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Abstract
Subject-matter jurisdiction of the International Criminal Court includes only four
major crimes and under the present rules of the Rome Statute, crime of drug
trafficking is not among them. The ICC is not a court of general jurisdiction, it has
jurisdiction only over the crimes enumerated in the Rome Statute and since drug
trafficking is not among them; it falls outside the court's subject matter jurisdiction.
On the other hand, drug trafficking is common in large scale around the world and
so it is concern to the international community as a whole. So, the article aims to
consider whether under the current statute rules or if amended, the jurisdiction of
ICC could be extended over the crime of drug trafficking. Present paper that written
in analytical-descriptive method, aims to consider why and how ICC's jurisdiction
can be extended over the crime of drug trafficking in order to combat impunity of
major drug traffickers.
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چکیده
صالحیت موضوعی دیوان کیفری بین المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر
اساسنامه ،جرم قاچاق مواد مخدر در زمرۀ موارد مصرحه قرار ندارد .دیوان کیفری بینالمللی نیز
دادگاهی با صالحیت عام نیست و تنها میتواند بهطوور حصوری بور چهوار جورم اصولی اعموا
صالحیت کند .بنابراین ،از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمرۀ جرائم مصرح نیست ،خارج از
صالحیت دیوان قرار میگیرد .از سوی دیگر ،نظر به اینکه جرم قاچواق موواد مخودر در مقیوا
وسیع در سطح جهان صورت میگیرد و نگرانی عمدۀ جامعۀ جهانی اسوت ،ایون مقالوه درصودد
بررسی این موضوع بود که آیا میتوان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصالح آن ،بور
جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعما صالحیت کرد .این تحقیق که بوه رو توصویفی و تحلیلوی
انجام گرفته ،با هدف تبیین ایون موضووع تودوین شوده اسوت کوه چرایوی و چگوونگی توسوعۀ
صالحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند ،تا از بعد عملی بتوان با بویکیفرموانی
قاچاقچیان عمدۀ مواد مخدر ،مقابله کرد.
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مقدمه
اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در آغاز قرن بیستویکم پای به عرصۀ وجود نهواد و بوا اقودامی بسویار
شجاعانه در قالب دادگاه دائمی به شناسایی مسئولیت کیفری افراد در صحنۀ بینالمللوی پرداخوت .موادۀ
 5اساسنامۀ رم ،چهار جرم را بهعنوان صالحیت موضوعی 1دیوان بیان میکند که عبوارتانود از :جنایوت
نسلکشی( 2مادۀ  ،)6جنایت علیه بشریت( 9مادۀ  ،)0جنایت جنگی( 4مادۀ  ،)2و جنایت تجواوز (موادۀ 2
مکرر) 5.این در حالی است که پیشنویس تهیهشده برای اساسنامه حاوی جرائم متعددی بوود .از جملوه
جرائمی که در پویشنوویس آموده بوود و در موتن نهوایی حوذف شود ،جورم قاچواق موواد مخودر بوود
().)International Law Commission, 1994, vol. II(2): 140, para, 256 & 68, para. 9
از طرف دیگر ،جرم قاچاق مواد مخدر ویژگیهایی دارد که حالتی بهشدت مرزگذر و فراملوی
به آن میدهد؛ همین امر جامعۀ بینالمللی را متوجه وخاموت موضووع کورده اسوت .در نتیجوه،
کنوانسیونهایی تحت لوای ملل متحد بهمنظور کنتر بینالمللی مواد مخدر ایجاد شوده اسوت.
وجه مشترک همۀ این کنوانسیونها ،اصرار بر همکاریهای بینالمللی میان دولتهاسوت و ایون
امر گواهی بر بینالمللی بودن جرم قاچاق مواد مخدر است .از حیث قدرت زیانزننوده و مخور
آن نیز شکی نیست که گاه میتواند بیش از سالح کشتارجمعی قربانی بگیرد.
مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا جرم قاچاق موواد مخودر از چنوان
ویژگیهایی برخوردار است که بتواند بهطور ضمنی در صالحیت دیوان کیفری بینالمللوی قورار
گیرد ،و اگر پاسخ به این پرسش منفی است ،آیا این جرم از ویژگیهای عموومی سوایر جنایوات
تحت صالحیت دیوان برخوردار است که بتوان با اصالح اساسنامه و توسعۀ مقررات آن ،چشم به
درج آن در صالحیت دیوان دوخت؟

انطباق جرم قاچاق مواد مخدر با ویژگیهاای عماومی جنایاات تحات
صالحیت دیوان
نظام کلی حاکم بر مقررات اساسنامه ،جرائمی را در صالحیت موضوعی دیوان قرار میدهود کوه
«نگرانی جامعۀ جهانی در کل» ،وجه مشترک همۀ آنهاست .آنگونه کوه از تعریوچ چهوار جورم
اصلی برمیآید ،جرائمی مشمو این عنوان هستند که تهدیدی علیه صلح ،امنیت و رفاه جهوان
باشد ( .)ICC Statute, para. 3 of the Preambleبنابراین ،این جنایات به اعمالی اطالق میشود
1. Subject Matter Jurisdiction
2. Genocide
3. Crimes against humanity
4. War Crimes
5. The crime of aggression
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که تهدیدی برای جامعۀ بینالمللی در کل باشد یا ارتکا آنها ناقض منافع بنیادینی باشد که به
موجب حقوق بینالملل مورد حمایت واقع شده است .ابتداییترین مثا برای این امور ،تجوارت
برده 1است (.)Cryer et al., 2007: 4
با مطالعۀ اساسنامه معلوم میشود ،جنایاتی میتوانند «نگرانی جامعوۀ بوینالمللوی در کول»
محسو شوند که دارای سه عنصر «فرامرزی بودن»« ،شودید بوودن» و «شناسوایی شودن بوه
موجب حقوق بینالملل» باشند .در نهایت ،جمع این عناصر ،عمل مزبوور را بوه تهدیودی علیوه
منافع اساسی بشر و در نتیجه نگرانی جامعۀ بینالمللی در کل مبد میکند .حا بایود بررسوی
کرد که آیا قاچاق مواد مخدر از چنین ویژگیهایی برخوردار است.

 .1ماهیت فرامرزی عمل مجرمانه
با توجه به شرایط و اوضاع و احوا جامعۀ جهانی کنونی میتوان گفت کوه قاچواق موواد مخودر
ماهیتاً جرم فراملی 2است .این امر را میتوان پیامد طبیعی جهانی شدن نیز دانست .جهانی شدن
که محصولی چون تجارت آزاد ،جریان آزاد کاال و خدمات و تعرفههای کم را بوهدنبوا دارد ،بوه
همان ترتیب ،انتقا تهدیدهای موجود به امنیت بشر را نیز در بطن خود میپرورد ( Bassiouni,
 .)2008: 862باید توجه داشت که در بیشتر موارد ،کشورهای تولیدکنندۀ مواد مخدر ،خود کشور
مصرفکننده نیستند .این امر ضرورت قاچاق و جابهجایی مواد مخدر را نشوان مویدهود و گویوا
تولید و مصرف این مواد وابسته به انتقا آن است ( U.N. Sales No E.06XI.10, 2006, vol. 1:
 .)95ازاینرو عایدات غیرقانونی این مواد از قاچاق آن بهدست میآید که بویشو از مسویرهای
بینالمللی عبور میکند ( .)UNDCP Technical Series, No. 8همچنوین ایون موواد در کشوور
مصرفکننده متوقچ نمیشود ،چراکه ماندن آن خطور کشوچ شودن یوا توقیوچ شودن را دارد.
مضافبر آن ،منافع عظیم قاچاق مواد مخدر سبب میشود سازمانها و گروههای سازمانیافته از
کشورهای مختلچ به هم بپیوندند و با هم همکاری کنند (Bassiouni & Vetere, 1998: xxvii-
 )xlviو فسادهای ناشی از آن از مرزها عبور کند .این فساد ،به مقامات دولتوی ،سیاسوتمداران و
بنگاههای تجاری سرایت میکند و ثبات جوامع و امور حکومتی را در معرض خطر قرار میدهد و
در نهایت ثبات سیاسی و حتی نظم جهانی را تهدید میکند (.)Dillon & Pyes, 1997
اخیراً گزار هایی بینالمللی به اثبات رابطۀ میان تروریسم ،تجوارت اسولحه و قاچواق موواد
مخدر پرداختهاند .این گزار ها نشان میدهند که میان گروههوای تروریسوتی و مافیوای موواد
مخدر در کشورهایی مانند ایتالیا ،مراکش و کلمبیا ارتباط و همکاری وجود دارد (.)Costa, 2004
در نهایت ،این پیوستگیها ،بهوضوح دارای مخاطراتی با ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی برای
1. slave trade
2. trans-national
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بسیاری از کشورها و ثبات جامعۀ بوینالمللوی خواهود بوود ( .)Bassiouni, 2008: 864ازایونرو،
قاچاق مواد مخدر عملی است که دارای ویژگی بینالمللی است که آثار بسویار مخور و جودی
خواهد داشت و مقابله با آن مستلزم همکاری بینالمللی خواهد بود (.)Kiefer, 2009: 164

 .2شدت عمل مجرمانه
یکی دیگر از ویژگیهایی که سبب میشود عملی و به تعبیر اساسنامه و نگرانوی عمودۀ جامعوۀ
جهانی محسو شود ،شدت 1عمل است؛ یعنی عمل ارتکابی بهحدی شدید و جدی باشد که بوه
منافع بنیادین جامعۀ بینالمللی در کل صدمه بزند.
حقوقدانان متعددی به شدید و مخر بودن آثار جرم قاچاق مواد مخودر اشواره کوردهانود و
همه بر این نظرند که این جرم میتواند به قدر کافی مهم و جدی تلقی شوود کوه آن را جنایوت
بووینالمللووی دانسووت ( .)Yernur & Dzhumamuratovich, 2015: 86-88در کنووار رویکوورد
حقوقدانان به این مسئله ،رویۀ دولتها نیز حاکی از آن است کوه جورائم موواد مخودر در زمورۀ
جرائم شدید تلقی شود .این رویکرد از دو بعد داخلی و بینالمللی قابول بررسوی اسوت؛ در بعود
داخلی دیده میشود که کشورها اغلب برای جرائم مواد مخدر مجازات سونگین و شودید چوون
حبسهای طویلالمدت و اعدام وضع مویکننود ( )Boiteux et al., 2014: 3و بوه نسوبت سوایر
جرائم با دید جدیتری به موضوعات مواد مخدر مینگرند .از بعد بینالمللی نیز دیوده مویشوود
که برخی دولتها در مذاکرات مربوط به اساسنامۀ رم بر این بواور بودنود کوه بایود جورائم موواد
مخدر نیز در صالحیت دیوان قرار گیرد ( .)Schabas, 2003: 150-160آنهوا معتقود بوه برخوورد
جدی و شدید بینالمللی با این پدیده بودند.
کمیسیون حقوق بینالملل در گزار ارائهشوده در سوا  1334ضومن بیوان رابطوۀ میوان
تروریسم و قاچاق مواد مخدر بر اهمیت قاچاق مواد مخدر تأکید میکند و عنوان میدارد :قاچاق
مواد مخدر ضمن اینکه ویژگی جدی بودن را داراست ،بهطور انکارناپوذیری نگرانوی بوینالمللوی
محسو میشود (.)International Law Commission, 1994, vol. II(2): 41, para. 22
مجمع عمومی سازمان ملل متحود نیوز ،در سوا  1332بیوان مویدارد کوه «موواد مخودر
زندگیها و اجتماعات را نابود میکند ،توسعۀ پایدار بشری را از بین میبرد و جورم و جنایوت را
گستر میدهد .مواد مخدر تموام بخوشهوای جامعوه را در تموام کشوورها متوأثر مویسوازد؛
بهخصوص ،سوءمصرف مواد مخدر بر آزادی و پیشرفت کودکان و جوانان بهعنوان ارزشمندترین
سرمایۀ جهان ،تأثیر میگذارد» (.)General Assembly, 21 October 1998: 1

1. Gravity
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 .3شناسایی عمل مجرمانه به موجب حقوق بینالملل
در سا  1351مجمع عمومی ملل متحد اقدام به ایجاد کمیتوۀ تخصصوی در زمینوۀ صوالحیت
کیفری بینالمللی کرد .این کمیته در متن پیشنویس تهیهشده بر این عقیوده بوود کوه حقووق
بینالملل میتواند مستقیماً مسئولیت کیفری افراد را شناسایی کند .مجمع کمیتۀ دیگری را در
سا  1359جایگزین آن کرد و مادۀ  1پیشنویس تهیهشده اشاره میداشوت کوه «یو دیووان
کیفری بین المللی ایجاد خواهد شد که به محاکمۀ اشخاص حقیقی خواهد پرداخت که متهم به
ارتکا جرائمی هستند که بهطور عام به موجب حقوق بوینالملول بوه رسومیت شوناخته شوده
اسوت» (  .)International Law Commission, 1994, vol. II, Part Two: 55, art. 39مالحظوه
میشود که آنچه بایستی در صالحیت دیوان قرار میگرفت ،جرمی بود که حقوق بوینالملول آن
را شناسایی کرده باشد.
بنابراین ،فرض صحیح آن است که جنایت بینالمللی فارغ از اینکه منشوأ بوینالمللوی یوا
داخلی داشته باشد ،تهدید علیه جامعۀ بین المللی و نگرانی جامعۀ جهانی در کل باشد (جوچ،
 .)95 :1931جنایت بین المللی عمل غیرمشروع و خالف حقوق بین الملل است کوه از ناحیوۀ
افراد سر می زند و چنان ویژگویهوایی دارد کوه مضور بور روابوط میوان انسوانهوا در جامعوۀ
بین المللی است و صلح و امنیت داخلی و بین المللی را به خطر می انودازد .در نتیجوه حقووق
بین الملل و منابع آن بهویژه عرف بین المللی و معاهودات ،برخوی اعموا را بوهعنووان جورائم
کیفری بین المللی تعیین کر ده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشوت
(چاپاری و شایگانفرد .)61 :1936 ،بنابراین ،رکن سوم برای جرائم تحوت صوالحیت دیووان،
این است که به موجب حقوق بوین الملول شناسوایی شوده باشوند ،چراکوه شناسوایی جامعوۀ
بین المللی بهعنوان علت تامۀ تأسیس ی مصداق از مصادیق جنایت بینالمللی ضروری است
(عبداللهی.)902 :1931 ،
از سا  1312تاکنون سیزده سند بینالمللی در خصوص مواد مخدر صادر شوده اسوت .اموا
چارچو نوین حقوقی حواکم بور کنتور موواد مخودر تحوت لووای سوازمان ملول شوامل سوه
کنوانسویون اصولی مویشوود ( .)Boiteux et al., 2014: 2ایون سوه کنوانسویون عبوارتانود از:
کنوانسیون  1361در خصوص مواد مخدر و پروتکل  1302اصالحی الحاق بوه آن1؛ کنوانسویون
داروهای روانگردان مورخ 21301؛ و کنوانسیون ملل متحد برای مبوارزه بوا قاچواق غیرقوانونی
مواد مخدر و داروهای روانگردان .13229
نقش کنوانسیونهای کنتر مواد مخدر ملل متحد در مبارزه با سوءاستفاده از مواد مخدر و
1. Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
2. the Convention on Psychotropic Substances of 1971
3. the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988
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قاچاق آن بسیار تعیینکننده است .این کنوانسیونها مبانی قانونی ملل متحد در زمینۀ کنتور
مواد را تشکیل میدهند و مبنایی برای تال های مشترک و چندجانبۀ حقوقی میان دولتهوای
جهان است .این اسناد تعهداتی را برای اکثریوت قریوب بوه اتفواق دولوتهوا بوهوجوود مویآورد
( .)International Narcotics Control Board, 1994: para. 109
بهطور خاص ،کنوانسیون  1322ملل متحد برای مقابله بوا قاچواق موواد مخودر و داروهوای
روانگردان بهطور اساسی بر مقولۀ قاچاق مواد مخدر تکیوه دارد .ایون کنوانسویون از مقبولیوت
بسیار باالیی برخوردار شده و تاکنون  123دولت عضو آن هستند 1.در این کنوانسویون از الفوا
شدیداللحنی مانند «خطر وصچناشدنی»« ،2ریشوهکون کوردن قاچواق غیرقوانونی» 9و «امحوای
تقاضاهای غیرقانونی» 4برای مبارزه با پدیدۀ قاچاق مواد مخدر بهکار برده شده است .همچنوین،
مادۀ  24آن اعضا را مجاز دانسته است که «اقدامات شدیدتر یا دقیقتری از آنچه در کنوانسیون
مقرر شده است را اتخاذ کنند ،چنانکه بهزعم آنان این اقدامات برای پیشوگیری و توقوچ قاچواق
غیرقانونی الزم یا مطلو باشد» .در این کنوانسیون عمل قاچاق مواد مخدر ،جرم شناخته شوده
و مجازات مرتکبان آن را به نظام حقوق داخلی کشورهای عضو واگذار کرده است.
در کنار این کنوانسیونها ،سازمان ملل متحد در موقعیوتهوای گونواگون اقودام بوه صودور
قطعنامهها و گزار هایی در این زمینه میکرده اسوت 5.ملول متحود و سوازمانهوای تخصصوی
وابسته به آن مانند یونسکو و سازمان بهداشت جهانی مدتهاست در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر
به فعالیت و تال میپردازند (صلحچی و نصیری.)151 :1930 ،
نظر به مراتب مذکور مشخص میشود که جرم قاچاق مواد مخدر به موجب حقوق بینالملل
شناسایی شده است .این امر در کنار دو عامل پیشگفتوه (شودت عمول و فرامورزی بوودن آن)
سبب شده که در مجموع جرم قاچاق مواد مخدر ،جرمی است که میتوانود بوه صولح و امنیوت
بینالمللی و منافع اساسی بشریت لطمه وارد کند و در نتیجه نگرانوی مشوترک جامعوۀ جهوانی
قلمداد شود .ادبیات حقوقی ،بهصراحت ،قاچاق مواد مخدر را نگرانی عمدۀ جامعۀ جهانی میداند
( .)Patel, 1990: 709ویلیام شاباث نیز جرائمی چون دزدی دریایی ،قاچاق زنان ،کودکان و مواد
مخدر را بدون تردید جرمی بینالمللی میخواند که نگرانی جامعۀ بینالمللی محسو میشووند
(.)Schabas, 2003: 43
1.

See:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-19&chapter
)آخرین بازدید=6&clang=_en (2110/16/16 :
)2. a danger of incalculable gravity (at preamble
)3. eradication of illicit traffic (at preamble
))4. elimination of illicit demand (Art. 14(1

 .5برای مالحظۀ فهرست اسناد این سازمانها در خصوص پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر ،ر.ک :و سایت رسمی
سازمان ملل متحد:
)آخرین بازدیدhttps://www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/publications.html (2110/16/16 :
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اعمال صالحیت دیوان نسبت به قاچاق مواد مخدر به موجب اساسنامه
اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی چهار جنایت عمده را موضوع صالحیت خوود قورار داده و در
زمرۀ جرائم مربوط ،نامی از قاچاق مواد مخدر یا جرائم مواد مخدر برده نشده است .بوا اینکوه در
سند پیشنویس اساسنامه ،قاچاق مواد مخدر نیز در زمرۀ جرائم موضوع صالحیت شناخته شده
بود ،در سند نهایی صالحیت موضوعی دیوان به چهار جرم عنوانشده محدود شد.

 .2بررسی موضوع براساس قصد و نیت تصویبکنندگان
جرم قاچاق مواد مخدر مبنای ابتکارات دولت ترینوداد و توبواگو در سوا  ،1323بورای تودوین
اساسنامۀ دادگاهی کیفری بود .ابتکارات دولت ترینیوداد و توبواگو در خصووص پیشونهاد ایجواد
دیوان کیفری بینالمللی ،از نگرانیهای آن دولت در مورد ناتوانی محاکم داخلی در پرداختن بوه
جرم قاچاق مواد مخدر و شکننده بودن این دادگاهها در رابطوه بوا ایون جورائم ،ناشوی مویشود
( .)Arsanjani & Reisman, 2005: 386نمایندۀ این دولت 1بوههموراه  10دولوت حووزۀ دریوای
کارائیب از درج قاچاق مواد مخدر در صالحیت موضووعی دیووان کیفوری بوینالمللوی حمایوت
میکردند ( .)McConville, 2000: 90این ایده از آنجا ناشی شده بود که انتظار میرفوت دیووان
جدید صالحیتی متمایز از نمونههای مشابه پیشین (همچون دیوانهای کیفری بینالمللی بورای
رواندا ،یوگسالوی سابق یا نورنبرگ) داشته باشد ( .)Schloenhardt, 2005: 97ازاینرو پیشونهاد
بدوی ارائهشده به مجمع عمومی مربوط به دیوانی بود که بتواند بر قاچواق موواد مخودر اعموا
صالحیت کند ( .)Boister, 1998: 27این پیشنهاد توسط مجمع نیز پذیرفته شد و به کمیسیون
حقوق بینالملل واگذار شد (.)UN Doc A/44/39 (4 Dec 1989
در سا  1334کمیسیون حقوق بینالملل پیشنویس اساسنامه را به مجموع تسولیم کورد.
این پیشنویس حاوی جرائمی بیش از چهار عنووان منودرج در اساسونامه اسوت و در آن آموده
است که برخی بر این امر پافشاری میکنند که کمیسیون باید جورائم مورتبط بوا قاچواق موواد
مخدر را نیز در فهرست جنایات بینالمللی بگنجاند ( International Law Commission, 1994,
 .)vol. II(2): 140, para. 256در پیشنویس مزبور قاچاق مواد مخدر و روانگردان بهترتیبی که
در مادۀ  9کنوانسیون  1322ملل متحد در خصوص قاچواق موواد مخودر آموده اسوت ،جنایوت
بینالمللی دانسته شده بوود ( International Law Commission, 1994, vol. II(2): 68, para.
 .)9اما در نهایت در سا  1332در کنفورانس رم ،دولوتهوا بوا کنسانسوو بوه تعیوین قلمورو
صالحیت موضوعی دیوان پرداختند که نگاهی محودود و مضویق داشوت و مشوتمل بور جورائم
)1. Arthur Robinson (the Prime Minister of Trinidad and Tobago
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مربوط به قاچاق مواد مخدر نبود ( .)Pejic, 1998: 311-312بودینترتیوب دیووان بوا صوالحیت
موضوعی مشخص و مضیق بهوجود آمد که جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر در آن میان نبود.
این امر نشان از این دارد که تصویبکنندگان اساسنامه ،بهخصوص دیوان را بر مبنای صوالحیت
محدود ایجاد کردهاند و ازاینرو نمیتوان سکوت اساسنامه را حمل بر شناسایی تلقی کرد.

 .2بررسی موضوع در قالب اصل صالحیت ضمنی

1

برخی حقوقدانان با اینکه جرم قاچاق مواد مخدر را از دستۀ چهار جنایت اصلی بینالمللی جودا
کردهاند ،اما بیان داشتهاند که جرائمی چون دزدی دریایی ،بردهداری ،تروریسوم و قاچواق موواد
مخدر شباهتهای عملی و نظری بسیار زیادی با چهار جرم اصلی دارند .آنان عنووان داشوتهانود
که جرائمی چون اعما تروریستی ،شکنجههای فردی و قاچاق مواد مخدر برای اینکه داخل در
صالحیت دیوان کیفری بینالمللی قرار گیرند ،بسیار مناسبانود ( .)Cryer et al., 2007: 2حوا
باید دید ،مقررات فعلی اساسنامۀ رم تا چنین تفسیری را دارد.

 .1 .2مادۀ  6اساسنامه (جنایت نسلکشی)
پرسشی که در این قسمت باید به آن پاسخ داد این است که آیا مادۀ  6اساسونامۀ رم قابلیوت و
ظرفیت این تفسیر را دارد که قاچاق مواد مخدر را نیز شامل شود .بوهعبوارت دیگور ،اینکوه آیوا
قاچاق مواد مخدر میتواند ذیل تعریچ جنایت نسلکشی بگنجد.
طبق مادۀ  6اساسنامۀ رم« :منظور از نسلکشی در این اساسنامه ،هری از اعما مشوروحۀ
ذیل است که به قصد نابودی تمام یا قسمتی از ی گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی از حیوث
همین عناوین ارتکا مییابد:
الچ) قتل اعضای ی گروه؛
) ایراد صدمۀ شدید نسبت به سالمت جسمی یا روحی ی گروه؛
ج) قرار دادن عمدی ی گروه در معرض وضعیتهای نامناسب زندگی که منتهوی بوه زوا
قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود؛
د) اقداماتی که بهمنظور جلوگیری از توالد و تناسل ی گروه صورت گیرد؛
ه) انتقا اجباری اطفا ی گروه به گروه دیگر».
2
این موضوع باید بهدقت مدنظر قرار گیرد که معنوی «نابودسوازی» چیسوت و چگونوه ایون
عمل میتواند شکل «خیلی عظیم» داشته باشد .آیا الزم است گروه مزبور بهطور فیزیکی کشوته
شوند؟ یا میتوانند به رو های نرم و ظاهراً متمدن کشته شوند؟ تمایز میان ایون دو مفهووم از
1. implied jurisdiction
2. destruction
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نابودی ،به پدیداری دو رویکرد و شکاف میان تعاریچ موجود ،منتهی شد؛ رویکردی کوه نگواهی
مضیق به موضوع داشت و رویکردی که مفهوم ژنوسید را بهطور موسع تفسیر میکرد (آر پوور
و زحمتکش.)215 :1936 ،
بهنظر میآید براسا تعریچ ارائهشده از نسلکشی ،قاچاق مواد مخدر مویتوانود بوهعنووان
وسیلهای برای ارتکا هری از اعما مندرج در بندهای «الوچ» توا «د» موادۀ  6اساسونامۀ رم
بهکار رود ،زیرا این تعریچ بدون درنظر گرفتن وسیلۀ ارتکا جرم صورت گرفته اسوت .ازایونرو
جرم قاچاق مواد مخدر ،تنها درصورتیکه به قصد نابودی کلی یوا جزئوی گروهوی خواص (ملوی،
قومی ،نژادی یا مذهبی) ارتکا یافته باشد ،میتوانود تحوت عنووان جنایوت نسولکشوی موورد
ل قاچواق موواد مخودر نیسوت کوه
تعقیب قرار گیرد .اما در نهایت دیده میشوود کوه ایون عمو ق
نسلکشی تلقی میشود ،بلکه این «نابودسازی» است که رکن مادی نسلکشی را رقم مویزنود.
در نتیجه ،عمل قاچاق مواد مخدر ،فینفسه نمیتواند به مدد مادۀ  6بهعنوان جرم مستقل مورد
تعقیب قرار گیرد و تنها در حالتی که وسیلۀ ارتکا جنایت نسلکشی باشد ،میتوانود مشومو
صالحیت دیوان قرار گیرد.

 .2 .2مادۀ  7اساسنامه (جنایت علیه بشریت)
مادۀ  0اساسنامۀ رم به نسبت مادۀ  6حاوی مقررات موسعتری است و از این نظر دست محقوق
یا قاضی بینالمللی را در تفسیر و اجرا بازتر میگذارد .مادۀ  0اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی
به شناسایی اعمالی پرداخته است که در نهایت ،ذیل عنوان کلوی جنایوت علیوه بشوریت موورد
پیگرد قرار میگیرد .بند نخست مادۀ  0مقرر میدارد که از نظور ایون اساسونامه ،جنایوت علیوه
بشریت به معنا ی ارتکا اعمالی چون قتل ،نابودسوازی ،بوه بردگوی گورفتن ،شوکنجه ،جنایوت
آپارتاید و غیره است که در قالب بخشی از حملۀ گسترده و نظاممند و با علوم بوه حملوه ،علیوه
جمعیت غیرنظامی ارتکا مییابد .این بند در شق «ک» ،عبارت «دیگر اعما غیرانسانی واجود
ویژگیهای مشابه که عمداً موجب رنج شدید یا صدمات جدی به جسم یوا سوالمت جسومی یوا
روحی شود» را نیز گنجانده که تا حد ممکن بر دامنۀ ماده افزوده است.
وفق این ماده مشخص است که اگر جرائم مربوط به مواد مخدر بتواند نتایجی چون قتل یوا
نابودسازی جمعی را در پی داشته باشد و همانطورکه در خصوص جنایت نسلکشی گفته شود
و میتواند مشمو جنایت علیه بشریت شود .اما باز این مشوکل وجوود دارد ،کوه آنچوه جنایوت
علیه بشریت خوانده میشود و مورد پیگرد قرار میگیرد ،عمل قتل ،نابودسازی ،شکنجه و سوایر
اعما مشابه است و نه قاچاق مواد مخدر بهعنوان عملوی مسوتقل .قاچواق موواد مخودر از حود
وسیلهای برای ارتکا اعما مزبور فراتر نمیرود.
نظر به گستردگی این ماده ،آیا جرائم مربوط به مواد مخدر در سطح وسیع یا قاچاق عمدۀ مواد
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مخدر میتواند بهعنوان عملی مستقل موجب تحقق جنایت علیه بشریت شود یا خیر .این بررسوی
صرفاً از طریق شق «ک» بند  1مادۀ  0میسر خواهد بود ،چراکه این شوق بوا درج عبوارت «دیگور
اعما غیرانسانی واجد ویژگیهای مشابه که عمداً موجب رنج شدید یا صدمات جدی به جسوم یوا
سالمت جسمی یا روحی شود» در انتهای پاراگراف ،دست محقق یا قاضی بینالمللی را بسویار بواز
میگذارد .حا باید دید آیا جرم قاچاق مواد مخدر میتواند ذیل این عنوان جای بگیرد یا خیر.
 .1 .2 .2حملۀ گسترده و سیستماتیک علیه یک جمعیت غیرنظامی
بند  2مادۀ  0اساسنامه به تشریح مفهوم «حمله علیه جمعیت غیرنظامی» 1میپردازد .براسوا
این بند ،حملۀ مزبور به معنای سلسله اقداماتی است که مشتمل بر ارتکا متعدد اعما مندرج
در بند  1علیه جمعیت غیرنظامی ،در تعقیب یا پیشبرد سیاستهای ی دولت یا سازمان بورای
انجام چنین حملهای باشد () .)Rome Statute, Art. 7(2)(aاین بنود بوا اینکوه شومایی کلوی از
«حمله» را ارائه میدهد ،اما ذکری از عبارات «گسترده و سیستماتی » نمیکند.
دیوان کیفری بینالمللی برای رواندا در پروندهای بیان میکند که «مفهوم حملوه مویتوانود
بهعنوان ی عمل غیرقانونی مندرج در اساسنامه نظیر قتول ،نابودسوازی ،بوه بردگوی گورفتن و
غیره تعریچ شود .ی حمله همچنین الزم نیست بالطبیعه خشون باشود ،ماننود تحمیول نظوام
آپارتاید ،که جنایت علیه بشریت دانسته میشود ،یا اعما فشار بر روی جمعیت هدف بهمنظوور
وادار کردن آنها به رفتاری خاص .این اعما  ،مشروط بر اینکه در مقیا وسیع صورت گیرد یوا
به روشی منظم و سیستماتی انجام شود ،میتواند ذیل مفهوم حمله بگنجد» ( Prosecutor v.
.)Akayesu, No. ICTR-96-4-T, 1998: para. 581
در خصوص گسترده و نظاممند بودن نیز باید گفت همانطورکه در صدر بند آمده است ،عمول
باید متعدد باشد .متعدد و چندبعدی بودن به این معناست که عمل واحود یوا منحصور نمویتوانود
متضمن جنایت علیه بشریت باشد ) .(Ambos, 2014: 59چنین تفسیری با پیششرط حملوه کوه
همان گسترده و سیستماتی بودن است نیز سازگار است .بوهطوور مشوابه ،حملوۀ گسوترده بایود
براسا ی سیاست یا در تعقیب آن صورت گیرد .بنابراین ،هر حملۀ گسترده الزم نیست کوه در
عین حا سیستماتی نیز باشد و عکس آن نیز صادق است (.)Hall & Ambos, 2015: 243
اما قسمت اخیر این بند که عنوان میدارد ،حمله باید «در تعقیب یا پیشوبرد سیاسوتهوای
ی دولت یا سازمان» صورت گیرد ،بزرگترین مانع برای قرار دادن جرم قاچاق مواد مخودر در
صالحیت موضوعی دیوان بهنظر میرسد ،چراکه تنها مواردی را که توسط دولت صوورت گیورد،
در بر خواهد گرفت .در رد این استدال اوالً باید گفت که این بند در خصوص جرائم مواد مخدر
1. Attack directed against any civilian population
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نامتناسب بهنظر میرسد ،چراکه همۀ دولتها بهطور رسمی و قانونی اقدام به جرمانگاری قاچاق
مواد مخدر کردهاند .حتی افغانستان که بویش از  31درصود تریواک جهوان را توأمین مویکنود،
مقرراتی در خصوص منع کاشت و تولید مواد دارد ( .)Blanchard, July 15, 2010بنوابراین ایون
شرط در خصوص جرائم مواد مخدر بیمسما بهنظور مویرسود؛ ثانیواً ،برخوی حقوقودانان صورف
نظارت یا تجویز عملی 1توسط دولت را نیوز کوافی دانسوتهانود ()Hall & Ambos, 2015: 245؛
ثالثاً ،منظور از سازمان نمیتواند سازمانی رسمی یا دولتی باشد؛ رابعاً ،خود دیوان نیز این نظر را
تأیید میکند که همانطورکه توسط مراجع اختصاصی بارها بیان شده است« ،اصالً الزم نیسوت
سیاست تعقیبی بهطور رسمی بهعنوان سیاست دولت بیان شده باشد ،همچنین الزم نیست کوه
سیاست یا طرح مزبوور لزومواً بوهصوراحت یوا بوهروشونی اعوالم شوده باشود» ( Prosecutor v.
 .)Akayesu, No. ICTR-96-4-T, 1998: para. 580بنابراین بهطور خالصه ،بهزعوم دیووان هور
گونه سیاست ضمنی یا عملی برای تحقق این جرم کافی اسوت ( Prosecutor v. Katanga and
2.)Ngudjolo, No. ICC-01/04-01/07-717, 2008: para. 396
بر این اسا  ،میتوان گفت که اگر قاچاق و پخش موواد مخودر بوهصوورت یو فعالیوت و
عملیات سازماندهیشده و نظام مند یا گسترده صوورت گیورد و هودف از آن یو جمعیوت یوا
گروهی از افراد غیرنظامی باشد ،9تا اینجا میتواند تأمینکنندۀ شرط مندرج در صدر بند  2مادۀ
 0تلقی شود .در ادامه باید دید ،آیا میتواند منطبق بر شرایط شق «ک» باشد یا خیر.
 .2 .2 .2تبیین مفاد شق «ک» بند نخست مادۀ 7
در خال مذاکرات در خصوص تهیۀ پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملول راجوع بوه جنایوات
علیه صلح و امنیت بشریت ،4برخی دولتها به صراحت بیان داشتند که قاچاق مواد مخودر بایود
به عنوان جنایت علیه بشریت درنظر گرفته شود .این دولتها درنظر داشتند که با این شناسایی،
قاچاق مواد مخدر ذیل عنوان «حمله علیه سالمت کل بشوریت» 5بگنجود و در نتیجوه جنایوت
علیه بشریت قلمداد شود.
)آخرین

1. de facto
بازدید2. Accessible on: http://www.legal-tools.org/doc/67a9ec/pdf/ (2113/16/12 :

And see: Prosecutor v. Bemba, No. ICC-01/05-01/08-424, Confirmation Decision, Pre-Trial
Chamber, 15 June 2009, para. 81.
)آخرین بازدیدAccessible on: http://www.legal-tools.org/doc/07965c/pdf/ (2113/16/12 :

 .9البته احراز این قصد و نیت بسیار مشکل است ،چون همانطورکه پروفسور کاسسه میگوید ،نیت اولیۀ جرم
قاچاق مواد مخدر ،پو سازی است (کاسسه.)32 :1920 ،
4. International Law Commission, Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, art.
)1, cmt. 4, U.N. Doc. A/51/10 (1996

 .5که بتواند ذیل شق «الچ» بند  1مادۀ  13پیشنویس مزبور جای بگیرد.
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در کنفرانس تهیۀ پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص جنایات علیوه صولح و
امنیت بشریت برخی دولتها بیان کردند که قاچاق بینالمللی مواد مخدر بهوضوح جزء جنایات
علیه بشریت محسو میشود ،چراکه علیه تمام مردم جهان انجام گرفته و نتیجوۀ فیزیکوی آن
نیز نابودی حیات بشوری در تموام کشورهاسوت ،بنوابراین عملوی علیوه بشوریت در کول اسوت
( .)International Law Commission, U.N. Doc. A/45/10 (July 20, 1990): para. 80بورای
مثا  ،دادگاه عالی ونزوئال قاچاق مواد مخدر را جنایت علیه بشریت دانسته و داخل در صالحیت
دیوان بینالمللی کیفری تشخیص میدهد .این رأی مکرراً توسط شعبۀ کیفری اسوتیناف و نیوز
شعبۀ دادگاه قانون اساسی تأیید شوده اسوت ( .)Sainz-Borgo, 2012: 374-375ایون نظور کوه
قاچاق مواد مخدر میتواند جنایت علیه بشریت قلمداد شود ،نظر غالوب در جامعوۀ بوینالمللوی
است و با اعالمیۀ مجمع عمومی در خصوص معضل مواد مخدر نیز تقویت مویشوود .مجموع در
این اعالمیه بیان میدارد که جرائم مواد مخدر حیات بشوریت در کول را هودف قورار مویدهود
(.)General Assembly, 21 October 1998: 1
شق «ک» بند  1مادۀ  0بیان میدارد که «دیگر اعما غیرانسانی واجد ویژگویهوای مشوابه
که عمد ًا موجب رنج شدید یا صدمات جدی بوه جسوم یوا سوالمت جسومی یوا روحوی شوود»،
میتواند جنایت علیه بشریت قلمداد شود .بنابراین ،در این قسومت سوه شورط بورای شناسوایی
عمل بهعنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد :الوچ) ایجواد رنوج شودید یوا صودمات جسومی و
روحی؛ ) قصد و نیت عامدانه برای ایجاد چنین رنجی؛ ج) مشابهت با سایر اعما بند .1
در خصوص گنجاندن جرم قاچاق مواد مخدر ذیل این بند ،هری از شوروط سوهگانوۀ موذکور
بررسی میشود .الچ) بزرگترین مانع این است که جرم قاچاق مواد مخدر ،فینفسه و مستقیم بوه
«رنج شدید یا ایراد صدمات جدی به جسم یا به سالمت جسمی و روحی افراد» منجور نمویشوود.
همانطورکه برای مثا  ،تجارت و قاچاق سالح کشتارجمعی ،فینفسه به معنای کشتار و قتولعوام
نیست .بنابراین ،صرف قاچاق را نمیتوان دارای چنین ابعوادی دانسوت .کموا اینکوه ،بورای مثوا ،
اعتیادسازی اجباری ،میتوانست این خصوصیت را داشته باشد ،اما قاچاق مواد مخدر ،خیور ) .در
جرم قاچاق مواد مخدر نمیتوان «قصد و نیت عامدانه» برای ایراد صودمۀ روحوی و جسومی پیودا
کرد .این عمل« ،اساساً ،با قصد و نیت کسب درآمد انجام میگیرد ،نه به نیت ایراد صودمات شودید
به افراد» ( .)Kiefer, 2009: 171ج) عمل قاچاق مواد مخدر ،از حیوث مشوابهت نیوز بوه سونگینی
اعمالی چون ،قتل ،شکنجه ،به بردگی گرفتن و سایر اعما مشابه ،نیست .اما این عدم مشوابهت را
طبق آنچه در ابتدای بند پیشین گفته شد ،میتوان نادیده گرفت ،چراکه دیوان رواندا بیان میدارد
که «الزم نیست حمله بالطبیعه خشن باشد» .با این حا  ،اگر هم بتوان از حیث مشوابهت ،قاچواق
مواد مخدر را حائز شرایط شق «ک» دانسوت ،تحقوق دو شورط سوابقالوذکر ،یعنوی ایوراد صودمۀ
جسمی یا روانی شدید و قصد و نیت عامدانه ،در مورد آن بعید بهنظر میرسد.
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 .3 .2نقش دادستان در توسعۀ صالحیت دیوان
نظر به تفسیر ارائهشده از اساسنامه و عقیده به عدم قابلیت شمو اساسنامۀ فعلی به جورم قاچواق
مواد مخدر ،بهنظر میرسد آخرین راهکار برای اینکه بتوان تحت مقررات کنوونی بوه جورم قاچواق
مواد مخدر رسیدگی کرد ،توسل به دفتر دادستانی است؛ یعنی دادستان با اقدام عملوی بتوانود بور
تعارضها و تردیدهای موجود مابین مقررات فعلی اساسنامه و جرم قاچاق مواد مخدر ،فائق آمد.
از آنجا که دیوان نمیتواند توقعات همۀ قربانیان را پاسخ دهد ،نیازمند گزینش پروندههاسوت و
برای این کار ،وجوه خاص ی جورم را بررسوی مویکنود (کوشوا و همکواران .)961 :1932 ،ایون
اولویتبندی ،بدواً توسط دفتر دادستانی صورت میگیرد .دفتر دادستانی دیوان ،هر ساله اقودام بوه
انتشار سیاستنامهای 1میکند که در آن اولویتهای خود را در انتخا پروندههوا جهوت تعقیوب و
در دستور کار قرار دادن تشریح میکند .برای مثا  ،در خصوص جرائم علیوه محویط زیسوت ،ایون
مسئله پیش آمد .اساسنامه جزء ذیل مادۀ  2و بهعنوان جنایت جنگی ،نامی از این جرم نمویآورد.
اما طی مکاتباتی که توسط برخی نهادهای مدنی با دفتر دادستانی صورت گرفت ،نزد دادسوتان بور
این امر پافشاری شد که جرائم علیه محیط زیست ،میتواند نمونۀ روشنی از جنایت علیوه بشوریت
باشد 2.در نهایت ،این مکاتبات به سرانجام رسید و در سیاستنامۀ سا  2116دفتور دادسوتانی ،بوا
کما تعجب ،جرائم علیه محیط زیست نیز در اولویوتهوای تعقیبوی آن دفتور قورار گرفوت ( the
.)Office of the Prosecutor of ICC, 15 September 2016: para. 41
این مسئله میتواند در خصوص جرم قاچاق مواد مخودر نیوز اتفواق بیفتود و اگور بتووان بوا
تال ها ی رسمی و همچنین جوامع مدنی ،دادستانی دیوان را قانع ساخت که جرم قاچاق موواد
مخدر از حیث ویژگی کماهمیتتر از سایر چهار جورم تحوت صوالحیت دیووان نیسوت و واقعواً
نگرانی جامعۀ بینالمللی در کل محسو میشود ،آنگاه چالشهایی کوه در بنود پیشوین بوه آن
اشاره شد ،با اقدام دادستانی بهطور جدی برطرف میشود ،چراکه میتوان از عنوان «سایر اعما
غیرانسانی» در پروندههای بسیاری بهره برد و بهصورت موردی پروندهای را با احراز رابطوۀ بوین
عمل غیرانسانی و رنج عظیم یا صدمه به سالمت جسمی و روانی (چایساری )161 :1939 ،ذیل
عنوان مجرمانۀ مزبور قرار داد.
همچنین شایان ذکر است که دفتر دادستان دیوان ،سیاستهای خود را برای اولویوتبنودی
تعقیب پروندهها ،بیش از هر چیزی بر عنصر «شدت» عمول مجرمانوه قورار مویدهود .ایون امور
بهصراحت در سیاستنامۀ سا  2116بیان شده که «شدت» عمل مجرمانه ،مهمتورین موالک و
معیار برای انتخا پروندههاسوت ( Office of the Prosecutor of ICC, 15 September 2016:
1. Policy Paper on Case Selection and Prioritization
2. Official website of Coalition for the ICC, “Environmental destruction and land grabbing”, available at:
http://www.coalitionfortheicc.org/global-challenges-ICC-environmental-destruction-landgrabbing
)آخرین بازدید(2113/10/11 :
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 .)para. 6بنابراین ،فارغ از اینکه جرمی بهصراحت در ذیل اساسنامه بیان شوده باشود یوا خیور،
دادستانی این اختیار را دارد که با احراز شدت ی جرم ،آن را در اولویتهای تعقیبی خود قورار
دهد .این امر در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر بسیار محتمل بهنظر میرسد.

اصالح مقررات اساسنامه در راستای درج قاچاق مواد مخدر
در بند نخست دیده شد که جرم قاچاق مواد مخدر بهوضوح دارای همان ویژگیهای کلی اسوت
که چهار جنایت تحت صالحیت دیوان از آن برخوردارند .بنوابراین قاچواق موواد مخودر ،از ایون
حیث قابلیوتهوای اصولی را بورای درج در اساسونامۀ رم دارد .ایون نظور بوا رویکوردی کوه در
پیشنویس اساسنامه دنبا میشد ،تقویت میشود ،چراکه در پیشنویس اساسنامه جرم قاچواق
مواد مخدر نیز در کنار سایر جنایات بینالمللیق موضوع صالحیت دیوان معرفی شده بوود و ایون
امر نشان از آن دارد که عمل مزبور ذاتاً میتوانست در صالحیت دیوان قرار گیرد .از طرف دیگر،
در بند دوم مقاله دیده شد که مقررات فعلی اساسنامه اجازه نمویدهود کوه جورم قاچواق موواد
مخدر ،براسا تفسیر در صالحیت دیوان قرار بگیرد .از این نظر ،در این بند بوا بررسوی امکوان
اصالح اساسنامه چشم به تحوالت حقوق بینالملل در آینده دوخته میشود کوه بتووان امیودوار
بود قاچاقچیان عمدۀ مواد مخدر بیکیفر نمانند.
بهطور کلی ،چهار دلیل عمده بورای اینکوه جورم قاچواق موواد مخودر داخول در صوالحیت
موضوعی دیوان کیفری بینالمللی قرار گیرد ،عنوان میشوود :الوچ) تعقیوب متهموان نوزد یو
دادگاه بینالمللی قابل اطمینانتر از واگذاری صالحیت به دادگاه داخلوی اسوت ( Patel, 1990:
)711؛ ) درج قاچاق مواد مخودر در اساسونامۀ رم ،سوبب ایجواد بازدارنودگی قووی حقووقی و
نمادین میشود و حاکمیت قانون را از طریق باال بردن امکان محاکمه شودن مرتکبوان ،تقویوت
میبخشد ( .)Patel, 1990: 711دیوان کیفری بینالمللی در این فرض سازوکار فوقالعوادهای در
کنار یا ورای صالحیت ملی خواهد بود که از آن طریق میتواند مجرموان موواد مخودر را تحوت
تعقیب قرار دهد .ج) برخالف چهار جنایت موضوع صالحیت دیوان ،قاچواق موواد مخودر کمتور
سیاستزده است .بنابراین ،دولتها باید به درج آن در صالحیت دیوان راغبتر باشند ،چراکه در
بیشتر موارد ،مرتکبان آن نمیتوانند در پشت نقا سیاست یا مصونیت پنهان شووند .د) انتقوا
صالحیت رسیدگی به قاچاقهای عمدۀ مواد مخدر به ی نهاد بینالمللی ،میتواند محدودیتها
و مشکالت موجود در سیستم عدالت کیفری داخلی را مرتفع سازد ،چراکه از این طریوق هوم از
حجم مسئولیتهای داخلی دولت ها در خصوص تعقیب مجرمان کاسته میشوود و هوم تعقیوب
موفق قاچاقچیان رده باال میتواند به تولید کمتر مواد و نیز مصرف کمتر آن و همچنین نیل بوه
هدف مقابله با بیکیفری ،ختم شود (.)Yacoubian Jr., 2007: 27
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در کنار این استدال ها ،مخالفان درج در اساسنامه نیز دالیلی ارائه میدهند؛ به نظر مخالفوان،
الچ) نظام فعلی مقابله با مواد مخدر ،که نظامی مبتنی بر همکاری دولتهاست ( Gianaris, 1992:
 ،)99توانایی و ظرفیت کافی در خصوص کنتر قاچاق مواد مخدر را دارد؛ ) یکوی از مهومتورین
استدال ها این است که جرم قاچاق مواد مخدر برخالف چهار جنایوت موضووع صوالحیت دیووان،
اصو حقوق بشردوستانه را نقض نمیکند و در نتیجوه خوارج از رسوالت دیووان اسوت ( Dugard,
)1997: 334؛ ج) در نهایت این استدال مطرح میشود که دیوان کیفری بینالمللی نه منابع کافی
و نه نیروی انسانی کافی در اختیار دارد تا بتواند بهخوبی نظام داخلی به تعقیب جورم قاچواق موواد
مخدر بپردازد ( .)Yacoubian Jr., 2007: 28این استدال ها بهآسانی قابل رد اسوت :اوالً ،اگور ایون
امر مانعی بر سر راه اعما صالحیت دیوان است ،پس به طریوق اولوی در خصووص سوایر جنایوات
موضوع صالحیت دیوان نیز میتواند مطرح شود ،چراکه هری از جنایات نسلکشی یا جرائم علیه
بشریت را در نظام داخلی بهتر میتوان تحت پیگرد قرار داد؛ ثانیاً ،نظوامهوای کیفوری داخلوی نیوز
میتواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد .چهبسا دولتهایی که سیستم کیفری داخلی آنان
بهمراتب ضعیچ است و نمیتواند مافیای بزرگ و قدرتمنود موواد مخودر را محاکموه کنود (ماننود
کشورهای آمریکای مرکزی)؛ ثالثاً ،از همه مهمتر اینکه معنی درج قاچاق مواد مخدر در صوالحیت
موضوعی دیوان این نیست که دیوان جایگزین نظام کیفری داخلی شود .دیووان بوهعنووان مکمول
عمل خواهد کرد و صالحیت آن صالحیتی تکمیلی است.
در سند نهایی کنفرانس رم نیز آمده است که جرائم مواد مخدر باید در زمرۀ جرائم موضووع
صالحیت دیوان قرار گیرد ،ازاینرو پیشنهاد شده است که در بازنگری اساسنامه به این موضووع
توجه شود .همچنین اذعان شده که قاچاق مواد مخدر جنایتی خیلی جدی 1است ( U.N. Doc.
.)A/CONF.183/10, 1998
در سند نهایی کنفرانس رم در خصوص قاچاق مواد مخدر نیز همانند تروریسم ،پیشونهاد شود
که کنفرانس بازنگری اساسنامه موضوع قاچواق موواد مخودر را بوا ایون دیودگاه کوه در نهایوت در
فهرست جنایات موضوع صالحیت دیوان قرار گیرد ،مجدد بررسی خواهد کرد 2.بنابراین نگاههوا بوه
کنفرانس بازنگری اساسنامه در کامپاال 9در سا  2111دوخته شده بوود .بوا ایون حوا  ،بوا اینکوه
احتما بسیار جدی وجود داشت که یکی از موضوعاتی که در کنفورانس بوه آن پرداختوه شوود و
داخل در صالحیت دیوان قرار گیرد ،موضوع قاچاق مواد مخدر باشود ( ،)Scheffer, 2005: 690اموا
تالشی جدی در خصوص درج عمل مزبور در فهرست صالحیت موضوعی دیووان صوورت نگرفوت.
1. very serious crime

 .2این نظر از جانب کشورهایی مانند بارابادو و دیگر کشورهای حوزۀ کارائیب ،هندوستان ،سریالنکا و ترکیه
حمایت میشد که تروریسم و قاچاق مواد مخدر باید در مادۀ  5اساسنامه گنجانده شود ( UN Doc.
)A/CONF.183/C.1/L.71, 14 July 1998
3. Kampala
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تنها اقدام در این خصوص ،پیشنهاد اصالحی ارائهشده از سوی ترینیداد و توبواگو بوود کوه توسوط
دولت بلیز 1حمایت شد ( .)UN Doc. C.N.737.2009.TREATIES-9, 29 October 2009اما ایون
امر در کنفرانس بازنگری کامپاال حتی مورد بحث نیز واقع نشد (.)Zimmermann, 2015: 116
رویههای کنونی دولتها ،مؤید این است که مقابله بوا قاچواق موواد مخودر نیازمنود اقودامی
جمعی است .برخی حقوقدانان بر این نظرند که تعدادی از کشورها مانن ایاالت متحده ،راغوب و
مایل به تعقیب بینالمللی جرائم مواد مخدرند .برای مثا  ،کنگرۀ آمریکوا بارهوا از تشوکیل یو
دادگاه کیفری بینالمللی برای تعقیب قاچاقچیوان موواد مخودر حمایوت کورده اسوت 2.بوهزعوم
موافقان ،درج قاچاق مواد مخدر در صالحیت موضوعی دیوان مویتوانود گوامی مهوم در ارتقوای
حقوق کیفری بینالمللی باشود و کشوورهایی ماننود ایواالت متحوده کوه تواکنون بوه عضوویت
اساسنامۀ رم درنیامدهاند ،از آنجا که تمایل زیادی به اقدامی بینالمللی در جهت مقابلۀ کیفوری
با قاچاق مواد مخدر دارند ،به عضویت آن درخواهند آمد (.)Yacoubian Jr., 2007: 30

نتیجهگیری
نیاز به بازگو کردن نیست که صالحیت دیوان کیفری بین المللی براسا رویکردی حصوری و
مضیق 9برای رسیدگی به چهار جرم اصلی طراحی شده است .همچنین روشن است که سوایر
جنایات بین المللی مانند تروریسم ،قاچاق مواد مخودر ،قاچواق انسوان ،هواپیماربوایی و دزدی
دریایی ،هر اندازه مهم باشند ،اموا در صوالحیت موضووعی دیووان کیفوری بوین المللوی قورار
نمیگیرند  .با این حا در خصوص موضوع خاص قاچاق مواد مخدر ،این مقاله نظر به اهمیوت
این جرم و مقیا تخریبی بسیار گستردۀ آن ،درصدد بررسی این موضوع بود که آیا میتوان
به هدف کیفر کردن مرتکبان قاچاق مواد مخدر در سطح وسیع و بوینالمللوی د بوه دیووان
کیفری بینالمللی بست یا خیر.
نتیجۀ مطالعات انجامگرفته در خصوص امکان اعما صالحیت دیوان بر جورم قاچواق موواد
مخدر را در سه بخش اصلی میتوان خالصه کرد:
الچ) همانطورکه در مقدمۀ اساسنامه آمده ،رسالت دیوان کیفری بینالمللوی رسویدگی بوه
جرائمی است که «نگرانی مشترک بشریت در کل» محسو شود .این امر نیازمند جورمانگواری
بدوی عمل مزبور به موجب اساسنامه نیست ،بلکه این حقوق بینالملل است که میتواند جرمی
را فارغ از جرمانگواری آن در نظوام کیفوری داخلوی ،بوهعنووان جورم تعریوچ کنود .بوا بررسوی
1. Belize
2. See e.g. International Criminal Court Act of 1993, S. Res. 32, 103rd Cong. (1993); H.R. Res. 66, 101st
)Cong., 1st Sess. § 2 (1989); Anti-Drug Abuse Act of 1988, Pub. L. No. 100-690, Title IV, § 4108 (1988

 .9البته این امر از طبیعت کیفری مقررات اساسنامه ناشی میشود و از این نظر انتقادی به آن وارد نیست.
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کنوانسیونهای مربوط به مواد مخدر ،مشخص میشود که حقوق بینالملل قاچاق مواد مخدر را
بهعنوان جرم شناسایی کرده است .از حیث طبیعت فرامرزی داشتن نیوز بویگموان ایون جورم،
جرمی ماهیتاً فرامرزی و مرزگذر است .همچنین از حیث شدت میتواند گاه بهمراتب شدیدتر از
جنایاتی باشد که در اساسنامه آمده است .در نتیجه ،درصورتیکه مقررات اساسنامه اجازه دهود،
شمو صالحیت دیوان بر آن ،ذاتاً با مانعی روبهرو نیست .کما اینکوه دیوده شوده کوه در متوون
پیشنویس اساسنامه نیز این جرم هممرتبه با سایر عناوین مجرمانه قلمداد شده بود.
) در خصوص مقررات موجود در اساسنامه و احتما انطبواق آنهوا بوا عمول قاچواق موواد
مخدر ،باید دو فرض را از هم جدا دانست؛ او  ،درصورتیکه قاچاق مواد مخدر بهعنووان ابوزار و
وسیلهای برای از بین بردن ،نابودی یا کشتار طبق مواد  6و  0اساسنامه استفاده شود ،تردیودی
در اعما صالحیت دیوان وجود نخواهد داشت ،چراکه در این صوورت جورم قاچواق بوهصوورت
مستقل موضوع صالحیت دیوان نیست ،و آنچه دیوان بر آن اعما صالحیت مویکنود ،جنایوت
تحققیافته در قالب نسلکشی یا جنایت علیه بشریت است و نه قاچاق مواد مخدر .دوم ،حوالتی
است که بتوان با استفاده از نظریۀ صوالحیت ضومنی و تفسویر مقوررات اساسونامه بوه شومو
صالحیت موضوعی دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر رسید .بررسی این موضوع ،تنهوا از راه شوق
«ک» بند  1مادۀ  0اساسنامه میسر بود که «هر گونه عملی دارای ویژگی مشابه» را ذیل عنوان
جرائم علیه بشریت میداند .بررسی مادۀ  0نشان میدهد که جرم قاچاق مواد مخدر در شرایطی
میتواند ویژگیهای مقرر در صدر بند  2این ماده را داشته باشد ،اما به هیچ عنوان نمیتووان آن
را دارای شرایط مقرر در شق «ک» بند  1مادۀ  0تصور کرد .بنوابراین ،قورار دادن جورم قاچواق
مواد مخدر ذیل این شق بسیار بعید بهنظر مویرسود .البتوه از اختیوارات و توانواییهوای عملوی
دادستانی نباید غافل بود که شاید بتواند با ابتکارات خود و نیز با بهرهگیوری از مقوررات موسوع
اساسنامه ،جرائم جدیدی را در اولویتهای تعقیبی خود قرار دهد.
ج) احتما دیگر در خصوص امکان اعما صالحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر ،اصالح
اساسنامه و درج صریح جرم قاچاق مواد مخدر در صالحیت موضوعی دیوان است .این امر از این
نظر محتمل بهنظر میرسد که بحث درج قاچاق مواد مخودر در اساسونامه قودمتی بوه پیشوینۀ
تدوین اساسنامه داشت و اسا پیشنهاد تشکیل چنین دیوانی نیز پرداختن به هموین موضووع
بود .همچنین از حیث شدت و اهمیت ،عمل مزبور نگرانی عمدۀ جامعۀ بینالمللی در کل اسوت
و در نهایت اینکه سند نهایی کنفرانس رم ابوراز امیودواری کورده اسوت کوه ایون جورم نیوز در
اساسنامه بگنجد .اما این امر تاکنون شواهد تالشوی از سووی دولوتهوا بوه حوالتی کوه گویوای
کنسانسوسی از جانب آنها باشد ،نبوده و در نتیجه اقدام جدی در خصووص آن صوورت نگرفتوه
است .در نهایت ،اگر به این امر بهعنوان راهحل نگریسته شوود ،بایود منتظور حرکوت همگوانی و
مبتنی بر همکاری دولتهای جهان بود ،بهنحوی که انسجام و یکپارچگی بینالمللوی جوایگزین
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منافع ملی شود 1.تنها در سایۀ این امر است که میتوان به معضل موواد مخودر بوهعنووان یو
مشکل جهانی نگاه کرد و با راهکاری جهانی بوا آن مقابلوه نموود .بویتردیود «تهدیودی جهوانی
نیازمند واکنشی جهانی است».
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