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Abstract
International criminal justice is one of the fundamental goals of the international
community that considered as the subject of deferent actions at the national, regional
and international levels. Although, regional mechanisms were delayed to combat the
impunity compared to international and national courts and this process is very slow
in Asia and America. In fact, regional judicial implementation of international
norms is relatively common in the fields of international human rights and there are
attempts to create a regional criminal court, such as the proposed of grant the
African Court of Justice and Human Rights the criminal jurisdiction. But the
importance and the necessity of these courts and their relationship to ICC is the new
legal challenge. Generally, the case is admissible before the ICC if the State which
has jurisdiction is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or
prosecution. However, the important issue is: how do regional tribunals fit with the
Principle of Complementarity in the Rome Statute? The answer to this question
requires the proper understanding of the legal relationship between States and
regional tribunals and the contextualized application of the principles of treaty
interpretation enshrined in the Vienna Convention.
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چکیده
عدالت کیفری بینالمللی بهعنوان یکی از اهداف بنیادین جامعۀ ب ینالملل ی مط ر ات ت ک ه د
تطو مختلف بینالمللی ،منطقهای و ملی د جهت تحقق آن اهتمام م یگ ردد .البت ه د ت ط
منطقهای قد ی جدیدتر ،تحرکاتی برای مقابله با بیکیفری دیده میشود که این وند د آفریق ا د
مقایسه با آتیا و آمریکا ،با تأتیس دیوان کیفری آفریقایی ترعت بیشتری داشته اتت .نکتۀ مه
ا زیابی ضرو ت و تأثیرگذا ی اقدامات منطقهای برای مقابله با بیکیفری اتت و اینک ه آی ا الی وی
تازوکا های منطقها ی د مو د نظا ت ب ر هاا ه ای وق وش بش ری ،د اج رای ع دالت کیف ری
بینالمللی نیز میتواند کا برد داشته باشد یا خیر .همچنین نحوۀ تعامل و ا تباط مراجع قضایی (یا
شبهقضایی) منطقهای با تایر محاک کیفری بهخصوص دیوان بینالملل ی کیف ری ب هعن وان ی
چالش وقوقی جدی مطر اتت ،زیرا اصل صالویت تکمیل ی د اتات نامۀ م ،ن ابر ب ر اعم ا
صالویت دیوان د صو ت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاههای ملی د تعقیب جرائ مشمو صالویت
دیوان اتت ،وا تؤا کلیدی آن اتت که آیا این مقر ه نابر بر دادگاههای منطقهای نی ز ات ت.
پاتخ به این مسئله نیازمند د ک صحی از ابطۀ وقوقی میان دولتها و دادگاهه ای منطق های و
اعما اصو نابر بر تفسیر معاهدات مند ج د کنوانسیون وین  9191اتت.
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مقدمه
منطقهگرای ی د واب ب ینالملل ی ،واقعیت ی از زیس تجمع ی د جه ان معاص ر ات ت .ایا اد
تازوکا های قضایی منطقهای برای نظا ت بر اجرای هناا های بینالملل ی د و وزهه ای وق وش
بینالملل بشر ،ترمایهگذا ی بینالمللی و وقوش تاا ت معمو و ایج اتت و طی تا های اخی ر
تالشهایی د زمینۀ وقوش بینالملل کیفری نیز برای ایااد دادگاه منطقهای کیفری آغاز شده که
پیشنهاد اعطای صالویت کیفری به دیوان آفریقایی دادگستری و وقوش بشر ،9مص داش عین ی آن
اتت .اگرچه تأتیس دیوان بینالمللی کیفری بهعنوان ی دادگاه دائمی کیفری بینالملل ی اق دام
بسیا مهمی بهشما میآید ،اکراه برخی دولتها د مو د اعما صالویت آن ب رای ت یدگی ب ه
جرائ بینالمللی ادامه دا د .د خصوص ا زیابی عملکرد دیوان ط ی م دت فعالی ت آن ،انتق اداتی
مطر اتت؛ از جمله اینکه عمده تعقیبات دیوان متمرکز وی برخی دولتهای ضعیفت ر ات ت و
نظام همکا ی دولتها با آن بهخصوص د قضایای تودان و لیبی چندان مطلوب ا زیابی نمیشود.
از توی دییر دادگاههای کیفری ویژه نیز فعالیت مؤثری طی چند دهۀ اخیر داش تهان د ام ا نق ش
آنها محدود به زمان و مکان مشخصی و صالویت آنها محدود اتت .با توجه به مالوظ ات م ذکو ،
ایدۀ تأتیس دادگاههای کیفری منطقهای مطر اتت که البته د آفریقا جدیتر از ت ایر من اطق
جهان دنبا میشود ( .)Tiba, 2016: 521-522از توی دییر ،توا مه و کلیدی آن اتت که د
صو ت تأتیس دادگاههای کیفری بینالمللی د تط منطقهای ،چش ان داز همک ا ی نهاده ای
مذکو با دیوان بینالمللی کیفری برای تعقیب جنایات بینالمللی و برفیت وق وقی اتات نامۀ م
د این زمینه چیونه اتت .به این ترتیب د این مقاله ابتدا به بر تی کا کرد منطق هگرای ی ب رای
تحقق عدالت کیفری بینالمللی و برخی اقدامات و تالشهای اناامگرفته د مناطق آتیا ،آمریکا و
آفریقا خواهی پرداخت .د گام بعد ،با فرض تأتیس دادگ اهه ای کیف ری منطق های ،چش ان داز
ابطۀ دیوان بینالمللی کیفری با دادگاههای کیفری منطقهای آتی د چا چوب اتات نامۀ م و ب ر
مبنای اصو بنیادین تفسیر مقر د کنوانسیون وقوش معاهدات ( )9191تبیین خواهد شد.

مبنا و کارکرد منطقهگرایی برای مقابله با بیکیفرماندن جنایات بینالمللی
با توجه به تأتیس دیوان بینالمللی کیفری ،شاید انتظا اولیۀ اتتقبا دولتها برای الح اش ب ه
آن و اهتمام جهانی برای تعقیب جنایات بینالمللی ب ود ،چنانک ه ویک رد اتحادی ۀ ا وپ ا ب رای
تقویت دیوان بینالمللی کیفری مؤی د ای ن دی دگاه ات ت ( )Vooren and others, 2013: 55و
همۀ دولتهای عضو اتحادیۀ ا وپا طی چها ت ا  ،اتات نامۀ م ا امض ا و تص ویب ک ردهان د
1. the African Court of Justice and Human Rights
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) .(Groenleer, 2015: 928با وجود این د وقوش بینالملل ،منعی ب رای تأت یس دادگ اهه ای
منطقهای برای اعما صالویت مقا ن ،مکمل یا انحصا ی نسبت به داگاههای بینالمللی جهانی
وجود ندا د .دولتها مختا ند ت ا ب ه ه ر ش یوهای د چ ا چوب منش و مل ل متح د ،تعه دات
بینالمللی خود ا ایفا کنند .بند  9مادۀ  01منشو مل ل متح د مق ر م یکن د« :ه یچی از
مقر ات این منشو مانع وجود ترتیبات یا آژانسهای منطقهای برای اناام امو مربوط به وف
صل و امنیت بینالمللی که متناتب برای اقدامات منطقهای باش د نیس ت ،مش روط ب ر اینک ه
اینگونه قرا دادها یا مؤتسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصو مل ل متح د ت ازگا باش د».
پس د شرای معمو  ،فرض اولی ه ب ر ج واز اعم ا منطق های وق وش ب ینالمل ل کیف ری د
چا چوب نهادها و محاک منطقهای اتت ،البته د صو ت بروز تعا ض میان تعهدات دولتها ب ر
مبنای منشو ملل متحد با تعهدات منبعث از دییر ترتیبات ب ینالملل ی از جمل ه ت ازوکا های
منطقهای ،مطابق مادۀ  959منشو ملل متحد ،تعهدات ناشی از منشو اولویت خواهد داشت.
یکی از اهکا های مطر برای ایااد تازوکا های منطقهای د زمینۀ مقابله با بیکیفری (از
جمله د آفریقا) ،توتعۀ صالویت دادگاههای وقوش بشری ب ه ص الویت کیف ری ب ینالملل ی
اتت .وقتی اعما صالویت کیفری بهطو مستقی مقدو نباشد ،اعما صالویت ش بهقض ایی
اهکا مناتبی بهنظر می تد ( .) Huneeus, 2013: 107ای ن ویک رد (توت عۀ ص الویت ی
دادگاه بینالمللی به قلمرو وقوش بینالملل کیفری) به لحاظ تا یخی ،د زم ان تأت یس دی وان
دائمی دادگستری بینالمللی نیز مطر شد و به موجب طروی پیشنهاد شد که دیوان صالویت
تیدگی به موضوعات کیفری ا نیز داشته باشد و انامن وقوش بینالملل 9نیز اتات نامهای ا
برای دادگاه کیفری بینالمللی بهعنوان بخشی از دیوان دائمی دادگستری بینالمللی ا ائ ه ک رد
( ).Alter, 2013: 54با وجود این ،این بدانمعنا نیست که دییر نهاده ای منطق های از الیوه ای
دییر پیروی نکنند (.)Tiba, 2016: 535, 547
به این ترتیب ،تأتیس ی نمونه دادگاه کیفری بینالمللی منطقهای د آفریقا ،د آین دهای
نه چندان دو با تصویب پروتکل اصالوی اتاتنامۀ دیوان آفریق ایی دادگس تری و وق وش بش ر
توت دولتها امکانپذیر خواهد شد .اما تؤا کلیدی آن اتت که آیا تأتیس دادگاهی مش ابه
د دییر مناطق جهان از جمله آتیا و آمریکا نیز قابل تصو اتت یا خیر؟ پاتخ به این پرت ش،
اندکی دشوا اتت ،زیرا این امر از ی تو ،به تعا ضهای اوتمالی میان صالویت دادگ اهه ای
کیفری منطقهای با دییر مراجع قضایی و ویکرد دیوان بینالمللی کیفری د ول تع ا ضه ای
مذکو بستیی دا د و از توی دییر با انساام و کا امدی تازوکا های موجود د مناطق مختلف
جهان مرتب اتت که د این بخش مرو اجمالی بدان خواهی داشت.
1. The International Law Association
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 .1منطقۀ آسیا و اجرای عدالت کیفری بینالمللی
با اینکه ودود نیمی از جمعیت جهان د منطقۀ آتیا تاکن هستند ،ام ا د ص د عض ویت ای ن
دولتها د دیوان بینالمللی کیفری بسیا ک اتت ،بهنحوی که از  95دولت عضو اتحادیۀ مل ل
آتیای جنوبی (آت هآن) 9فق دو دول ت (ک امبوج و فیلی) ین) اتات نامۀ دی وان ا اتص ویب
کردهاند .همچنین بهجز ا دن ،عدم مشا کت دولتهای عربی نیز قابل تأمل اتت .ب هط و کل ی
عدم الحاش به اتاتنامۀ م توت دولتهای منطقۀ آتیا-اقیانوتیه بهمنزلۀ یکی از چ الشه ای
جهانشمولی دیوان بینالمللی کیفری قلمداد شده اتت .البته چش انداز آتی ا تباط این منطق ه
با دیوان د جهت برقرا ی توازن منطقهای تا ودودی امیدوا کننده ا زیابی میشود.
د تحلیل چرایی عدم الحاش و مشا کت دولتهای این منطقه د نظ ام دی وان ب ینالملل ی
کیفری ،این مسئله مطر اتت که آیا دالی ل تیات ی ی ا عوام ل وق وقی م انع از ای ن اق دام
هستند؟ د پاتخ میتوان قائل به نوعی تفکی شد ،د مو د برخی دولتها مانند چ ین ،دلی ل
اصلی عدم مشا کت ،مالوظات وقوقی اتت و بهکرات از توی وقوق دانان ای ن کش و مط ر
شده و تا ودودی د جاییاه وی بهعنوان یکی از اعض ای دائم ی ش و ای امنی ت ت ازمان مل ل
متحد نیز انعکاس داشته اتت .مه ترین دالئل ا ائهشده از توی مقامات چینی برای عدم الحاش
به دیوان بینالمللی کیفری عبا تاند از:
او  ،صالویت دیوان مبتنی بر اصل پذیرش داوطلبان ه نیس ت ،اتات نامۀ م تعه داتی ب ر
دولتهای غیرعضو بدون ضایت ایش ان تحمی ل م یکن د ک ه ن اقا اص ل واکمی ت مل ی و
کنوانسیون وق وش معاه دات وی ن  9191ات ت .اص ل ص الویت تکمیل ی ب هعن وان یک ی از
چالشبرانییزترین موا د ،به دیوان این اختیا ا میدهد که د م و د او راز تمای ل ی ا توان ایی
دولت برای تیدگی مقتضی د مو د اتباع خود ،و ود کند.
دوم ،تعریف موتع جنایات جنیی از جرائ ا تکابی د مخاص مات ب ینالملل ی و داخل ی ،از
دییر موا د مو د انتقاد دولت چین اتت ،همچنین تعا یف ا ائهشده از این جنایات ،موت عت ر از
وقوش عرفی مند ج د پروتکل الحاقی دوم ا زیابی شده اتت.
توم ،د اتاتنامۀ م جنایات علیه بش ریت ،ف ا ا از ا تک اب د زم ان مخاص مۀ مس لحانه
تعریف شدهاند ،د والیکه از منظر دولت چین د وقوش عرفی چنین نیست .همچنین فهرت ت
افعا ممنوعه بهعنوان مصادیق جنایات علیه بشریت ،بیشتر انعکاسدهندۀ وقوش بینالملل بشر
و نه وقوش بینالملل بشردوتتانه اتت.
چها م ،دولت چین قائل اتت که با شمردن جنایت تا اوز ب هعن وان یک ی از م وا د تح ت
صالویت دیوان ،د صدد اعما قد ت شو ای امنیت ملل متحد هستند.
)1. the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN
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پنا  ،اختیا دادتتان (ذیل مادۀ  90اتاتنامه) برای شروع تیدگی بر مبن ای ش کایت دول ت ی ا
ا جاع وضعیت از توی شو ای امنیت ،بیش از عایت بیطرفی و عدالت ،صبغۀ تیاتی خواهد داشت.
عالوهبر مالوظات وقوقی و تیاتی ،عدم الحاش بسیا ی از دول ته ای آت یایی مبتن ی ب ر
توجیهات فرهنیی و ا زشی اتت ،از جمله برخ ی مه ت رین ای ن دالی ل ک ه از ت وی برخ ی
وقوقدانان مطر شده ،عبا ت اتت از:
او  ،شیوههای تنتی ولوفصل اختالف د آتیا همچنان د برخی زمینهها مو د اقبا قرا
دا د و همین ویکرد ،انییزۀ برخی دولتها برای الحاش به اتاتنامۀ م ا میکاهد.
دوم ،نظامهای عدالت کیفری د برخی کشو های منطقه با چالش و معضالتی مواجه اتت.
توم ،از منظر برخی دولته ای آت یایی ،موض وع ع دالت کیف ری ب هعن وان ی مس ئلۀ
واکمیتی ملحوظ میشود که اتاتاً داخل د ووزۀ اختیا ات داخلی دولت و مصون از هر گون ه
مداخلۀ خا جی اتت.
چها م ،تنوع و تکثر بسیا زیاد د منطقۀ آتیا-اقیانوتیه مانع از طر بحث د مو د عدالت
کیفری د چا چوب بینالمللی و منطقهای میشود.
فا ا از قضاوت د مو د دالیل وقوقی و فرهنیی عدم الحاش دولتهای منطقه به اتات نامۀ
م ،تومین مالوظۀ کلی برای عدم مشا کت ،برداشتهایی اتت که از اصل صالویت تکمیل ی
دیوان بین المللی کیفری دا ند ،د والیکه قابلیت پذیرش دعوا د دیوان منوط ب ه او راز ع دم
تمایل یا ناتوانی دولت ذیصال برای تحقیق یا تعقیب اتت .بنابراین ،دول ته ای ای ن منطق ه
باید از طریق تقویت نظامهای قضایی داخلی ،اعتماد ب ه نف س خ ود ا ب اال ببرن د و د ص و ت
وجود اتتاندا دهای مقبو  ،از اعما صالویت دیوان بر موضوعات تح ت واکمی ت خ ود ب ی
نداشته باشند .به هر وا  ،اصل صالویت تکمیلی دیوان (مادۀ  90اتاتنامه) بهمنزل ۀ شمش یر
دولبهای ا زیابی شده اتت که از ی تو ،دولت ه ا ا ب ه بهب ود نظ ام قض ایی داخل ی و ایا اد
برفیت وقوقی و اجرایی الزم ترغیب خواهد کرد و از توی دییر د منطقۀ آتیا ،مانعی ج دی
برای دولتها بهخصوص دولتهای د وا توتعه بهمنظ و الح اش ب ه اتات نامۀ م ب هش ما
میآید ).(Nakanishi, 2017: 108-110
با اینکه دولتهای آتیایی ،تمایل چندانی به مشا کت با دیوان نداشتهاند ،اما تاکنون چه ا
وضعیت مرتب با منطقۀ آتیا د دیوان مطر شده اتت که عب ا تان د از :وض عیت جمه و ی
کره ،وضعیت اوکراین ،وضعیت افغانستان و کشتیهای ثبتش ده توت ک امرون ،گرجس تان و
کامبوج .این وضعیته ا د مراو ل مختل ف تحقی ق و ت یدگی هس تند و بن ابر طبق هبن دی
دادتتانی دیوان ،مراول مختلف این وضعیتها بهترتیب ذیل اتت:
مرولۀ او  ،مشتمل بر ا زیابی اولیۀ همۀ اطالعات د مو د جنای ات ادع ایی مط ر مط ابق
مادۀ  90اتاتنامه اتت (وضعیت کره)؛
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مرولۀ دوم ،شروع تمی بر تی اولیۀ دیوان و اناام تحقیق د مو د اوراز پیششرطه ای
الزم جهت اعما صالویت دیوان مطابق م ادۀ  91ات ت و اینک ه آی ا ج رائ ادع ایی مش مو
صالویت موضوعی دیوان قرا دا د یا خیر (وضعیت اوکراین)؛
مرولۀ توم ،تمرکز وی قابلیت پذیرش دعوا د قضایای مطر با توجه ب ه ش دت ج رائ و
اصل صالویت تکمیلی دیوان اتت (وضعیت افغانستان)؛
مرولۀ چها م ،بر تی مصال مقتضیات عدالت اتت تا دادتتان د نهای ت د م و د وج ود
دالیل معقو برای شروع تحقیق مااب شود (وضعیت کشتیه ای ثب تش ده توت ک امرون،
گرجستان و کامبوج) ). (Nakanishi, 2017: 108-109
و اما د خصوص منطقۀ آتیا تؤا کلیدی آن اتت که آیا امید آن می ود ک ه دول ته ای
بیشتری به عضویت دیوان د آیند؟ اقدامات ترویای شو ای ا وپا د این منطقه قابل تأمل اتت،
د ژوئن  ،1551شو ای ا وپا اهبرد اتحادیۀ ا وپا برای آت یای مرک زی 9ا تص ویب ک رد و د
تا  ،1551اتحادیۀ ا وپا ابها داشت« :برای ترویج وف صل و عدالت ب ینالملل ی ،اتحادی ۀ
اوپا و دولتهای عضو آن مصم هستند که تاربیات خود د ابطه با ضرو ت تصویب اتاتنامه
دیوان بینالمللی کیفری و مقابله با جنایات ب ینالملل ی ا د چ ا چوب وق وش ب ینالمل ل ب ا
دولتهای آتیای مرکزی تباد کنند» ) . (GS of EU, 2009: 16-17پیرو این اهبرد ،نشس ت
آتیایی-ا وپایی 1بهعنوان دیدا غیر تمی میان دولتهای اتحادیۀ ا وپا و  19دول ت آت یایی و
دبیرکل آتهآن برای گفتوگو با موضوع دی وان ب ینالملل ی کیف ری برگ زا ش د .د شش مین
نشست آتیایی-ا وپایی د تا  1559با وضو هبران دولتهای مذکو  ،بر ض رو ت تض مین
عدم بیکیفری برای جدیترین جنایات بینالمللی و نقش دیوان بینالمللی کیفری تأکید ش د9.
البته بعد از آن تمرکز بیشتر نشست آتیایی-ا وپایی از دیوان بینالمللی کیفری ،وی مبا زه ب ا
دزدی د یایی و جرائ تایبری تغییر جهت داد ).(Nakanishi, 2017: 110
از تا  ،1551اتحادیۀ ا وپا تالش زیادی برای ترغیب دولتهای غیرعضو جه ت الح اش ب ه
اتاتنامۀ م اناام داده و د نتیاۀ این تالشها تعداد دولتهای غیرعضو از جمل ه دول ته ای
آتیایی مانند ژاپن و مولداوی افزایش یافته اتت .صرفنظر از جلب مشا کت دولتها د آتیای
جنوب شرقی ،برای بهبود ا تباط دولت چین با دیوان بینالمللی کیفری نیز چش انداز مطل وبی
از توی برخی وقوقدانان پیشبینی شده اتت ،چنانکه تصری کردهاند که مشا کت فعا دولت
چین د تالشهای جهانی ب هخص وص د زمین ۀ م داخالت چندجانب ۀ بشردوت تانه ،اوتم ا
همکا ی این دولت با دیوان بینالمللی کیفری ا افزون تاخته اتت ) .(Hafetz, 2014: 54نقطۀ
1. the EU Strategy for Central Asia
)2. the Asia-Europe Meeting (ASEM
3. ASEM 6 (10–11 September 2006), Chairman’s Statement of the Sixth Asia–Europe Meeting, Helsinki,
p. 4, para. 12.
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تمرکز دییر برای جلب اطمینان و تقویب مشا کت دولتهای آتیایی ،تمرکز وی بحث وق وش
بشر اتت و اینکه ایااد ترتیبات منطقهای و فرامنطق های ب رای اهتم ام ب ه عای ت و تض مین
وقوش بشر جهانشمو هموا ه بهعنوان دغدغهای جدی د کل جهان از جمله آتیا مطر ب وده
اتت و د این زمینه میتوان به اعالمیۀ وقوش بشر آتهآن اشا ه داشت ک ه د بیس تویکم ین
اجالس آتهآن د نوامبر  91591تصویب شد ).(Nakanishi, 2017: 122

 .2منطقۀ آمریکا و اجرای عدالت کیفری بینالمللی
د چا چوب تازمان کشو های آمریکایی ،فقدان نه اد مقابل ه ب ا ج رائ ج دی و مه د ای ن
منطقه از چند دهۀ قبل بهعنوان دغدغهای جدی مطر بوده اتت تا ب ه ای ن ترتی ب همک ا ی
دولتهای منطقه برای مقابله با جرائمی مانند تولید ،قاچاش و مصرف مواد غیرقانونی جلب ش ود
( .)Bassiouni, 1999: 17-18امروز وجود دادگاههای منطق های ب هعن وان نه اد تکمی لکنن دۀ
دادگاههای ملی و بینالمللی بهمنزلۀ ی ضرو ت توت وقوق دانان د منطق ۀ آمریک ا م و د
تأکید اتت .البته د مقابل برخی منتقدان ،مطر کردهاند که وج ود دادگ اه منطق های ممک ن
اتت د ابطه با مشروعیت ،برفیتتازی و توتعۀ هناا های ماهوی و ج رمانی ا ی افع ا د
ویۀ داخلی دولتها اختال ایااد کند .بهعالوه ،برخی دولتها ممکن اتت با اعم ا ص الویت
دادگاه منطقهای (یا بینالمللی) بر اتباع خود مخالف باشند و آن ا تحدید واکمیت مل ی خ ود
قلمداد و از عضویت د معاهدات مزبو اوتراز کنند .با وجود ای ن ،ب ا فق دان چن ین مح اکمی،
امکان تعقیب و محاکمۀ برخی جنایتکا ان بهدلیل پ ا های ن واق د نظ امه ای قض ایی مل ی
منتفی خواهد بود ،چنانکه د مو د جنایات ا تکابی د یوگسالوی و واندا شاهد آن ب ودهای و
مه ترین مبنای تأتیس دیوان بینالمللی کیفری نیز همین امر اتت  (Lloyd, 2018: 233).ب ه
این ترتیب ،ا تقای وقوش بشر ،ومایت از گروههای آت یبپ ذیر و همک ا ی د زمین ۀ ص ل و
موضوعات دفاعی و اصال نظامهای قضایی از جمله محو های جدی د و م و د تأم ل د منطق ۀ
آمریکاتت .امکان ایااد ی دادگاه منطقهای دائمی و مستقل برای تیدگی به جرائ فراملی از
دییر موضوعات مطر طی چند تا اخیر د منطقۀ آمریکاتت ،تأتیس دادگ اهی ک ه مکم ل
نظامهای قضایی ملی اتت و به تحقیق و تعقیب د مو د مرتکبان جرائ جدی ب)ردازد .الی وی
مطر آن اتت که مشابه دیوان بینالمللی کیفری ،ی دادگاه منطقهای بهعنوان ا گان تازمان
کشو های آمریکایی و از طریق انعقاد ی موافقتنامه توت مامع عم ومی آن تش کیل ش ود.
توجیه تأتیس دادگاه منطقهای د آمریکا عبا ت اتت از :کاهش وقت و هزینه و اقدام ت ریع و
مقتضی برای پاتخ به جرائ ) .(Creegan, 2011: 237عالوهبر این ،تازمان کشو های آمریکایی،
)1. the ASEAN Human Rights Declaration (adopted at the 21st the ASEAN summit in November 2012
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ا ادۀ جدی خود ا برای تقویت نهادهای مستقل با ک ا کرد قض ایی نش ان داده ات ت ،چنانک ه
دادگاه آمریکایی وقوش بشر بهعنوان کن اصلی تازمان ،د زمینۀ بخشی از مأمو ی ت ت ازمان
که ا تقا و ومایت از وقوش بشر اتت ،عملکرد قابل قبولی داشته اتت 9.دیوان آمریکایی وقوش
بشر برای اجرای کنوانسیون آمریکایی وقوش بشر د تا  9101تأتیس شد و نقش قض ایی و
مشو تی دا د .با وجود برخی انتقادها ،د ماموع عملکرد و ویۀ دیوان آمریک ایی وق وش بش ر
بهعنوان ی نهاد منطقهای د اتتای ا تقای وقوش بشر ،بسیا ویاتی و ضرو ی ا زیابی ش ده
اتت و از این تاربۀ مطلوب ،برخی وقوقدانان چش ان داز تأت یس دادگ اه کیف ری منطق های
مستقل برای تیدگی به جنایات بینالمللی ا نی ز د منطق ۀ آمریک ا ،مثب ت و امیدوا کنن ده
ا زیابی کردهان د .د ده ۀ  ،9115دول ته ای آمریک ای الت ین ای دۀ تأت یس دادگ اه کیف ری
بینالمللی د این منطقه ا د مو د ترو یس و جرائ م واد مخ د ا ائ ه کردن د ( Bassiouni,
 ،)1999: 17-18البته این ایده همچنان نیز مطر اتت .د واقع از آن زمان تازمان کش و های
آمریکایی ،امکان تأتیس دادگاه کیفری بینالمللی منطقهای ا مو د توج ه ق را داده ات ت .ب ا
وجود این ،تاکنون اقدام مؤثری د این زمینه د منطقۀ آمریک ا ص و ت نیرفت ه ات ت ،ای ن د
والی اتت که با تأتیس دیوان بینالمللی کیفری د تا  9111نی ز ص الویت ت یدگی ب ه
ترو یس و جرائ مواد مخد به دیوان اعطا نشد ( .)Tiba, 2016: 547بن ابر پ یشبین ی برخ ی
وقوقدانان ،اعضای تازمان کشو های آمریکایی شاید د آینده از تأتیس دادگاهی با ص الویت
موتع کیفری برای تیدگی به جنایات فراملی و بینالمللی ومایت کنند و وی تأتیس دیوان
آمریکایی دادگستری کیفری 1بهعنوان اقدام منطقهای مؤثر برای مقابله با ج رائ م ذکو اتف اش
نظر داشته باشند .اولین گام برای ورکت به این تمت و تو ،اتف اش نظ ر د م و د شنات ایی و
تعریف جرائ مشمو صالویت این دیوان د نظامهای قضایی ملی و منطقهای ات ت .د م و د
دیوان آمریکایی کیفری ،این ایده مطر اتت که صالویت دیوان باید مشتمل بر جرائمی باش د
که تعقیب و پیشییری و نیز آثا مستقی یا غیرمستقی آنها مرتب با بیش از ی دولت باش د،
البته مصادیق این جرائ با توجه به مناتبات و مقتضیات این منطقه ،عبا تاند از :قاچ اش م واد
مخد غیرقانونی ،فعالیت کشتی یا شبهکشتیهای شناو بدون تابعیت ،تولید غیرق انونی ت ال ،
قاچاش غیرقانونی تال  ،قاچاش انسان ،پولشویی و ترو یس  .به ای ن ترتی ب ،د ش رای کن ونی
صالویت موضوعی دیوان کیف ری آمریک ایی ،بس یا مض یقت ر از ص الویت موض وعی دی وان
بینالمللی کیفری ملحوظ اتت و فق شامل برخ ی مص ادیق جنای ات ب ینالملل ی من د ج د
اتاتنامۀ م اتت و دلیل این امر ا شاید بتوان د ویکرد محدود به مقابل ه ب ا ج رائ فرامل ی
ایج و مو د دغدغۀ بیشتر د این منطقه تحلیل کرد.
 .9مادۀ  959منشو تازمان کشو های آمریکایی.
)2. An Inter-American Court of Criminal Justice (Inter-ACrtCJ
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عالوهبر این ،مؤثر و کا امد بودن دیوان آمریکایی کیفری ،تا ود زیادی به ا ادۀ دولتها برای
شناتایی مشروعیت اختیا ات آن من وط ات ت .پ ذیرش ص الویت و اقت دا دی وان ،از طری ق
ومایت مالی اعضای تازمان کشو های آمریکایی اوراز خواهد شد که بیش مس تلزم ص رف
بودجۀ بیشتر از مقدا مصوب برای شرای معمو اتت 9.با وجود ای ن ،همک ا ی الزم ،فرات ر از
تأیید اختیا ات یا مالوظات بودجه اتت .ات تقال دادت تان ،ص رفنظ ر از ش فافیت اق دامات
دولتی که برای اوترام به واکمیت قانون ضرو ی اتت ،مستلزم امکان ط ر دع اوی د دی وان
آمریکایی کیفری برای تحقیق و تعقیب اتت .د خوات ت ف ردی دول ته ا ی ا مام ع عم ومی
تازمان کشو های آمریکایی میتواند توت دادتتان به شیوهای مشابه دیوان بینالمللی کیفری
بر تی شود .البته بهنظر می تد همچنان مقاومت جدی دولتها با اتتناد ب ه اص ل واکمی ت
ملی برای تأتیس دادگاه کیفری موازی دادگاههای داخل ی د ای ن منطق ه وج ود دا د و ع زم
اتخ برای همکا ی ب ا دی وان د انا ام تحقیق ات و تعقی ب و بازداش ت م ته مح رز نیس ت
) (Meyer, 2013: 5-7و این امر د مو د برخی دولتهای عض و ت ازمان کش و های آمریک ایی
بهخصوص ایاالت متحدۀ آمریکا جدیتر مطر اتت.
یکی از محو های قابل تأمل د خصوص دیوان آمریکایی کیفری ،شناتایی ص الویت جه انی
برای این مرجع قضایی بهعنوان نقطهای محو ی و کلیدی اتت 1.صالویت جهانی بهعنوان یکی از
عوامل توتعۀ صالویت محاک ملی برای تیدگی به جنایات بینالمللی بهشما م یآی د ،اگرچ ه
همچنان برای برخی دولتها ،پدیدۀ ناخوشایندی تلقی میشود(Lloyd, 2018: 235-237).

 .3منطقۀ آفریقا و اجرای عدالت کیفری بینالمللی
دولتهای آفریقایی د شکلگیری و تأتیس دیوان بینالمللی کیفری نقش کلیدی داشتهاند .از
 09کشو آفریقایی 70 ،کشو د کنفرانس م شرکت کردند ) .(Merwe, 2014: 31-32عالوهب ر
مشا کت فعا د کنف رانس م ،د الزماالج را ش دن اتات نامۀ ای ن دی وان نی ز گ ام م ؤثری
 .9مواد  07و  00منشو تازمان کشو های آمریکایی.
 .1تاکنون مسئلۀ اعما صالویت جهانی برای دادگاههای ملی مطر بوده اتت ،البته د اتاتنامۀ م نیز مقر ۀ
صریحی د این زمینه وجود ندا د .اما انتظا می ود که با افزایش تعداد دولتهایی که صالویت دیوان ا
پذیرفته اند ،اعما اصل صالویت جهانی نیز با اقبا محاک ملی مواجه شود ،البته ا زیابی دقیق د این با ه
د ویۀ آتی دیوان معلوم خواهد شد .اما نکتۀ مه آن اتت که برخی وقوقدانان انتظا دا ند که آثا عملی
صالویت تکمیلی دیوان بر نظامهای قضایی ملی د تیدگی به جنایات بینالمللی ،تا ودود زیادی زمینۀ
تعدیل موانع و فع معضالت پیش وی اصالً صالویت جهانی ا فراه خواهد آو د و به این ترتیب ،مقابله با
بیکیفری جرائ بینالمللی ،موجب ایااد و تقویت ابطهای موزون و هماهنگ میان صالویت دادگاههای ملی
و دیوان بینالمللی کیفری گردد .برای مطالعۀ بیشتر. ،ک :زمانی و وسینی اکبرنژاد.199-115 :9911 ،
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برداشتهاند ،زیرا از  95تند تصویب 15 ،مو د یعنی ی توم ،متعلق به کشو های آفریقایی بوده
اتت .تعقیب برخی از تران دولته ای آفریق ایی توت دی وان ب ینالملل ی کیف ری ،موج ب
ناخرتندی عمیق آنها شد ،بهودی که ئیس دیوان اتحادیۀ آفریقا ،دادتتان دیوان بینالمللی ا
مته کرد که دیوان تنها آفریقاییها ا تح ت تعقی ب ق را م یده د 9.همچن ین یک ی از آث ا
توءتفاه دولتهای آفریقایی از دیوان بینالمللی کیفری ،طر خروج از اتاتنامۀ دیوان ات ت
که د نتیاه نوعی عدم اعتماد به دیوان تلقی شده اتت 1.با توجه به آتیبه ای ب القوۀ خ روج
معدود دولتهای آفریقایی از دیوان بینالمللی کیفری ،برخی وقوقدانان قائلاند ک ه دادت تانی
دیوان باید عدم توازن جغرافیایی دولتهای عضو دیوان ا مو د توجه ق را ده د ت ا مش روعیت
جامعهشناختی و ماهوی برای اعض ای دی وان ب هخص وص دول ته ای عض و تض مین گ ردد.
) (Nakanishi, 2017: 120-122موضوع تأتیس اوتمالی دیوان کیفری آفریقایی د چنین اوضاع
و اووالی مطر شد و د واقع تأتیس آن باید بهمنزلۀ واکنش این دولتها به ویکرد ادعایی آنها
نسبت به دیوان بینالملل ی کیف ری ا زی ابی ش ود ( مض انی ق وامآب ادی .)10 ،10 :9919 ،ب ا
الزم االجرا شدن پروتکل ماالبو ،بخش وقوش بینالملل کیف ری دی وان آفریق ایی دادگس تری و
وقوش بشر شروع به کا خواهد کرد .پروتکل ماالبو ،صالویت مکانی دی وان ا مح دود ب ه ق ا ۀ
آفریقا کرده اتت و از نظر زمانی ،نسبت به جنایات ا تکابی بعد از تودیع پانزدهمین تند تصویب
صالویت دا د .اما نوآو ی آن ،امکان اعما صالویت دیوان نسبت به اشخاص وقوقی ع الوهب ر
اشخاص وقیقی اتت .همچنین د پروتکل صالویت موضوعی موتعی برای دیوان لحاظ ش ده
اتت که به موجب آن دیوان برای تیدگی به ژنوتید ،جنایات علیه بش ریت ،جنای ات جنی ی،
دزدی د یایی ،ترو یس  ،مزدو ی ،فساد ،پولشویی ،قاچاش انس ان ،قاچ اش م واد مخ د  ،قاچ اش
پسماندهای خطرناک ،بهرهبردا ی غیرقانونی از منابع طبیعی ،جنایات مربوط به تغییر وکوم ت
برخالف قانون اتاتی و جنایت ژنوتید صالویت دا د ( مضانی قوامآبادی.)109-101 :9910 ،
توتعۀ صالویت کیفری برای دیوان آفریقایی دادگستری و وقوش بشر و مردم ،متضمن پیام
مه و کلیدی اتت که داد تی بینالمللی د موضوعات مختلف مانند وق وش بش ر ،اختالف ات
بینالدولی و موضوعات وقوش کیفری بینالمللی میتواند ذیل چتر ی نهاد قضایی اناام گیرد
) ،(Cannon et al., 2016: 10البته قضاوت نهایی د مو د کا امدی این هیافت ،مستلزم گذشت
 .9عدم همکا ی دولتهای آفریقایی با دیوان بینالمللی کیفری ،به مرو و با شدت گرفتن تنشها از زمان صدو
وک جلب عمرالبشیر مشهود شد که د عمل واکنش دیوان برا نیز د پی داشت .برای مطالعۀ بیشتر. ،ک:
صالحی01.-01 :9919 ،
 .1موضوع کنا هگیری و خروج دولتهای آفریقایی از دیوان بینالمللی کیفری از جهات وقوقی و تیاتی اهمیت
زیادی دا د که د تا های اخیر مو د توجه وقوقدانان قرا گرفته اتت .برای مطالعۀ بیشتر. ،ک :مضانی
قوامآبادی و بهمئی1.-95 :9919 ،
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زمان اتت ،اما تا همین مروله نیز توتعۀ صالویت و اختی ا ات ت ازوکا های منطق های ب رای
تیدگیهای کیفری بینالمللی بهعنوان مطالبۀ جدی مطر اتت .از جمل ه مه ت رین دالی ل
تأتیس دادگاههای بینالمللی ،ایااد و طراوی نهادهای بینالمللی برای ول معضالت همکا ی و
ضرو ت الزام دولتها به ایفای تعهدات بینالملل ی خ ود ات ت .هم ین مبن ا د م و د تش کیل
دادگاههای منطقهای با مالوظات صل و امنیت بینالمللی نی ز قاب ل ات تناد ات ت .د مقدم ۀ
پروتکل اصالوی پروتکل اتاتنامۀ دیوان آفریقایی دادگستری و وقوش بشر 9ب ه تحق ق اه داف
معینی د منطقه اشا ه شده اتت :اقدام برای ول اختالفات از طرش صل آمیز ،اقدام برای ترویج
صل  ،امنیت و ثبات د آفریقا و ومایت از وقوش بشر و مردم مطابق منشو آفریقایی وقوش بشر
و مردم و دییر اتناد مرتب  ،اقدام برای تیدگی به جنایات مه بینالمللی پیرو تصمی جمعی
و البته اقدام برای مبا زه با بیکیفری .د پروتکل اصالوی ،صریحاً دیوان بهعنوان ی ا گان مه
اتحادیۀ آفریقا با مسئولیت تحقق اهداف بنیادین تازمان منطقهای ش ناخته م یش ود .(Tiba,
) 2016: 529-531به این ترتیب ،د صو ت عدم تمایل یا ناتوانی دولت ص الویتدا ب ه اج رای
تحقیق یا تعقیب جنایات بینالمللی و عدم همکا ی آنها با دیوان بینالملل ی کیف ری ،تأت یس
دیوان کیفری آفریقایی میتواند بهعنوان جاییزین مطمئن لح اظ ش ود .اتحادی ۀ آفریق ا ،بس تر
مناتبی اتت تا د صو ت لزوم بتواند چنین مرج ع دائم ی ا ایا اد کن د .اتحادی ۀ آفریق ا ب ا
بهکا گیری برفیتهای دیوان آفریقایی وقوش بشر د صدد توتعۀ صالویتهای دیوان مزب و و
تسری آنها نسبت به جنایات بینالمللی اتت ( مضانی قوامآبادی )991-999 :9919 ،و اما ابطۀ
دیوان با دییر مراجع قضایی یا غیرقضایی ذی ب مسئلۀ بسیا مهمی اتت که ف روض مختل ف
آن ذیل صالویت تکمیلی دیوان با مح اک مل ی ،دادگ اهه ای کیف ری م و دی و کمیت هه ای
وقیقتیاب بر تی شده اتت 1و د صو ت شروع تیدگی ب ه جنای ات ب ینالملل ی د دی وان
آفریقایی وقوش بشر نیز موضوع ول تعا ض صالویت آن با صالویت دیوان بینالمللی کیف ری
مطر خواهد بود که د بخش بعد بهتفصیل بر تی خواهد شد.

1. Draft Protocol on Amendment to the Protocol of the Statute of the African Court of Justice and Human
Rights, STC/Legal/Min/7 (I) Rev. 1, Preamble

 .1ابطۀ دیوان با محاک ملی ،ذیل تعا ض صالویت عمودی دیوان با محاک ملی مطر اتت .همچن ین منظ و از
دادگاههای مو دی کیفری ،محاک کیفری بینالمللی وِیژه برای یوگسالوی تابق و وندا اتت که اتات نامۀ م
باهراً اهولی د مو د ا تب اط ب ین دادگ اهه ای م ذکو و دی وان ا ائ ه نک رده ات ت .د م و د کمیت هه ای
وقیقتیاب ،با توجه به اینکه مراجع وقوقی نیستند ،کا برد عنوان تعا ض صالویت صحی نیست و منظ و از
تعا ض صالویت ،شناتایی اوکام صاد ه از توی آنها مبنی بر عفو عمومی اتت و اینکه آیا دیوان ب ینالملل ی
کیفری عفو صاد ه ا بهعنوان دفاع برای مته مو د پذیرش قرا خواهد داد یا خیر .برای مطالعۀ بیش تر. ،ک:
ضوی فرد و نصرالهی شهری71.-71 :9910 ،
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ظرفیت حقوقی اساسنامۀ رم برای تعقیب منطقهای جنایات بینالمللی
با توجه به امکان ایااد دادگاههای منطقهای برای تعقیب جنای ات ب ینالملل ی ،مس ئلۀ مه و
کلیدی ،بر تی چش انداز مواجهۀ دیوان بینالمللی کیفری با دادگاههای مزبو ات ت ک ه ذی ل
اصل صالویت تکمیلی و تفسیر مادۀ  90اتاتنامه قابل تحلیل اتت .تصمیمات دیوان ن ابر ب ر
قابلیت پذیرش د برخی قضایا ،9توجه ماامع علمی و آکادمی ا د مو د ص الویت تکمیل ی
دیوان جلب کرد و بر همین اتاس دیدگاههای مختلفی د تأیید یا نقد ویۀ دیوان ابراز شد .ام ا
موضوع محل بحث د این مقاله آن اتت که تیدگیهای دادگاههای منطقهای چیونه ب ا م ادۀ
 90اتاتنامه ،تحلیل و تطبیق داده میشود؟ بهعبا ت دییر ،آیا تعقی ب کیف ری واقع ی ج رائ
توت ی دادگ اه منطق های ب همنزل ۀ «قض یۀ م و د تعقی ب توت دول ت ذیص ال ب رای
تیدگی »..مطابق بند «الف» پا اگراف  9مادۀ  90اتاتنامه تلقی میشود؟ برای پاتخ مس تد
و متقن به این چالش ،ناگزیر از ا جاع به اصو تفسیر معاهدات مند ج د مادۀ  99کنوانس یون
وین هستی  .د وضعیت کنونی شاید مصداش آن بیشتر نابر بر صالویت دیوان آفریقایی وقوش
بشر باشد ،ولی بعید نیست که د آیندهای نزدی  ،دادگاههای منطق های دیی ری نی ز تأت یس
شوند که واجد صالویت تیدگی به جرائ مند ج د اتاتنامۀ م باشند و ب ه ای ن ترتی ب ب ا
دیوان تداخل صالویتی واصل شود 1.این موض وع ب ا تمهی د چن ین ص الویتی ب رای دی وان
آفریقایی وقوش بشر ،یا دادگاههایی که توت دو یا چند دولت بهط و موق ت ی ا دائم ی ب رای
تعقیب جنایات بینالمللی تأتیس شوند ،توتعه خواهد یافت و به همین دلیل ول این تع ا ض
بهعنوان ی چالش وقوقی آتی از اهمیت بسیا زیادی برخو دا اتت (Jackson, 2016: 1061-
 .)1062د واقع مسئله آن اتت که آیا تیدگی د دیوان آفریقایی وقوش بشر مانع از تیدگی
دیوان بینالمللی کیفری خواهد شد یا خیر؟ ) .(Marari, 2013: 15مبنای بر ت ی و تحلی ل د
این مقاله وو محو تفسیر اصولی از مفاد مادۀ  90اتاتنامۀ م ات ت ک ه ی بح ث فن ی و
پیچیده اتت و فراتر از ووزه وقوش ب ینالمل ل کیف ری ،م رتب ب ا م وازین وق وش معاه دات
بینالمللی خصوصا مبحث تفسیر و اصو واک بر آن خواهد بود.

1. Kenyatta, Gaddafi and Gbagbo Cases

 .1موضوع تداخل صالویت و تأثیرگذا ی متقابل مراجع قضایی د تطو مختلف مانند صالویت دادگاههای
مختل با دیوان بینالمللی کیفری و محاک ملی از جمله مباوث مه اتت که ثمرات علمی نیز دا د .برای
مطالعۀ بیشتر. ،ک :میرمحمد صادقی و ومتی.99-15 :9910 ،
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 .1تکمیلی بودن صالحیت دیوان نسبت به دادگاههای منطقهای بر مبناای قواعاد
حقوق بینالملل عام
با توجه به پا اگراف  95مقدمه و مادۀ  9اتات نامۀ م ،بن د «ال ف» پ ا اگراف او م ادۀ  90د
خصوص عدم قابلیت پذیرش دعوا مقر میکند« :آن موضوع توت دولتی که ب ر آن ص الویت
دا د ،د دتت تحقیق یا تعقیب ات ت ،میر اینکه آن دول ت وقیقت ا مای ل ی ا ق اد ب ه اج رای
تحقیق یا تعیقیب نباشد» .وا تؤا این اتت که تعقیب ی موضوع د دادگاه منطقهای ،آی ا
مشمو بند «الف» پا اگراف او مادۀ  90میشود ی ا خی ر؟ ب رای پات خ ،ا ج اع ب ه م ادۀ 99
کنوانسیون وقوش معاهدات وین الزم اتت که انعکاس وقوش عرفی و مو د اتتناد دادگ اهه ای
بینالمللی د مسائل پیچیده تفسیری بوده اتت 9.نکتۀ قابل تأمل آن که تاکنون مادۀ  99م و د
اتتناد دیوان بینالمللی کیفری نیز د چند قضیه قرا گرفته اتت که از جمله میتوان به قضیۀ
«لوب انیو») (ICC-01/04-01/06, 2007: para. 276و «ژان پی ر بمب ا» (ICC-01/05-01/08,
) 2009: para.361اشا ه کرد .البت ه پ یش از ای ن ،الزم ات ت د م و د ماهی ت اتات نامۀ م
بهعنوان معاهدۀ بینالمللی تأملی داشته باشی  ،معاهده د ی تعریف موت ع مش تمل ب ر ی
تند بینالمللی مؤید نظام و واب وقوقی جدید اتت که تاختا و مناتبات الزم ا نیز ایا اد
میکند 1.به این ترتیب اتاتنامۀ م بهعنوان تند مؤتس دیوان بینالمللی کیفری ،ی معاهده
محسوب میشود و د خصوص تفسیر مادۀ  90آن ،ویکرد مو د تأکید تفسیر براتاس ه دف و
موضوع اتاتنامه اتت (.)Jackson, 2016: 1063-1065
البته اعما مفاد کنوانس یون وق وش معاه دات د م و د اتات نامۀ م مس تلزم عای ت ای ن
مالوظه اتت که اصولی از تفسیر مو د توجه قرا گیرند که با ماهیت اتاتنامه بهعنوان ی ت ند
کیفری نیز هماهنگ باشند ) .(Cassese, 2009: 44-45بهطو نمونه ،اص ل تفس یر ب ه نف ع م ته
ایااب میکند که د موا د ابهام ،مفاد تند به نفع مدعی علیه تفسیر شود 9.با وج ود ای ن ،اص و
اختصاصی مزبو بر جنبههای تاختا ی اتاتنامۀ م از جمله مادۀ  90تأثیر مستقی ندا د .مطابق
 .9د خصوص جاییاه مادۀ  99د وقوش عرفی ،أی دیوان بینالمللی دادگستری د قضیۀ نقاهای ادعایی از
وقوش واکمیتی د د یای کا ائیب (نیاریه-کلمبیا) د  90ما س  1599قابل تأمل اتت .د خصوص اتتناد
دیوان بینالمللی کیفری به مادۀ  99کنوانسیون وقوش معاهدات ،میتوان به قضایای لوبانیو
 .1با توجه به تعریف موتع ا ائهشده ،معاهدات بینالمللی به اتناد بینالمللی الزماالجرا متضمن تعهداتی ن ابر ب ر
مرزهای بینالمللی ،وامهای خا جی ،وقوش د یا ،وقوش بشر و اتاتنامۀ تازمانه ای ب ینالملل ی و  ...اط الش
میگردد و بهعبا تی شامل اتنادی با طیف گستردهای از موضوعات با اهداف وقوقی اتت. .ک:
C.Tams, A.Tzanakopoulos, and A. Zimmerman (eds), Research Handbook on the Law of Treaties
(Edward Elgar,2014) 3-15 .

. .9ک :بند  1مادۀ  11اتاتنامۀ م.
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پا اگراف او مادۀ  99کنوانسیون وین« :ی معاهده با وسن نیت و منطبق با معنای معمولی ک ه
باید به عبا ات آن د تیاش و د پرتو موضوع و ه دف معاه ده داده ش ود ،تفس یر خواه د ش د».
بنابراین اولین گام ،شروع با متن تند اتت .د این زمینه ،بیش معنای معمو عبا ت «تعقی ب
توت ی دولت» ،نابر بر اعما صالویت قضایی توت محاک کیفری ی دول ت خواه د ب ود
)(O’Keefe, 2004: 736و این معنا د نظر تدوینکنندگان اتاتنامه د کنفرانس م بوده ات ت9.
همچنین این معنا از عبا ت «دولت» نیز که د اتاتنامه بهکا فت ه ات ت و نی ز از وی ۀ بع دی
دیوان د ابطۀ مادۀ  90اتاتنامه قابل برداشت اتت که بیتردید عبا ت «تعقیب توت دول ت»
به تعقیب توت نهادهای داخلی ی دولت اشا ه دا د .وا مسئله این اتت که آیا تعقیب توت
ی دادگاه منطقهای نیز ممکن اتت از مصادیق «تعقیب توت ی دولت» و مشمو بند «ال ف»
پا اگراف او مادۀ  90بهشما آید یا خیر؟ برای پاتخ به این پرتش ،ابتدا بر تی میش ود ک ه د
صو ت تعقیب ی فرد توت دادگاه منطقهای به لح اظ وق وقی ی ا ت اختا ی چ ه اتف اقی وی
میدهد؟ بهعبا ت تادهتر ،دولتهای عض و معاه ده ص الویت کیف ری مل ی خ ود ا ب ه دادگ اه
منطقهای واگذا یا محو کردهاند .واگذا یهایی از این قبیل د وقوش بینالملل بهعن وان یک ی از
اصو اولیه مو د پذیرش بوده و د وی ه ک ا برد داش ته ات ت ) .(Akande, 2003: 625-634ای ن
هیافت د مو د صالویت دادگاههای بینالملل ی و منطق های ،برداش ت قاب ل قب ولی از ت اختا
بنیادین وقوقی د عمل اتت .د ای ن زمین ه دو نکت ه ش ایان ذک ر ات ت :او  ،د ک ص الویت
دادگاههای بینالمللی به این شیوه ،به معنای عدم محدودیت د قلمرو نماین دگی دول ت ب ه نه اد
مزبو نیست .دوم ،د ویه محرز اتت که دادگاههای بینالمللی خود ا بهمنزلۀ نهاده ای مس تقل
بهخصوص د ول مسائلی چون مصونیت و عفو تلق ی م یکنن د .ب هوی ژه د خص وص مص ونیت
بهتختی میتوان با این نیاه پروفسو شبث موافق نبود که «گروهی از دولته ا ب ا اق دام جمع ی،
میتوانند مصونیت دولت ثالث منطبق با وقوش بینالملل ا نق ا کنن د ،د و الیک ه ب هص و ت
انفرادی قاد به اناام آن نیستند» ) .(Schabas, 2007: 232با وجود این هنوز تؤاالت دش وا ی د
زمینۀ ماهیت و مسئولیت دادگاههای بینالمللی و ابطۀ آنها با دولته ای مؤت س و ثال ث وج ود
دا د که پاتخ وشن و قطعی به آنها داده نشده اتت .البته این مسائل د ای ن مقال ه م و د توج ه
نیست ،زیرا تمرکز اصلی وی تفسیر مقر ات مشخصی از اتاتنامۀ م قرا دا د .ت اختا وق وقی
فعلی بر ابطۀ ضرو ی صالویت دولتها و صالویت دادگاههای بینالملل ی تأکی د دا د و د ای ن
چا چوب ،پذیرش تعقیب ی قضیه توت دادگاه منطقهای بعید نیست که بهمنزلۀ تعقیب توت
دولت قلمداد شود.
 .9برای مطالعۀ بیشتر د مو د مذاکرات تدوین اتاتنامۀ م. ،ک:
generally United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an
International Criminal Court, Rome,15 June-17 June1998, Official Records, A/Conf.183/ 13 (Vol. II).
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بهعالوه ،وتی اگر به موضوع از جنبۀ دییری نیز نیاه کنی  ،چنین تفسیری منطبق با م وازین
وقوش بینالملل عام خواهد بود .بهط و مث ا اگ ر د ی معاه دۀ منطق های می ان کش و های
آمریکای التین ،مادۀ  9مقر کند « :هر دولت عض و ،متعه د ب ه تحقی ق و تعقی ب جنای ات علی ه
بشریت تحت صالویت خود اتت» .چنانچه بعد از مناقشۀ طوالنی میان دو دولت بولیوی و شیلی،
که مدعی ا تکاب جنایات علیه بشریت د قلمرو و توت اتباع خود بودند ،ی موافق تنام ۀ ص ل
امضا شود 9و بخشی از ولوفصل این اختالف ن ابر ب ر ایا اد دادگ اه جدی دی ب ا عن وان دادگ اه
دوجانبۀ بولیوی-شیلی1و دا ای صالویت تیدگی به جنایات علیه بشریت شود .و ا اگ ر تص و
کنی که پرو که یکی از دولتهای عضو معاهدۀ منطقهای آمریکای التین اتت ،م دعی مس ئولیت
دولتهای بولیوی و شیلی شود و مبنای اعتراض وی نیز این باشد که هیچی از دو دولت م ذکو
تعهد خود ا مطابق مادۀ  9معاهدۀ منطقهای ایفا نک رده و جنای ات علی ه بش ریت ا تک ابی تح ت
صالویت خود ا مو د تعقیب قرا نداده اتت ،بیتردید اعتراض پرو مسموع نخواه د ب ود .از ای ن
مثا  ،بهخوبی میتوان پی برد که ایااد دادگاه دوجانب ه و واگ ذا ی ام ر تعقی ب جنای ات ب ه آن،
متضمن ایفای تعهد به تحقیق و تعقیب توت هری از دولتهای ذی ب خواه د ب ود .ع الوهب ر
این ،پذیرش پاتخ جمعی به جنایات بینالمللی د نظام وق وش ب ینالمل ل م و د تص ری برخ ی
وقوقدانان قرا دا د؛ به این ترتیب که «غیرمعمو و نامعقو اتت که قاعدهای که تعقیب جنایات
علیه امنیت جمعی ا به هری از دولتها میدهد – که به نمایندگی از جامعه اقدام کنن د -م انع
از اقدام جمعی دولتها د تعقیب جنایات مذکو شود» )(Akande, 2003: 626
بنابراین ،پذیرش پاتخ جمعی ،باید هماهنگ با تعهد دولتها به تعقیب مو د توجه و تحلیل
قرا گیرد .البته مثا مذکو  ،تفسیر مقتضی از اتاتنامۀ م بهشما نمیآید ،بلکه ص رفنظ ر از
جنبۀ تفسیری مادۀ  90اتاتنامه ،پاتخی به این چالش بود که وتی د صو ت تفس یر مض یق
از آن قابل اعما بود (.)Jackson, 2016: 1065-1068

 .2تفسیر موسع از صالحیت دیوان :مؤید منطقهگرایی در حقوق بینالملل کیفری
بند «الف» پا اگراف او مادۀ  90به پا اگراف  95مقدمه و مادۀ  9اتاتنامه ،ا جاع میدهد ک ه
پا اگراف  95مقدمه تأکید میکند که «دیوان بینالمللی کیفری ،مکمل صالویته ای کیف ری
ملی اتت» و مادۀ  9نیز مقر ۀ مشابهی دا د .همچنین هدف و موض وع معاه ده د ک ل ایا اد
نظام تعقیب جنایات بینالمللی د چا چوب اصل تکمیلی بودن اتت.
برای تفسیر مادۀ  ،90باید دو جنبه از اصل تکمیلی بودن مو د توجه قرا گیرد :جنبۀ او  ،ک ه
1. Cf. Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), Preliminary Objection,
Judgment of 24 September 2015, available online at http://www.icj-cij.org/docket/files/153/
18746.pdf (visited 23 July 2016).
2. the Bilateral Criminal Tribunal for Bolivia^Chile
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یشه د واکمیت دولتی دا د و نقش اولی ۀ دول ته ا د اعم ا ص الویت کیف ری ب ر جنای ات
بینالمللی ا تأیید میکند و این امر چندان چالشبرانییز نیست .با وجود این ،نباید اغراش د نقش
واکمیت و صالویت ملی ،به تنز جاییاه دیوان و وقوش بینالملل کیف ری منا ر ش ود و وت ی
برخی وقوقدانان بهخوبی تبیین کردهاند که چیونه نظام تکمیلی بودن مقر د اتاتنامه بهمنزل ۀ
«کا برد واکمیت برای اهداف بینالمللی» د زمینۀ تعقی ب جنای ات ب ینالملل ی ات ت (Cryer,
) .2006: 986از این منظر ،قد ت واکمیت دولتهای عضو ،محو اصلی تکمیلی بودن اتت.
جنبۀ دوم اینکه صالویت تکمیلی ،محدودکنندۀ نقش دیوان اتت و بهعن وان آخ رین اهک ا
شمرده میشود ) .(Benzing, 2003: 599بهعبا ت دییر ،این نقش محدود دیوان ،مؤید نقش اولی ۀ
دولتها د تعقیب جنایات بینالمللی اتت .البته باید محدودیتهای دیوان ب هعن وان ییان ه نه اد
بینالمللی تعقیبکنندۀ جنایات مه د تط جهان ،به لحاظ عملی مو د توجه قرا گیرد .د این
زمینه میتوان به عدم ا تباط دیوان با جوامع محل ا تکاب وقیقی جنایات و چ الشه ای مس تمر
دیوان د اوراز مشروعیت تعقیب و تیدگی د موا د تمایل و توانایی دولت ذی ب اشا ه داشت.
موا د مذکو  ،دو جنبه از تکمیلی بودن اتت ،البته تفسیر بند «الف» پا اگراف او مادۀ ،90
با هر دو جنبه از تکمیلی بودن و نه تفسیر محدودکنن دۀ دی وان ب ه اعم ا ص الویت مح اک
داخلی دولتها تازگا اتت .مطابق جنبۀ او اصل تکمیلی بودن ،تفسیر ماده مؤی د شنات ایی
اختیا دولت برای واگذا ی صالویت خود به نهاد دییری همچون دادگاه منطقهای اتت که ب ه
نمایندگی از آن به امر تحقیق و تعقیب جنایات بینالمللی مباد ت و زد .بنا ب ه تص ری برخ ی
وقوقدانان این ویکرد بهمنزلۀ بهرهبردا ی جدی د از واکمی ت از طری ق ک ا برد اب زا وق وقی
مطلوب ،اتخاذ تصمیمات جمعی و اناام اقدامات جمعی مؤثر د مو د معضالت جدی بینالمللی
اتت ). (Cryer, 2006: 986
و اما بنابر جنبۀ دوم اصل تکمیلی بودن ،نقش دیوان بهعنوان آخرین اهکا  ،به اوتی اشا ه
دا د که اگر ی دادگاه منطقهای بهصو ت واقعی د وا ت یدگی و اعم ا ص الویت باش د،
شکاف بیکیفری باقی نخواهد بود ) .(Murungu, 2011: 1081عالوهبر این ،چهبسا شناتایی این
نقش و جاییاه برای دادگاههای منطقهای ،برخی چالشهای فعل ی ا نی ز تع دیل خواه د ک رد،
چراکه این محاک نوعاً د مقایسه با دیوان ،د ا تباط نزدی تری با جنای ات ق را دا ن د و نی ز
به تمیت شناختن دادگاههای منطقهای موجد تأثیر مثبت وی مشروعیت دی وان و ومای ت و
پشتیبانی نهادهای مذکو از دیوان خواهد بود .بهطو نمونه اتحادیۀ آفریقا ،ناخرت ندی خ ود ا
از دیوان بینالمللی کیفری بهکرات ابراز ک رده ات ت ( .)Jackson, 2016: 1068-1069ب ه نظ ر
برخی وقوقدانان تفسیر بر مبنای هدف و تیاش مادۀ  90اتاتنامه ایااب میکن د ک ه تعقی ب
دعوا د ی دادگاه منطقهای باید مشابه تعقیب توت ی دولت تلقی ش ود .چن ین تفس یری
ممکن اتت توت دادتتانی دیوان پذیرش و تأیید شود.
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د ویه ،این تفسیر از مادۀ  90به اوت ی ت یدگی دادگاهه ای منطق های ا د چ ا چوب
فعلی اتاتنامۀ م قرا میدهد .البته این ویکرد متضمن بروز چالشها و تعا ضهایی د واب
میان دیوان با این دادگاهها خواهد بود و اصل منع محاکمۀ مادد« ،مس ابقه ب رای قض اوت» ا
موجب خواهد شد ) .(Stahn, 2015: 247د این زمینه ،د تنظ ی ت ند تأت یس دادگ اهه ای
منطقهای جدید یا اصال اتاتنامۀ دادگاههای قبلی ،دولتها باید ای ن منات بات ا ب رای و ل
معضالت بالقوه و آتی لحاظ کنند ) . (Shany, 2004: 281همیرایی نظام ب ینالملل ی کیف ری و
همکا ی د تطو قانونی ،عملی و اجرایی مستلزم توجه و اهتمام بر تداخل صالویتهاتت.
د چش انداز بلندمدت ،ا زیابی دقیق از کا ایی اصل صالویت تکمیلی د این زمینه ب ه
عملکرد دیوان بینالمللی کیفری و دادگاههای منطقهای د قوانین و ویه بس تیی دا د و اینک ه
آیا این اصل بهخوبی واب میان نهادهای مختلف ا ول تنظی میکند یا خیر ،ام ا نکت ۀ مه
آن اتت که بهنظر می تد تفسیر غایی از مادۀ  90اتاتنامۀ م ،متض من شنات ایی ت یدگی
دادگاههای منطقهای همانند محاک ملی اتت و شرط قابلیت پذیرش دعوا د دیوان بای د ع دم
تعقیب قضیه د دادگاههای ملی یا منطقهای اتت.
اصل تکمیلی بودن و تفسیر دیوان از مادۀ  90اتاتنامه ،هیافت موتعی ایااد کرده ات ت.
د ادبیات وقوقی ،شاهد طر ویکردهایی همچون تکمیلی ب ودن کالت ی  ،9تکمیل ی ب ودن
منفی یا مثبت ،1تکمیلی بودن فعا  ،9تکمیلی بودن تازنده 7و تکمیلی بودن افقی 0هستی  9.ب ا
وجود این ،تاکنون تالشی برای تبیین ا تباط میان ای ن ویکرده ا ب ا تفس یر م ادۀ  90ص و ت
نیرفته اتت .بهنظر می تد ویکرد قابل قبو مؤید تفاتیری اتت که نقش مح دودتری ب رای
دیوان بینالمللی کیفری قائل اتت .از جمله میتوان به ویکرد تکمیل ی ب ودن افراط ی 0اش ا ه
داشت ،بدینمعنا که به محا تالش وقیقی دولت برای تیدگی به اتهام ،دیوان باید صرفنظر
از تحقیقات یا اهبرد تعقیبی دولت ،قضیه ا غیرقابل پذیرش اعالم کند .این اهبرد ب ا توت عۀ
جغرافیایی یا تاختا ی ایااب میکند که دولت میتواند تالش و اهتمام واقعی خود برای اجرای
عدالت ا از طریق دادگاههای منطقهای اعما کند و د این ص و ت دی وان نبای د د آن قض یۀ
خاص و ود پیدا کند (.)Jackson, 2016: 1070-1071

1. classical complementarity
2. negative or positive complementarity
3. proactive complementarity
4. constructive complementarity
5. horizontal complementarity

 .9برای مطالعۀ بیشتر د مو د مفهوم تکمیلی بودن و اقسام آن. ،ک:
C. Stahn and M. El Zeidy, The International Criminal Court and Complementarity: FromTheory to
Practice (Cambridge University Press,2011).
7. radical complementarity
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نتیجهگیری
تأتیس دیوان بینالمللی کیفری د ابتدای قرن بیستویک  ،اقدام مهم ی د جه ت مقابل ه ب ا
بیکیفری جنایات بینالمللی بهشما میآید و پیشبینی اولیه ،اتتقبا دولته ا از عض ویت د
آن و اهتمام جهانی برای تعقیب جنایات بینالمللی بود ،که البته این انتظا د منطقۀ ا وپا و ب ا
عضویت همۀ اعضای اتحادیۀ ا وپا طی چها تا د دیوان به واقعیت پیوت ت .ام ا ب ا گذش ت
ودود دو دهه از فعالیت دیوان ،شاهد تفاوت نیرشهایی به آن بودهای که د نتیاۀ آن وضعیت
عضویت دولت ها د برخی مناطق جهان امیدوا کننده نبوده اتت ،د والیکه توازن جغرافی ایی
مطلوب برای عضویت د دیوان ،بهمنزلۀ گام مؤثری د ات تای جهانش مولی ای ن نه اد ات ت.
محو اصلی ا زشهای اتاتنامۀ م و دیوان بینالملل ی کیف ری ،ب یتردی د م رتب ب ا کرام ت
انسانی و جهانشمولی وقوش بشر اتت .مقدمۀ اتاتنامۀ م نیز بر این جهانش مولی تأکی د دا د.
برای نمونه ،اولین پا اگراف مقدمه تصری دا د که دولتهای عضو این اتاتنامه ،آگاهی دا ند از
اینکه واب مشترکی همۀ ملتها ا به یکدییر پیوند میدهد و فرهنگهای ملتها همه ،میراث
مشترکی ا تشکیل میدهند و نیران از این که این پیوند بریف هر لحظه ممکن اتت ،گسسته
شود .برای تقویت مشروعیت دیوان بینالمللی کیف ری د می ان اعض ا ،تض مین جهانش مولی و
اعما جهانی وقوش ،محو کلیدی اتت .با این وا  ،د نتیاه این اک راه و ناخرت ندی برخ ی
دولتها نسبت به تیدگیهای دیوان بینالمللی کیفری ،د برخی تازوکا های منطقهای ای دۀ
تأتیس دادگاه منطقهای کیفری مطر شده اتت .د خاو میانه و آتیا تاکنون تابقۀ د خشانی
د مو د اعما منطقهای هناا های بینالمللی دیده نمیش ود و ب ا فق دان ت ازوکا منطق های
قوی د آتیا انتظا تأتیس دادگاه کیفری بینالمللی منطقهای نیز قد ی بعید بهنظر می ت د،
از جمله مه ترین دالیل این ویکرد دولتهای آتیایی به م وا دی چ ون واکمی ت ،فرهن گ و
بدبینی نسبت به مداخله د امو داخلی این کشو ها اشا ه شده اتت .د منطقۀ آمریکا د دهۀ
 ،9115ایدۀ تأتیس ی دادگاه کیفری بینالمللی د مو د ترو یس و جرائ مواد مخد مط ر
شد .از آن زمان تازمان کشو های آمریکایی ،امکان تأتیس دادگاه کیفری بینالمللی منطقهای
ا مو د توجه قرا داده اتت .البته هن وز اق دام ج دی و عملی اتی ب رای تأت یس ای ن دادگ اه
منطقهای د آمریکا اناام نیرفته ،اما پ یشبین ی ش ده ات ت ک ه اعض ای ت ازمان کش و های
آمریکایی شاید د آینده از تأتیس دادگاهی با صالویت موتع کیفری (دا ای صالویت جهانی
عالوهبر صالویتهای مرتوم) برای تیدگی به جنایات فراملی و بینالمللی (مانند قاچاش م واد
مخد غیرقانونی ،فعالیت کشتی یا شبهکشتیهای شناو بدون تابعیت ،تولید غیرق انونی ت ال ،
قاچاش غیرقانونی تال  ،قاچاش انسان ،پولشویی و ترو یس ) ومایت کنند و وی تأتیس دی وان
آمریکایی دادگستری کیفری بهعنوان ی اقدام منطقهای مؤثر برای مقابله با جرائ مذکو اتفاش
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نظر داشته باشند .اما تحقق ایدۀ تأتیس دادگاه کیفری منطق های د آفریق ا نس بت ب ه دیی ر
مناطق جهان ،عینیتر اتت .الیوی مدنظر ،توتعۀ صالویت دیوان آفریقایی وق وش بش ری ب ه
صالویت کیفری بینالمللی و تیدگی ب ه جنای ات ب ینالملل ی ات ت .د خص وص چرای ی و
چیونیی تأتیس این دادگاه منطقهای ،دی دگاهه ای مختلف ی از ت وی وقوق دانان و نهاده ای
بینالمللی مطر اتت و مسئلۀ مه و چ الش وق وقی ج دی ،ابط ۀ متقاب ل ای ن دادگ اه ی ا
دادگاههای منطقهای مشابه د آینده با دیوان بینالمللی کیفری اتت و اینکه آی ا ت یدگی ب ه
جنایات بینالمللی د دیوان آفریقایی وقوش بشر ب ا ات تناد ب ه اص ل تکمیل ی ب ودن ،م انع از
تیدگی دیوان بینالمللی کیفری خواهد شد یا خیر؟ د پاتخ به این پرتش ،بر مبنای اص و
وقوش بینالملل عام ،پاتخ جمعی به جنایات بینالمللی از طریق واگ ذا ی تعه د ب ه تحقی ق و
تعقیب د چا چوب نهادهای منطقهای متضمن ایفای تعهد به مزبو توت هری از دول ته ا
قلمداد شده و د صو ت اوراز صحت تیدگی د دادگ اه منطق های ،م انع از قابلی ت پ ذیرش
همان قضیه نزد دیوان خواهد ب ود .ام ا از نظ ر ات تدال ب ر مبن ای اص و تفس یر من د ج د
کنوانسیون وقوش معاهدات وی ن ،تفس یر غ ایی از م ادۀ  90اتات نامۀ م ،متض من شنات ایی
تیدگی دادگاههای منطقهای همانند محاک ملی اتت و شرط قابلیت پذیرش دع وا د دی وان
باید عدم تعقیب قضیه د دادگاههای ملی یا منطقهای باشد .به این ترتیب ،چش ان داز مطل وبی
د جهت تعامل و ه افزایی دیوان بینالمللی کیفری و دادگاههای منطقهای ترتی ش ده ات ت
که د نتیاۀ آن مقابلۀ وداکثری با بیکیفری جنایات بینالمللی محقق خواهد شد.
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