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  المللي كيفري ديوان بينتعريف، عناصر و شروط اعمال صالحيت 
  نسبت به جنايت تجاوز

  » كامپاالنامهموافقت نگاهي به با«
 

  مكان حسين آقايي جنت
  

  چكيده 
شد تعريف جنايت تجاوز و  المللي كيفري منجر ديوان بيندر واپسين روزهاي كنفرانس رم كه به تصويب اساسنامه 

ه هر هفت سال يك بار بعد از شرايط اعمال صالحيت ديوان نسبت به آن به كنفرانس بازنگري محول شد ك
 رسيدگي به درخصوصاساسنامه رم، صالحيت ديوان ) د)(1 (5ماده . شود مياالجرا شدن اساسنامه تشكيل  الزم
 كرد كه ديوان زماني بر اين جنايت اعمال بيني پيش ديوان 5 ماده 2كن بند نايت تجاوز را به رسميت شناخت؛ لج

تعريف تجاوز و شروط اعمال صالحيت  اساسنامه، مقررات مربوط به 123 و 121كند كه مطابق مواد  صالحيت مي
  .  ديوان نسبت به آن تصويب شده باشد

ها بحث و گفتگوهاي  المللي كيفري بعد از سال  نخستين كنفرانس بازنگري ديوان بين2010 ژوئن 11سرانجام در 
ه شماره مفصل درچارچوب كميسيون مقدماتي براي تشكيل ديوان و گروه كاري ويژه درخصوص جنايت تجاوز، قطعنام

با وجود اين، .  را درخصوص تعريف جنايت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صالحيت ديوان با اجماع تصويب كرد6
  .  موكول گرديده است2017اعمال صالحيت واقعي ديوان، به تصميم كشورهاي عضو بعد از اول ژانويه 

ست؟ شرايط اعمال صالحيت ديوان ن چيه آسازند عناصر اينك سؤال اصلي اين است كه تعريف جنايت تجاوز و
ند؟ نقش شوراي امينت در احراز جنايت تجاوز چگونه تعيين شده است؟ اصالحات كنفرانس بازنگري در كامپاال كدام

  تا چه حد توانسته، به فرهنگ مصونيت پايان بخشد؟ 
تبيين تعريف، عناصر و شروط  زنامه كامپاال گرديد و نيتبه انعقاد موافق المللي كه منجر اقدامات بين مروري بر

  .است حاضر ه جنايت تجاوز موضوع نوشتهاعمال صالحيت ديوان نسبت ب
   المللي ، ديوان كيفري بينكامپاالموافقتنامه صالحيت تكميلي تجاوز،  جنايت: واژگان كليدي

 

.،مدير گروه حقوق دانشگاه چمران اهواز عضو هيأت علمي و نويسنده مسئول                                housein-aghaei@Yahoo.com 
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  مقدمه 
تجاوز ارضي و ، تعريف جنايت المللي كيفري ديوان بين تصويب اساسنامه درخصوصهنگام مذاكرات رم 

 تا واپسين روزهاي كنفرانس كه طوري به  نسبت به آن مورد اختالف جدي بود؛شروط اعمال صالحيت ديوان
رم كه به تصويب اساسنامه ديوان منجر شد تعريف جنايت تجاوز و شرايط اعمال صالحيت ديوان نسبت به 

رئيس اجالس نهايي . ه واقعاً كوتاه بود هم براي دستيابي به توافق در اين زمينالبته فرصت. آن مشخص نشد
فصل اختالفات راجع به اين موضوع را به وقت  حل را در اين ديد كه اعالم حل و كنفرانس رم، تنها راه

  . دكنديگري موكول 
 درخصوصاساسنامه، ديوان مزبور مطابق با مقررات اساسنامه ) د) (1 (5 نتيجه اين شد كه مطابق ماده 

كرد كه ديوان زماني بر اين   ميبيني پيش 1 اساسنامه5 ماده 2 بند اما ؛يت داشته باشدجنايت تجاوز صالح
 اساسنامه، مقررات مربوط به تعريف تجاوز و 1233و  1212كند كه مطابق مواد  جنايت اعمال صالحيت مي

اوز، بدين ترتيب، وظيفه تعريف جنايت تج. شرايط اعمال صالحيت ديوان نسبت به آن تصويب شده باشد
ه هر هفت عناصر آن و شروط اعمال صالحيت ديوان نسبت به اين جرم، به كنفرانس بازنگري محول شد ك

 . شود مياالجرا شدن اساسنامه تشكيل  سال يك بار بعد از الزم

گاندا تشكيل و كشور ادر در شهر كامپاال 2010 ژوئن 11 مي تا 31نخستين كنفرانس بازنگري از تاريخ 
يف جنايت تجاوز و تعيين عناصر آن، شروط اعمال صالحيت ديوان را نيز مشخص ساخته  ضمن تعركهشد 
 2017 جنايت تجاوز در اساسنامه رم به سال درخصوصبا وجود اين، اجراي اصالحات به عمل آمده . است

 مربوط به تعريف تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صالحيت ديوان نسبت به قطعنامه. موكول شده است

                                    

 جنايت و تعيين 
يد با مقررات مربوط در اين مقررات با. ص اين جنايت اعمال صالحيت خواهد كرد، تصويب شده باشد

متن .  را بر آن پيشنهاد كندتواند اصالحاتي هاي عضو مي يك از دولت الجرا شدن اين اساسنامه هر

تواند شامل فهرست  اين بازنگري مي. هاي پيشنهادي بر اين اساسنامه تشكيل خواهد داد ظور بررسي اصالحيه

بازنگري شركت 

  :ت ديوانجرائم مشمول صالحي. 5 ماده .1
  .جنايت تجاوز) ، د ) ...ـ الف1
 مقررات مربوط به تعريف اين123 و121ديوان زماني اعمال صالحيت خواهد كرد كه مطابق ماده ـ در مورد جنايت تجاوز 2

شروطي كه ديوان به موجب آن درخصو
  . منسوخ گرديده است2010 اساسنامه به موجب اصالحات سال 5 ماده 2ناگفته نماند بند . منشور ملل متحد هماهنگ باشد

  :هاي پيشنهادي اصالحيه. 121ماده  .2
ا ـ پس از گذشت هفت سال از الزم1

  .هاي عضو ابالغ خواهد كرد اصالحيه پيشنهادي بايد به دبيركل سازمان ملل تسليم شود كه وي آن را بالفاصله به كليه دولت
  :بازنگري در اساسنامه. 123ماده . 3
كند، يك  هاي عضو تعيين مي  دولتاالجرا شدن اين اساسنامه، دبيركل ملل متحد يا شخص ديگري كه مجمع ـ هفت سال پس از الزم1

كنفرانس بازنگري به من
شروط در كنفرانس توانند با همان  هاي عضو مي كنندگان در مجمع دولت كليه شركت.  باشد، اما محدود به آن نيست5جنايات مندرج در ماده 
  .كنند
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 مي

 هاي غير تدول
ع

. اي شده است هاي گسترده تصويب آن منجر به واكنشي حاضر به تصويب رسيده، اما ها  با اجماع دولت4آن
آن از  المللي از پذيرفتن تعريف تجاوز و تعيين شروط اعمال صالحيت ديوان بر نويسندگان حقوق كيفري بين

 مهم ياد 5تاريخي) فقيتمو( يك رويداد عنوان به 2010 ژوئن 11سوي كنفرانس بازنگري در رم در تاريخ 
كرد و آن را پايان   يك توافق تاريخي يادعنوان بهمون دبير كل سازمان ملل متحد از آن  كي  بان6.كنند مي

بسياري از كشورهاي جهان .  جهاني دانسته است در عرصه8پذيري  و آغاز فصل مسئوليت7عصر مصونيت
هاي غيردولتي بعد از توافق كامپاال اعالم   سازماندر مقابل، برخي. اند نيز از تعريف تجاوز حمايت كرده

پذيري به جا  راي ترك مسئوليت منافذي به،دكرها را عميق  نامه شكاف بين دولتموافقت كه اين اند كرده
   .گذارد

هاي   تعريف جنايت تجاوز و شروط اعمال صالحيت ديوان از پيچيدگي،نظران به اعتقاد تمامي صاحب
 ايجاد المللي كيفري ديوان بين مشكالتي را براي ، و رسيدگي به اين جرمشود ميب اساسنامه رم محسو

هاي گذشته صورت  نامه كامپاال نتيجه كارهاي مقدماتي فراواني بوده كه در دههموافقت دستيابي به 9.كند مي
 ،در اولين كنفرانس بازنگري. رود گرفته و گام مهمي در تكميل اساسنامه رم به شمار مي

  . دولتي نيز بدون حق رأي حضور داشتند غيرهاي  و سازمانامريكا  اياالت متحده نظير،ضو
 و تصويب اصالحات از سوي 2017نامه كامپاال به سال موافقتكه گفته شد، اجراي عملي مفاد  گونه همان

ضو اساسنامه، هاي ع به عبارت ديگر، مجمع دولت.  كشور عضو اساسنامه ديوان موكول شده است30
به نظر . اند  موكول ساخته2017اند و پويايي اين صالحيت را به سال  صالحيت ايستاي ديوان را پذيرفته

لندن، منشور توكيو و   منشور ملل متحد، منشورماحصل اساسنامه آمده است رسد آنچه در متن اصالحيه مي
زماني نسبت به جنايت تجاوز اعمال ديوان تنها . است مجمع عمومي سازمان ملل متحد 3314قطعنامه 

 كشور عضو 30 يك سال بعد از تصويب يا پذيرش اصالحات توسط  اين جنايتصالحيت خواهد كرد كه
                                                           

n RC/Res.6, adopted at the 13th plenary meeting on 11 June 2010, by 4. ICC Assembly of States Parties Resolutio

Consensus. Available at:www.ICC- cpi.int/menus/ASP/ReviewConference/Crime+of+Aggression.htm 

5. historic achievement  

6. Kress, Claus, “The Crime of Aggression before the first Review of the ICC Statute”, 20 Leiden Journal of 

International Law (2007), p. 851; Alamuddin, Amal and Philippa, Webb, “Expanding Jurisdiction over War Crimes 

under Article 8 of the ICC Statute”, 8 Journal of International Criminal Justice (2010), 1219; Kreb, Claus and Leonie 

von Holtzendorff, “The Kampala Compromise on the Crime of Aggression” 8 Journal of International Criminal 

Justice (2010), 1179. 

7. old era of impunity 

8. age of accountability 
9. Scheffer, David, “The Complex Crime of Aggression under the Rome Statute” 23 Leiden Journal of international 

Law, (2010), p. 897.e. Leiden Journal of international Law, 23 (2010), p. 897. 
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ارت

اين  ن،
مو

  .كردبه شرايطي 

  .يم پرداختفرانس بازنگري و برخي مباحث پيرامون آن خواه
 كامالً متمايز هالمللي دو مرحل  بين جنايت تجاوز در عرصهانگاري  جرم در مورد پيشينهرسد  نظر مي

 از كنفرانس رم تا ، وبل از كنفرانس رم

،  و دادگاه توكيو نيز از رويه دادگاه نورنبرگ پيروي كردالملل به رسميت شناخت وق بين اصول حقعنوان به
                                                          

 مطابق با اين ماده، و منوط به تصميم گرفته شده تواند ميديوان ). 2  مكرر15 ماده 2بند ( يافته باشد كاب
اساسنامه  هاي عضو كه براي پذيرش اصالحات در تي از دولت توسط همان اكثري2017بعد از اول ژانويه 

  ).2 مكرر 15 ماده 3بند  (دزم است، صالحيت خود را اعمال كنال
 و استترين شكل استفاده غيرقانوني از زور  ، شديدترين و خطرناكآن است كه جنايت تجاوز عقيده بر

وان مطلوب ـ جنايت تجاوز در اساسنامه ديبيني پيشدر نتيجه . شود المللي شناخته مي مادر ساير جنايات بين
كند كه اين جرم بدون مجازات رها   و اطمينان خاطر ايجاد مي10 زيرا جنبه پيشگيرانه دارد؛رسد به نظر مي
ؤثر خواهد بود ؟ زما اما تا چه حد اين تحول در پيشگيري از استفاده از زور نامشروع م11.نخواهد شد

 در 1928 البته يك مفهوم قديمي است كه از سال تجاوزكارانهممنوعيت جنگ .  كرد را روشن خواهدضوع
 نورنبرگ و توكيو بعد هاي دادگاه در  منشور ملل متحد گنجانده شده بود و در1945پيمان بريان كلوگ و در 

 آن را موكول ، در رم، اساسنامهني دوم نيز مورد تعقيب قرار گرفت؛ امااز جنگ جها
سپس . پردازيم ميالمللي  انگاري جنايت تجاوز در سطح بين  جرمهاين مقدمه كوتاه، ابتدا به پيشين بعد از

 به تحليل را مرور خواهيم كرد و سرانجامامه كامپاال موافقتناقدامات منتهي به پذيرش تعريف تجاوز در 
مقررات قطعنامه كن

به
انگاري جنايت تجاوز تا ق جرم:  پرداخته شودآنهاوجود دارد كه بايد به 

  .كنفرانس كامپاال
 

  المللي وز در اسناد بينانگاري جنايت تجا  جرمپيشينه. 1
انگاري كرد منشور دادگاه  المللي كه تلويحاً به جنايت تجاوز ارضي اشاره و آن را جرم شايد نخستين سند بين

  ياد12»عليه صلح«المللي نورنبرگ بود كه بدون تعريف جنايت تجاوز از آن تحت عنوان جنايت  نظامي بين
كمي بعد . شناخت 13»المللي جنايت عالي بين« را تجاوزكارانهگ دادگاه نورنبرگ نيز برپاكردن جن. كرده بود

 به موجب تجاوزكارانهيي دادگاه نورنبرگ اظهار داشت كه برپايي جنگ امريكااز آن رابرت جكسون دادستان 
با وجود آن كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد اصول نورنبرگ را . شود مي جرم شناخته 14رويه قضايي

 

   .داند اين قطعنامه را پيشگيري از وقوع اين جرم از سوي متجاوزان بالقوه مي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز هدف 3314 مقدمه قطعنامه .10
  .304، چاپ سوم، ص 1389تهران، انتشارات جنگل، .ترجمه حسين آقايي جنت مكان،  (المللي حقوق كيفري بينكريانگ ساك كيتي چايساري، .11

، تحريك يا مبادرت به جنگ سازي ايات عليه صلح، يعني برنامه ريزي، آمادهجن: كند منشور نورنبرگ اين جرم را چنين تعريف مي) 1 (6ماده. 12
  .المللي، يا مشاركت در يك برنامه يا طرح مشترك به منظور هريك از اعمال فوق تجاوزكارانه، يا جنگي مغاير با معاهدات يا تعهدات بين

13. supreme international crime 

14. judicial precedent  
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حتي در .  ارضي صورت نگرفته بود تجاوزآنهاضايي 
اسا

با اين حال، همه بر اين . ند دسته تقسيم شدند
عقي

ال 
بعد گرد
در مورد

 مقرات قابل قبولي در مورد جنايت تجاوز 
                                                          

 39 هنگام تصويب ماده كه طوري به داشت؛ حتي عقبگرد ، بلكه نه تنها تعريف نشد»المللي جنايت عالي بين«
ين، منشور ملل متحد ود اـوج با. اق نيفتادـرفت اين جرم تعريف شود، اين اتف منشور نورنبرگ كه انتظار مي

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه 1967 در سال 15.دو بار از جنايت تجاوز ياد كرده است
 تعريف جنايت تجاوز را در دستور كار خود اقدام براي ،اي  با تشكيل كميته ويژهXXII (1967 (2330شماره 
 از سوي 1974 سپتامبر 14) 29 (3314اعي قطعنامههاي كميته ويژه منجر به پذيرش اجم فعاليت. قرار داد

 به همراه تهيه تجاوزكارانه گرديد كه به تعريف جنايت تجاوز و اقدامات 16مجمع عمومي سازمان ملل متحد
المللي يا  هاي كيفري بين يك از دادگاه  هيچاساسنامةدر . فهرستي از اين اقدامات مبادرت كرده است

ي تشكيل شدند به جرم تجاوز يدگي به جنايات موردي در دهه نود ميالد كه براي رس17المللي شده بين
 علت آن است كه در قلمرو صالحيت قواي نشده  اشاره

رفت كه در   و انتظار مي18تشكيل شد سنامه دادگاه ويژه عراق كه براي رسيدگي به جنايات صدام حسين
  . مغفول ماندامر شود نيز اين اين موضوع اشارهبه  آنجا

تا حد زيادي سبب شد ) 5ماده (ويژه گنجاندن جنايت تجاوز در صالحيت ذاتي ديوان  پذيرش اساسنامه رم و به
اما مذاكرات هنگام تصويب اساسنامه، نشان داد كه دستيابي به يك .  توجه كندبيشترجامعه جهاني به اين جرم 

ويژه در مورد نقش احتمالي شوراي امنيت در  يف جنايت تجاوز، غيرممكن است و كشورها بهتوافق درخصوص تعر
المللي كيفري به چ مورد رسيدگي به اين جرم توسط ديوان بين

ات رم گنجاندن ماده نتيجه مذاكر. ده بودند كه جرم تجاوز بايد بخشي از صالحيت ذاتي ديوان قرار گيرد
  19.در اساسنامه رم بود كه كه قبالً به آن اشاره شد) 2(و ) د)(1(5

 س7 مانع از اعمال صالحيت ديوان بر جنايت تجاوز حداقل براي مدت 5حل مذكور در ماده  با اين كه راه
توافق رم . لل عرفي تأييد كردالم اساسنامه تلويحاً وجود اين جرم را به موجب حقوق بين) د) (1 (5يد، ماده 

  : دارد  سند نهايي كنفرانس رم تكميل شده است كه مقرر ميf قطعنامه 7 جنايت تجاوز به موجب بند 
. ، پيشنهادهايي به منظور پذيرش مقرراتي درخصوص تجاوز ارائه خواهد كرد)مقدماتي(كميسيون «

دهنده آن و شرايطي خواهد بود كه ديوان  كيلاين پيشنهادها شامل تعريف جنايت تجاوز، عناصر تش
كميسيون، هنگام كنفرانس بازنگري، . كند المللي كيفري صالحيت خود را نسبت به آن اعمال مي بين

هاي عضو به منظور درج اين پيشنهادها را به مجمع دولت
 

 از اين جرم تحت عنوان ممنوعيت استفاده از زور يا تهديد به استفاده غيرقانوني بيشترمنشور ملل متحد .  منشور ملل متحد39 و 2 ماده .15
  .از زور ياد كرده است

   .شوند االجرا محسوب نمي هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد از نظر حقوقي الزم شايان ذكر است كه قطعنامه. 16
17. international/ internationalized courts 

   Kreb, op.cit., p. 1182                                              :ك.رتر درخصوص دادگاه ويژه عراق و جنايت تجاوز   براي مطالعه بيش.17
  . به بعد303 صپيشين،كيتي چايساري، : ك.ر بيشتر براي مطالعه .19
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گرايش دوم معتقد . مجمع عمومي ارائه دهد) 1974 (3314 در قطعنامه روح
 و المللي كيفري ديوان بين شور نورنبرگ با در نظرگرفتن رابطهن م6د كه تعريف تجاوز بايد بر اساس ماده 

 عمق ،مپاال، شور و شعف جمعي در محل برگزاري كنفرانس
                                                          

هاي عضو مطابق با   مربوط به جنايت تجاوز براي دولتمقررات. در اين اساسنامه ارائه خواهد كرد
 .»آنچه در اين اساسنامه آمده است، قابل اجرا خواهد بود

رسد اين دو  هنگام مذاكرات رم دو گرايش اصلي در تعريف جنايت تجاوز وجود داشت و به نظر مي
 به دنبال آن بود تا تعريفي گرايش نخست. نس بازنگري نيز خود را نشان دادگرايش در زمان مذاكرات كنفرا

ه يا تعريفي عام به همرا عام از تجاوز مبتني بر موضوع يا نتيجه اشغال سرزمين مورد تجاوز يا بخشي از آن
فهرست تفصيلي از اقدامات مش

بو
   20 .شوراي امنيت به عمل آيد

  
  نامه كامپاال موافقتدر اقدامات منتهي به پذيرش تعريف تجاوز مروري بر. 2

، مجمع 2002 يهئ آن در اول ژواالجرا شدن اساسنامه  و الزمالمللي كيفري ديوان بينبه محض تأسيس 
به .  جنايت تجاوز نشان داددرخصوص تمايل خود را براي ادامه و تكميل كار 21هاي عضو عمومي دولت

 22همين خاطر، مجمع عمومي در سومين اجالس خود يك گروه كاري ويژه درخصوص جنايت تجاوز
ر خود را به پايان  كا2009 آغاز كرد و در فوريه 2003 سپتامبرازاين گروه اولين جلسه خود را . تشكيل داد

جنايت تجاوز تعريف  تحول مهمي درخصوص 23 ارائه شده از سوي اين گروه كاريپيشنهادهاي. ردب
نامه كامپاال حاصل يك دوره موافقت 24.د كامپاال هموار كرنامهموافقت و راه را براي انعقاد شود ميمحسوب 

.  ويژه بوده است و گروه كاريالمللي كيفري ديوان بينمذاكرات ده ساله كميسيون مقدماتي براي تشكيل 
دسته اول مربوط به تعيين رفتار فردي، دسته دوم مربوط به تعيين : گروه كاري به سه دسته تقسيم شده بود

متن نهايي مورد توافق مركب است از .  شرايط اعمال صالحيت ديواندرخصوصرفتار دولت و دسته سوم 
سازمان ) 1974(3314 توكيو و قطعنامه شماره دادگاه نورنبرگ و مقررات منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه

 رئيس مجمع عنوان بهكه بعداً ـ  25كريستين وينا ويسرـ نقش و تجربه باالي رئيس گروه كاري . ملل متحد
 بالفاصله بعد از.  جنايت تجاوز ستودني بوددرخصوصهاي عضو منصوب گرديد در دستيابي به اجماع  دولت

انس كا قطعنامه كنفردرخصوصحصول اجماع 
 

  .318، صپيشين كيتي چايساري، .20
21. assembly of states parties  

22. special working group for the crime of aggression  

 Kerb, op cit., 1183                                                                                                                                :ك.ر. 23

24. Kress, op.cit., p. 851. 
25. Cchristian Wenaweser  

  .  وي سفير ليختنشتاين در سازمان ملل متحد است
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شا

طيف وسيعي 
از ا

 مجمع عمومي 3314طعنامه شماره 
گرف

به 
مو

                                                          

ديوان اهميت اين رويداد تاريخي را با لحظات پذيرش اساسنامه . ني حاضران را به نمايش گذاشتدما
  . كنند  مقايسه مي1998 در المللي كيفري بين

جنايت تجاوز به . دهد  ميمحتواي قطعنامه و جريان پذيرش آن، ماهيت استثنايي جنايت تجاوز را نشان
هاي شوراي امنيت به موجب  لحاظ ارتباط مستقيم آن با نقض آشكار منشور ملل متحد و ارتباطش با مسئوليت

عنوان يك  وضعيت تجاوز به.  منشور ملل متحد از ساير جرائم مذكور در اساسنامه متفاوت است39ماده 
در » جنايات عليه صلح«تي بيش از آنچه در تعريف هاي مسئوليت، ح  و شيوه26»جنايت مربوط به رهبريت«

تواند شامل  ارتكاب اين جرم مي. منشور نورنبرگ و توكيو آمده عمداً در تعريف درج گرديده است
باشد، اما به اشخاصي محدود است كه مؤثراً ) نظير برنامه ريزي، آمادگي، فراهم كردن، شروع يا اجرا(عمال 

 . ستند كه كنترل خود را اعمال كنند يا اقدام سياسي يا نظامي دولت را هدايت كننددر موقعيتي ه

هايي از مدرنيته را دارد، اما هنوز همچنان محافظه كارانه است؛ زيرا اين تعريف  تعريف كامپاال هر چند نشانه
مذكور در ماده » رانهاعمال تجاوزكا«به » جنگ تجاوزكارانه«هرچند مسئوليت كيفري فردي را از مفهوم سنتي 

خواستند  برخي كه مي. ها اختصاص دارد دهد، اما مفهوم تجاوز هنوز به خشونت بين دولت  مكرر توسعه مي8
هاي مسلح تروريستي،  نظيرگروه(هاي غيردولتي  اعمال تجاوزكارانه از سوي هويت«انگاري تجاوز را به جرم

همچنين . ليه يك دولت توسعه دهند اين امكان را نيافتندع) هاي آزادي بخش و نظاير آن سازمان يافته، جنبش
بيني خاصي به عمل نيامده است؛ مثل انجام حمالت سايبري به  نسبت به مصاديق جديد تجاوز هيچ پيش

هاي نظامي يا اقتصادي يك كشور يا تحريم اقتصادي يك   كردن بخشكارآمدتأسيسات يك كشور به منظور نا
فهرست اقدامات تجاوزكارانه عيناً از ق. م سياسيكشور به منظور تغيير رژي
 مكرر 8 ماده 2 به عهده دادگاه محول گرديده تا مشخص كند كه آيا عبارت بند  آنهاته شده و وظيفه تفسير

  .گذارد يا خير جايي براي توسعه تجاوز به ساير اعمال تجاوزكارانه باقي مي
هاي درخصوص جنايت تجاوز، پنج عضو دائم شوراي امنيت نارضايتي و ترديدجماع بعد از حصول ا

حقوقي خود را راجع به ناديده گرفتن حق انحصاري شوراي امنيت در رابطه با رسيدگي به جنايت تجاوز نزد 
تجاوز با وجود اين، شوراي امنيت هنوز هم اقتدار فائقه خود را در رابطه با جنايت . ديوان اعالم داشتند

 اختيار تعليق ، اساسنامه16 شوراي امنيت به موجب ماده 27.جب منشور ملل متحد حفظ كرده است
    28.ييد مجدد نيز قرار گرفته استرد كه در كنفرانس كامپاال مورد تأ كيفري نزد ديوان را داهاي رسيدگي

 خست به اصالحات درضميمه ن. استمقدمه، قطعنامه كنفرانس بازنگري شامل سه قسمت  افزون بر
 

26. leadership crime 
27. Blokker Niels and Claus Kress. A Consensus Agreement on the Crime of Aggression: Impressions from 

Kampala. Leiden Journal of international Law, 23 (2010), p.894. 

  ).2( مكرر 15 ماده .28
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ط به اصالحات 
امه كامپاال به تعريف موافقتنمن تحليل  ضدر ادامه مطالب،. نايت تجاوز پرداخته است جرخصوص

 

نقض آشكار  كه به لحاظ ويژگي، شدت و ميزان 
من

به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولت ديگري با چنان شدتي كه در زمرة ) توسط يا از جانب يك دولت(

                                                          

 ضميمه دوم به .باشد مي به اساسنامه ديوان مربوط 2  و1 مكرر 15 مكرر و ماده 8  و الحاق ماده5ماده 
ي مربوها نامه اهمفتبه   آخر مكرر اختصاص دارد و ضميمه8 ماده ماصالحات عناصر جرائ

دفوق 
  .تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صالحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز خواهيم پرداخت

  
 درخصوص تعريف تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صالحيت ديوان كامپاال موافقتنامه تحليل. 3
  تعريف تجاوز. 3ـ1

 آن را به ، مكرر به اساسنامه8يوان با اضافه كردن ماده در قطعنامه پاياني كنفرانس، كشورهاي عضو د
 ،هاي عضو، همانند قطعنامه سازمان ملل متحد قطعنامه مجمع دولت. اند تعريف جنايت تجاوز اختصاص داده

 29.دهد؛ يعني تعريفي كلي از تجاوز به همراه فهرستي از اقدامات ممنوع ارائه مي» تجاوز«از تعريفي مركب 
ر  مكرر د8 ماده 1بند . ده استـ تعريف ش31ل تجاوزكارانهـو هم عم 30م جنايت تجاوزـ ه،ررـ مك8در ماده 

ارت است از ـعب» اوزـجنايت تج«ور اهداف اين اساسنامه،ـبه منظ«: تعـريف جنـايت تجاوز آورده است
ريزي، آمادگي، شروع يا اجراي يك عمل تجاوزكارانه برنامه

موقعيتي كه موثراً كنترل يا هدايت اقدام   دريك شخص به وسيله ، آن همرود  ميشور ملل متحد به شمار
   .»كند دولت براي عمليات سياسي يا نظامي را اعمال مي

عمل «، 1به منظور اهداف بند «:  مكرر در تعريف اقدامات تجاوزكارانه آورده است8 ماده 2بند 
بارت است از استفاده از نيروي مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي يا استقالل ع» تجاوزكارانه

 نيز به 8 ماده 2 قسمت دوم بند 32.»سياسي كشور ديگر، يا به هر طريقي ديگر مغاير با منشور ملل متحد
هر چند ( اشغال نظامي هرگونه حمله، تهاجم،«: شمرد كه عبارتند از صورت تمثيلي اقدامات تجاوزكارانه را برمي

، يا انضمام سرزمين يك دولت به دولت ديگر با استفاده از زور، بمباران يك كشور توسط كشور ديگر، )موقت
محاصره بنادر، حمله زميني، دريايي، يا هوايي، اجازه استفاده يك كشور براي استفاده از خاك آن كشور توسط 

ها، نيروهاي شبه نظامي يا مزدوران مسلح  ها، گروه عزام دستهدولت ديگر براي حمله به يك دولت ثالث، و ا

 

6، 8، شماره المللي مجله حقوقي بين، »الملل مفهوم تجاوز در حقوق بين« طارم سري، مسعود و سايرين، .29

31. act of aggression 

  : ك.ر. تواند مشمول اين تعريف قرار گيرد دفاع مشروع نيز مي

  .14 ص 136
30. crime of aggression 

گونه بنابراين، هراده عنصر غيرقانوني بودن را در بر ندارد و هاي اين است كه اين م  مكرر وارد فعاليت8 ماده 2 ايرادي كه به تعريف بند .32
اقدام نظامي در مقام 

M.J.Glennon .K K the Blank-Prose Crime of Aggression, 35 The Yale Journal of International Law (2009), pp. 71- 114.  
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آن 

هاي عضو 
خو

                                                          

 از عناصر جرم موضوع ماده 3 بند 33.»اعمال مذكور در باال باشد، يا درگير شدن جدي آن كشور در اين اقدامات
عمل تجاوزكارانه از طريق استفاده از نيروي مسلح توسط «: دارد رر نيز در تبيين جنايت تجاوز مقرر مي مك8

يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي يا استقالل سياسي دولت ديگر، يا به هر وسيله ديگر مغاير با منشور 
تفاهم بر«: دارد نيز بيان مي)  دومضميمه(بند نخست از مقدمه عناصر جرم تجاوز . »يابد ملل متحد ارتكاب مي

  .»شود عنوان يك عمل تجاوزكارانه شناخته مي  مكرر به8 ماده 2است كه هر كدام از اعمال مذكور در بند 
ماده : رود هار منبع زير به شمار ميانس كامپاال يك تعريف تركيبي از چ مكرر قطعنامه كنفر8تعريف ماده 

بعالوه بخش عمده آن نيز  منشور ملل متحد، 39 و 2 منشور توكيو، ماده 5  منشور نورنبرگ، بند يك ماده6
 دليل اين امر نيز اين بوده كه مجمع دولت. باشد مي سازمان ملل متحد 3314 قطعنامه برگرفته از

  34.  عرفي را نهادينه كندالملل بيناسته از اختالفات پيرامون تعريف تجاوز پرهيز شود و حقوق 
سال گذشته   در يك صدالملل بينترين مفاهيم حقوق  دهد كه به يكي از مشكل ميف تجاوز نشان تعري

هاي صادر شده از سوي كشورها هنگام برگزاري كنفرانس  نگاهي به مذاكرات و بيانيه.  استتبديل گرديده
يك جرم در  عنوان بهتعريف جنايت تجاوز  در اين كنفرانس در هاي حاضر  كه دولتگوياي آن استرم، 

 همين مشكالت هنگام مذاكرات پيچيدة كامپاال 35. دارندمواضع متعدد و بعضاً غيرقابل جمعصالحيت ديوان 
 

م 
   از زور؛

  يك دولت؛ك دولت عليه سرزمين دولت ديگر توسط نيروهاي مسلح 

  يك كشور؛ يا 

  سرزمين پس از پايان مدت مورد توافق؛

 هاي نظامي و شبه فعاليت«المللي دادگستري در پرونده مربوط به   ديوان بين.34

ICJ Reports 1986, pp.98-101, paras. 187-190.  

هاي كشورهاي مختلف پيرامون تعريف جنايت تجاوز، هنگام ب  براي مطالعه ديدگاه.35

  : مكرر8ماده  .33
 14مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ ) 29 (3314نظر از اعالن جنگ، مطابق با قطعنامه   هريك از اعمال زير، صرف. ...... 2، . ........1

 :شوند عنوان يك عمل تجاوزكارانه شناخته مي ، به1974دسامبر 

 ديگر، يا هرگونه اشغال نظامي، هر چند موقت، در نتيجه چنين تهاجتهاجم يا حمله توسط نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولت) الف
اي، يا هر گونه انضمام سرزمين يك دولت ديگر يا بخشي از آن با استفاده يا حمله

بمباران سرزمين يك دولت ديگر يا استفاده از هرگونه سالح توسط ي) ب
  هاي يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولت ديگر؛ محاصره بندرها يا ساحل) ج
حمله زميني، دريايي يا هوايي توسط نيروهاي مسلح ) د
ور آن اند، يا ادامه حض استفاده يك دولت از نيروهاي مسلح، مغاير با شرايط مورد توافق با دولتي ديگر كه در سرزمين آن مستقر شده) هـ

نيروها در اين 
اقدام يك دولت در اجازه دادن قلمروش، كه در اختيار دولت ديگر قرار گيرد، به منظور استفاده دولت ديگر براي ارتكاب عمل تجاوز عليه ) و

  دولت ثالث؛
ز جانب يك دولت عليه دولت ديگر با چنان شدتي كه در زمره اعمال نظاميان يا مزدوران مسلح توسط يا ا ها، شبه اعزام دستجات، گروه) ز

   .»مذكور در باال باشد، يا درگير شدن جدي آن كشور در اين اقدامات
دعواي نيكاراگوا عليه اياالت (نظامي در و عليه نيكاراگوا 

  .»الملل عرفي است اصول مربوط به ممنوعيت استفاده از زور كه در منشور ذكر شده، بيانگر حقوق بين«: دارد اشعار مي» ) امريكامتحده

، »هاي اشغالي  حائل در سرزمينالمللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار نظريه مشورتي ديوان بين«جعفري، اصغر، : به نقل از
 .  به بعد83، 1388، 40: ، شمارهمجله پيام قانون

  . 306، ص پيشينكيتي چايساري، : ك.رگزاري كنفرانس رم ر
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جنايت تجاوز شناخته  دولت ديگر
 مي

 كه ممكن است 
  .عالن رسمي جنگ دست به اقدامات تجاوزكارانه موضوع آن ماده بزنند، گرفته شودبدو

در ادامه به  كه بر همين اساس تاس
  38.پردازيم به تحليل دو عنصر مادي و رواني جنايت تجاوز ميصار 

بايد تعريف ) جنايت تجاوز(قدامات فردي ادولت و هم » تجاوزكارانهاقدامات «  زيرا هم36؛نيز وجود داشت
 سازمان ملل متحد وارد بود 3314 قطعنامه دراز اين رو، همان ايراداتي كه به تعريف جنايت تجاوز . شدند مي
، در تعريف تنها عالوه به 37. از جمله تكرار مطالبي در تعريف كه ضرورت نداشته است نيز وجود دارد؛اينجادر 
 بنابراين، شامل ساير اشكال تجاوز نظير تجاوز اقتصادي و وكارگيري نيروهاي مسلح اشاره شده  هبه ب

 كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت عليه چنينهم. گردد ايدئولوژيك نمي
  .شود مي شورشي نهاي ها عليه گروه  و شامل اقدامات داخلي دولتشود

 مكرر كه استفاده از نيروي مسلح را به هر طريقي مغاير با منشور ملل متحد 8 ماده 2قسمت اول بند
همين طور اين قيد هر گونه حمله و . استته، اعتبار بخشيدن به منشور براي تحقق جنايت تجاوز كافي دانس

 مكرر 8مادة . سازد  ميگيرد از شمول تجاوز مستثنا ورت ميتهاجم را كه در جهت دفاع مشروع از خود ص
 از كسانياقتباس كرده تا بهانه را از منشور توكيو »نظر از اعالن جنگ صرف« همچنين قيد

ن ا
  

 عناصر جنايت تجاوز . 3ـ2

عنصر قانوني . استگانه قانوني، مادي و رواني  المللي واجد عناصر سه  يك جرم بينعنوان بهجنايت تجاوز 
م موضوع ماده فوق  جرائ مكرر به همراه عناصر8جنايت تجاوز ماده 

اخت
  

 عنصر مادي) الف

ريزي، آمادگي،  جنايت تجاوز يعني هرگونه برنامه«: دارد  مكرر اساسنامه در تبيين عنصر مادي مقرر مي8 ماده 1بند 
: دارد  مكرر نيز مقرر مي8اصر جرائم در ضميمه دو از اصالحات ماده عن1بند . »شروع يا اجراي يك عمل تجاوزكارانه

 اعمالي اعمال تجاوزكارانه نيز. »ريزي، آماده سازي، شروع يا اجرا كرده باشد مرتكب يك عمل تجاوزكارانه را برنامه«
رسد عنصر مادي  مي بنابراين، به نظر 39.اند  مكرر به روش تمثيلي احصا شده8 ماده 2هستند كه در قسمت دوم بند 

                                                           

36. Wenaweser, Christian. Reaching the Kampala Compromise on Aggression: The Chair’s Perspective. Leiden 

Journal of international Law, 23 (2010), p. 884. 

  . 434، ص پيشينطارم سري و سايرين، : ك. ر.37
مطابق . رفت اساسنامه خواهند پذي9هاي عضو عناصر جرائم را در حدود معناي ماده   سند نهايي كنفرانس رم، دولتFبه استناد قطعنامه . 38

قطعنامه كنفرانس بازنگري در ضميمه . با آن، گروه كاري كميسيون مقدماتي در مورد جنايت تجاوز، عناصر جرم تجاوز را مشخص كرده است
بايد  اين عناصر بايد از ساختار فعلي عناصر ساير جرائم در صالحيت ديوان پيروي كنند و. آن هم عناصر جنايت تجاور را تصويب كرده است

  . اين عناصر در سند عناصر جرائم تفسير شوند» مقدمه عمومي«در پرتو 
39. Kerb, op.cit.,p. 1191. 
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نورنبرگ و توكيو اقتباس هارگانه فوق دقيقاً از منشور 
ش

توانست به تحقق جنايات عليه  نيز مي
صل

هاي برپاشده،  نسته كه تجاوزات و جنگدا متهم مي  شكل گرفت و تدوين گرديد،تجاوزكارانهبرپايي جنگ 
سازي سياسي قرار داشته كه بتواند مانع از  چنانچه وي در سطحي از تصميم...  بوده، ي

 

                                                          

برنامه ريزي، آماده سازي، شروع يا اجراي يكي از اقدامات داراي كيفيات تجاوزكارانه : جنايت تجاوز عبارت است از
ماده مزبور هفت مورد را بيان كرده است كه اقدامات داراي كيفيات تجاوزكارانه .  مكرر8مذكور در قسمت دوم ماده 

راي هريك از اقدامات داراي كيفيات تجاوزكارانه نيز براي تحقق جنايت تجاوز در ماده فوق، شروع به اج. هستند
هاي چهارگانه براي تحقق اقدامات داراي كيفيات  از اين رو، هركس با انجام يكي از شيوه .كافي دانسته شده است
هاي چ شيوه. شود شناخته مي» متجاوز«تجاوزكارانه تالش كند 

. يافتند تحقق مي» سازي، شروع يا به اجرا در آوردن ريزي، آماده برنامه«اند؛ زيرا جنايات عليه صلح نيز از طريق  ده
» مشاركت در طرح يا تباني مشترك براي ارتكاب اين جرم«البته در اسناد باال، 

  .بيني نشده است ر قطعنامه كامپاال پيشح منجر شود كه د
ود دارد يا خير، ترديد وجود هنگام مذاكرات رم، در مورد اين كه آيا امكان شروع به جنايت تجاوز وج

  .  را نيز پذيرفته استتجاوزكارانه شروع به اقدام 8 اما ظاهراً ماده داشت؛
 برخي نويسندگان هستند؛ امامثبت مادي  مكرر از نوع فعل 8 مصاديق مذكور در بند يك و دو ماده تمام

پذير  اين باور هستند كه ارتكاب جنايت تجاوز از طريق ترك فعل نيز امكان المللي بر حقوق كيفري بين
ييد كرد كه در برخي اوضاع و احوال،  همچنين تأ41 در پرونده فرماندهي عاليامريكا ديوان نظامي 40.است

موجبات مسئوليت كيفري اشخاص را » مشاركت فعال« همانندترك فعل يا عدم اقدام نيز ممكن است 
ريزي و سياست شروع  كه برنامه  بعد از آن...چنانچه «: رأي ديوان در اين زمينه چنين بوده است. فراهم سازد

و 
غيرقانون و تجاوزكارانه

  42.»ادامه چنين برنامه يا سياستي شود و از انجام چنين كاري خودداري ورزد، مسئوليت كيفري خواهد داشت
  
  عنصرر رواني) ب

 30اين همان چيزي است كه ماده . همراه علمعنصر رواني الزم براي جنايت تجاوز، عبارت است از قصد به 
 اساسنامه بجز در موارد استثنايي، قصد و علم را 30ماده. المللي كيفري نيز بر آن تأكيد دارد اساسنامه ديوان بين

بنابراين، براي ارتكاب جنايت تجاوز و اقدامات تجاوزكارانه . داند المللي ضروري مي همراه با عنصر مادي جرائم بين
 از عناصر جنايت تجاوز از ضمميه دوم 4بند . د قصد و عمد به همراه آگاهي از اين اعمال ضروري استوجو

مرتكب از «: دارد  مكرر به وجود آگاهي از اقدامات تجاوزكارانه اشاره كرده، مقرر مي8اصالحات عناصر جرائم ماده 
 

  .324 كيتي چايساري، پيشين، ص .40
آقايي جنت مكان، حسين، محاكمه قدرت، تهران، انتشارات : ك.ر.  اين پرونده مربوط به محاكمه فرماندهان عالي رتبه آلماني بوده است.41

  .35، ص 1386گنج دانش، 
  .325 كيتي چايساري، پيشين، ص .42
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 وجود قصد و 
آگا

 45. سرزمين يا مزاياي اقتصادي و يا دخالت در امور داخلي دولت مورد تجاوزن
ظير دفاع ر از مواردي كه تجاوز مشروع است ننظ  زيرا صرف؛عقيده درستي نباشداين مطلب، رسد  به ن مي

قوع تجاوز، جرم محقق است و ساير موارد، به محض و

راز اين 
                                                          

 نيروي مسلح را با منشور ملل متحد مسلم ، از يكاي  واقعي كه مغايرت چنين استفادهشرايط و اوضاع و احوال
 مكرر، ارزيابي قانوني را 8 مقدم عناصر جنايت تجاوز موضوع ماده 2  البته بند.»دارد، آگاهي داشته باشد مي

الزم نيست ثابت شود كه مرتكب راجع به اين كه آيا استفاده از نيروي مسلح با « : دارد ضروري ندانسته و مقرر مي
الزم نيست ثابت شود «: كند  نيز اضافه مي4بند . » مغاير بوده يا خير، ارزيابي قانوني داشته استمنشور ملل متحد

رويه قضايي . »نقض منشور ملل متحد داشته است» آشكار«كه مرتكب يك ارزيابي قانوني راجع به ماهيت 
 براي مثال، 43.أييد قرار داده استعنوان اجزاي عنصر رواني جنايت تجاوز مورد ت  علم و آگاهي را بهالمللي نيز بين

هاشيموتو و نيز دادگاه توكيو در پرونده فرماندهي عاليديوان نظامي اياالت متحده امريكا در پرونده 
مرتكب نيز از اوضاع و احوال واقعي كه چنين نقض . اند هي نسبت به اعمال انجام شده را مورد تأييد قرار داده

 از مقدمه 3بند ).  مكرر8 عناصر جرائم ماده 6بند (دارد آگاهي داشته باشد   متحد را مسلم ميآشكار منشور ملل
  . يك ضابطة عيني است44»آشكار«اصطالح :  مكرر نيز اضافه كرده است كه8عناصر جرائم ماده 

قصد المللي عقيده دارند كه جنايت تجاوز، عالوه بر قصد عام، نيازمند  برخي حقوقدانان برجسته بين
 است؛ يعني قصد گرفتخاص
ظر

در .  شوراي امنيتاساس اجازه مشروع يا تجاوز بر
  .نيازي به قصد خاص نيست

  
  ويژگي جنايت تجاوز و مرتكبان آن . 3ـ3

: دهد  ديگر را نيز مورد توجه قرار ميمسئلهقطعنامه كنفرانس بازنگري، عالوه بر تعيين عناصر جنايت تجاوز، دو 
براي شناسايي مرتكبان جنايت تجاوز دارد و دوم،  اول، معيارهايي براي تشخيص و احراز جنايت تجاوز مقرر مي

:  مكرر مقرر داشته است8 از عناصر جرائم ماده 5در تعيين معيارهاي تشخيص تجاوز بند . سازد مشخص مي
. »رود عمل تجاوزكارانه به لحاظ خصوصيت، شدت و حجم، يك نقض آشكار منشور ملل متحد به شمار مي«

نيز به ضميمه سوم » ها ساير تفاهم« تحت عنوان 7 و 6 بندهاي ظاهراً بنا به پيشنهاد اياالت متحده امريكا
تفاهم بر آن «: دارد  مقرر مي6بند . كند هاي جنايت تجاوز را تبيين مي قطعنامه اضافه شده كه به خوبي ويژگي

 ترين نوع استفاده غيرقانوني از زور است و براي تعيين اين كه آيا است كه جنايت تجاوز شديدترين و خطرناك
جنايت تجاوز واقع شده يا خير، الزم است كليه اوضاع و احوال خاص هر پرونده، از جمله وخامت اعمال مورد نظر 

تفاهم بر آن است كه در اح «: دارد  نيز مقرر مي7بند . »، مطابق با منشور ملل متحد ارزيابي شودآنهاو نتايج 
 

  .325، ص پيشين كيتي چايساري، .43
44. Manifest. 

  .140 ص،1387انتشارات جنگل جاودانه، : ، ترجمه حسين پيران و سايرين، تهرانالمللي حقوق كيفري بينسسه، آنتونيو، اك .45
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كه

كند كه مرتكبان عمل   تأكيد مي1996ليه صلح و امنيت بشري 
تجا

اين

                                                          

رود يا خير، سه ويژگي خصوصيت، شدت و  تحد به شمار مي آيا عمل تجاوزكارانه نقض آشكار منشور ملل م
از طرف ديگر، قطعنامه مقرر داشته است كه . رسد كافي به نظر مي» آشكار«ميزان آن بايد براي توجيه تشخيص 

  . »رسد به اندازه كافي مهم به نظر نمي» آشكارا«ها به تنهايي براي توجيه ضابطه  هيچ يك از اين ويژگي
شود؛ بدين معنا كه مرتكبان اين جرم بايد نسبت به تصميم  عنوان جرم رهبران شناخته مي بهجنايت تجاوز 

كنند، كنترل يا  هاي منتهي به جنايت تجاوز و نيز زيردستان خود كه در عمليات تجاوزكارانه مشاركت مي سازي
گيرند، رهبران  تعقيب قرار ميبه عبارت ديگر، اشخاصي كه به اتهام جنايت تجاوز تحت . رهبري مؤثر داشته باشند

از همان ابتداي مذاكرات كنفرانس بازنگري در كامپاال، يك . و مقامات سياسي، نظامي و حتي اقتصادي باشند
ريشه اين مفهوم به محاكمات نورنبرگ . اجماع جدي شكل گرفت كه جنايت تجاوز يك جرم مطلق رهبري است

هاي مزبور به  رويه قضايي دادگاه. سازد المللي متمايز مي اير جرائم بينگردد كه جنايت تجاوز را از س و توكيو برمي
دهي و  هاي متبوع خود، عمدتاً بر قدرت و توانايي فرد در شكل جاي اتكا بر سمت و رتبه اشخاص در دولت

) مانآل( شوراي كنترل 10قانون شمارة ) 2 (2 همچنين ماده 46.هاي دولت خود تأكيد داشتند دهي برنامه سازمان
يك سمت عالي سياسي، «كه فردي مرتكب جنايت تجاوزكارانه شناخته شود بايد  براي اين«: داشت مقرر مي

متحدين، هم پيمانان يا توابع آن كشور ) كشورهاي(در آلمان يا يكي از ) نظير ژنرال ستاد(كشوري يا لشكري 
الملل كساني  حقوق بين. » اين كشورها باشدداشته يا داراي سمت عالي در حيات مالي، صنعتي يا اقتصادي يكي از

دهند يا كشور متبوع  را كه به اقتضاي قدرت واقعي خود، خط مشي دولتشان را تهيه كرده، شكل داده و تغيير مي
الملل در  كميسيون حقوق بين. دكن خود را به طرف يا در يك جنگ تجاوزكارانه هدايت مي كنند، محكوم مي

س قانون جنايات عنوي  پيش 16توضيح ماده 
قدرت يا توانايي الزم براي اين كه در يك موقعيت احتمالي، نقش قاطعي در ارتكاب «وز كساني هستند كه 

 شامل اعضاي حكومت و اشخاص داراي مناصب عالي در ارتش، مراكز آنها. را دارند» تجاوز بازي كنند
  47.ديپلماتيك، احزاب ساسي و صنايع هستند

يست، براي متهم ساختن شخص به جنايت تجاوز كافي ن نگارنده عقيده دارد صرف داشتن سمت رسمي
 . زيردستان خود داشته باشدثر برر وضعيتي باشد كه بتواند كنترل مؤبلكه عالوه بر آن شخص بايد عمالً د

براي مثال، شعبه بدوي .  اختصاصي نيز مطرح گرديده است كيفرييالملل هاي بين نا بارها در ديومسئله 
اساس آن مقامات  توان بر عاملي كه مي«:  مقرر داشته است48 خودوان يوگسالوي سابق در يكي از آرايدي

  49.»نسبت به اعمال زيردستان است) مليع (مافوق را مسئول شناخت، داشتن يا نداشتن قدرت كنترل واقعي
 

  . به بعد326، ص پيشين كيتي چايساري، .46
  . به بعد303، ص پيشيني، كيتي چايسار .47

48. Celebici, Judgment. para.378. 

  .64 آقايي جنت مكان، حسين، ص .49
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ت در موقعيتي كه كنترل يا هدايت خود 
 مفهوم مخالف .»اوز را مرتكب شده اعمال كرده استعمل سياسي يا نظامي دولتي كه جرم تج را موثراً بر

 تواند ميكند ن دولت متجاوز خدمت مي

ل اين بودند 
كه

 زيرا ديوان ؛ است
ارات  اختيهمچنين شوراي امنيت از دايره.  شوراي امنيت را حفظ كندنسته استقالل خود در مقابل

                                                          

 كه جنايت تجاوز توسط مسئلهالمللي كيفري نيز اين  ديوان بينماتي براي تشكيل در كميسيون مقد
شد   ميبيني پيشهمان گونه كه . يابد، مورد حمايت قرار گرفت  ارتكاب ميها رهبران سياسي يا نظامي دولت

رديد اضافه گ» مسئوليت كيفري فردي«  اساسنامه تحت عنوان25 مكرر به ماده 3دركنفرانس بازنگري بند 
در رابطه «: دارد مي مقرر 25 مكرر ماده 3 بند 50.سازد  مرتكبان جنايت تجاوز را مشخص ميهاي كه ويژگي

ثراً در مقامي هستند كه كنترل ؤشود كه م با جنايت تجاوز، مقررات اين ماده تنها نسبت به اشخاصي اجرا مي
 8اده  م جرائم از عناصر2بند . »هند كرد يا سياسي دولت اعمال خوايا هدايت خود را نسبت به اقدام نظامي

 اس51مرتكب شخصي« : دارد مي مقرر مكرر نيز در توضيح بند فوق

مراتب  از عادي كه در سلسلهمكرر اين است كه يك سرب) 3 (25ماده 
  .جرم شناخته شودعنوان شريك يا معاون  بهمطابق با ماده مذكور 

  
  شروط اعمال صالحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز. 4

لي كه قبل از شروع كنفرانس بازنگري درخصوص تعريف جنايت تجاوز توافق كلي صورت گرفته بود، و با آن
 كه عبارت بود از شرايط اعمال صالحيت ديوان نسبت به جنايت تجاوز، حل نشده 52ترين مسائل يكي از مشكل
اي در كنفرانس بازنگري پيرامون شروط اعمال صالحيت  هاي بسيار جدي و پرمناقشه بحث. باقي مانده بود

 وقوع تجاوز اختالف نظر جدي به ويژه در مورد نقش شوراي امنيت در تشخيص و احراز  به53ديوان به عمل آمد
اعضاي دائم شوراي امنيت معتقد بودند كه تنها شوراي :  دو ديدگاه در اين زمينه وجود داشت54.خورد چشم مي

المللي كيفري ارجاع دهد و در مقابل ديگركشورها به دنبا امنيت بايد بتواند پرونده را به ديوان بين
المللي كيفري نيز بتواند در صورت درخواست دادستان يا ارجاع يك دولت عضو،  ديوان بين شعبه مقدماتي 

ارجاع «: توافقي كه نهايتاً صورت گرفت تركيبي از هر دو شيوه است. اجازه انجام تحقيقات را در پرونده بدهد
  55.»نيتالرأس توسط دادستان ديوان و ارجاع شوراي ام يك دولت عضو يا شروع به تحقيقات علي

هاي بزرگ ديوان بوده  پذيرش اين شيوه رسيدگي يكي از موفقيترسد به نظر مي
توا

 

  . المللي را مشخص ساخته است هاي مختلف مشاركت در جرائم بين المللي كيفري شيوه  اساسنامه ديوان بين25 ماده .50
  .ي باشد كه اين معيارها را برآورده سازدتواند در وضعيت در رابطه با جنايت تجاوز، بيش از يك نفر مي. 51

52. Kreb, Claus and Leonie von Holtzendorff. The Kampala Compromise on the Crime of Aggression. Journal of 

ICJ, op.cit., p. 1188. 

   . 320، ص پيشينكيتي چايساري، : ك.ر براي اطالع از پيشنهادهاي مربوط به شرايط اعمال صالحيت ديوان .53
54. Kreb, op.cit., p. 1188  

  .2 مكرر 15 و 1 مكرر 15مواد . 55
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 سنتي طور بهه 

 ـت و مقررات ديوان 
تعريف جنايت تجاوز و «: ـ مقرر داشته استالمللي مستلزم همكاري آن دو است   نهادي كه صلح و امنيت بين

گونه كه گفته 

 تجاوز ك و بخشي از اختيارات اين نهاد در تشخيص و احراز وقوعانحصاري خود فاصله گرفته
  .  شورا گذاشته شده بود، كاسته شده است مختلف منحصراً به عهدهالمللي و در اسناد بين

  
 تصميمات ديوان آن بر ثير شوراي امنيت در تشخيص تجاوز و تأنقش .4ـ1

حد در يكي از مسائل مورد اختالف در نخستين كنفرانس بازنگري، نحوه دخالت شوراي امينت سازمان ملل مت
براساس منشور ملل متحد، تشخيص وقوع يا عدم وقوع تجاوز به عهده شوراي امنيت سازمان . تشخيص تجاوز بود

 بنابراين، چنانچه شوراي امنيت در اجراي وظايف خود به موجب 56).39 و 2ماده ( ملل متحد گذاشته شده است
المللي كيفري ارجاع  ن تجاوزي رخ داده، به ديوان بينتواند وضعيتي را كه در آ منشور، حالت تجاوز را احراز كند، مي

تواند با ارجاع يك دولت   هيچ اقدامي نكند، شعبه مقدماتي ديوان مي57 ماه6دهد؛ لكن چنانچه شوراي امنيت بعد از 
شرايط اعمال صالحيت ديوان نسبت  2  مكرر15ماده . عضو يا درخواست دادستان، اجازه انجام تحقيقات را صادر كند
 و 58 اساسنامه13ماده » ب«ديوان مطابق با بند « : دارد به جنايت تجاوز در صورت ارجاع شوراي امنيت را مقرر مي

 از ضميمه سوم تحت 2بند . »به موجب شرايط اين ماده، صالحيت خود را نسبت به جنايت تجاوز اعمال خواهد كرد
» ارجاع شوراي امنيت« ذيل عنوان» رد جنايت تجاوزهاي مربوط به اصالحات اساسنامه ديوان در مو تفاهم«عنوان 

تفاهم بر آن است كه ديوان صالحيت خود نسبت به جنايت تجاوز را بر مبناي ارجاع شوراي امينت و «: آورده است
نظر از آن كه دولت مورد نظر صالحيت ديوان را در اين  اساسنامه اعمال خواهد كرد؛ صرف) ب (13مطابق با ماده 

 ماده 2 بند . اساسنامه نيز وضع به همين گونه است5در مورد ساير جرائم مذكور در ماده . »يرفته است يا خيررابطه پذ
 اساسنامه نيز در جهت هماهنگي بين مقررات حاكم بر تشخيص تجاوز از سوي شوراي امني5
دو

همان. »شروط اعمال صالحيت ديوان نسبت به آن بايد با مقررات منشور ملل متحد هماهنگ باشد
  .شد، يكي از وظايفي كه به موجب منشور به شوراي امنيت واگذار شده، تشخيص تجاوز است

 

  س توسط دادستانالرأ ت عليارجاع يك دولت عضو يا شروع به تحقيقا .4ـ2
بيني كرده  هاي طوالني در كنفرانس بازنگري، موافقتنامه كامپاال پيش كه گفته شد، سرانجام بعد از بحث  گونه همان

است كه يك دولت عضو و يا در مواردي خود دادستان ديوان نيز بتواند با اجازه شعبه مقدماتي، تحقيقات در مورد جنايت 

                                                           

  .دهد كه اين شورا در اين كار موفق نبوده است  ارزيابي عملكرد شوراي امنيت درخصوص تشخيص تجاوز نشان مي.56
به . تواند مورد تفاسير مختلف قرار گيرد مياز اين رو، . صراحت تعيين نشده است  در قطعنامه تعريف تجاوز، تاريخ شروع اين مهلت به.57

در . به اقدام از سوي دادستان و اعالم موضوع به مجمع عمومي و ارجاع يك دولت عضو دانسترسد اين تاريخ را بايد تاريخ شروع  نظر مي

  . ز سوي شوراي امنيت است اساسنامه در مورد ارجاع يك وضعيت ا13ماده » ب« بند .58
   . ماه منتظر بماند6اين صورت ديوان بايد 
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وضعيت تجاوزكارانه از سوي يك دولت عضو يا 
شر

دهد و شوراي امنيت 64

بنابراين، سند پاياني كنفرانس بازنگري، رسيدگي به جنايت تجاوز را به شرط اساسي تعيين قبلي عمل . تجاوز را آغاز كند
الرأس تحقيقات از سوي   ارجاع يك دولت عضو ويا شروع علي59.تجاوزكارانه از سوي شوراي امنيت محدود نكرده است

تواند مطابق با  ديوان مي«: دارد  مكرر مقرر مي15  ماده1بند . شود  اشاره ميآنهادادستان منوط به شرايطي است كه به 
. » و مقررات اين ماده، صالحيت خود نسبت به جنايت تجاوز را اعمال كند60 اساسنامه13ماده » ج«و » الف«بندهاي 

تواند صالحيت خود نسبت به جنايت تجاوزي را  ، مي12ديوان مطابق با ماده «: دارد  مكرر نيز مقرر مي15 ماده 5بند 
اعمال كند كه از عمل تجاوزكارانه ارتكابي توسط يك دولت عضو ناشي شده باشد، مگر آن كه آن دولت عضو سابقاً با 

 در رابطه با دولتي كه عضو اساسنامه رم نيست، ديوان 61.اي به دبيرخانه چنين صالحيتي را نپذيرفته باشد ارائه اعالميه
ا اعمال كند، مشروط بر آن كه جنايت مزبور از سوي اتباع آن دولت يا تواند صالحيت خود نسبت به جنايت تجاوز ر نمي

 بنابراين، در مورد ارجاع يك 62.در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد
دولتي كه عضو تواند صالحيت خود را نسبت اتباع  ، ديوان نمي15الرأس به موجب ماده  هاي علي وع به رسيدگي

در اين صورت، اعمال صالحيت ديوان . اساسنامه نيست يا اصالحات مربوط به جنايت تجاوز را نپذيرفته اعمال كند
  .نسبت به جنايت تجاوز كامالً منوط به ارجاع شوراي امنيت خواهد بود

اقدامي نكند، دادستان چنانچه شوراي امينت وضعيتي را كه در آن تجاوز رخ داده ارجاع ندهد و دولت عضو نيز 
قطعنامه تعريف تجاوز در ماده . تواند تحت شرايطي تحقيقات خود را نسبت به تجاوز واقع شده آغاز كند ديوان مي

 براي شروع به تحقيقات در رابطه با 63چنانچه دادستان نتيجه بگيرد كه مبناي معقولي «:دارد  مكرر مقرر مي15
ي خواهد كرد كه آيا شوراي امنيت عمل ارتكابي از سوي دولت مورد نظر را جنايت تجاوز وجود دارد، ابتدا بررس
دادستان با ارسال كليه اطالعات و اسناد مربوط، دبيركل سازمان ملل متحد را از . تجاوز تشخيص داده است يا خير

واند نسبت به ت چنانچه شوراي امنيت چنين تشخيصي داده باشد، دادستان مي. وضعيت نزد ديوان آگاه خواهد كرد
 معلوم نشده كه صرف تشخيص تجاوز از سوي شوراي امنيت، اينجادر . »جنايت تجاوز شروع به تحقيقات كند

براي شروع به تحقيقات از سوي دادستان كافي است يا عالوه بر آن، ارجاع پرونده به ديوان در قالب قطعنامه نيز 
طالع، چنين تشخيصي صورت نگرفته باشد، دادستان چنانچه در طول شش ماه بعد از تاريخ ا. ضرورت دارد

تواند تحقيقات خود نسبت به جنايت تجاوز را آغاز كند، مشروط بر آن كه شعبه مقدماتي، مطابق با آيين  مي
 شروع به انجام تحقيقات در رابطه با جنايت تجاوز را اجازه ،15دادرسي مذكور در ماده 

                                                           

59. conditio sine qua non  

  .الرأس دادستان مربوط است  اساسنامه به ارجاع يك دولت عضو و تحقيقات علي13ماده » ج«و » الف«بند . 60
تواند در هر زمان مؤثر باشد و توسط دولت عضو در طول سه سال مورد  اي مي انصراف از چنين اعالميه. 61

نپذيرفته است، ديوان صالحيت خود را نسبت به 
  .»ورت ارتكاب توسط اتباع آن دولت يا در قلمرو آن دولت، اعمال نخواهد كرد

  . ردبررسي قرار گي
درخصوص دولت عضوي كه اصالحيه را .....«: دارد اساسنامه مقرر مي) 5 (121 ماده .62

جنايتي كه مشمول اصالحيه است، در ص
63. reasonable basis 

  . توسط دادستان استالرأس سنامه درخصوص نحوه انجام تحقيقات علي اسا15  ماده.64
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تواند با صدور  كه شوراي امنيت مي
قط

شنهاد 
ايا

 اساسنامه 16اختيارات شوراي امنيت به موجب ماده .  به نحو ديگري تصميم نگيرد65 اساسنامه16مطابق با ماده 
در كنفرانس بازنگري مورد تأييد مجدد قرار گرفته است؛ بدين توضيح 

 8قسمت آخر بند (  شود  اساسنامه، مانع از رسيدگي به جنايت تجاوز از سوي ديوان16اي به موجب ماده  عنامه
   66. ماه يك بار تجديد شود12تواند هر چنين درخواستي مي).  مكرر15ماده 

 تشخيص عمل تجاوزكارانه به عهده ديوان قرار گرفته است و در نتيجه ديوان مسئوليت مسئلهبنابراين، 
ه ديوان در ساير جرائم، نظير جنايت البت. الملل را به عهده دارد ارزيابي قانوني بودن رفتار دولت به موجب حقوق بين

كند؛ اما در   دولت را نيز ارزيابي مي68»برنامه يا سياست« و در جنايات جنگي 67»سياست دولت«عليه بشريت 
تري بر  بار سنگين) نظير نقض آشكار منشور ملل متحد(هاي ماهوي  توجيه استفاده از زور، همراه با ساير ويژگي

به همين دليل آنچه تحت عنوان . كند هاي جديدي براي ديوان ايجاد مي ش و چال69شود ديوان تحميل مي
 7 و 6 بند 70.در ضميمه سوم آمده به دنبال بيان رهنمودهايي براي تسهيل اين تشخيص است» ها تفاهم«

 6بند . بيني كرده است هاي مربوط به جنايت تجاوز، ضوابطي را براي تشخيص وقوع جنايت تجاوز پيش تفاهم
رود و به  ترين شكل استفاده غيرقانوني از زور به شمار مي كند كه جنايت تجاوز شديدترين و خطرناك  مياشاره

كه مشخص شود آيا يك عمل تجاوزكارانه واقع شده است يا خير، ارزيابي كليه عوامل موجود در هر  منظور آن
همچنين . »طابق با منشور ملل متحد مآنهاشدت اعمال مورد نظر و نتايج «: پرونده خاص ضروري است، از جمله

 سه عامل را در تشخيص يك عمل تجاوزكارانه كه در مغايرت آشكار با منشور ملل متحد باشد، مشخص 7بند 
تفاهم بر آن است كه در احراز اين كه آيا عمل تجاوزكارانه نقض آشكار منشور « : دارد بند مزبور مقرر مي. سازد مي

هيچ . كافي است» آشكارا«ا خير، سه عامل خصوصيت، شدت و ميزان براي توجيه رود ي ملل متحد به شمار مي
ظاهراً اين دو بند به پي. رسد كافي به نظر نمي» آشكارا«يك از اين سه عامل به تنهايي براي توجيه ضابطة 

و عظيم، ممنوعيت هاي شديد  اند؛ زيرا تأكيد دارند كه تنها مشاركت در نقض الت متحده امريكا اضافه شده
  . شود رود كه موجب مسئوليت كيفري فردي در قبال جنايت تجاوز مي المللي استفاده از زور به شمار مي بين

                                                           
  :  تعليق تحقيق يا تعقيب16 ماده .65

به هيچ تحقيق يا تعقيبي  موجب ) مبني بر درخواست تعليق يا تعقيب( منشور ملل متحد 7پس از صدور قطعنامه از سوي امنيت به موجب فصل 

مجله ، »ارزيابي تعليق وضعيت دارفور سودان از سوي شوراي امنيت«آقايي جنت مكان، حسين، : ك.
 ،1388.  

ducing Debates and 

Voices on the Definition of ‘Aggression’. Leiden Journal of internationa

  .اين درخواست به موجب همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي امنيت است.  شروع شود يا ادامه يابد ماه12تواند به مدت  اساسنامه نمي
ر در اين زمينه بيشتر براي مطالعه .66

41، شماره المللي حقوقي بين
  .اساسنامه) 2(7 ماده .67
  .اساسنامه) 1 (8ماده . 68

69. Stahn, Carsten. The ‘End’, the' Beginning of the End’ or the' End of the Beginning ‘? Intro

l Law, 23 (2010), p. 879. 

 . مكرر8 ضميمه سوم قطعنامه و ماده 7 و 6د  بن.70
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 توسط نهادي غير از ديوان، مانع از تجاوزكارانهتشخيص عمل 
تحقيقات ديوان به موجب اين اساسنامه نخواهد شد و  به مقررات مربوط به اعمال 15 نيز مقررات ماده انج

  .»اي وارد نخواهد كرد  لطمه5 ماده  مذكور در
ديوان  آن و شرايط اعمال صالحيت دهنده  به تعريف تجاوز، عناصر تشكيل

تفاهم بر آن «: دارد  مقرر مي72»صالحيت زماني«پاال تحت عنوان 
تواند تنها زماني صالحيت خود نسبت به جنايت تجاوز را  ، ديوان مي13ماده » ج«يا » الف«ت كه در مورد بند 

 و نيز آن جنايت يك سال بعد از تصويب و پذيرش 

                                                          

 «:دارند  مقرر مي71 مكرر15دو ماده  هر
ام 

جرائمصالحيت در رابطه با ساير 
ل مربوط مسائعالوه بر

گيري   تصميمآنها دارد كه در قطعنامه در مورد ل ديگر نيز وجودنسبت به آن و برخي مسائ المللي كيفري بين
  .  شود مي اشاره آنهاشده است و در زير به 

  
  ماندهل باقيئساير مسا. 5
  صالحيت زماني . 5ـ1

 دولت عضو، اصالحات اساسنامه را تصويب يا 30كند كه  ديوان از حيث زماني، صالحيت خود را هنگامي اعمال مي
 مكرر قطعنامه اصالحات 15هر دو ماده .  سال بعد از تصويب اصالحات واقع شده باشدپذيرفته باشند و تجاوز نيز يك

ديوان تنها در رابطه با جرائم تجاوزي صالحيت خود را اعمال خواهد كرد كه يك سال بعد «: دارند اساسنامه مقرر مي
ديوان « : كه كند ه ميهمچنين اضاف. » كشور عضو ارتكاب يافته باشد30از تصويب يا پذيرش اصالحات از سوي

 توسط 2017صالحيت خود نسبت به جنايت تجاوز را مطابق با اين ماده، منوط به تصميمي كه بعد از اول ژانويه 
هاي عضوي كه براي پذيرش اصالحات اساسنامه الزم است، اتخاذ شده باشد اعمال خواهد  همان اكثريت دولت

هاي پيوست قطعنامه كام  از تفاهم3 بند. »كرد
اس

 دولت عضو اصالحات را پذيرفته باشند30اعمال كند كه
 بنابراين، مطابق با اين ماده، ديوان نسبت به جنايت تجاوز 74.» كشور عضو ارتكاب يافته باشد30 از سوي73اتاصالح

 كه براي تصويب 75 توسط همان اكثريتي2017صالحيت خواهد داشت؛ منوط به تصميمي كه بعد از اول ژانويه 
  76.»اصالحات اساسنامه الزم است، اتخاذ شود

  
  الحيت تكميليجنايت تجاوز و اصل ص. 5ـ2

 
  ).2( مكرر 15 ماده 5 و 4 مكرر و بند 15 ماده 10 و 9 بند .71

72. ratione temporis 

اي يك سال پس از سپردن سند تصويب يا پذيرش  ، هر اصالحيه5به استثناي موارد مقرر در بند «: دارد اساسنامه مقرر مي) 4(121ماده . 73
   .»االجرا خواهد شد هاي عضو الزم هاي عضو نزد دبير كل سازمان ملل متحد، براي همه دولت تهفت هشتم دول

  . كرده است2017هاي عضو در سال   مكرر اعمال صالحيت ديوان را موكول به تصميم بعدي مجمع دولت15 ماده 3 بند .74
  .اساسنامه)) 3(121اده م: (هاي عضو است  اين اكثريت در صورت عدم حصول اجماع، دو سوم دولت.75

االجرا   در مورد تصويب و الزم121 ماده 7 تا 3مقررات بندهاي ) 3بند .... «: دارد  اساسنامه تحت عنوان بازنگري مقرر مي123 ماده .76
   .»، اعمال خواهد شد)كه در كنفرانس بازنگري مورد بررسي قرارگرفته باشد(شدن هر اصالحيه به اساسنامه 
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ن آمده، مرتبط 
در واقع، . شود دهد كه اصل صالحيت تكميلي نسبت به جنايت تجاوز اجرا نمي تفاهم پنجم نشان مي. ند

به استثناي جايي كه جرم . اي داخلي مستثنا سازند

. ود يا خيرش وز نيز اجرا مي

                                                          

تر به آن پرداخته شد اين است كه چگونه اصل اير مسائل در كنفرانس بازنگري كممقايسه با س اي كه در مسئله
در مورد جنايت تجاوز اجرا )  اساسنامه ديوان17 و ماده 1موضوع ماده (المللي كيفري  صالحيت تكميلي ديوان بين

 به بعد اساسنامه ديوان بايد 17ري اين ديدگاه غلبه پيدا كرد كه مواد در مذاكرات مربوط به كنفرانس بازنگ. خواهد شد
كه ممكن  در اثناي مذاكرات، هيأت امريكايي نگراني خود را مطرح كرد؛ مبني بر اين. بدون هرگونه تغيير اجرا شوند

افزايش خواهد يافت هاي عضو تعريف تجاوز را به حقوق داخلي خود وارد سازند و در نتيجه، اين احتمال  دولت«است 
هاي كشور ديگر تحت تعقيب  كه به موجب اصول وسيع صالحيت، مقامات دولتي در قبال جنايت تجاوز در دادگاه

هاي مربوط به اصالحات اساسنامه ديوان  اعضاي حاضر در كنفرانس بازنگري در بند پنجم از تفاهم. »قرار گيرند
) 5بند (هاي پيوست قطعنامه  متن زير از تفاهم. يحي نشان دادنددرخصوص جنايت تجاوز به اين نگراني واكنش تلو

عنوان  تفاهم بر آن است كه اصالحات به« :  بيني شده است به منظور تأمين نظر هيأت امريكايي به اين شرح پيش
هد ايجاد حق يا تعهد به اجراي صالحيت داخلي در رابطه با عمل تجاوز ارتكابي از سوي دولت ديگر تفسير نخوا

: دارد مقرر مي» صالحيت داخلي نسبت به جنايت تجاوز«ها در ضميمه سوم تحت عنوان نامه  از تفاهم4بند . »شد
تفاهم بر آن است كه اصالحاتي كه به جنايت تجاوز و عمل تجاوزكارانه مربوط است تنها به منظور اهداف اين «

 تفسير نخواهند شد كه به هرگونه حقوق موجود يا  اساسنامه رم، اصالحات طوري10مطابق با ماده. اساسنامه است
؛ زيرا » را محدود سازندآنهاالملل براي اهدافي ديگر، غير از اين اساسنامه، لطمه وارد كنند يا  تحول قواعد حقوق بين

ايي هاي قض هاي عضو در رابطه با قانونگذاري يا رسيدگي كلي براي ايجاد حق يا الزام دولت طور اساسنامه ديوان به
هاي عضو  كلي، مفاد اصل تكميلي بودن صالحيت ديوان اين است كه دولت طور به. داخلي طراحي نشده است

 آنهاكم در مواردي كه   اساسنامه، دست5اطمينان حاصل كنند كه قادر به اعمال صالحيت بر جرائم مذكور در ماده 
اساسنامه ديوا) ب(و ) الف) (2(12 گونه كه در مادهبا جرم مورد نظر از طريق رابطه صالحيتي همان

باش
ه اند جنايت تجاوز را از صالحيت دادگاه هاي عضو خواسته دولت

ها ممكن است  در پرتو اين تفاهم، دولت. مل تجاوز ارتكابي توسط دولت مورد نظر ناشي شده باشدمورد نظر از ع
 است در جنايت تجاوز فراهم 77تشويق شوند تا صالحيت داخلي خود را غير از آنچه بر اصل تابعيت فعال مبتني

  ي خواهد داشت يا خير؟ جالب است بدانيم كه آيا اين تفاهم در واقع، تأثيري بر قانونگذاري مل. سازند
  
   مجدد براي جرم واحدقاعده منع محاكمه. 5ـ3

اي كه بايد به آن اشاره كرد و در قطعنامه نيز مقرراتي درخصوص آن تصويب شده اين است كه آيا  مسئلهآخرين 
نسبت به جرم تجا) قاعده منع محاكمه مجدد براي جرم واحد(  اساسنامه ديوان 20 ماده

 
77. active nationality principle. 
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لذا اجراي .  اشاره شده است8 و 6، 7 صريحاً به اعمال آن درخصوص مواد 20 است كه در ماده 

                                                          

دليل اين امر آن
؛ بدين شرح  اساسنامه20 ماده 3با اصالح بند كنفرانس بازنگري   در78. مكرر محل ترديد قرار گرفت8آن در مورد 

 توسط  و مكرر جرم شناخته شده8 يا 8، 7، 6وجب مواد كه به خاطر رفتاري كه به م صورتي هيچ كس در«كه 
كه جريان رسيدگي  شد، مگر آندادگاه ديگري محاكمه شده باشد، توسط ديوان براي همان رفتار محاكمه نخواهد 

  . شامل تجاوز نيز گرديد20ماده » ]ادامه ماده به قوت خود باقي است: [در دادگاه ديگر

 
  .332، ص پيشين كيتي چايساري، .78
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  گيري نتيجه
را ط اعمال صالحيت ديوان نسبت به آن درخصوص تعريف جنايت تجاوز، عناصر آن و شرايتيابي به توافق

 امري المللي كيفري ديوان بينبيني جنايت تجاوز در اساسنامه  پيش. المللي تلقي كرد هم بين
مطل

أل قانوني در اساسنامه ضروري بود؛ زيرا موافقتنامه 
كام

 بود تا ببينيم اين 2017 اما بايد منتظرگام دوم در سال شود، سوب مي
تواف

هاي  تواند پشتيباني و حمايت دولت اين امر مي. شود حسوب مي
فعض

  .دهد هاي عضو به عدم دشمني اين كشور با ديوان، از سوي ديگر را كاهش مي  دولت
ي

س و نيز رسيدگي الرأ  ديوان براي شروع به تحقيقات علي توضيح كه دادن اختيار به دادستان اين
ي اين ب

شو
  همانند سايري اجرا نسبت به جنايت تجاوزـ

ماشه براي اعمال صالحيت ديوان نسبت به كار و سازبا وجود پذيرش . است ـ صالحيت ديوان ايات در
به . استمسئوليت اوليه براي تعيين متجاوز و تشخيص تجاوز داراي يت هنوز وراي امن

بسياري از صاحبنظران ن

ديوان، پ

دس
بايد يك رويداد م
 مرتكبان آن بدون كه رود؛ زيرا باعث پيشگيري از اين جرم و نيز اطمينان خاطر از اين  ميوب به شمار

از طرف ديگر، رفع خ. گردد  ميمجازات رها نخواهند شد،
تصويب اين موافقتنامه هر چند پيشرفت  .رود  به شمار ميالمللي كيفري ديوان بينپاال تكميل اساسنامه 

المللي مح مهمي در حقوق كيفري بين
الرأس  هاي عضو و تحقيقات علي تلفيق نقش شوراي امنيت با ارجاع دولت. ق چگونه اجرايي خواهد شد

دادستان از ابتكارات مهم موافقتنامه كامپاال م
عال دولت امريكا در اين مذاكرات، نگراني جدي آن كشور از . وراي امنيت را نيز جلب كندو دائم ش حضور 

يك سو، و نگراني
ك نگاه ديگر نيز با ارزش تلقي  ستقالل ديوان  حفظ ا، و آنشود ميتوافق به عمل آمده در كامپاال از 

با. است
 كاهش اختيارات شوراي امنيت و تزلزل در اختيارات انحصارراساس ارجاع يك دولت عضو به منزله

نامه كامپاال، موافقتترين دستاورد   ديگر، مهمبه عبارت . امر مثبت و با ارزشي است، و اينشود ميرا تلقي 
ن، برا اساسنامه ديوا13ماشه مذكور در ماده كار  و ساز بيني پيش
جن

جنايت تجاوز، ش
  . شود ميعبارت ديگر، تصميم كامپاال نفي حق شوراي امنيت محسوب ن

چند به  بين هستند؛ هر سبت به موفقيت ديوان در محاكمه متجاوزان خوش
موافقتنامه كامپاال و ارائه تعريف و شروط اعمال صالحيت . دهاي رسيدگي به جنايت تجاوز نيز آگاهن دشواري

   .اياني برمصونيت سران كشورها است كه معموالً دستور تجاوز صادر مي كنند
توافق صورت گرفته در : گونه كه بانكي مون دبيركل سازمان ملل متحد بيان داشته است در پايان همان
 المللي كيفري ديوان بيناز اين رو، از . كيفري است ونيت و جنگ با بيبه سمت پايان مصكامپاال گام مهمي 

 .المللي نبايد جايي براي مخفي شدن بيابند بايد حمايت جهاني به عمل آيد و مرتكبان جنايات بين
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   فارسي)الف

)المللي كيفري بين

،41، شماره المللي حقوقي بين

تهران، ترجمه حسين پيران و سايرين، المللي حقوق كيفري بين ،سسه، آنتونيواك. 4
 .1387، جاودانه

، 8 شماره ،المللي مجله حقوقي بين، »الملل مفهوم تجاوز در حقوق بين«، طارم سري، مسعود و سايرين. 5
1366 

 .1385نشردادگستر، : تهران، المللي كيفري مجموعة مقررات ديوان بين ،محمد نسل، غالمرضا .6

حائل  حقوقي ساخت ديوار مورد آثار المللي دادگستري در نظريه مشورتي ديوان بين« ،اصغر جعفري، .7
 .1388، 40، مجله پيام قانون، شماره »هاي اشغالي در سرزمين
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