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گزینش در  المللیبینقضایی دیوان کیفری  ۀروی

 های ارجاعیپرونده
 

 3، فاطمه سوهانیان2اسماعیل طهمورثی، *1سهیال کوشا
 

 چکیده
ی ارجاایی ععیارهاای   هاهاالمللی )از این به بعد دیوان( برای رسیدگی به پروندهینبدیوان کیفری 

اعۀ خاود ععیارهاای عار با باا ا اراز      کند. ابتدا طبا  اساسان  یعگزینشی اولیه و ثانویه ایمال 
کند. هاد   صال یت و قابلیت پذیرش و استماع دیوا، عنافع ناشی از  حق  یدالت را بررسی عی

این عقاله بررسی رویۀ دیوان در ا راز ععیارهای گزینشی اولیه و ثانویۀ فوق است. در این عقالاه  
یی به ایان پرساه هیاتیه کاه     پاسخگو درصدد حلیلی -ی از روش  حقی   وصیفیعندبهرهبا 

المللای و  ینبا نقه دیوان برای پیشگیری و عقابله با جنایات ار کاابی در عخاصامات عیالحانۀ    
ای که در هر پرونده پس از ا راز عاوارد  یهثانوعحوری چییت؟ ععیارهای داخلی و  حق  یدالت

ۀ دیوان اسات. دیاوان   گیرد، ناشی از  فییر اساسناعیععذکور در  یطۀ اختیارات دادستان قرار 
بودجاه،  »هاایی نییار  یتعحادود ی زیادی را دارد، اعا با  وجه به هاپروندهصال یت رسیدگی به 

ی هاهاا اقدام باه گازینه نهاایی پروناده    « ی ادله و وضعیت قربانیانآورجمعدر  هاهادولتدولتهمکاری 
 کند.  یعارجایی 
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 مقدمه
ۀ  قوق طبیعی است و یک  عهد جهانی در ضمیر بشار، عبنای بار کیفار دادن     کنندنقضجرم، 

کناد، یاا   یعسبب ار کاب جرم وجود دارد. دولتی که عتهه را در کشور خویه دستگیر عجرم به
ر برساند یا اینکه او را به عحال جارم عیاترد    باید عتهه را عحاکمه و برای اجرای یدالت به کیف

(.  یکین ا یاسات جمعی، رفع  شویه  اصل از ار کاب جرم 153: 1313نژاد، کند ) یینی
و زایل کردن  الت خطرناک در افراد عیتعد بزهکاری از اهدا  عهه عجازات اسات )عحیانی،   

ی ناشی از  فظ صال   هاهاتت ابع ضرور هاهادولتدولتالملل اصل  اکمیت ینب(. در  قوق 380: 1332
المللای بارای  حقا     ینبا هاای  یدادرسا عنشور و اقتضای  2المللی عذکور در عادۀ ینبو اعنیت 

 وان گفات کاه ایان ضارورت در جاععاۀ      یععنشور  1عادۀ  1یدالت است. با  وجه به عفاد بند 
المللی ینبیدالت المللی یا رابطۀ بین صل  و ینبالمللی ناشی از  عاعل بین سیاست و  قوق ینب

المللای )از ایان باه بعاد دیاوان(      ینبا اساسناعه دیوان کیفری  13است. از همین رو طب  عادۀ 
، شورای اعنیت سازعان علل )از این باه بعاد شاورای    «(الف»ی یضو دیوان )بند هادولتبر یالوه

شور سازعان هایی را طب  فصل هفته عنیتوضعبتواند « ب»اعنیت( هه اجازه یافت  ا طب  بند 
ۀ جارامه ار کاابی  حات    واساط باه علل )از این به بعد عنشور( به دادستان دیوان ارجاع دهد کاه  

عنشاور،   21المللی به عخاطره افتاده باشد. چون طب  عاادۀ  ینبصال یت دیوان، صل  و اعنیت 
المللی به یهادۀ شاورای اعنیات اسات )کوشاا،      ینبعیئولیت اصلی  فظ و ایادۀ صل  و اعنیت 

عنشور عبادرت به ا راز هر گونه  هدید  33(. در این زعینه شورای اعنیت طب  عادۀ 11: 1333
گیرد  ا بارای  فاظ   یعهایی خواهد کرد یا  صمیه یه وصکند و یعیا نقض صل  یا یمل  جاوز 

عنشاور ا خااک کنااد    12و  11المللاای اقاداعات عقتضای را براسااد عااواد    ینبا صال  و اعنیات   
(Rosenne, 1991: 23-25).          با  وجه باه اینکاه دیاوان عرجاع قضاایی عیاتقلی اسات، در ایان

 واند )الزاعی ندارد و    گزینه به دادستان ایطا شاده اسات( صاال یت خاود را     یعخصوص 
زدایی) ژنوسید(، اساسناعۀ دیوان )جنایت یلیه بشریت، نیل 5نیبت به جنایات عذکور در عادۀ 
(. دیاوان وییفاۀ قضاایی    23: 1380ال کند )شریعت باقری، جنایت جنگی و جنایت  جاوز( ایم

دهد و دیوان فرا ر از  اوزۀ صاال یت کا ای    یعخود را بدون دخالت بعدی شورای اعنیت انجام 
اساساناعه   53از طرفای دادساتان طبا  عاادۀ      .(Condorelli, 2002: 628کند )ینمخود اقدام 

الت عبنای کافی بارای رسایدگی باه وضاعیت     کند که با  وجه به اقتضای یدیععیتقال  بررسی 
هاای دیاوان دارد.   یدگیرسا ای در یژهونقه   (OTPارجایی وجود دارد یا خیر. دفتر دادستان )

های ارجایی بیایار زیااد  حات صاال یت دیاوان،      یتوضعو  هاپروندهاین نهاد در ابتدا از عیان 
عقاررات عار با آعاده اسات      کناد کاه ععیاار  قاوقی آن در اساساناعه و     یعاقدام به گزینه 

(BÅDAGÅRD, 2017: 639      شایان ککر است اصال صاال یت جهاانی و صاال یت  کمیلای .)
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بینی شاده اسات کاه    یهپکیفر عاندن عجرعانی یب حق  یدالت و جلوگیری از  عنیوربهدیوان 
در همۀ جاععۀ بشری را عتأثر ساخته است. هد  این است که این بزهکاران  آنهاآنهاجرامه ار کابی 

-Akhavan, 2001:7هیچ نقطۀ جهان عکان اعنی برای عصون عاندن از  عقیب و عجازات نیابند )

المللای  ینبا المللی گاعی جلو ر از اساسناعۀ دیوان ینبدر این زعینه اساسناعۀ دیوان کیفری  .(8
 1دادگیتری برداشته و صر  پذیرش اساسناعه را برای ا راز صال یت کافی دانیته است )بند 

الملل است. ینباساسناعه(. چنین صال یت خودکاری بیانگر پیشرفت عهمی در  قوق  12عادۀ 
ی یضاو  هاا دولات بار  دارد که یاالوه یعاساسناعۀ آن عقرر  13از طرفی برای  حق  یدالت عادۀ 

 وانناد  یعا نیاز  «( ج»و دادستان دیوان )بند «( ب)»، شورای اعنیت )بند «(الف»اساسناعه )بند 
اساساناعه، نازد دیاوان باه جریاان       5ی خاص را برای رسیدگی به جرامه عذکور در عادۀ اپرونده

ی یضو اساساناعه  هادولتیندازند. البته دیوان صال یت رسیدگی به جراممی دارد که در قلمرو ب
به اساسناعه این عحکمه( در هر کجا رخ داده باشد.  هاهاآنآنیا  وسا ا باع آنها )پس از  اریخ التزام 

عوردی و خاص صال یت دیوان را باا صادور ایالعیاه     صورتبه وانند یعی غیریضو هه هادولت
ی عحال  هاا دولات عحوری همکاری بپذیرند. نکته عهه در ایفای صال یت دیوان و  حق  یدالت

ی ادله اسات. البتاه در عاوارد یادم     آورجمعیلیه برای وقوع جرم و دولت عتبوع عجرم و عجنی
 وانناد عیائله را بررسای کنناد.     یعا ی یضو دیوان یا شاورای اعنیات   هادولتهمکاری، عجمع 

 ,Sands واند بدون قاانون اجارا شاود )   ینمشود و یدالت ینمشک صل  بدون یدالت عحق  یب

2001: 553-555). 
ویژه  فییر، اسناد و یملکرد دفتر دادساتانی  هبهد  این پژوهه بررسی رویۀ قضایی دیوان 

ی ارجاایی و  هاپرونده یت خودش و صال یت شورای اعنیت در گزینه در ا راز و ایمال صال
المللی با نحوۀ یملکرد ینب لقۀ عفقودۀ نیام  قوقی  ینوانبهی است. دیوان عحوریدالت حق  
داشته باشد. چون با اجرای یدالت و اصال   هادولت واند سهه زیادی در جلب ایتماد یعخودش 

ی یضو اساساناعه افازایه خواهاد    هادولتی عطرو ه  عداد هاهپروندانصا  هنگام رسیدگی به 
المللای خواهاد داشات  اا اینکاه      ینبیافت. از طرفی پیاعی بازدارنده برای عر کبان بالقوۀ جرامه 

هاآنهاا خودشان عبادرت به پیگیری و عجازات جراممای کنناد کاه در قلمارو      هاهادولتدولت یاا  وساا    آن
را عحادود ر و رواباا    هاا دولتاساسناعۀ دیوان  اکمیت یبار ی ار کاب یافته است. به ا بایشان

  ر کرده است. ی قوقالمللی را ینب
ی ارجایی، ابتادا عباانی و قوایاد کلای خاود از جملاه       هاپروندهدیوان در ارزیابی و گزینه 

یی و ععیارهای قانونی و سپس ععیارهای اولیه و ثانویۀ خود را عاورد  گراواقعطرفی، استقالل، یب
ا اراز  »از:  اندیبارتی ارجایی هاپروندهدهد. ععیارهای اولیۀ دیوان برای گزینه یعقرار   وجه

ععیارهاای  «. المللی و  حق  یدالتینبصال یت، قابلیت پذیرش و استماع دیوی، عنافع جاععۀ 
؛ در ایان  «شدت جرم ار کابی، عیازان عیائولیت عتهماان و ا هاعاات وارده    »از:  اندیبارتثانویه 
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 ,ICCیر جرم ار کابی )) أثعیزان، عاهیت و شیوۀ ار کاب و »ص به ارزیابی عواردی همچون خصو

(،  عداد قربانیان، وسعت خیارت و صدعات جیامی و روانای وارده باه قربانیاان و     (2)29 :2009
قتل، زنای »، گیترۀ زعانی و عکانی جرم ار کابی، شدت جرم ار کابی، نوع جرم نییر آنهاآنهاخانوادۀ 
ف، جرامه یلیه کودکان و  حمیل شرایا سخت با هد  نابودی یک گروه خااص، شایوه و   به ین

عحیطای،  ییتزاز قدرت، وسعت خیارات  سوءاستفادهیافته بودن آن، سازعانابزار ار کاب جرم، 
 ,ICCی و  صر  غیرقانونی عناابع طبیعای )  برداربهرهاقتصادی و اجتمایی جرم ار کابی از نیر 

 پردازد. یع( ICC, 2016: 46 « ) مله به اعاکن فرهنگی و  اریخی( و 38-41 :2016
در این عقاله ابتدا عبنای صال یت گزینشی دیوان را عورد عداقه قارار خاواهیه داد، ساپس    

 شود.ی ارجایی بررسی عیهاپروندهرویۀ قضایی دیوان در گزینه اولیه و ثانویۀ 

 

 مبنای صالحیت گزینشی دیوان  
اساسناعه، ابتدا قابلیت استماع دیوی براساد عاادۀ   53عادۀ  1بند « ب»ب  ش  دفتر دادستانی ط

هاای فاردی و رفتااری    یژگای وکند. در این خصوص عبادرت به بررسی اساسناعه را بررسی عی 11
الیااهر بتواناد   ییلیی گزینه خواهند شد که هاپروندهیبار ی (. بهICC, 2012: 58کند )یععتهه 
ععقول و عتعار  انجاام دهاد و ادلاۀ کاافی      طوربهی را عؤثر رآعیز و یتعوفقیقات  حقآنها آنها دربارۀ 
ی ارجایی عادنیر قارار   هاپرونده(. سایر ععیارهایی که در گزینه ICC, 2016:51)ی کند آورجمع
از: الف( کیفیت و کمیت عدارک و ادلۀ عوجود برای ا اراز عجرعیات یاا  برماۀ      اندیبارتگیرند یع

المللای  ینبا ؛ ب(همکااری  آنهاا  یب خر ازی یا خطرهای ناشی اضافعدارک  بهدسترسی  عتهمان با
یلیاه؛ ج(  ی عحل وقوع جرم یاا عتباوع عجارم و عجنای    هادولتشورای اعنیت و ععاضدت قضایی 

 حقیقات الزم در یک دورۀ زعانی عتعار  و ععقاول؛   عؤثریرفیت دفتر دادستانی دیوان برای انجام 
براساد عیزان  قصیر عتهماان )عتهماان    هاپروندهبندی یتاولو .یی و استرا ژیکد( ععیارهای اجرا

ی طبا   ارجاای  یهاا پروندهکلی گزینه  طوربه(. ICC, 2016:53گیرد )ینماصلی و فریی( صورت 
گیرد. یعصورت « داورییهپۀ هر پرونده و بدون ا رازشدهای یتواقعطرفی، یباستقالل، »اصول 

 ی بعدی عورد عداقه قرار خواهد گرفت.  هاتقیماین عوارد در 
 

 استقالل .1
ی ایان دفتار   ایضاا یباار ی  باه  اساسناعه(. 12کند )عادۀ یععیتقل اقدام  طوربهدفتر دادستان 
یا  هادولتیر،  حریک، فشار،  هدید یا دخالت خارجی عیتقیه یا غیرعیتقیه  أث»بدون هر گونه 

« راز جرامه ار کابی در  یطۀ صال یتی دیوان و سایر عواردالمللی عبادرت به ا ینبی هاسازعان
کنند. در این زعینه ایضای دفتر دادستانی به ریاست خود دادستان یاا ععاوناان وی گازارش    یع
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اساساناعه   11(. طبا  عاادۀ   ICC,2013:21-24کنناد ) یعا دهند و راهنمایی الزم را دریافت یع
گیارد کاه   یعی صورت اادلهاست. این اعر با  وجه به  انتیاب ا هام به عتهمان به یهدۀ دادستان

 (.21: 1380ی کرده است )شریعت باقری، آورجمعی یضو هادولتدادستان با همکاری 
 

 یطرفیب. 2
اساساناعه، بیاانگر ایان اسات کاه دفتار        12عاادۀ   1و بناد   21عادۀ  3طرفی طب  بند یباصل 

ی هاا دولات بدون  وجه باه نیرهاای عتهماان و     و ععیارهای یکیان و ثابتی را هاروشدادستان 
 21عاادۀ   1بندد. از همین رو براساد یرفیت رسمی دیاوان طبا  بناد    یعبه کار  هاهاآنآنعتبوع 

اساساناعه   21عاادۀ   3اساسناعه و بدون هر گونه  مایز و  بعیضی با ریایت عبانی عذکور در بند 
کناد )شاریعت   یعا ی عطرو اه  اها پروناده عبادرت باه ا اراز جارامه ار کاابی و رسایدگی باه       

در یک وضعیت نییات، بلکاه بیاانگر     1طرفی به عفهوم  یاوی شرعندگییب(. 25: 1380باقری،
 جارامه ست  اا  عیاین کناد کاه آیاا      هاگروهو ععیارهایی عشابه برای ایضای همۀ  هاروشا خاک 
، نیازعند  حقی  هاپروندهبندی و انتخاب یتاولوشده در سند یین ع وجه به ععیارهای  بای ا هاع

 .(ICC, 2016: 19-20)یا  عقیب است یا خیر 
 

 ییگراواقع. 3
یباار ی  گیارد. باه  یعادلۀ عوجود صورت  و عدارک براساد انتخاب روند رسیدگی به یک پرونده

شده و ارزیابی قابل پاذیرش  دادستانی صرفا  در صورت وجود  وجیه عنطقی با  وجه به ادلۀ ارامه
(. ایان اعار در ار بااا باا     ICC,2016: 21 واند شروع به رسیدگی کند )یعدیوا  و استماع بودن

 (. ICC,2016: 23است ) عؤثراعکان انجام  حقی  عوف  و 
 

 معیارهای قانونی .4
ی ارجایی به دیوان با ریایت صال یت  کمیلی دیوان و عیزان شدت جرم ار کابی قابل هاپرونده

المللای و  ینبا وضاوع سیاسای در  عاارا باا عناافع جاععاۀ       یاک ع  یناوان بهاستماع هیتند  ا 
(. صاال یت  کمیلای باه ععناای اولویات دادن باه       ICC,2016: 19-20ی نباشاند ) عحوریدالت

اسات. براسااد ایان قایاده      2رسیدگی علی و با ریایت قایادۀ عناع  عقیاب و عجاازات عجادد     
ازات قارار گرفات، دیگار    که عر کب در کشور عحل وقوع جرم  حت  عقیب جزایی و عجیهنگاع

نباید در کشور عتبوع خود  حت پیگرد و عجازات واقع شود، زیرا این فرد، دین خود را به جاععه 

                                                           
1. equivalence of blame 
2. non bis in idem 
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آیاد )دنادیو   یعا شامار  یلت همان یمل نقض یدالت باه پرداخته است. بازخواست عجدد وی به
دارد، یععقرر اساسناعه  51عادۀ  1بند « ج»و « الف»شروا عذکور در ش   (.81: 1313دووابر،
ۀ  حقیقات عقدعا ی و ا راز اصول عنطقی و ععقول و شروع  حقی  اولیه براساد ادلاۀ  در عر ل
شود. سپس استانداردهای الزم برای اثبات این اصول عنطقی و ععقول  وسا یعشده ا راز ارامه

ور در دادستان برای ا اراز شاروا عاذک    (.ICC, 2013: 34-35شعب دیوان  فییر خواهند شد )
(. ICC,2002: 48کناد ) یعاقدام  53طب  اختیارات و صال دید ایطایی در عادۀ  15عادۀ  3بند 

عوضاویی   وی، شخصای  عکاان های زعاانی،  یتصال از همین رو باید عبنای ععقولی برای ا راز 
باه    (.ICC, 2013: 36شده وجود داشته باشاد ) دیوان در هر پرونده عطرو ه، براساد ادلۀ ارامه

 15عاادۀ   1مین عنیور شعبه دادگاه عقدعا ی عبادرت باه ا اراز صاال یت خاود طبا  بناد       ه
 کند.یعاساسناعه 

 

ی هاه ا ی در گ زینش اولی ۀ پرون ده   الملل  نیبرویۀ قضایی دیوان کیفری 
 ارجاعی

ی ارجایی، عبادرت باه بررسای ععیارهاای اولیاۀ عاذکور در عاواد       هاپروندهدیوان برای گزینه 
ا راز صال یت، قابلیت پذیرش و استماع دیوا، عنافع »از:  اندیبارت. این عوارد کندیعاساسناعه 
ی هاا پروناده یباارت دیگار دیاوان در گازینه و انتخااب      به«. المللی و  حق  یدالتینبجاععۀ 

ی کلای ا اراز صاال یت خاود همچاون ععیارهاای قاانونی،        هاا قایاده ارجایی ابتدا به عبانی و 
کند و در عرا ل بعدی ععیارهای اولیه و ثانویۀ عندرج یعاستقالل  وجه یی و گراواقعطرفی، یب

دهاد. چاون   یعدر اسناد و رویۀ خود در جهت گزینه و انتخاب یک پرونده را عورد عداقه قرار 
اش دارای صال یت رسیدگی نباشاد، علال آنکاه    ینشیگزعمکن است دیوان براساد صال یت 
آن جرم باشد یا آنکه با  وجه به وجود عبانی صاال یتی   کشور عتبوع عتهه در  ال رسیدگی به

خودش به بررسی ععیارهای اولیه بپردازد. در عواردی نیز دیوان براساد ععیارهای اولیاه صاال    
به رسیدگی است، اعا براساد ععیارهای ثانویه نتواند صال یت خود را برای رسایدگی باه یاک    

 پرونده ا راز کند. 

 

 احراز صالحیت  .1
ی ارجاایی باه دیاوان، بررسای ععیارهاای  ااکه بار ا اراز         هاپروندهین ععیار برای گزینه لاو

دارد کاه دادساتان در   یعا اساسناعه عقرر  58عادۀ  1صال یت دیوان است. در این خصوص بند 
 8 اا   5کند که در  یطۀ صال یت دیوان )عاواد  یعهر پرونده عبادرت به ا راز ار کاب جراممی 
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اساسناعه، هار پروناده بایاد  وساا دولات یضاو یاا         13گیرند. براساد عادۀ یع اساسناعه( قرار
شورای اعنیت به دیوان ارجاع شده باشد یا اینکاه پاس از درخواسات دادساتان، شاعبۀ دادگااه       

اساساناعه،   12عاادۀ   3عقدعا ی باید اجازۀ رسیدگی به آن پرونده را داده باشد. سپس طب  بند 
یباار ی  عتهمان طب  اصول قلمرو و  ابعیت نهادینه شده اسات. باه   ایمال صال یت دیوان یلیه

هاآنهاا ی یضو یاا جارامه ار کاابی در قلمارو     هادولت واند به جرامه ار کابی  وسا ا باع یعدیوان    آن
ی ارجاایی  وساا شاورای اعنیات یاا باا صادور ایالعیاه  وساا          هاپروندهکند. البته  رسیدگیرسیدگی
گیرد. شایان ککر است ا اراز  یعیت یا علیت عتهه صورت ی غیریضو بدون  وجه به  ابعهادولت

در عوارد  ابعیت عضایف که در صال یت شخصی دیوان است، عانعی بارای ایماال    عؤثر ابعیت 
رای علال اوکراین یضاو اساساناعه دیاوان نییات، اعاا باا       بصال یت کیفری دیوان نخواهد بود. 

باه بعاد و    2211و از سال  2213 - 2211 یهاسالصدور دو ایالعیه، صال یت دیوان را برای 
ای را یاه ایالع 2215بدون  اریخ پایانی عورد پذیرش قرار داده است. فلیطین نیز ابتدا در ساال  

صاادر کارد و   « 2211جرامه ار کابی در سال »برای پذیرش صال یت عوقت دیوان در خصوص 
 2222بیاا نیاز در ساال    ( به یضویت اساسناعۀ دیوان درآعاد. کلم 2215سپس در همان سال )

یضو اساسناعۀ دیوان شد که به عدت هفت سال جارامه جنگای را از صاال یت دیاوان اساتلنا      
پروندۀ ساودان را باه ا هاام     2225عصوب  1533ساخت. شورای اعنیت نیز به عوجب قطعناعۀ 

نقض  قوق بشر و نیز  قوق بشردوستانه به دیوان ارجاع کرد. دیاوان باه عوجاب آن قطعناعاه     
به بعد صال یت رسیدگی دارد. شورای اعنیت به عوجاب   2222یبت به جرامه ار کابی از سال ن

پرونادۀ لیبای را باه ا هاام جارامه یلیاه بشاریت، نقاض  قاوق           2211عصوب  1312قطعناعۀ 
بشردوستانه و جرامه جنگی و نقض  قوق بشر به دیوان ارجاع داد. البته دیوان باه عوجاب ایان    

 به بعد صال  به رسیدگی است. 2211مه ار کابی از قطعناعه نیبت به جرا
 واند همۀ جرامه ار کاابی  یعکند، یعکه دفتر دیوان براساد صال یت عکانی اقدام یهنگاع

پرونده به دیوان  وسا شورای اعنیات   ارجاعدهد؛ البته  قراری   حقدر قلمرو هر دولت را عورد 
گیارد.  یعا به  ابعیت یا علیت عاتهه صاورت    یا صدور ایالعیه  وسا دولت غیریضو بدون  وجه

شود، جرامه ار کاابی  یع واند در عواردی که صال یت انحصاری براساد  ابعیت ایمال یعدفتر 
 وسا  بعۀ دولت یضو یا دولتی را عورد  حقی  قرار دهد که ایمال صال یت دیوان را براسااد  

ر در قلمرو دولات غیریضاو اساساناعه    اساسناعه پذیرفته است،  تی اگر آن رفتا 12عادۀ  3بند 
ا فاق افتاده باشد. البته ععیارهای صال یت گزینشی دیوان باید ریایت شود. شاایان ککار اسات    

عاانعی    که عربوا به صال یت شخصی دیاوان اسات،   1در عوارد  ابعیت عضایف عؤثردر  ابعیت 
ان یلیه لورنات گبااگبو،   باشد. در پرونده سا ل یاج دادستینمبرای ایمال صال یت کیفری آن 

وا د »یی  وسا هاروشها و یزمعکانبرای عحافیت از شهودی که دارای  ابعیت عضایف بودند، 

                                                           
1. dual national 
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ارجاع یک وضعیت  وسا شورای اعنیت  یطرفاز  .(ICC,2015: 4ا خاک شد ) 1«شهود و قربانیان
 وجاه باه    ساازد  اا بادون   یعا با استناد به فصل هفاته عنشاور ساازعان علال، دیاوان را قاادر       

اساسناعه، صال یت خود را ایماال   12های  ابعیت یا عحل وقوع جرم عذکور در عادۀ یتعحدود
اساساناعه(   11و  5 واند از ععیارهای ا راز صال یت عوضویی و زعانی خود )عواد ینمکند، اعا 

ن و یبار ی همۀ عوارد عذکور در اساسناعه از جمله  کمیلی بودن صاال یت دیاوا   خطی کند. به
المللی هه باید  وسا شورای اعنیات در ارجااع هار پروناده باه      ینبعقررات عربوا به همکاری 

 (.ICC,2016: 26-28 ) ددیوان ریایت شو

 

 قابلیت پذیرش و استماع دعوی .2
ا اراز   رأساا  اساسناعه، صال یت خود و قابلیت استماع دیاوای ارجاایی را    13دیوان طب  عادۀ 

 عیین صال یت(. در عوارد ارجاع پرونده  وساا شاورای اعنیات هاه     خواهد کرد )صال یت در 
اقتضاای  »اساسناعه، دادستان علزم باه شاروع  حقیقاات نییات و باا  وجاه باه         53طب  عادۀ 

دلیل ار کاب جرم در  یطۀ صال یت و در صورت وجود ادلۀ کافی برای  عقیب عتهه به« یدالت
 واناد هایچ   ینما ر این عاوارد هاه شاورای اعنیات     گیرد. دیعاساسناعه(  صمیه  5دیوان )عادۀ 

ربا )عتهه و قربانی جرم( از همکااری باا دیاوان اعتنااع     یکی هادولتدخالتی کند، عگر اینکه 
یدکنناده صال     هد واند این یدم همکاری را از عوجبات یعکنند. در این صورت شورای اعنیت 

 واناد در نحاوۀ یملکارد    یعا رای اعنیات  عنشور(. البته  نها عوردی که شو 33ا راز کند )عادۀ 
در دیاوان   شاده شروعهای یدگیرسدیوان اختالل ایجاد کند، عربوا به ععل  کردن  حقیقات و 

گیرد. دیوان در این عاوارد  یععنشور( صورت  33است که ععموال  با استناد به  هدید صل  )عادۀ 
کان  مدید، رسیدگی باه آن پروناده   عاهه با اع 12اساسناعه برای یک دورۀ زعانی  10طب  عادۀ 

 واناد  یعا (. البته    و وی ایضای دامه شورای اعنیت 81: 1383اندازد )زعانی، یعیر  أخرا به 
گیری شاورای  یه صم واند با جلب افکار یموعی در یععانع این دخالت شود. عجمع یموعی هه 

 ر یاب  (. بادین 15: 1382ی، اعنیت و اختالل در نحوۀ یملکرد دیوان نقه داشاته باشاد )برا ا   
 وان گفت که قابلیت پذیرش و استماع دیوا پس از طی عرا ل عذکور  وسا اختیار ایطایی یع

اساساناعه   11و باا ا اراز شاروا عاذکور در عاادۀ       53عادۀ  1بند « ب»به دادستان طب  ش  
دت ار کااب  اساسناعه دربارۀ صال یت  کمیلی و ش 11(. عادۀ ICC, 2013: 43گیرد )یعصورت 

 ارین جارامه و   یجاد هاه باه آنهاا اضاافه شاود  اا        عاؤثر جرم است که باید اعکاان رسایدگی   
 واند شروع باه رسایدگی کناد    یعین افراد عحاکمه شوند، زیرا چون دیوان در صور ی  رعیئول

صالح )دولت عحل وقوع جارم و دولات   ی کیهادولتاساسناعه ا راز کند که  11که طب  عادۀ 

                                                           
1. (VWU)Victims and Witnesses Unit 
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ه(  مایلی به ا راز صال یت خودشان نداشته باشند یا از این اعر نا وان باشند. البتاه  عتبوع عته
ی یضاو عشااوره بدهاد    هاا دولت واند در این عوارد به یعاساسناعه  33عادۀ  12دیوان طب  بند
 واناد باا ایجااد    یعا (. دیوان در خصوص ا راز شدت جرم ار کابی 113: 1380)شریعت باقری، 
 دارخدشاه را  1از د، عانع  فییر عوسعی گاردد کاه بازدارنادگی دیاوان    یهب عمنوییت  قوقی

گیرناد،  یعا (. یواعلی که در ا راز شدت جرم عادنیر دیاوان قارار    ICC,2016: 30-32کند )یع
شاوند  یع« یر جرامه أثعیزان، عاهیت، شیوۀ ار کاب و »شاعل عال یات کیفی و کمی عر با با 

((ICC,  2009: 29(2). 
 

 یمحورعدالتی و المللنیبافع جامعۀ من .3
المللی عیتلزم استقالل نهاد قضایی عیئول  حق  ینبالمللی در جاععۀ ینب حق  یدالت کیفری 

یدالت کیفری است  ا فارغ از نفوک سیاسی و قدرت اجرایی  اکه بتواناد اقادام کناد. از طرفای     
ا در طول  اریخ بارها یدالت کیفری عیتمر و داممی صورت بگیرد. اع صورتبهاجرای یدالت باید 

المللی باوده اسات و صالحی    ینبو زورعداران جاععۀ  هاجنگدستاویزی برای ایمال زور فا حان 
. از طرفی عنشور اندکردهالمللی پیاده ینبطب  عنافع خودشان )با استفاده از    و و( در جاععۀ 

لت کیفری ندارد.  عقیاب، عحاکماه و   صرفا  در پی  حق  صل  است و سازوکاری برای ایمال یدا
یری نیه یموعی و برقراری صل  و اعنیت واقعی در جاععۀ گشکلالمللی و ینبعجازات عجرعان 

 حق  یدالت عنوا به عجاازات افارادی    بیاچهجهانی اثر عهمی در  حق  یدالت کیفری دارد، 
  اساسناعۀ دیوان باه شاورای   باشد که از اعتیاز    و و برخوردارند. از طرفی اختیارا ی که طب

المللای و ععاضادت قضاایی باین     ینبارجاع پرونده،  یهیل همکاری »اعنیت واگذار شده، یعنی 
کاردن   دارخدشاه عوجباات  « و دیوان،  علی   حقی  و  عقیب و  شخیص یمال  جااوز   هادولت

 وان به قطعناعاۀ  یعشود. در این زعینه یعکند و عانع  حق  یدالت یعاستقالل دیوان را فراهه 
سازعان علال از   بانانصل اشاره کرد که عوجبات عصونیت  2222شورای اعنیت در سال  1122

(. آزاد باودن عجارم و اداعاۀ زنادگی یاادی      155: 1382صال یت دیوان را فراهه کرد )برا ای،  
 (.258: 1331ی،عؤعنرغه ایجاد اختالل در جاععه عغایر با اصل یدالت است )ییل

لی عنافع و یدالت در اغلب عوارد عر با با بررسی غیر قوقی و  واشی یک پروندۀ ک طوربه
 قوقی است که در انتخاب پروندۀ ارجایی به دیاوان نقاه اساسای دارد. دیاوان بارای  حقا        

را در اولویت قرار دهد. ایان   آنهاآنهاالمللی و عحافیت از ینبیدالت باید  فظ عنافع قربانیان جرامه 
 :ICC,2016گاردد) یعاساسناعه دیوان عشمول صال یت گزینشی آن  08عادۀ  1اعر طب  بند 

ی عطرو اه بایاد باا  وجاه باه      هاا پروندهدارد که یعاساسناعه عقرر  11عادۀ  1سپس بند  (.33

                                                           
1. deterrent role 
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ارزیابی و گزینه شوند. شعبۀ  جدیدنیر دیوان در این خصوص بیان داشت  آنهاآنهاقابلیت استماع 
ر گونه عحادودیتی بایاد از  فیایر عوساع ا تاراز گاردد  اا نقاه         که در ایجاد عانع قانونی و ه

 عاداد قربانیاان   »شدت جرم ار کاابی باه    (.ICC, 2013: 59نشود ) دارخدشهبازدارندگی دیوان 
های بادنی و روانای(   یبآس) باألخصعیتقیه و غیرعیتقیه جرم ار کابی، وسعت خیارات وارده 

بیاتگی دارد. عاهیات هار    « ی یا جغرافیایی جرم ار کاابی ، گیترۀ زعانآنهاآنهابه قربانیان و خانوادۀ 
قتل،  جاوز به ینف، جرامه یلیاه اطفاال، شاکنجه،  حمیال     »جرم شاعل یناصر خاص آن نییر 

شرایا سخت زندگی به یک گروه با هد  ناابودی، ابزارهاای عاورد اساتفاده در ار کااب جارم،       
بودن یا طرا ی قبلی آن، سوءاساتفاده   یافتهسازعانعیزان دخالت در جرم ار کابی، قصد عجرم، 

شود. یناصر خاصای کاه در انتخااب و گازینه هار پروناده       یععجرم «از قدرت یا جایگاه اداری
پذیری قربانی، انگیزه ار کااب جارم از جملاه  بعایض،     یبآس»از:  اندیبارتباشند  عؤثر واند یع

ز باین باردن یاک گاروه     نوع جرم ار کابی )ار کااب  جااوز باه یناف( یاا خشاونت در جهات ا       
هاآنهاا پاذیری  یبآسا  افزایه ی قربانیان،هارنج(. ICC,2013: 62-63« )یی( استزدانیل) ،  ارد  آن

عحیطی ناشای از جارم ار کاابی، خیاارات اقتصاادی و      ییتزناشی از جرم ار کابی یا خیارات 
ماۀ  ایان   (. هICC, 2013:65المللی است )ینباجتمایی  حمیلی به جواعع بیانگر اثرات هر جرم 

عانع ا خااک  صامیمات خودسارانه      نهانهاستانداردها و ضوابا یینی عذکور در اساسناعۀ دیوان 
کناد. البتاه   یعشود، بلکه  حق  یدالت کیفری را  یهیل یع وسا دیوان و استبداد قضایی آن 

یلیاه و  یعجنا ی عتبوع عجرم و هادولتی درگیر )هادولتنقه همکاری شورای اعنیت و سایر 
ین بودجاۀ الزم بارای انجاام  حقیقاات دیاوان و در       اأع دولت عحل وقوع جرم( در  هیۀ ادله و 

 المللی انکارناپذیر است.ینبنهادینه شدن یدالت کیفری 

 

 ی ارجاعیهاپروندهمعیارهای ثانویه انتخاب 
ی ی عطرو ه و  حق  یدالت کیفرهاپروندهای که  وسا دادستان برای گزینه یهثانوععیارهای 
 از:شدت جرم ار کابی، عیزان عیئولیت عتهمان و ا هاعات وارده.  اندیبارتشوند یعایمال 

 

 شدت جرائم .1

این ععیار براساد عیزان عیئولیت عتهمان و نوع ا هاعاات عاورد ارزیاابی کمای و کیفای قارار       
مه و ، ابتادا جارا  2215 اا   2212(. دفتر دیوان طب  طرح استرا ژیک ICC,2016: 37گیرد )یع

یین و عتهه را براسااد ادلاۀ عوجاود، شناساایی      عیرند قرار گا هاعا ی را که باید عورد  حقی  
یبار ی دفتار دیاوان بایاد در خصاوص ا هاعاات عشاابه نیاز عباادرت باه گازینه و           کند. بهیع

یری ععیارهاای چندگاناه   کاارگ باه کند که این اعر بیانگر نویی  بعایض و   هاپروندهبندی یتاولو
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دهاد کاه آن   یعا ای را یها ضاار . از همین رو، دادستان وقتی درخواست بازداشت عوقت یا است
پرونده اوال  قابل استماع باشد و ثانیا  شاهدان یا قربانی پس از بازداشت عتهه عایل به همکااری و  

 واند به کار خود در رسیدگی باه  یع ر یب دفتر دادستانی در صور ی ادای شهادت باشند. بدین
ک پرونده اداعه دهد که این عوارد عحق  شده باشند: الاف( درخواسات کتبای صاورت گرفتاه      ی

باشد؛ ب( ادلۀ کافی وجود داشته باشد؛ ج( بتوان در بازۀ زعانی ععقول ادله و عدارک بیشتری را 
برای انتیاب ا هام به عتهه وجود داشته باشد.  1های ععقول و عتعارفیینهزعی کرد؛ د( آورجمع

هاای  یناه زعکند کاه  یععلال در وضعیت دارفور سودان در پروندۀ یمرالبشیر، دیوان بیان  رایب
ععقولی برای انتیاب جرامه در صال یت دیاوان باه او وجاود دارد و باه هماین دلیال، دساتور        

دلیل آنکه عتهه فراری است و دیوان رسایدگی غیاابی نادارد،    شود. ولی بهیعبازداشت او صادر 
(. ICC, The Prosecutor v. Al Bashirۀ دادگااه عقادعا ی بااقی خواهاد عاناد )     پرونده در شعب

رو ابتدا  عداد عحدودی از عتهمان ساط  بااال و عتوساا را عاورد  حقیا  و  عقیاب قارار        ینازا
ععقولی برای اعکان عحاکماه و عجاازات افاراد دارای عیائولیت      اندازچشهدهد  ا در نهایت یع

ن خصوص دفتر دادستانی همواره بر گیترۀ وسایعی از جارامه عتمرکاز    بیشتر فراهه شود. در ای
، ساختارها و افراد عیئول را شناسایی کند. با  وجه به اینکاه دیاوان   هاسازعانشود  ا بتواند یع
هاآنهاا    واند  وقعات همۀ قربانیان را پاسخ دهد، در گزینه قربانیان و رسیدگی به پرونادۀ ینم  بهباه   آن

ها و نیرهای آنها؛ ب(عکا بات و رواباا  یدگاهداز: الف(  اندیبارتدارد که  برخی نکات  وجه ویژه
در نقه دیوان و  صمیمات دفتر آن؛ ج( اطمینان و  ضمین  فایت و عراقبت از  عؤثربا جواعع 

رای علاال، شاعبۀ بادوی    ب(. ICC, 2015:34-35در زعان ادای شهادت و همکاری با دیوان ) آنهاآنها
وندۀ جلیییک بیان داشت، ایهارات وی دربارۀ یدم ریایت اصل انصاا   دیوان یوگیالوی در پر

(. شاایان  513: 1383یه، عیموع نییت )کریانگ سااک،  پادونبرای رسیدگی به جرامه عتهمان 
بنادی  یات اولوککر است که دفتر دیوان عوارد  حقی  و  عقیب جرامه ار کابی یلیاه کودکاان را   

(. از طرفی ICC, 2016-2018: 39ن را  هیه نموده است )کرده و سند سیاست جاعع برای کودکا
در ارزیاابی هار پروناده شااعل      عاؤثر کند، یواعال  یععقررات دفتر دیوان،  صری   23عاده 2بند
(. ساپس  2)ICC, 2009: 29گاردد)) یعا « یر جارم ار کاابی   أثعیزان، عاهیت و شیوۀ ار کاب و »

ها، آنهاا،  انای وارده باه قربانیاان و خاانوادۀ      عداد قربانیان، وسعت خیارت و صدعات جیامی و رو  آن
گیرند. در آخر شدت جرم یعگیترۀ زعانی و عکانی جرم ار کابی عبنای گزینه هر پرونده قرار 

ار کابی، نوع جرم نییر قتل، زنای به ینف، جرامه یلیه کودکان و  حمیل شرایا سخت با هد  
از قدرت، وسعت  سوءاستفادهودن آن، یافته بسازعاننابودی یک گروه خاص، شیوۀ ار کاب جرم، 

ی و  صار   باردار بهاره عحیطای، اقتصاادی و اجتماایی جارم ار کاابی از نیار       ییتزخیارات 
 (.ICC ,2016: 38-41خواهند بود ) هاپروندهغیرقانونی عنابع طبیعی، عبنای گزینه 

                                                           
1. reasonable grounds 
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 میزان مسئولیت متهمان  .2

(. ICC,2016: 43شترین عیائولیت اسات )   عقیب افراد دارای بی درصدددفتر دادستانی همواره 
یازان  ع و شاود یعا وسعت عیئولیت هر عتهه براساد عاهیت رفتار غیرقانونی ار کاابی ارزیاابی   

یاا عقاام رسامی     از قدرت سوءاستفاده بعیض و هر گونه »و انگیزۀ عتهه از جمله  قصددخالت، 
هاآنهاا به قربانیان و خانوادۀ عیزان صدعات وارده  باألخصشوند. خیارات وارده بررسی عی« عتهه ، آن

شده در ار کاب جارم، عیازان عشاارکت عاتهه،     کاربردهبهعاهیت رفتار غیرقانونی، ابزار و وسایل 
قصد، شیوۀ ار کاب جرم، زعان و عکان آن، سن و شرایا اقتصادی و اجتمایی عتهه نیز عادنیر  

 (.ICC, 2002: 145(1)(c)  قرار خواهند گرفت )
از: الاف( هرگوناه    اناد یبارتگیرند، یعا راز صال یت دیوان عدنیر قرار  شرایا عشدده که در

عحکوعیت کیفری قبلی  حت صال یت دیوان یا دارای عاهیت عشابه؛ ب( سوءاستفاده از قادرت و  
دفااع یاا افاراد غیرنیااعی عاورد  مایات  قاوق        یبا عقام رسمی؛ ج( ار کاب جرم یلیه قربانیاان  

زنان، کودکان و افراد سالمند؛ د( ار کاب جرم همراه با خشونت خااص   المللی نییرینببشردوستانۀ 
 (.ICC, 2002: 145(2)(b))آعیز در ار کاب جرم )یض بعهای  عمدی و یزهانگیا قربانیان عتعدد؛ ه( 

ا راز عیئولیت کیفری یک فرعانده نیاعی و سایر افراد عشابه وی عنوا به ا راز این عوارد 
اساسناعۀ دیوان و اینکه جرم  وسا نیروهاای  حات    5امه عذکور در عادۀ است: الف( ار کاب جر

یا  حت اختیار و  یلا او ار کااب یافتاه باشاد؛ ب( جارامه ار کاابی ناشای از        عؤثراعر و کنترل 
دانیاته  یعا شرطی که فرد عتهه کو اهی او در ایمال کنترل صحی  بر این نیروها باشد، البته به

این نیروها در  ال ار کاب جرم هیتند یا قصد ار کاب آن جرم را دارناد و  دانیته که یعیا باید 
در ا خاک همهۀ اقداعات الزم و ععقول برای جلوگیری از ار کاب آن جارم یاا ارجااع پروناده باه      

صالح برای رسیدگی قضایی کو اهی کرده باشد. این قواید در خصوص هر ناوع عقاام   عراجع کی
اساساناعه(. ایان عااده     28شاود )عااده   یعا ( ایماال  ordinatessubو عقاام زیردسات )   1عاافوق 

 ,ICC  داناد ) یعا بر زیردستانشاان  ها ها آنآنعیئولیت کیفری فرعاندهان را ناشی از قدرت کنترل 

The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba, 2016: 172.) 
 

 اتهامات  .3

ال،  جاوز به ینف،  ملاه باه   جرامه یلیه اطف»ی نییر جراممدفتر دیوان همواره  وجه خاصی به 
سانتی  حات    طوربهدارد که « اعاکن فرهنگی، عذهبی و  اریخی و پرسنل نیروهای  افظ صل 

یاد بار شادت جارم ار کاابی خواساتار رفاع هرگوناه          أکگیرند. در این راستا باا  یع عقیب قرار 
 :ICC,2016 عصونیت کیفری عتهه یا عتهمان و ضرورت پیشگیری از این جارامه شاده اسات )   

                                                           
1. superior 
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عختلف اساسناعه دیوان )قواید آیین دادرسی و ادله و یناصار جارامه( بار اهمیات      عقررات(. 46
یرگذار بار آنهاا و عحافیات از     أثبر جرامه ار کابی یلیه کودکان یا جرامه  عؤثر حقی  و  عقیب 

گای  ید دارد. این عوارد شاعل جرامه خاص یلیه کودکان علال جارامه جن   أک قوق و عنافع آنها 
یری از اطفال زیر پانزده ساال بارای شارکت    گبهرهو  2یری اجباریکارگبهیا  1عر با با استخدام

دهاد. چاون ایان    یعا یر قرار  أثگردد که کودکان را  حت یعفعال در عخاصمات و نیز جراممی 
 ICC, Policyاناد ) ی آعوزشی و درعانیهاساختمانهمانند جرم جنگی ناشی از  مله به  جرامه

on Children, 2016: 2).  المللای هیاتند کاه بایاد     ینبالبته گاهی اطفال، عر کب اصلی جرامه
 عیین شود. در سیرالئون، کودکان رباوده و عجباور   آنها آنها عقررات  حقی  و رسیدگی خاصی برای 
شدند. در روانادا کودکاان عیاتقیما  عر کاب قتال و      یعبه  رور و قطع ایضای بدن غیرنیاعیان 

اساتخدام   .(UNICEF, 2002: 33-34ی فقیار بودناد )  هاا خاانواده ند که اغلب از یی شدزدانیل
کودکان در جنگ همچنان عوضویی شاایع و از جدیاد رین عوضاویا ی اسات کاه وارد ادبیاات       

الملل کیفری شده است. البته دادگااه ویاژۀ سایرالئون و دیاوان در     ینبجرامه جنگی در  قوق 
 (.McBride, 2014) اندشده روروبه ییهاچاله وسعۀ این جرم جدید با 

الملل کیفری باه نقاض  قاوق    ینبشایان ککر است که فقدان  وجه  قوقی از جنبۀ  قوق 
ناپذیر است. چنین رفتااری در صاورت وجاود ساه عؤلفاه      فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی  وجیه

 اکمیات قوایاد    ؛ ب(هانقضشمار آید: الف(  عریف دقی  این  واند همچون جرامه جنگی بهیع
 قوق بشر در عخاصمات عیلحانه؛ ج(  بیین دقی  روابا قواید  قوق بشر،  قوق بشردوستانه 

 (.Schmid, 2011: 525-526الملل کیفری )ینبو  قوق 

 

 یریگجهینت
هاای زیااد   یتعحدودالمللی با ینبی کیفری هاپروندهالمللی کیفری برای رسیدگی به ینبدیوان 

روسات. باه هماین سابب     ، کمبود عنابع عالی و انیانی روبهآنآن  بودن صال یتاز جمله  کمیلی 
ی ارجایی اسات کاه  وساا دادساتان دیاوان      هاپروندهبندی و گزینه از بین یتاولوعجبور به 

های هر پرونده، ععیارهای قانونی )از جمله صاال یت  یتواقعطرفی، یببراساد اصول استقالل، 
عبانی صال یت  ینوانبهگیرد که یعداوری انجام یهپو بدون   کمیلی و اولویت رسیدگی علی(

پاردازد. و ساپس در گاام بعادی     یعروند. دیوان در گام اول به بررسی این عوارد یعشمار آن به
 دهد.  یعععیارهای اولیه و ثانویۀ خود را عورد  وجه قرار 

شاود کاه دفتار    یعا  اساساناعه اساتنباا   51عاادۀ   1بناد  « ب»ش   ازبندی پرونده یتاولو

                                                           
1. enlistment 
2. conscription 
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کناد و بارای   یعا جارامه ا خااک    عؤثراقداعات عناسب را برای  ضمین  حقیقات قضایی و  عقیب 
انجام چنین اقداعی، عنافع و اوضاع و ا وال قربانیان و شهود از جمله سن و جنییت عاذکور در  

رامه در جارامه جنیای و جا    خصاوص باه ، عاهیت جارامه  آنهاآنها  اساسناعه و سالعتی 1عادۀ  3بند 
، دفتار  هاا پروناده بنادی  یات اولودهد. بارای  یعقرار  عدنیرجنییتی و خشونت یلیه کودکان را 

 دهد:  یعبندی زیر را عورد  وجه قرار یتاولوععیارهای 
ی انتخابی براساد یواعل عشابه کاه هادایتگر انتخااب پروناده     هاپروندهای از عیان ییهعقاالف( ارزیابی 

یله دفتر یا یاک دولات بارای جارامه جادی      وسبهص یا ایضای یک گروه سابقا  است؛ ب( اینکه آیا یک شخ
یر  حقیقات و  عقیبات بر قربانیان جرامه و جواعاع   أثیا خیر؛ ج(  اندگرفتهدیگری عورد  حقی  یا  عقیب قرار 

ت از ار کاب در جهت پیشگیری و عمانعآنها آنها یر  حقیقات و  عقیبات بر جنایات یا  شکیالت  أثاز آن؛ د(  عتأثر
ععقول عحکوعیت؛  اندازچشهبا  هاپرونده عؤثریر و  وانایی دفتر در پیگیری عوف  و  أثها( ها( این جرامه در آینده؛ 

و( کیفیت و کمیت عدارک عجرعیت و  برمه در دسترد دفتر عانند دسترسی به عدارک اضافی و خطرهای 
های دفتر؛ ح( یرفیات دفتار   یتفعالای  مایت از ی قضایی برهاکمکالمللی و ینب؛ ز( همکاری آنهاآنها خریب 

ی کاه  اعنطقاه  حقیقات ضروری در دورۀ زعانی عتعار  و ععقول شاعل وضعیت اعنیتی در  عؤثربرای انجام 
کنناد و  واناایی دیاوان در    یعا انجام یملیات است یا جایی که افراد در کناار دفتار همکااری     در  الدفتر 

 وجود آعده باشد. با دفتر برایشان به آنهاآنهادلیل همکاری کن است بهعحافیت از افراد در خطر که عم
دسااتورهای  صااورتبااهبناادی پروناادۀ عااذکور  یااتاولوععیارهااای یملیااا ی و راهبااردی  

شوند. ارزش خاص ععیارهای عذکور به اوضاع و ا اوال  ینمعرا بی از باال به پایین ایمال سلیله
 هر پرونده بیتگی دارد.

المللای، بعاد از بررسای عباانی صاال یت      ینببندی در رسیدگی به جرامه یتاولوگزینه و 
عحاوری و  )ا راز صال یت عوضویی، زعانی، عکانی و شخصی دیوان(، با در نیر گارفتن یادالت  

ععیارهاای اولیاۀ انتخااب     یناوان باه المللای  ینبا قابلیت استماع و پذیرش دیوا و عنافع جاععاۀ  
د. ساپس ععیارهاای ثانویاۀ گازینه از جملاه شادت جارامه        پذیریعی ارجایی انجام هاپرونده

گیارد کاه شااعل عیازان،     یعا ار کابی، عیزان عیئولیت عر کبان و عاهیت ا هاعات عدنیر قارار  
یر جرم ار کابی و  عداد قربانیان، وسعت خیارت و صدعات جیامی   أثعاهیت و شیوۀ ار کاب و 

ۀ زعانی و عکانی جرم ار کابی، شدت جرم ار کابی ، گیترآنهاو روانی وارده به قربانیان و خانوادۀ 
و نوع جرم ار کابی عانند قتل، زنای به ینف، جرامه یلیه کودکاان و  حمیال شارایا ساخت باا      

گیرد عرباوا  یعشود. نکتۀ بعدی که عورد  وجه و ارزیابی قرار یعهد  نابودی یک گروه خاص 
از قادرت، وساعت خیاارات     سوءاساتفاده ن، یافتاه باودن آ  سازعانبه شیوه و ابزار ار کاب جرم، 

ی و  صر  غیرقاانونی عناابع   برداربهرهعحیطی، اقتصادی و اجتمایی جرم ار کابی از نیر زییت
 طبیعی و  مله به اعاکن فرهنگی و  اریخی است. 
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