جنت ) تغییر اساسی صورت گرفته باشد تا تصمیم به درخواست تعلیق از سوی شورای امنیت را توجیه کند

اساسنامه دیوان بهره برده  16شورای امنیت تا کنون دوبار از اختیار خود به موجب ماده  (10۳:  1۳91مکانی، 

را علیه صالحیت دیوان  S/RES/1422 (2002)ه ای )شورای امنیت ملل متحد قطعنام 2002ژوئیه  12است. در 

کیفری بین المللی تصویب نمود که از اعمال صالحیت دیوان در خصوص تعقیب و بازجویی نیروهای حافظ صلح 

متعلق به دولت های غیر عضو اساسنامه رم که در عملیات حفظ صلح در بوسنی و هرزگوین شرکت کرده بودند 

 S/RES/1487ژوئن ) 12در  1487ی کرد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه به مدت یک سال جلوگیری م

 را برای دوازده ماه دیگر تجدید کرد. 1422( قطعنامه 2003 (2003)

همان طور که در مورد ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت گفته شد، دخالت نهادی سیاسی در روند کار یک 

گاهی به عملکرد گذشته ی شورای امنیت این واقعیت را روشن محکمه قضایی نگران کننده است. به خصوص ن

می کند که تصمیمات این شورا متأثر از ارتباطات سیاسی و تحت نفوذ قدرت های بزرگ اتخاذ می شود. نگرانی 

نیت به امر اجرای عدالت می از آن جا تشدید می شود که »این مر به منزله تسری حق وتو موجود در شورای ا م

زیرا »کشورهای عضو دایم شورای امنیت می توانند یک جانبه با توسل به حق  (92: 1۳89میرزایی گنجه،  )باشد.

منشور سازمان ملل، هرگونه تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت را رد کنند.« این  27وتوی خود به موجب ماده 

الل و بی طرفی دو رکن جدایی ناپذیر شیوه دخالت و اعمال نفوذ در روند انجام وظیفه یک نهاد قضایی که استق

آن محسوب می شوند، نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت. به هر حال، جهت آشنایی بیشتر با این ساز و کار، 

 بررسی منا، شرایط و پیامدهای آن ضروری است.

 مبنای حق درخواست تعلیقـ 1ـ3

 7ر مورد حق ارجاع این شورا گفته شد، فصل مبنای حق درخواست تعلیق از طرف شورای امنیت، همانند آنچه د

اساسنامه دیوان شیوه اعمال آن به موجب قطعنامه  16منشور سازمان ملل متحد است. بر این اساس در صدر ماده 

منشور صادر می شود. همچنین، این حق نیز  7ای قید شده است که از سوی شورای امنیت در اجرای فصل 

اجرای رسالت شورای امنیت دایر بر حفظ صلح و امنیت بین المللی به آن شورا همانند حق ارجاع، در راستای 
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واگذار شده است. بر این اساس، شورای امنیت هنگامی می تواند این حق را اجرا نماید، که هدف از اجرای آن 

لیق اجرای حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. با این وصف چنانچه حفظ صلح و امنیت بین المللی منوط به تع

عدالت کیفری باشد، اساسنامه ی دیوان مقرر داشته است که اجرای عدالت کیفری به نفع صلح و حفظ امنیت، 

معلق شود. با توجه به این که هدف از اجرای عدالت کیفری در سطح بین المللی نیز تحقق صلح بیان شده است، 

قابل تصور است که تعلیق تعقیب ناقضین صلح بین  این موضوع قابل توجیه است؛ اما پرسش مهم این است که ایا

المللی، سبب حفظ صلح و امنیت شود؟ به دیگر سخن آیا ممکن است که اجرای عدالت در مورد جنایتکاران بین 

المللی سبب تهدید یا نقض صلح شود؟ گذشته از این، اگر بپذیریم که صلح بین المللی با عدم تعقیب جنایت کاران 

، وجدان جریحه دار شده جامعه بشری در پی ارتکاب این جنایات، چگونه قابل ترمیم است؟ از قابل تحقق است

نظر برخی حقوقدانان چنین استنباط می شود که الزامی بر وجود علت مستقیم بین تعلیق تحقیق یا تعقیب با 

ه ی سیاسی یا واقعی موضوع تهدید یا نقض صلح و یا عمل تجاوز وجود ندارد؛ بلکه شورای امنیت می تواند به سابق

منشور می گنجد.  ۳9استناد نماید که مرتبط با مسأله مورد رسیدگی در دیوان باشد و این مسأله در قالب ماده ی 

در هر صورت شورای امنیت نمی تواند خارج از چارچوب مقررات منشور خود، اقدام نماید. بر این اساس در هر 

تحقیق یا تعقیب بگیرد این تصمیم خود دایر بر این که مرتبط با مقررات  موردی که این شورا تصمیم به تعلیق

منشور است، ارایه دلیل توجیه کننده ضروری است. اگر مبنای حق تقاضای تعلیق به نحو فوق توجیه  7فصل 

 اساسنامه دیوان فراتر از مقررات منشور ملل متحد سبب توسعه ی وظایف شورای امنیت شده 16نشود، ماده ی 

است، این امر غیر ممکنی است، زیرا توسعه ی اختیارات شورای امنیت منوط به اصالح منشور سازمان ملل است 

منشور مورد قبول دو سوم اعضای مجمع عمومی قرار گیرد، به نحوی  108و این اصالحات باید به موجب ماده ی 

درخواست تعلیق از سوی سازمان ملل در  که اعضای دایم سازمان ملل نیز جزء این دوسوم باشند. بنابراین حق

 چارچوب این سازمان و دارای شرایط خاصی است که به بررسی آنها در پرتوی یک مصداق عملی می پردازیم.

 مبنای اختیار شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیبـ 1ـ1ـ3

وجو همان رابطه میان صلح و عدالت جستمبنای اختیار شورای امنیت در تعلیق تحقیق یا تعقیب کیفری را باید در 

کرد. همانگونه که گذشت صلح و امنیت پایدار بدون استقرار عدالت به مفهوم عام و عدالت کیفری به طور خاص 

محقق نخواهد شد، لیکن در شرایط خاصی ممکن است اصرار بر اجرای سریع عدالت خطر بروز اختالل در صلح و 

داشته باشد که این خود می تواند زمینه اجرای عدالت را از بین برده یا تضعیف نماید. امنیت را به همراه یا در پی 

به سخن دیگر درست است که عدالت در مقایسه با صلح از مقامی باالتر و واالتر برخوردار است و به مثابه غایت به 

چندان میسر نخواهد بود، وانگهی شمار می رود، لیکن در فضای عاری از صلح و امنیت استقار و بلکه اجرای عدالت 

در محیط ناامن و محروم از صلح زمینه ارتکاب جرایم و جنایات بیشتر فراهم می گردد. اما بدیهی است این توجیه 

نباید تبدیل به بهانه ای شود جهت ایجاد مانع بر سر راه دیوان کیفری ین المللی به گونه ای که آن را به یک نهاد 

عقیم بدل سازد. از همین رو، مؤسسان این دیوان بر این باور بوده اند که تنها در شرایط قضایی کم خاصیت یا 

 خاص و با رعایت حدود مقرر، چنین اختیاری برای شورای امنیت پذیرفتنی است.
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اساسنامه باید با توجه به فلسفه وجودی این مقرره تفسیر و اجرا شود. مفاد این  16بنابراین مفاد مقرر در ماده 

ماده چنین است: هرگاه قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شود و 

از دیوان درخواست شود تا  تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید، هیچ تحقیق و تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی 

ه موجب همان شرایط توسط شورای امنیت قابل تواند به مدت دوازده ماه شروع شود یا ادامه یابد. این درخواست ب

 تجدید است.

 شرایط تعلیق تحقیق و تعقیب ـ 2ـ1ـ3

تعلیق تحقیق و تعقیب منوط به شرایطی است: نخست این که باید تحقیق و تعقیبی در دادسرای دیوان در جریان 

مقدماتی انجام داده و تصمیم به  باشد تا بتوان مانع ادامه آن شد یا این که دادستان پیرامون وضعیتی بررسی های

ماه به تأخیر اندازد در  12شرروع تحقیق پیرامون آن را داشته باشد تا با درخواست تعلیق، آغاز آن را برای مدت 

حالی که در مورد نیروهای حافظ صلح هیچ گونه وضعیت یا پرونده ای نزد دیوان مطرح نشده بود تا بتوان مانع 

فرض کردند که ممکن است در خصوص جنایات ارتکابی توسط حافظان  1422ر قطعنامه آغاز یا ادامه آن شد. د

صلح دول غیر عضو تحقیق و تعقیبی در آینده توسط دادستان دیوان صورت گیرد. در نتیجه این قطعنامه به 

این  شورای امنیت در 1422تحقیق یا تعقیب موردی که نزد دیوان مطرح باشد مربوط نمی شود، لذا قطعنامه 

 مطابقت ندارد. 16خصوص با ماده 

دوم این که تحقیق و تعقیب مربوط به وضعیتی باشد که دست کم تهدید علیه صلح تلقی شود؛ مهمترین شرطی 

که در درخواست تعلیق تحقیق و تعقیب از سوی شورای امنیت باید رعایت شود، این است که تصمیم شورا باید 

شود. بدین ترتیب که شورای امنیت باید شروع به تحقیق و تعقیب را به  بر طبق فصل هفتم منشور ملل اتخاذ

منشور ملل، تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز تشخیص دهد و احراز کند که شروع به  ۳9موجب ماده 

اید رسیدگی یا ادامه آن وضعیت از طرف دیوان، صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. در این رابطه ب

دکترین نامحدود بودن صالحیت شورای امنیت را در حوزه تفسیر موسع از عناوین تهدید علیه صلح، نقض صلح و 

؛ اصغریان ، گلدوزیان) عمل تجاوز را به عنوان یک مانع پایدار در تحقق عدالت کییفری بین المللی محسوب کرد

1۳91  :17)  

اساسنامه  16سوم: تصمیم باید در قالب قطعنامه ای منطبق با فصل هفتم منشور اتخاذ و به دیوان ابالغ شود. ماده 

ایجاب می کند که قطعنامه ای به موجب فصل هفتم منشور توسط شورای امنیت پذیرفته شود. چنین تصمیم 

بررسی قرار گرفته و به طور قطعی به  رسمی تضمین می کند که موضوع از نظر شورای امنیت به طور جدی مورد

این مالحظه منتهی شده که رسیدگی به پرونده در دیوان، مسأله تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را مطرح 

 می کند. 

آنچه که نهایتاً طرفداران تأسیس دیوان مستقل را وادار به قبول این امر نموده است شاید این باشد که این گونه 

ورای امنیت هر وقت بخواهد بتواند آن اختیار را اعمال کند چرا که باید تصمیمش را مستند به فصل نیست که ش

عضو شورای امنیت که در  9هفتم منشور کند که این بدین معنی است که برای تصویب این قطعنامه، رأی 
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تعلیق فعالیت دیوان شود،  برگیرنده پنج عضو دائم آن باشد، الزم است. بنابراین یک عضو دائم می تواند مانع

 همانگونه که هفت عضو غیر دائم می توانند با مخالفت خود مانع آن گردند.

 اختیار دیوان در قبول یا رد درخواست تعلیقـ 3ـ1ـ3

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آیا قطعنامه شورای امنیت مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق و 

الزام ایجاد می کند؟ نگارنده معتقد است پاسخ به سوال فوق به نحوه ی تفسیر ما از این ماده  تعقیب برای دیوان

به ویژه کلمه ی »درخواست« در ماده مذکور بستگی دارد. در صورتی که استنباط از کلمه ی »درخواست« ذکر 

ر نباشد، در این صورت منشو ۳9اساسنامه، چیزی بیش از یک توصیه نامه صرف بر طبق ماده  16شده در ماده 

می توان این حق را برای دیوان قایل شد که در رد یا قبول این درخواست شورای امنیت مختار باشد. در این 

صورت دول عضو سازمان ملل نیز الزامی برای کمک به اجرای این درخواست شورای امنیت نخواهند داشت. تفسیر 

داشت این است که چنانچه این تقاضا چیزی بیش از یک توصیه دیگری که می توان از این واژه ی »درخواست« 

صرف و در حد تصمیم باشد، دولت های عضو و نیز غیر عضو اساسنامه به واسطه عضویتشان در سازمان ملل، بر 

منشور ملل متعهد هستند که تصمیمات شورای امنیت را اجرا کنند. بنابراین در صورتی که خصیصه  25اساس ماده 

ور بودن را برای این تقاضای شورا قایل شویم، دیوان نیز متأثر از این تصمیم گردیده و شاید بتوان ادعا کرد الزام آ

که دیوان نیز هرچند غیر مستقیم به سان اعضای سازمان ملل ملزم به تبعیت از تصمیمات شورای امنیت شده 

مل آید که  دیوان حق دارد تقاضای شورای اساسنامه به ع 16است، لذا حتی در فرضی که این استنباط از ماده 

امنیت را رد کند، باز این کار سبب افزایش احتمال ادامه تحقیق و تعقیب نمی گردد. چرا که اگر دولت ها متهمان 

را به دیوان تحویل ندهند، دیوان هم نمی تواند به تخلفات آنها رسیدگی کند. دلیل دولت ها در عدم همکاری با 

 منشور ملل می باشد. 10۳و  25ت مفاد قطعنامه مطابق با تعهداتشان در مواد دیوان نیز رعای

در برداشت نخست، تصمیم نهایی برای پذیرش یا رد درخواست شورای امنیت با دیوان است. بی شک این با فلسفه 

بر قانون، ی استقرار دیوان جهت محاکمه جنایتکاران و نیز با اصول حقوق کیفری چون اصل برابری همه در برا

عدم مصونیت قضایی برای متهمان ولو برای مدت موقت و به ویژه اصل استقالل دیوان و دادستان نزدیک تر و در 

نهایت به نفع جامعه بین المللی در استقرار عدالت کیفری بین المللی خواهد بود. اما در برداشت دوم، در واقع این 

« خود به دیوان، تصمیم نهایی را بدون قایل شدن هیچ گونه شورای امنیت است که در پوشش »ارائه درخواست

اختیاری برای دیوان در پذیرش یا رد آن درخواست اتخاذ می کند و برای تمام کشورها اعم از عضو دیوان یا غیر 

اساسنامه و به طور خاص از کلمه »درخواست«،  16عضو آن الزام ایجاد می کند. پذیرش چنین استنباطی از ماده 

اعتبار دیوان لطمه جدی خواهد زد. از سوی دیگر می توان گفت همانگونه که دادستان در شروع به بررسی  به

مقدماتی در نتیجه ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، به موجب اساسنامه دیوان، و نه قطعنامه شورای امنیت، 

، و در ادامه پس از بررسی معیارهای ملزم به شروع بررسی مقدماتی می شود نه قطعنامه ارجاعی شورای امنیت

اساسنامه، این دادستان است که درباره شروع یا عدم شروع به تحقیق و تعقیب تصمیم می  5۳مندرج در ماده 
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اساسنامه،  16گیرد و لذا هیچ الزامی برای دادستان در شروع به تحقیق وجود ندارد، چگونه می توان گفت که ماده 

 ت قطعنامه شورای امنیت می کند؟دادستان را ملزم به رعای

مسأله دیگر این است که شورای امنیت چگونه می تواند برای سازمان بین المللی دیگری تصمیم الزام آور بگیرد؛ 

شورای امنیت از یک سازمان قضایی بین المللی تقاضا می کند تا تعقیب را شروع نکند یا ادامه ندهد، حال این 

اضای شورای امنیت را مورد بررسی قرار دهد و در نتیجه، آن را رد یا قبول کند. در مرجع قضایی است که باید تق

صورتی که دیوان با درخواست شورای امنیت موافق باشد، دولت ها مؤظف به رعایت خواسته شورای امنیت هستند 

مکاری کنند، چرا که و در غیر این صورت باید به تصمیم دیوان احترام گذاشته و با دادستان در انجام وظایفش ه

(، مفید این معنا خواهد بود. این تفسیر مانع هرگونه Requestاساسنامه با استفاده از واژه »درخواست« ) 16ماده 

سوء استفاده های احتمالی از سوی شورای امنیت خواهد شد و تأییدی است بر اصل استقالل دیوان در رسیدگی 

آنجا که هیچ تحقیق یا تعقیب کیفری بدون همکاری ارکان ملل متحد هایش خواهد بود. لیکن از سوی دیگر، از 

و دول عضو دیوان که طبعاً از اعضای ملل متحدند امکان پذیر نخواهد بود، اصرار بر این موضع آرمان گرایانه و به 

ان دیوان دور از واقعیات جامعه بین المللی به نظر می رسد. شاید با توجه به همین واقعیت بوده است که مؤسس

چنین آورده اند که با درخواست شورای امنیت هیچ تطبیق یا تعقیبی آغاز نخواهد شد یا ادامه  16در متن ماده 

 پیدا نخواهد کرد.

در خصوص این که مخاطب قطعنامه های درخواست تعلیق چه مقامی در دیوان می تواند باشد، دو نظر قابل ارائه 

آنجا که مخاطب قطعنامه های ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، دادستان دیوان است. یک نظر این است که از 

است و در ادامه نیز شورای امنیت با این درخواست مانع عملکرد دادستان در تحقیق و تعقیب می شود، از این رو 

هد تا تحقیق و یک احتمال وجود دارد که مخاطب این قطعنامه دادستان باشد و شورای امنیت از دادستان بخوا

تعقیب را انجام ندهد. نظر دیگر این است که مخاطب این گونه قطعنامه ها در دیوان رئیس دیوان کی باشد، این 

 موضوع صرفاً جنبه شکلی داشته و به نظر فاقد اهمیت ماهوی قابل بحث است.

 1422شرایط و پیامد های درخواست تعلیق با تکیه بر قطعنامه ـ 2ـ3

 1422درخواست تعلیق با تکیه بر قطعنامه شرایط ـ 1ـ2ـ3

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که تقاضای شورای امنیت در قالب  16اولین شرط برای اعمال ماده 

قطعنامه ای به تصویب این شورا رسیده باشد و به دیوان ابالغ شود. در طی بحث های مربوط به تدوین اساسنامه 

بود، که حق مزبور برای هریک از اعضای دایم شورای امنیت پیش بینی شود، به نحوی که رم، این موضوع مطرح 

اساسنامه  16هریک از آنها بتوانند به تنهایی درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق بنمایند. اما نهایتاً به موجب ماده ی 

 مقرر شد که اعمال این حق از سوی شورای امنیت به موجب قطعنامه باشد.

، هرگونه تحقیق یا تعقیب در مورد 2002جوالی  12، مورخ 1422امنیت سازمان ملل به موجب قطعنامه  شورای

وضعیتی که ممکن است در طی آن نیروهای حافظ صلح تابع دولت های غیر عضو اساسنامه رم را که مرتکب 

 جنایات در صالحیت دیوان شده باشند، به مدت یک سال معلق کرد.
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فشار و تهدید ایاالت متحده آمریکا به قصد مصون نگه داشتن اتباعش از اعمال صالحیت دیوان  این قطعنامه در پی

کیفری بین المللی صادر گردید. طبق این قطعنامه شورای امنیت می تواند درخواست تعلیق تعقیب را طبق همان 

 ماه تمدید کند. 12شرایط از اول جوالی هر سال به مدت 

پیش نویس قطعنامه ای را پیشنهاد کرد که عمالً کلیه پرونده هایی که بر علیه هریک از اتباعش دولت امریکا ابتدا 

که در عملیات حفظ صلح تحت نظر سازمان ملل متحد مشغول هستند، به زمانی نامعلوم در آینده موکول شود، 

از پیشنهاد مزبور، دولت  مگر ان که شورای امنیت تصمیم دیگری اتخاذ کند. به دلیل عدم حمایت شورای امنیت

 %25وتو کرد و اعالم نمود که بودجه  2002ژوئن  ۳0امریکا قطعنامه تمدید عملیات صلح در بوسنی را در تاریخ 

شورای   (22۳:  1۳84استان، )از عملیات حفظ صلح سازمان ملل، که به عهده این کشور است را قطع خواهد کرد.

تن داد. از طرفی پیشنهاد دولت امریکا به شرح  1422صویب قطعنامه امنیت جهت خنثی کردن این تهدید به ت

فوق که متضمن مصونیت دائمی ارتش این کشور در طی عملیات حفظ صلح بود تا حد زیادی تعدیل و به موضوع 

پیش بینی شده در قطعنامه مورد بحث محدود شد، موضوع این قطعنامه عبارت است از مصونیت افراد تابع 

یر عضو اساسنامه که به عنوان نیروی حافظ صلح مشغول انجام وظیفه هستند. این تقاضا به موجب کشورهای غ

 به مدت یک سال دیگر تمدید شد. 200۳ژوئیه  1۳مورخ  1487قطعنامه 

شرط دیگری که در مورد تقاضای تعلیق سازمان ملل باید مورد توجه باشد و در قطعنامه های مزبور رعایت نشده 

ه تقاضای تعلیق باید مربوط به یک وضعیت مشخص و معین باشد نه به صورت کلی و مبهم صورت است، این ک

گیرد. جالب توجه ترین ویژگی این قطعنامه ها کلی بودن آن ها است. به نحوی که وضعیت مربوط را تعیین نکرده 

طرح نموده اند. بر این اساس اند. و به طور کلی تقاضای تعلیق جنایات احتمالی از سوی نیروهای حافظ صلح را م

اساسنامه قدری مشکل است؛ زیرا در آنها »پارامترهای شخصی، زمانی و مکانی  16تطبیق این قطعنامه ها با ماده 

صالحیت که دیوان باید در مورد آن ها تحقیق یا تعقیب خود را معلق نماید، مشخص نشده است. در صورتی که 

ین است که باید یک قضیه خاصی وجود داشته باشد و تحقیق و تعقیب در مواد برمی آید ا 16آنچه از مفهوم ماده 

آن با حفظ صلح و امنیت بین المللی در تعارض باشد تا بتوان تحقیق و تعقیب ان را متوقف کرد. لذا به نظر می 

این قطعنامه از نظر رسد شورای امنیت از اختیارات حاصله از اسانامه دیوان پا را فراتر گذاشته و مشروعیت قانونی 

 حقوقی قابل بحث و تردید است.

عالوه بر شرایط بیان شده، همانطور که پیشتر گفته شد، تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت باید در چارچوب 

اساسنامه زمانی برای شورای امنیت صالحیت ایجاد می کند که  16منشور باشد. بنابراین مقررات ماده  7فصل 

نقض شده باشد و یا عمل تجاوز صورت گرفته و یا اینکه در شرف انجام باشد و بتوان با تقاضای صلح تهدید یا 

تعلیق تحقیق یا تعقیب از آن جلوگیری کرد. در قطعنامه های مورد بحث این شرط نیز رعایت نشده است؛ در 

تابع کشورهای غیر عضو  حالی که شورای امنیت صرفاً امکان اعمال صالحیت دیوان در مورد نیروهای حافظ صلح

منشور سازمان ملل تلقی کرده  ۳9اساسنامه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی، به شرح مذکور در ماده 
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منشور سازمان ملل پیش بینی شده قدری  7است. در نتیجه تعلیق شرایط صدور این قطعنامه با آنچه در فصل 

 دشوار به نظر می رسد.

خطر محاکمه نیروهای دول غیر  -1بیان شده است که عبارتند از  1422ی توجیه قطعنامه دو دلیل عمده ای برا

امتناع ایاالت متحده از اعزام نیرو و در نتیجه سخت شدن مقابله با تهدیدات  -2عضو در دیوان کیفری بین الملل 

دام از این موارد نمی تواند ناقض صلح و امنیت بین المللی بدون حضور نیروهای آمریکایی. به نظر می رسد هیچ ک

از مصادیق تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی شود تا بتوان در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل صدور 

 قطعنامه مورد بحث را توجیه کرد.

و دیگر قطعنامه هایی که مقررات آن را تمدید کرده اند، خارج ازاختیار شورای  1422اگر بپذیریم که قطعنامه 

 27امنیت به شرح مقرر در فصل هفتم منشور سازمان ملل می باشد، نتیجه این است که حکم مندرج در ماده 

اسانامه دیوان، همه افراد  27اساسنامه دیوان یعنی فقدان مصونیت رسمی افراد نقض شده است. به موجب ماده 

رات اساسنامه می شوند و سمت بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی مشمول مقر

رسمی هیچ کس را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد. در صورتی که نتیجه ی اجرای قطعنامه های مورد 

بحث ایجاد مصونیت برای افرادی است که ممکن است به موجب مقررات اساسنامه دیوان مسئولیت داشته باشند، 

اساسنامه اجازه داده  16سازمان ملل و فراتر از آنچه در ماده در حالی که خارج از چارچوب فصل هفتم منشور 

شده است برای آنان مصونیت ایجاد شده است. این اقدام منجر به بی کیفری افراد مسئول جنایات بین المللی و 

 اقدامی مخالف اصول پذیرفته شده در اساسنامه رم است.

این قطعنامه با مقررات اساسنامه رم است؛ به این شرح که  مسأله ای که بیشتر نیاز به توضیح دارد، عدم سازگاری

اسانامه در پی آن است که شورای امنیت را قادر سازد تا با تصویب قطعنامه، صالحیت قضایی دیوان را  16ماده 

در یک حالت ویژه معلق نماید؛ بدین ترتیب، باید در هر مورد جداگانه تشخیص داد که آیا در شرایط و اوضاع و 

در صورتی که  ( 87:  1۳90آل کجباف،  ) استناد کرد یا نه. 16وال پرونده در دست رسیدگی باید به ماده اح

قطعنامه مورد بحث اعمال صالحیت دیوان را در مورد نیروهای حافظ صلح که تابعیت کشورهای غیر عضو اساسنامه 

اسانامه دیوان کیفری بین  16ت تدوین ماده را دارند به طور رسمی تعلیق می کند. از بررسی سابقه و شرح مذاکرا

المللی استنباط می شود که این ماده به قصد استثنا کردن گسترده ی افراد از اعمال صلحیت دیوان وضع نشده 

است؛ بلکه به عنوان یک ساز و کاری برای تقاضای تعلیق موردی در خصوص پرونده های خاص پیش بینی شده 

 است.

اسانامه برای صدور قطعنامه تعلیق تحقیق یا تعقیب رعایت شود، عبارت  16موجب ماده  آخرین شرط که باید به

از این است که تقاضای شورای امنیت به صورت دایم نبوده بلکه به صورت موقت و محدود به یک دوره ی زمانی 

مشکالت ناشی از  ماهه است. متأسفانه این دوره ی زمانی به صورت نامحدود قابل تمدید است. با این وصف 12

جمع آوری ادله، حمایت از شهود و قربانیان و شیوه نگهداری متهمان، پیامدهای قابل بحث تقاضای تعلیق تعقیب 
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در ادامه این مبحث پیرامون این پیامدها بحث خواهیم  1422محسوب می شوند که پس از بیان سرنوشت قطعنامه 

 کرد.

با همان مفاد یعنی تضمین مصونیت سربازان امریکایی  1487عنامه به موجب قط 200۳که در سال  1422قطعنامه 

و به طور کلی نیروهای تابع کشورهای غیر عضو اساسنامه شاغل در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، یک بار 

مورد موافقت شورای امنیت قرار نگرفت و تمدید نشد. آنچه سبب عدم تمدید  2004دیگر تمدید شده بود در سال 

قطعنامه و مخالف اعضای شورای امنیت سازمان ملل شد، رفتار نیروهای امریکایی در زندان ابوغریب بود. به این 

نحوی که کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل در این خصوص اظهار داشت با توجه به وضعیت زندان های عراق 

نظر نمی رسد. تمدید این قطعنامه با منطقی به  1422و مسائل پیش آمده در زندان ابو غریب تمدید قطعنامه 

 مخالفت جدی دولت های عضو شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد.

گرچه از آن تاریخ تا به حال، امریکا جهت تهیه پیش نویس قطعنامه جدید در این زمینه اقدام نکرده است اما 

به تصویب رسانید. به موجب این  مقررات مشابه ای 200۳در سال  1497شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 

قطعنامه مقامات و کارکنان کنونی و قبلی دولت های اعزام کننده نیرو که عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

اند، در رابطه با فعل یا ترک فعل ناشی یا مرتبط با نیروهای چند ملیتی یا نیروهای سازمان ملل متحد برای ایجاد 

ور انحصاری تابع صالحیت دولت فرستند هستند، مگر این که از سوی دولت فرستنده این صلح در لیبریا به ط

نیز وارد است؛ از  1497بر این بخش از قطعنامه  1422صالحیت انحصاری مرتفع شود. ایرادات وارده بر قطعنامه 

 گرفته شده است. اسانامه نیز در این قطعنامه نادیده 16ماهه مندرج در ماده  12جمله این که قید دوره 

 پیامدهای تعلیق ـ 2ـ2ـ3

اساسنامه، متوقف می کند.  16تقاضای شورای امنیت هرگونه تحقیق و تعقیب را در مدت تعیین شده در ماده 

منظور از تحقیق و تعقیب در این ماده از اساسنامه، هر اقدام از شروع تحقیقات دادستان تا مرحله ی صدور رأی 

عالوه بر این تعلیق نباید   (Bergsmo,2002.378 ) صدور رأی مشمول این امر نیست.را در برمی گیرد، ولی 

آشکارا نتیجه تعلیق را  16به معنای فلج نمودن کامل دیوان در ارتباط با وضعیت مورد نظر باشد، عبارات ماده 

تواند بررسی های اولیه را که منحصر به دو واژه »تعقیب« و »تحقیق« محدود می نماید. بنابراین دادستان می 

شعبه ی مقدماتی به او اجازه داده است انجام دهد. اگر غیر از این باشد اطالعات الزم از بین می رود و مراحل 

 بعدی تحقیق یا تعقیب با مشکل مواجه خواهد شد. لذا دادستان باید بتواند اطالعات مورد نیاز را جمع آوری کند.

اسانامه ابهامات زیادی را در پی دارد؛ جمع آوری ادله، حمایت از قربانیان جرم و  16 در هر صورت اطالق ماده ی

شهود، شیوه نگهداری متهمان در مدت تعلیق از جمله مواردی هستند که ضرورت دارد شیوه اقدام در مورد آنها 

موضوعات مزبور ایجاب روشن شود. در قواعد ایین دادرسی و ادله نیز به این موضوعات توجه نشده است. اهمیت 

 می کند که موضوع در کنفرانس بازنگری اساسنامه مورد توجه قرار گیرد. 
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 گیری نتیجه

های شورای امنیّت سازمان ملل متّحد، به دلیل اینکه منتسب به سازمان ملل متّحد است، تصمیمات و قطعنامه

از اقتدار و موضع باالیی برخوردار است،  گیرد و به همین دلیلالمللی قرار میآن مورد قبول همگان در عرصة بین

کند. از سوی دیگر، این المللی را پیدا میهای کیفری بینکه به همین واسطه توانایی ورود به معضالت و بحران

اقتدار و موضع قدرتمند برای حلّ مشکالت همراه است با ابزارهایی که شورای امنیّت در اختیار دارد و با توسّل به 

واند از مرحلة پیشگیری و تحریم اقتصادی وارد شده و حتّی تا اقدام نظامی و یا ارجاع پرونده به دیوان تآنها می

های المللی پیش رود. به همین دلیل است که امروزه شورای امنیّت در تمام مسائلی نظیر پروندهکیفری بین

ی دیگر در موضوعات جنایت جنگی، جنایت یوگسالوی، رواندا، لیبی، سوریه، فلسطین، سودان و بسیاری از کشورها

کشی، تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر مصادیقی که امنیّت و عدالت علیه بشریّت، نسل

کند نقش داشته است. همین توانایی و قدرت مطلق شورای امنیّت، گاه مورد سوءاستفادة المللی را تهدید میبین

یرد؛ این امر در کنار نقاط قوّت شورای امنیّت سازمان ملل متّحد برای ایجاد و تحقّق گهای بزرگ قرار میقدرت

توجّهی و یا برخورد دوگانه با دهد، که شامل بیالمللی، نقاط ضعف آن را تشکیل میعدالت و امنیّت کیفری بین

ربستان، بحرین و اسرائیل. های بزرگ ارتباط مطلوب دارند، نظیر عشرایط مشابه در کشورهایی است که با قدرت

گرفت های گذشته که مورد اجماع قرار میاین موضوع سبب شده است که عملکرد شورای امنیّت برخالف دهه

طرفانه و عدم تأثیرپذیری از منویّات رسد با انتخاب موضع بیها و تردیدهایی روبرو شود؛ به نظر میامروزه با چالش

از منظر صالحیت، حق ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت و حق شرایط خوتواند دوباره های بزرگ میقدرت

درخواست تعلیق تعقیب یا تحقیق از سوی آن قابل توجه است. زیرا حق اولی به نوعی عمالً برای دیوان ایجاد 

ب بر این اساس، با تصوی د را احیاء کند.صالحیت می نماید و دومی اعمال صالحیت دیوان را معلق می کنند. 

اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول 

 صالحیت دیوان پرداخته شد که شامل موارد ذیل است:

الف( ارجاع وضعیت هایی از جانب شورای امنیت که جنایات مشمول صالحیت دیوان در آن ارتکاب یافته است؛ 

تضمین همکاری دولت ها با دیوان توسط شورای امنیت که می تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت ب( تسهیل و 

کیفری بین المللی ایفا نماید؛ ج( تعلیق تحقیق یا تعقیب به درخواست شورای امنیت که می تواند مانع عملکرد 

 رم تجاوز.دادستان در تحقق عدالت کیفری بین المللی شود؛ د( نقش شورای امنیت در تعقیب ج

عدم لزوم رعایت پیش شرط های اعمال صالحیت در فرض ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت بدین معنی است 

که ارجاع شورای امنیت به دادستان بسیار قدرتمندتر و پرنفوذتر از ارجاع دولت ها و یا گزارش افراد، گروه ها و 

ن است. تنها نگرانی که ممکن است در خصوص این سازمان های غیر دولتی در مورد موضوعات خاص به دادستا

اختیار اعطایی به شورای امنیت پیش آید این است که شورای امنیت در ارجاع وضعیت هایی که در آن جرائم 

تحت صالحیت دیوان ارتکاب یافته و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است یکسان عمل نکند و بنا به پاره 

 اساسنامه استنکاف ورزد. 1۳ز ارجاع برخی وضعیت های واجد شرایط بند »ب« ماده ای مالحظات سیاسی ا
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اساسنامه نیز تهدیدی خطرناک به نظر می رسد زیرا  16اعطای اختیار فوق العاده به شورای امنیت مطابق با ماده 

حیت دیوان نسبت به ساخته و می تواند مانعی مهم در اعمال صال  اصل استقالل قضایی دادستان دیوان را متزلزل

جرائم بین المللی ایجاد می کند. این وضع دست کم آثار منفی انکار ناپذیری را برای جمع آوری ادله، تأمین و 

در واقع نقش برتری را برای شورای امنیت  16حمایت از شهود و نیز خطر قرار مظنونان را در پی دارد. مقرره ماده 

 ظ صلح و امنیت بین المللی را تأمین کند. قائل شده، به این منظور که هدف حف

 منابع و ماخذ

 کتب

 .میزان نشر تهران، کیفری، الملل بین حقوق ،1۳9۳ محمّدعلی، اردبیلی،

 .تهران اول، جلد فرهنگ، پیک جهانی، نوین نظم در امنیت شورای جایگاه و نقش  ،1۳87داوود، سید آقایی،

 .نشرمیزان تهران، کیفری، حقوق سازی جهانی و المللی بین کیفری دیوان ، 1۳94 ، فریدون جعفری،

 .دانش گنج نشر تهران، عمومی، الملل بین حقوق ، 1۳95 ، محمّدرضا بیگدلی، ضیایی

 پژوهش و مطالعات مؤسسه تهران، دوم، چاپ المللی، بین محاکمات عادالنه دادرسی ، 1۳90مصطفی، فضائلی،

 .دانش شهر حقوقی های

 امور وزارت انتشارات و چاپ موسسه متحد، ملل سازمان در حاکمیت مفهوم تحول  ، 1۳9۳سعید، گنجه، میرزایی

 .خارجه

 و المللی بین کیفری دیوان: در المللی، بین کیفری دیوان و متحد ملل سازمان  ،1۳89، سعید گنجه، میرزایی

 .تهران چهارم، چاپ خارجه، امور وزارت انتشارات( گرداورنده) حبیب آل اسحاق ایران، اسالمی جمهوری

 

 مقاالت و مجالت

 جنایت: امنیت شورای و المللی بین کیفری دیوان صالحیت تقارن نقطه» ، سجاد اختری، حسین، کجباف، آل

 .9 شماره اول، سال ملل، حقوق فصلنامه ،«تجاوز

 قضایی صالحیت از ICC اساسنامه عضو غیر های دولت صلح حافظ نیروهای معافیت ، 1۳84 کارستن؛ استان،

 حقوقی، مجله لسانی، الدین حسام سید ترجمه امنیت، شورای 1422 قطعنامه ابهامات -المللی بین کیفری دیوان

 .۳2 شماره ایران، اسالمی جمهوری المللی بین حقوقی خدمات دفتر

 مجله امنیت، شورای سوی از سودان دارفور وضعیت تعلیق احتمال ارزیابی ،1۳91 حسین، مکانی، جنت آقایی

 .41شماره المللی، بین حقوقی

 تحقیقات مجله زاده، بیگ ابراهیم ترجمه متحد، ملل سازمان و کیفری المللی بین دیوان روابط ، 1۳91 انال؛ پورجیا،

 .40 شماره بهشتی، شهید دانشگاه حقوق دانشکده حقوقی،
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 بین کیفری دیوان به المللی بین های جنایت ارجاع ، 1۳91 سکینه، اجارگاه، و پور خانعلی مجتبی؛ پور، جانی

 دوره ، شناسی جرم و جزا حقوق نامه ویژه حقوقی، مطالعات مجله آن، آثار و امنیت شورای توسط (ICC) المللی

 شماره دوم،

 المللی بین کیفری عدالت و امنیّت ایجاد در متّحد ملل سازمان امنیّت شورای تأثیر ، 1۳99 ، امرالدین ، حجازی

 .سوم و سی شماره نهم، دوره کیفری، حقوق پژوهش ،

 شماره حقوقی، های پژوهش مجله امیدها، و ها بیم: المللی بین کیفری دیوان استقرار ، 1۳91 قاسم، سید زمانی،

2، 

( سودان) عمرالبشیر پرونده پرتو در المللی بین کیفری دیوان در صلح و عدالت ناسازواری ، 1۳90 ، حسین سواری،

 .58 شماره بیستم، سال راهبر، فصلنامه ،

 های شرط پیش مورد در نظرها اختالف: المللی بین کیفری دیوان صالحیت ، 1۳90 ، جواد محمد باقری، شریعت

 .26 ی شماره اداری، خدمات و قضایی علوم ی دانشکده حقوقی، های دیدگاه ی فصلنامه دیوان، صالحیت اعمال

 ،۳9 دوره حقوق، فصلنامه المللی، بین کیفری دیوان دادسرای در جنایات تعقیب آیین ، 1۳90 ، محمود صابر،

 2 شماره ترهان، دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده

 شماره حقوقی، مجله اقتصادی، های تحریم اعمال در امنیت شورای های محدودیت  ،1۳89منصور، سیری، فرخ

۳9. 

 قاسمی علی و محسنی فرید ترجمه المللی، بین کیفری دادگاه و امنیت شورای ، 1۳94. دی نیجل و رابرت کریر،

 .۳5 شماره اداری، خدمات و قضایی علوم دانشکده حقوقی، های دیدگاه قطعنامه

 کیفری، الملل بین حقوق منظر از آن نقش و امنیت شورای وتو، حق  ،1۳91قدرت، اصغریان، ایرج، گلدوزیان،

 .91شماره ششم، سال دادرسی، ماهنامه

 نشریة ، جهان کشورهای برابر در آن اقدام نحوة و متّحد ملل سازمان امنیّت شورای ، 1۳95 ، رضا زارنجی، عالی

 .2شمارة فقه، و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 حقوقی خدمات دفتر حقوقی، مجله قطینه، احمد ترجمه معاهدات، حقوق بر اجمالی نظری ، ،1۳90 براونلی؛ یان،

 .5 شماره ایران، اسالمی جمهوری المللی بین
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