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 چکیده

ارادگی دولت کنیاا  دلیل بیهای داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صالحیت تکمیلی را بهخشونت
ستان از اولین فرصات  در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. داد

صالح در ارادگی دولت ذیبیبرداری کرد. به تشخیص خود بهرهدر وضعیت کنیا انجام تحقیقات 
هماان  »معیاار  های متفاوتی دارد که در این پرونده باا  المللی شاخصتعقیب متهمان جرایم بین

یرش وضاعیت  دولت کنیا صالحیت دیوان کیفری را در پذتشخیص داده شد. « فرد، همان رفتار
با توسل باه  لیکن دادستان و قضات دیوان به چالش کشید. دلیل ابهامات آن با این معیار بهکنیا 

این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجاام  
. قارار ناداده اسات    نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب

های تشخیص معیار همان فرد، هماان رفتاار مادنظر دیاوان دارای     سؤال این است که آیا مؤلفه
کنندۀ این های تعیینابهام و مانع از اعمال صالحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه

یش نحاو مقتضای از صاالحیت خاو    معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیاا باه  
صالحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده  المللی کیفریبینرو دیوان استفاده نکرده است. ازاین

 را دارد.
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 مقدمه
هاا  رتاسر کنیا را دربرگرفت. این خشاونت س 7770 در سالسیاسی  ۀهای شدید با انگیزخشونت

نفر منجار   777/177اجباری بیش از  کوچ نفر و 9077نفر، زخمی شدن  6677به کشته شدن 
. در این وضعیت فعاالن ارشد حزب دموکراتیک  نقاش  (ICC, Ruto Case, 2010: para. 4) شد

بارای  ریاسات جمهاوری    تخاباتاز ان پیشهای الزم را ریزیعهده داشتند. آنها برنامه اصلی را بر
 -6آمیااز و بااه آشااوب کشااانیدن کشااور در قبااال انتخاااب مجاادد کیباااکی  حمااالت خشااونت

تدارک دیده بودند. هدایت این طرح  -جمهوری سابق و فعلی کنیا و عضو حزب اتحاد ملیرئیس
کابینا   و  0بود که از مقامات عالی دولت کنیاا  4و سانگ 9، کاسگی7افرادی از جمله روتو ۀعهد بر

 جمهاور یسدست گرفتن قدرت سیاسی از رئ. آنها در تالش بودند برای بههستند 1کیباکیسابق 
حائز اکثریت آرا شده بود، به سرکوب هواداران حازب اتحااد ملای و     قانونی کنیا که در انتخابات

 بپردازند. وی طرفداران 
و ز برگازاری انتخاباات   هار دو پاس ا   ،از حزب دموکراتیک 0کیباکی و نامزد رقیبش اودینگا

ادعای پیروزی کردند. در شرایطی که کیبااکی رقابات را بارده باود،     پیش از اعالم رسمی نتایج 
حماالت از پایش    8آماده از ساوی ساانگ   عمال های بهطرفداران حزب دموکراتیک با هماهنگی

 را برای به آتش کشیدن منااطق مساکونی و تجااری و کشاتار ماردم باه اتهاام        ایشدهیطراح
حزب اتحاد ملی و مقامات دولتای کنیاا    یکیباکی شروع کردند. اعضا جمهوریسطرفداری از رئ

نیز برای حفظ قدرت حزب اتحاد ملی به خشونت متوسل شادند. حازب اتحااد ملای و نیاروی      
پلیس کنیا برای سرکوب هواداران حزب دموکراتیک از تمام قدرت خود استفاده کردناد. حازب   

عام، اماوال آنهاا   هوادار خود خواست که طرفداران حزب دموکراتیک را قتل اتحاد ملی از جوانان
 ,ICC) را تخریب و به زنان و دختران آنها به جرم وابستگی به حزب دموکراتیاک تجااوز کنناد   

Ruto Case, 2010: paras. 5-6) . 
ی اها در این شرایط کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد برای پایاان دادن منازعاه  

)سایدزاده ثاانی و فرهاادی     عهاده گرفات   گو و آشتی ملی کنیا را بروگفت گرییانجی، مداخلی
، پذیرش پیروزی کیباکی در انتخابات مشروط باه  گرییانجیاین م  . نتیج(43: 6939آالشتی، 
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. کیبااکی و اودینگاا   شدبه اودینگا، رقیب او از حزب مخالف اعالم  یریوزواگذاری سمت نخست
و آرام شدن وضعیت کنیا اظهار کردناد کاه    هایریمشترک پس از فرو نشستن درگ اییهیاندر ب

موجود در کنیا از  هاییسمگرفته پس از انتخابات باید از طریق مکانهای سیاسی صورتخشونت
بازنگری در قاانون اساسای   . 9تعقیب کیفری و . 7کمیسیون سازش، عدالت و حقیقت، . 6جمله 
 ,Hansenن بسیاری از نمایندگان مجلس کنیاا ایان بیانیاه را نپذیرفتناد )    وفصل شوند. لیکحل

و  جمهاور یسهای پس از انتخابات به فرماان رئا  خشونت زمین (. کمیسیون تحقیق در 4 :2011
این کمیسیون پس از تکمیل تحقیقات پیشنهاد کردند کاه   یوی تشکیل شد. اعضا یروزنخست

از اینکه  نظرهای پس از انتخابات ایجاد شود. صرفخشونت کنیا برای تعقیب عوامل ۀدادگاه ویژ
ی هاا قطعناماه اتحادی  آفریقا نیز صالحیت کیفری خویش بر جرایم منطقاه آفریقاا را بارهاا در    

طرح ایجاد دادگاه ویژه را نماینادگان  (. لیکن 07-06: 6931متفاوت گوشزد کرده بود )صالحی، 
ن است مظنونا فهرو داخلی های ی از اطالعات خشونتمجلس کنیا رد کردند. کوفی عنان گزارش

های پس وفصل خشونتاصلی آن را پس از شدت گرفتن اختالفات میان دولت و مجلس در حل
)معظمای و  ( یا دیوان کیفری )زین پس؛ دیوان کیفریالمللی بیناز انتخابات به دادستان دیوان 

 ارائه کرد. (677: 6934نمامیان، 
 زمینا  کنیاا در  دولت از سوی مقتضی یقات خود را با توجه به عدم اقدام دادستان رأساً تحق

دادستان   گرفته پس از انتخابات کنیا آغاز کرد. در این مرحله تحقیقات اولیهای صورتخشونت
 شاعب  برای کسب مجوز تحقیقاات رسامی از   « مبنای منطقی»منظور بررسی و تحلیل وجود به

( صورت گرفت. دادستان با درنظار  شعب  مقدماتی)زین پس؛ ری المللی کیفدیوان بین مقدماتی
اساسنامه به این نتیجه رسید که صدور مجوز انجاام   60 ۀگرفتن شرایط موجود و مقتضیات ماد

شعب  . (ICC, Ruto Case, 2011: para. 1) درخواست کند شعب  مقدماتیتحقیقات رسمی را از 
در صالحیت دیاوان کیفاری   جرایم  زمین یقات در درخواست دادستان برای انجام تحق مقدماتی

متهمان وقایع پس از انتخابات کنیا از سوی  دادهرخ( 46: 6930)رضوی فرد و نصرالهی شهری، 
 را پذیرفت.

های تشاخیص معیاار هماان فارد،     با این اوصاف سؤال اصلی پژوهش این است که آیا مؤلفه
ز اعماال صاالحیت تکمیلای دیاوان در وضاعیت      همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و ماانع ا 

کننادۀ ایان معیاار در    هاای تعیاین  کنیاست؟ فرضی  این پژوهش حاکی از این است کاه مؤلفاه  
نحو مقتضی از صاالحیت خاویش اساتفاده نکارده     کند که دولت کنیا بهیموضعیت کنیا اثبات 

ی از اعماال  الاوه جصاالح  از اینکه اعمال صالحیت کیفری از ساوی دولات ذی   نظرصرفاست؛ 
دارای  المللای کیفاری  بینرو دیوان . ازاین6سرزمینی و از صالحدیدهای وی استحاکمیت درون
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. صاالحیت تکمیلای دیاوان کیفاری منصارف از      استصالحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده 
ات  به مواز هادولت( برای تمام 30: 6930ها، یمیحکیدوبندهایی )ضیایی و قصالحیت جهانی با 

المللی ذاتی مصرح در اساسنام  دیوان است. ساختار دیوان کیفاری  و تنها محدود به جرایم بین
المللای بارای رسایدگی باه جارایم      در کنار محاکم داخلی کشورها متضمن ایجاد صالحیت بین

حقاوقی   یهاا جنبه نوشتاردر این رو ینازا(. 6: 6931ی و بهمئی، آبادقوامخاص است )رمضانی 
 دادستان تا صدور مجوز انجام تحقیقات، تحقیقات کنیا تا اعتراض به صالحیت دیوان یهاتالش

فاراروی   یاندازتا چشمشود و تحلیل  یبررس  ارادگی دولت کنیاو استدالل دادستان تا اثبات بی
ارادگای دولات   حقوقی به عملکرد دیوان در وضعیت کنیا و تجلی اولین بی  مندان و جامععالقه

تردیاد  یبا  تکمیلای دیاوان گشاوده شاود.    کیفاری  اعمال صاالحیت  تثبیت الحیت و صاحب ص
ی از عینیت بخشیدن به مفااد نظاری اساسانامه و دیگار     اتجربهدستاوردها و نتایج این پژوهش 

الملل کیفاری و فاراهم شادن زمینا  عملای تئاوری       ینبمقررات دیوان کیفری در بستر حقوق 
 است. المللیکیفرمانی در جرایم بینبی

 

 دادستان تا صدور مجوز انجام تحقیقات   یهاتالش
پااس از اطمینااان از اینکااه دولاات کنیااا از انجااام تحقیااق، تعقیااب یااا تشااکیل دادگاااه موقاات 

(، اولاین اقادام دادساتان    Sing’Oei, 2010: 6) توسط کمیسیون ویژه ناتوان اسات  یشنهادشدهپ
برای انجاام   شعب  مقدماتیاست خود از صورت گرفت. دادستان در درخودیوان علیه دولت کنیا 

کنیاا،   ۀتوسط کمیسیون ویاژ  شدهیآورجمع یلتنها به دالتحقیقات رسمی در وضعیت کنیا، نه
المللای و داخلای کنیاا نیاز اساتناد کارد.       بین یهاتوسط سازمان شدهیهته یهابلکه به گزارش

د کاه مجاوز انجاام تحقیقاات در     کار  تقاضا شده به دادسرادادستان پس از تحلیل اطالعات ارائه
 :ICC, Kenya Case, 2009شود )کنیا صادر داخلی  هایخشونتگرفته در جرایم صورت  زمین

para. 106) . در خصاوص اطالعاات تکمیلای و تحلیلای    در واکانش نیاز ارائا      شعب  مقادماتی 
از  یاهسات محرمانا  فهرکرد. دادساتان   را تقاضادادستان  اتتحقیق شرفموضوعات احتمالی در 

 تقدیم کرد را به شعب  مقدماتیبیشترین مسئولیت در ایجاد آن  دارای حوادث خاص و اشخاص
(ICC, Kenya Case, 2010: para. 122)هاییاستس در مورداطالعات تکمیلی  حتی . دادستان 

 ارائه کرد.  نیز به قضات شعب  مقدماتیها را سازمانی یا دولتی دخیل در افزایش خشونت
( 96: 6939ی عضاو )جاللای و زیالبای،    هاا دولات با رعایت اصل اساتقالل از  کیفری  دیوان

ماهیت تکمیلی بودن صاالحیت دیاوان بارای حفاظ اولویات       6است.مکمل محاکم کیفری ملی 
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خویش است، ولو اینکه به اعتقاد برخی با  6سرزمینیبرای اعمال صالحیت کیفری درون هادولت
(. 776: 6931های ملی مواجه باشد )نژندی مانش و بذاذرار،   دگییرسهایی در یتمحدودموانع و 

ایان  ، 7تحقیق یا تعقیبی از سوی دولت صاحب صالحیت در حال انجاام باشاد   بر این اساس اگر
دیاوان  وضعیت مانع از شروع رسیدگی دیوان است. در چنین شرایطی بر فارض طارح موضاوع    

از این منظر تأکید بار اولویات   . (13: 6930 داند )شریعت باقری،یرا قابل پذیرش نم آنکیفری 
کناد )مظااهری،   ها کماک مای  رسیدگی در سطح ملی به ارتقای سطح عدالت کیفری در دولت

نظر از اینکه فسلف  وجودی دیاوان مبتنای بار پیوناد میاان صالح، امنیات        (؛ صرف679: 6939
سات )سالیمی ترکماانی،    های حقوقی بشاری ا المللی و عدالت کیفری و تلفیق آنها با آموزهبین

الملال  ینبا المللای باا حقاوق    (. این وضعیت ناشی از همپوشانی حقوق کیفری بین610: 6931
( و نظااام عادالت کیفااری واجااد اهاادافی در قلماارو  640: 6931عماومی اساات )باااقری ابیانااه،  

و بر این اساس تکمیلی بودن صالحیت دیوان حاکی از تعامل میان نظام ملای   9المللی است.بین
کیفری است. در عین حال که شروع تحقیق یاا تعقیاب در   المللی در پایان دادن به بینظام بین

سطح داخلی به صالحدید دولت واگذار شده است، این به معناای انتظاار دائام دیاوان کیفاری      
( برای شروع تحقیق یاا تعقیاب توساط دولات صااحب صاالحیت       30: 6939)صابر و ناظریان، 

که برای جلوگیری از محاکمه و مجازات مضاعف بنابر اصال اعتباار قضای     نیست. در عین حال 
ی هاا پروندهشود تا از ورود دیوان کیفری در یم( تالش 40: 6930بها )میرمحمدصادقی، محکوم

تحت تحقیق، تعقیب یا مجازات در سطح داخلی دولت صااحب صاالحیت جلاوگیری شاود. باا      
ی هاا ارزشو حراسات از مناافع و    4المللای یفری بینوجود این در راستای تحقق نظام عدالت ک

تحقیاق و تعقیاب وقاایع    (، 960: 6934المللی )زمانی و حسینی اکبرناژاد،  مشترک جامعه بین
 حیا  دیاوان از    تضمن نگاهی جدید به مقررات اساسنامم شعب  مقدماتیکنیا از سوی  داخلی

 09(b()6) ۀم به موجب ماد. صالحیت تکمیلی و شدت جراستصالحیت تکمیلی و شدت جرم 
از ایان منظار    شوند.یتلقی مدر دیوان کیفری مرتبط با قابلیت پذیرش دعوا  یاساسنامه از اجزا

 مدنظر قضات قارار گرفتناد تاا باه موجاب آن     توأمان  صورتصالحیت تکمیلی و شدت جرم به
اساسانامه   60 ۀدادستان در ابتدای تحقیقات به بررسی قابل پذیرش بودن دعوا به موجاب مااد  

است. توجه به این ملزومات همزمان  صورتبپردازد که واجد صالحیت تکمیلی و اهمیت جرم به
قضاایی داخلای باه تعقیاب و تحقیاق آن       هاای یستماست که س هایییتوضع هاییچیدگیاز پ
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. دیوان در چنین مواردی توجاه دارد  پذیرندیدیوان این تحقیقات را نم لیکن قضاتاند، پرداخته
ه آیا رفتار ارتکابی از سوی یک فرد خاص توسط دستگاه قضایی آن کشور ماورد تعقیاب قارار    ک

و آیا دستگاه قضایی آن کشور توانایی مقابلاه و اعماال   ( Schabas, 2008: 240-41)گرفته است 
  (. دادساتان در مرحلاا Stahn, 2010: 312) گرفتاه دارد صاالحیت خاود را بار جارایم صااورت    

باا اتهاام   هناوز هایم مظناون یاا متهمای را       از شعب  مقدماتی ام تحقیقاتانجمجوز درخواست 
در دیاوان  باید پذیرش پرونده  مقدماتی شعب  . با وجود این قضاتاستشناسایی نکرده مشخص 
نظار گارفتن شارایط صاالحیت تکمیلای و      در  بااساسنامه  09(b()6) ۀشرایط ماد دررا کیفری 

 60(6) ۀنجام این کار باید به معیارهاای مصارح در مااد   ند. قضات برای اکناهمیت جرم بررسی 
 . بپردازند کلیت آنپذیرش دعوا علیه افراد خاص و نه  در خصوصاساسنامه 

انجام تحقیقات در وضعیت کنیاا نیاز باا هماین     مجوز  در بررسی درخواست شعب  مقدماتی
 ۀمصارح در مااد  در این شرایط معیارهای صالحیت تکمیلی  شعب  مقدماتید. شوضعیت مواجه 

 باه قاعاده اگار دولات کنیاا     ایان   اساسنامه را در وضعیت کنیا مدنظر قرار داد. براسااس  60(6)
در اساسانامه   60(a()6) ۀ، دیاوان کیفاری مطاابق مااد    پرداخات یما موضاوع  تحقیق یا تعقیب 

طاور واقعای   . لیکن این تحقیق یا تعقیب توسط دولت کنیا باید بهشتآن صالحیت ندا خصوص
 اگر واقعی نباودن تحقیقاات   بنابراینباشد. نه باشد، تا موضوع در دیوان قابل پذیرش گرفتانجام 
مجباور اسات باه ارزیاابی ماهیات اقادامات        شاعب  مقادماتی  از سوی دادستان ادعا شود،  کنیا

تعقیب یاا تحقیاق   ۀ ضرورت گرفته از سوی دولت کنیا بپردازد. بیان اساسنامه دربرگیرندصورت
 (. Greenawalt, 2009: 108) است های داخلیکنیا علیه عوامل خشونتقامات واقعی از سوی م
رأسااً از ساوی دادساتان بادون ارجااع       آنکاه تحقیقاات    اسات  یااولین مرتبهقضی  کنیا، 

بار ایان اسااس شاعب      . گیارد یعضو یا شورای امنیت سازمان ملل متحاد صاورت ما    یهادولت
شاعب   تحقیقاات در وضاعیت کنیاا موافقات کارد.       با درخواست دادستان برای انجاام  مقدماتی
. آنهاا  یات صالحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیا نپرداختیجزبیان به این مجوز در  مقدماتی
ارادگی یا ناتوانی کنیا باه تحقیاق و   نیازی به ارزیابی بیین مقطع زمانی که در ا ندکرد استدالل

اساسنامه  60(b()6و ) 09(b()6سیر مواد )تفاگرچه نیست.  های داخلیخشونتن اتعقیب مرتکب
کماا اینکاه   سات.  کنیامحدود به پذیرش پرونده در صورت عدم تعقیب یا تحقیق از سوی دولت 

در وضعیتی نیستند که انجاام یاا فقادان    صدور مجوز انجام تحقیقات دادستان   قضات در مرحل
 تحقیق یا تعقیب نسبت به متهم خاص را ارزیابی کنند.  

پردازناد  یکنیا م از سوی دولتبه ارزیابی امکان تحقیق یا تعقیب  تنهامرحله  ایندر قضات 
(Olasolo, 2005: 129 در عین حال .) ،تحقیق و تعقیب محدودی از سوی از منظر قضات دیوان

 ۀشاد سات ارائاه  فهرکه حوادث و اشاخاص ماذکور در   ایندلیل به .دولت کنیا صورت گرفته است
در وضاعیت  بیشاتر  دادستان مجاز است باه تحقیاق    لت کنیا مفقودند،در تحقیقات دودادستان 
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 .ناد ااحتمالی پس از تحقیقات دادستان در وضعیت کنیا قابال پاذیرش   یهاکنیا بپردازد. پرونده
نپرداختاه   داخلای حوادث در مجرمانه  هاییتتعقیب یا تحقیق فعالۀ کافی به اندازدولت کنیا به

تعقیب و تحقیق از ساوی دولات کنیاا و اثباات آن توساط       یتکفاعدم. مصادیق تشخیص است
هماان  »دادستان و قضات دیوان کیفری از موضوعات شایان توجه این پرونده است که با معیاار  

 بررسی شده است. « فرد، همان رفتار
این معیار باید اثبات کند تا پیش از ورود دیوان کیفری در وضعیت  براساسصالح دولت ذی
ط به کشور وی، تعقیب و تحقیقات الزم را نسبت به همان فارد تحات تعقیاب در    مجرمانه مربو
سبب همان رفتار مجرمان  مدنظر دیوان کیفری انجام داده است تا اینکه دیاوان  بهدیوان کیفری 

آن اقناع شود کاه دولات در زماان الزم و پایش از ورود دیاوان کیفاری باه پروناده از          براساس
ه است. در غیر این صورت ورود دیاوان کیفاری باه پرونادۀ داخلای      صالحیت خود استفاده کرد

صالح بار  دولت دیگر از مصادیق اعمال صالحیت تکمیلی دیوان کیفری است. اعتراض دولت ذی
بر ورود دیوان کیفری ولو نسبت به همان شاخص یاا هماان     مؤخراستفاده از صالحیت خویش 

دیوان کیفری نیست. کما اینکاه پاذیرش ایان    رفتار مدنظر دیوان کیفری، نافی اعمال صالحیت 
صالح مستلزم دور باطل است کاه همیشاه ماانع اعماال صاالحیت      استدالل از سوی دولت ذی

تکمیلی دیوان کیفری است که با فسلف  ایجاد تشکیل دیوان کیفاری منافاات دارد. ولاو اینکاه     
ادگااه کیفاری   المللای تحات عناوان د   یاری بادیلی بارای دیاوان کیفاری باین      گشاکل احتمال 

   6شده مختلط وجود داشته باشد.المللیبین
 

 از تحقیقات کنیا تا اعتراض به صالحیت دیوان  
در  پاس از تکمیال تحقیقاات   های داخلی را فهرستی از متهمان به ارتکاب خشونتدادستان 

 ,ICC) کارد  تقاضاا  را از شاعب  مقادماتی  احضار آنها و معرفی  وضعیت کینا به دیوان کیفری

Ruto Case, 2010: para. 224; and also, ICC, Muthaura Case, 2010: para 213) .  شعب
 63 ۀمااد مقاررات   براسااس در واکانش  دولات کنیاا   لیکن احضار کرد. این افراد را  مقدماتی

اساسنامه به صالحیت دیوان اعتراض کرد. دولت کنیا در اعتراض به صاالحیت دیاوان اعاالم    
مقدماتی مشمول تحقیقات  داخلیاص مظنون به مشارکت در وقایع اشخسابق بر این کرد که 

لیکن سطح استانداردهای مدنظر دیوان آغاز شده،  دراند. تحقیقات کنیا قرار گرفتهدولت کنیا 
 (، لایکن ICC, Ruto Case, 2011: para. 13) اسات  برگزارش مبسوط آن زمانارائ  تکمیل و 

رو ین. ازاشودیارائه م آن به شعب  مقدماتی مستندات یزودتحقیقات در حال انجام است و به
دیوان   به مداخل ینیاز و را به محاکمه بکشاند داخلیعوامل جنایات  درصدد استدولت کنیا 

                                                           
 .6931برای مطالع  بیشتر در این زمینه ر.ک: رضوی فرد و فرجی،  .6
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اشاخاص مظناون باه مشاارکت در       کلیا معتقاد اسات کاه    دولت کنیا بر این اساس . نیست
 .داده اسات تحقیق داخلی قرار  دورمرا  مدنظر دادستانن ااز جمله متهم داخلی هایخشونت
دیوان را بسایار محادود ارزیاابی    مدنظر قضات « همان شخص، همان رفتار»کنیا معیار دولت 
ی پایش روی  هاپروندهبرای رسیدگی به  ترییعمعیارهای وس ه است. از منظر دولت کنیاکرد

دولت ت تحقیق مانور قضایی و پلیسی مقاما جایی که فضایی برایتا  استالزم دیوان کیفری 
 وجود داشته باشد. کنیا 

 63 ۀمااد  مقاررات  مقادماتی براسااس  در پی اعتراض دولت کنیا به صالحیت دیوان، شاعب   
در ابتادا ضامن تحلیال ایارادات کنیاا باه        شعب  مقدماتی. به بررسی موضوع پرداختاساسنامه 
دولات  تشریفات داخلای  کرد که  اذعاندیوان  سابق  پرداخت و با اشاره به روی« پرونده»تعریف 
 ,ICC) اسات قرار گرفتاه  فرد و رفتاری باشد که موضوع رسیدگی دیوان همان باید متوجه کنیا 

Ruto Case, 2011: para. 78) . شده از سوی دولات کنیاا واجاد تحقیقاات     مستندات ارائهلیکن
اقادامات  در ماورد گازارش   نیسات. هایم اطالعااتی    همپوشان نسابت باه هماان فارد و رفتاار      

 گرچاه ن مدنظر دیاوان ارائاه نشاده اسات. ا    اعلیه متهماز سوی دولت کنیا مشخص   گرفتانجام
های داخلای  خشونتن اعلیه متهم گرفتهصورتاقدامات  گزارشی ازدولت کنیا بعدها تالش کرد 

تحقیقاات  ضرورت تقادم  با استدالل این گزارش را  قضات دیوان ارائه کند، شعب  مقدماتیبه  را
 ایان گازارش حااوی   . رد کردنداز ایراد به صالحیت دیوان  پیشن خاص اعلیه متهم هگرفتانجام

 .ICC, Kenya Case, 2011: paraبود )اطالعاتی از ابعاد تحقیقات و ادعاهای مطروح علیه روتو 

بار انجاام    دولات کنیاا  صالح الزم از سوی مقامات ذی هایدستوری تازگبه دادینشان م ( که15
 ادر شده است.صتحقیقات از وی 

دلیلی بر نفای  احضار متهمان رسیده و دولت کنیا تاکنون  بهتحقیقات دیوان در این مرحله 
. در این مرحله که تحقیقات دادساتان منتهای   کیفری ارائه نکرده استدر دیوان پرونده پذیرش 

کاه   را ارائاه کناد   یلای به شناسایی و احضار افراد خاص شده است، الزم است که دولت کنیا دال
. باشاد آنهاا   مجرمانا  رفتارهاای   دلیال هعلیه این افاراد با   داخلی مقدمتحقیقات  حاکی از انجام

ه گرفتا انجاام ن مقدمی بر تحقیقات دادساتان  هیم تحقیق واقعی از سوی دولت کنیا  کهیدرحال
در مقادم وی  تحقیقاات   نباود دولت کنیا تا این مرحله خود گواهی بر مقتضی است. عدم اقدام 

در  گرفتاه اصاالحات انجاام   رفع موانع تحقق عدالت قضایی در سطح داخلای و ینه است. این زم
دولت کنیا را قاادر باه انجاام تحقیقاات     زین پس م قضایی و اجرایی دولت کنیا ممکن است نظا
پایش از  مقطاع زماانی    تاا  گرفتاه هرگز به معنای تحقیقات واقعای انجاام   هاد، ولی این ادعاساز

هماان  »باا طارح معیاار     شاعب  مقادماتی   نیست.یراد به صالحیت دیوان تحقیقات دادستان و ا
تحقیقااتی را در  ساابق بار ایان    نتیجه گرفت که دولت کنیا نتوانسته است « شخص/همان رفتار

ایاراد دولات    به مقدماتیشعب  متهمان مذکور برای رفتارهای مدنظر دیوان انجام دهد.  خصوص
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شاعب    لایکن ، اعتراض کرد یاین رأبه دولت کنیا رچه اگ. توجهی نکردصالحیت دیوان به کنیا 
 ,ICC, Kenya Case) کرد ییدو صالحیت دیوان را تأ نپذیرفتاستدالل دولت کنیا را  تجدیدنظر

2011: para. 25) . 
 

 ارادگی دولت کنیا از استدالل دادستان تا اثبات بی
در سیستم داخلی کنیا را برای  که اصالحات قضایی الزم ه بوداعالم کردپیش از این دولت کنیا 

اقادامات   کهانجام داده است. دادستان داخلی های شروع تحقیق و تعقیب افراد مسئول خشونت
و  داخلای هاای  احقااق حقاوق قربانیاان خشاونت      مقدماتی دولت کنیا را در فراهم کردن زمین
ه رفتاار دولات کنیاا    کا  کرددر ابتدا خاطرنشان ه بود، برقراری حاکمیت قانون به فال نیک گرفت

کیفاری  مسئولیت تحقیق و تعقیب جرایم در صالحیت دیوان  .اساسنامه استمقررات منطبق با 
. لیکن صارف  (ICC, Ruto Case, 2011: para. 2) استدولت صاحب صالحیت  ۀعهد بردر ابتدا 

دولت معترض به صاالحیت دیاوان بایاد    برداری از این امتیاز کافی نیست. ادعای کنیا برای بهره
 (.ICC, Bemba Case, 2010: para. 201) ندبرساا اثباات  باه  الزامات عادم صاالحیت دیاوان را    

های ن خشونتامظنونمقدم دولت کنیا تاکنون هیم دلیلی بر انجام تحقیق یا تعقیب  کهیدرحال
ات قاانونی واقعای از ساوی    انجام تشاریف  عدم ارائ  مستندات و گزارشارائه نکرده است.  داخلی

دادساتان اسات.   تحقیقات شده در دیوان به معنای صحت گشوده ۀپروند خصوصدولت کنیا در 
ادعا نکرد که تحقیق یا تعقیب افاراد تحات تعقیاب دیاوان را     هرگز دولت کنیا که در عین حال 

 وان صارفاً باه  دولت کنیا در اعتراض به صالحیت دیدارد. آتی انجام داده است یا در دست اقدام 
باه تصاویب    کنیاا  هاای اشاره کرد که دو سال پس از خشونتدر سطح داخلی اصالحات قانونی 

لایکن ایان   د. رونا کاار  هبقبل دو سال  جرایممربوط به  یهابرای پرونده قرار بود و بودندرسیده 
 (.  600: 6930ی، مؤمندر تضاد است ) هامجازاترویکرد با اصل قانونی بودن جرایم و 

اعتاراض    که الزما  پذیردیاساسنامه م 63و  60مواد مقررات استناد  در ابتدا بهولت کنیا د
 سابب قصد یا انجاام تحقیاق یاا تعقیاب اشاخاص مادنظر دیاوان باه        یوان اثبات به صالحیت د

که اصاالحات قاانونی الزم بارای     کندیاذعان مبعدها دولت کنیا  لیکنرفتارهای خاص آنهاست. 
هنوز در حال انجاام و ناتماام اسات. دولات      داخلیهای فراد متهم به خشونتتحقیق یا تعقیب ا

تاا   کناد یما بیشاتر  تقاضای فرصت  وانین داخلی از دیوانکنیا حتی برای تکمیل اصالحات در ق
شاروع کناد و آن را باه افاراد دارای      تار یتاهماز افراد دارای جرایم کم»پس از آن تحقیقات را 

. دولات  (ICC, Ruto Case, 2011: para. 71) «برسااند  های داخلیخشونتمسئولیت بیشتر در 
به داخلی اصالحات الزم در قوانین برای که اگر فرصتی گیرد یمها نتیجه فرضیشپبا این کنیا 

اساسنامه  60(a()6) ۀمقدمات غیرقابل پذیرش بودن پرونده به موجب ماد، آن زمان او داده شود
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باید اعتراض دولت کنیا را بدون توجه به تاریخ فعلای، از   . دیوانشودیفراهم مدر دیوان کیفری 
 آن موقع به بعد مدنظر قرار دهد و صالحیت خود را در این پرونده رد کند.  

  . رویا دهاد ینما تفسیری را چنین اجازۀ اساسنامه  60(a()6) ۀاین در حالی است که نص ماد
 60(a()6)ۀ قابلیت پذیرش پرونده به موجب مادکه  دهدیمنشان  6کاتانگا ۀدر پروند کیفریدیوان 

 «دنا صورت گیرد که در زمان ایراد به صاالحیت دیاوان وجاود دار    یلیبراساس دال»اساسنامه باید 
(ICC, Katanga Case, 2009: para. 56) .  کارده   یاد تأک 7کُنی و دیگاران  ۀمقدماتی در پروندشعب

دیاوان را  یفات آتای در ساطح ملای، صاالحیت     براساس احتماالت در انجام تشر توانیاست که نم
بارای تعیاین قابلیات     دیاوان کاه  چرا (،ICC, Kony Case, 2009: paras. 47‐52مشاخص کارد )  

را مادنظر   از سوی دولت صاحب صالحیتپیشین پذیرش پرونده باید تحقیق یا تعقیب انجام شده 
تحقیاق یاا   حیت بارای  ی دولات صااحب صاال   هاا وعده براساستواند ینمدیوان کیفری  .قرار دهد
تعیین غیرقابل پاذیرش   روازاین .سطح داخلی به نفی صالحیت خود اقدام کنددر  احتمالیتعقیب 

تحقیق یا تعقیب در حال انجاام   مشروط به اثباتاساسنامه  60(a()6) ۀبودن پرونده به موجب ماد
دیگار شارایط الزم از    با دارا بودنشرط یشپاین . فقدان استدر زمان اعتراض به صالحیت دیوان 

 اساسنامه به معنای پذیرش صالحیت دیوان است. 60(d()6) ۀجمله ماد
در پرونادۀ  اگر تحقیق یا تعقیب افراد دیگری غیار از افاراد مادنظر دیاوان     حتی  کنیادولت 

 ۀبه معنای تحقیق یا تعقیاب مادنظر مااد   رویکرد نیز را انجام داده باشد، این تحقیقات دادستان 
(a()6)60  هماان  تحقیق یا تعقیب را نسابت باه   کنیا . به همین نحو اگر دولت نیستاساسنامه

، گویی که هایم  باشدمدنظر دیوان ن رفتارهای که در موردیدرحالانجام دهد، افراد مدنظر دیوان 
دیاوان تنهاا    روازایان . (ICC, Katanga Case, 2009: paras. 51‐59) اقدامی انجام ناداده اسات  

رد کند که دولات صااحب صاالحیت، تحقیاق یاا       یاصالحیت خود را در پرونده دتوانیزمانی م
رفتارهاای تحات تحقیاق یاا تعقیاب او در       سابب تعقیب را نسبت به همان فرد مدنظر دیوان به

 :ICC, Lubanga Case, 2006: para. 38; ICC, Harun Case, 2007) دیاوان انجاام داده باشاد   

para. 24; ICC, Bemba Case, 2008: para. 21; ICC, Al Bashir Case, 2009: para. 50; 

and also, ICC, Abu Garda Case, 2009: para. 4)باه موجاب اساسانامه     یجادشده. سیستم ا
در هاا  زودهنگام به دولات  یرسانبرای قابلیت پذیرش پرونده در دیوان مبتنی بر مکانیسم؛ اطالع

هاا مبنای بار    ماه برای دولات  یکیت زمانی ، محدود9قصد دادستان بر شروع تحقیقات خصوص
، اعتراض به صاالحیت دیاوان در اولاین فرصات از     4تعقیب یا تحقیق در این زمینه  وجود سابق

                                                           
1. Katanga. 
2. Kony  

 .اساسنامه 68(6) ۀمادر.ک:  .9

 .اساسنامه 68(7) ۀدمار.ک: . 4
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، محادودیت در تعاداد   6سوی دولت مجری تحقیق یا تعقیب پرونده در دسات رسایدگی دیاوان   
عایات حقاوق   است. هدف ایان مکانیسام ر   7اعتراض دولت صاحب صالحیت به صالحیت دیوان

و در عاین حاال جلاوگیری دولات از     ( 83: 6937صاحب صالحیت )آقایی جنت مکاان،  دولت 
 مداخله و ایجاد مانع در رسیدگی دیوان از طریق ایراد به صالحیت است. 

 64که دادستان عمومی کنیا در مورخ  دهدیدولت کنیا نشان م از سوی شدهارائهمستندات 
افراد دخیل در وقاایع    کلی»س تحقیقات مرقوم کرده است که خطاب به افسر پلی 7766آوریل 
های پس از انتخابات از جمله متهمان موضوع صالحیت دیوان کیفری ماورد تحقیاق و   خشونت

کاه   دهاد ینشاان ما   ایان دساتور  . (ICC, Kenya Case, 2011: para. 3) «بازجویی قرار گیرند
 (7766ماارس   97)به صاالحیت دیاوان   کنیا دولت دیوان کیفری تا تاریخ ایراد  مدنظرمتهمان 

اند. به هماین نحاو   تشکیل پرونده قرار نگرفتهو مراحل مقدماتی هنوز مشمول تحقیقات داخلی 
ن برای رفتارهاایی اسات   اکه تعقیب یا تحقیق از متهم دهندیشده نشان نمسایر مستندات ارائه

تصویب قانون الزم برای ۀ دهندها نشانتن هایوستکه از اتهامات اصلی آنها در دیوان است. این پ
گزارش دولت کنیا بر توانایی تعقیب جرایم  گرفته پس از انتخابات در کنیا؛تعقیب جرایم صورت

اصال   در خصاوص حمایات از شاهود؛ مباحا  کلای       مذکور و اشاره به عملیااتی شادن برناما   
داخلای    دولت بار محاکما  توانایی و تمایل کامل  ۀدهندمستندات نشان  صالحیت تکمیلی؛ ارائ

بارای تعقیاب ایان     گرفتاه های پس از انتخابات و  اشاره به کلیت مراحال انجاام  عوامل خشونت
هیم اقدامی علیه متهمان به ارتکاب جرایم در صاالحیت دیاوان    ۀدربرگیرند کهی نحوجرایم، به

ادعاهاای   گویاای مطالاب باارزشای در اثباات     دولات کنیاا  محتویات مساتندات   روین. ازایستن
رد صاالحیت دیاوان هایم مساتند      دولت کنیا درشده در ایراد به صالحیت دیوان نیست. مطرح
 ارائه نکرده است.  مدنظر دیوانن اتوجهی را در اثبات تحقیق یا تعقیب جرایم متهم شایان
 

 گیری  یجهنت
عیت مجاوز تحقیقاات در وضا    شعب  مقادماتی کنیا زمانی شروع شد که   دیوان در قضی خالتد

کنیا را برای دادستان صادر کرد، با این ادعا که دولت کنیا به تحقیاق یاا تعقیاب عوامال دارای     
باود کاه یاک دولات      یااقدام نکرده است. این اولین مرتباه داخلی های مسئولیت برای خشونت

در حاال انجاام   دولت با این استدالل که  کشید،عضو دیوان، اعمال صالحیت دیوان را به چالش 
از مداخلاه در ایان قضایه فرصات و      پیشجرایم ادعاشده است و دیوان باید  زمین یقات در تحق

اساسانامه اعتقااد داشات کاه      60(a()6) ۀدهد. دولت کنیا به استناد به مااد  ویآزادی عمل به 

                                                           
 .اساسنامه 63(0) ۀمادر.ک:  .6

 .اساسنامه 63(4) ۀماد :ر.ک .7
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که دولت دارای صالحیت باه  است. از این منظر تا زمانیوی مسئولیت رسیدگی به این پرونده با 
حق ورود به آن را ندارد، مگر اینکه دولت ماذکور   یوان، دپردازدیقیب این پرونده متحقیق یا تع

صالح برای از اینکه عدم تمایل دولت ذی نظرصرف نخواهد یا نتواند به تحقیق یا تعقیب بپردازد.
طرفای در رسایدگی   یبمتهم از مسئولیت کیفری یا حاکی از عدم استقالل و  داشتننگهمصون 
تمایل و تواناایی خاود در تحقیاق و تعقیاب عوامال       مدعی اعالمدولت کنیا  وجود اینبا  6باشد.

 60(a()6) ۀمااد  از مقاررات مفهاوم جدیادی   شاعب  مقادماتی   . لایکن  های داخلی باود خشونت
قائل به این نظریه بود که مسئولیت دولات دارای صاالحیت    شعب  مقدماتیارائه کرد.  اساسنامه

موظف اسات کاه   بر این عالوه. دولت دارای صالحیت شودیفی نمصرف تحقیق و تعقیب منتبه 
بپردازد که واقعاً مرتکب جرم شده و بارای آن  « همان رفتار از همان فردی»به تحقیق و تعقیب 

 خصاوص در  معتقد بود که شعب  مقدماتیجرم دارای مسئولیت کیفری است. لیکن دولت کنیا 
دچاار اشاتباه شاده کاه     « در دست تحقیاق  ۀپروند»اساسنامه مبنی بر  60(b()6) ۀمادمقررات 
نیز تصور  شعب  مقدماتیرا به آن افزوده است. این معیار که « همان شخص، همان رفتار»معیار 

که تحقیق در سطح ملای   استمتوجه نشده، واجد این مفهوم  یخوبدولت کنیا آن را به کردیم
صالحیت دیوان قرار گرفته است. ولی باید متوجه همان رفتار و همان شخصی باشد که مشمول 

اساسنامه الزاماً باید انعطااف داشاته باشاد تاا اینکاه دولات        60 ۀکه ماد کردیدولت کنیا ادعا م
لیکن این دیدگاه ماورد پاذیرش قضاات دیاوان     بتواند به تشخیص خود به تعقیب افراد بپردازد. 

برداری از معیارهای مادنظر  ی بهرهبا این اوصاف وضعیت کنیا فرصتی را براکیفری قرار نگرفت. 
باود کاه دادساتان     یاوجود آورد. وضعیت کنیا اولین پروندهاساسنامه برای صالحیت تکمیلی به

اساسانامه آغااز کارد، بادون اینکاه       60 ۀتحقیق در آن را به موجب اختیارات خود براساس ماد
هاا  در جایی که دولت 7.باشدوضعیت کنیا از سوی دولت کنیا یا شورای امنیت به او ارجاع شده 

گرفته در قلمرو خاود را اعاالم   ارادگی یا ناتوانی در تعقیب یا تحقیق جرایم صورتصراحت بیبه
با وجود این دولتای کاه خاود را قاادر باه تعقیاب        کنند.یو مداخله دیوان را درخواست م کرده

 دهدیدر این زمینه انجام مو اقدامات کمی را  داندیگرفته در قلمرو خود مداخلی جرایم صورت
، بایاد از منظار اعماال    دهاد ین جارایم انجاام نما   ااز مرتکبا  یکیمیا اقدامات تعقیبی را علیه ه

است. روی  دیوان کیفری در . وضعیت دولت کنیا از این دست شودصالحیت تکمیلی نیز بررسی 
قابال   یخاوب باه « رفتار همان فرد، همان»ارادگی دولت با معیار که بی دهدیم نشاناین پرونده 

 و ارزیابی است. در جایی که دولت کنیا افراد غیرمدنظر دیاوان را مشامول تحقیقاات قارار داده    
صراحت اعالم کرده است که معیار همان فرد و همان رفتار را قباول نادارد و قائال باه آزادی     به

                                                           
 .6936برای مطالع  بیشتر در این زمینه ر.ک: خالقی و مظاهری، . 6

 .6939برای مطالع  بیشتر در این زمینه ر.ک: صالحی، . 7
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دیاوان موضاوعی   ه است، اعمال صاالحیت تکمیلای   زمینعمل و برخورداری از اختیارات در این 
دیاوان در   یهاا دولت کنیا بر انجام خواستهۀ بر این وعداساسنامه است. عالوهمقررات منطبق با 

نظر کردن دیوان از اعمال صالحیت خود باشد، کما مبنای قانونی برای صرف تواندیآینده نیز نم
 ست.مخدوش کرده ا سوزیبا فرصت زمینهاینکه دولت کنیا حسن نیت خود را در این 
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