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توسعه تدریجي عدالت کیفری منطقهای با تأکید بر دیوان آفریقایي
دادگستری و حقوق بشر
محمدحسین رمضانی قوامآبادی*
)تاهیخ دهیانت 69/8/38 :تاهیخ پذیرش(69/9/31 :

چکید ؛
تعقیب برخی اا سران دزل آنریقایی ز ادعای اعاال عدالت گزینشی دیوان کیفری بینالاللی موجب ناخرسندی
عای اتحادیه آنریقایی گردید .موضعگیری اتحادیه ز برخی دزل آنریقایی ده قالب خرزج اا دیوان کیفری
بینالاللی مطرح ز ده ندایت با تدزین پرزتکل ماالبو  3984تأسیس دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر دنبال
شد .دیوان آنریقایی مذکوه به سبب الاماالجرا نشدن پرزتکل ماالبو هنوا شرزع بهکاه نکرد است .نوشتاه حاضر
پیرامون اعتراض آنریقا به اعاال عدالت کیفری بینالاللی دیوان ز تالش برای تحق عدالت کیفری منطقهای است
ز اا این ههگذه موضوع صالحیت دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر ز چالش مربوط به مصونیت سران ده
پرزتکل ماالبو ز هاکاهی مندهج ده اساسنامه هم  8661موهد تجزیهزتحلیل قراه خواهد گرنت.

واژگان کليدی :اتحاديه آفريقايی ،ديوان آفريقايی دادگستری و حقوق بشر ،عدالت کيفری
منطقهای ،ديوان کيفری بينالمللی ،مصونيت.
* دانشیاه حقوق بینالالل عاومی دانشگا شدید بدشتی:
ramazanighavam@yahoo.com
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درآمد؛
تأسیس دیوان کیفری بینالاللی با بیمزامیدهای نرازانی هارا بود است .شرزع بهکاه دیوان
کیفری بینالاللی ز طرح زضعیت برخی اا دزل آنریقایی ده پیشگا این دیوان موجبات
سوءتفاهم دزل مزبوه ز دیوان ها نراهم کرد .اا آنجا که ده ابتدا تاامی قضایای مطرزحه ده دیوان
کیفری بینالاللی مربوط به کشوههای آنریقایی بود این شائبه به زجود آمد که این دیوان تندا
برای محاکاهی آنریقاییان به زجود آمد است ز به هاین خاطر نیز اا «استعااه جدید قضایی»
سخن هاندند (همضانی قوامآبادی.)894-899 :8262 ،
حس بیاعتاادی به دیوان کیفری بینالاللی با دهخواست دادستان دیوان جدت تعقیب هئیس
ز معازن هئیسجادوه کنیا به ازج خود هسید ز هاین امر نیز باعث شد تا امزمهی خرزج اا دیوان
مذکوه مطرح شود .با تدازم زاکنش لفظی ز طرح خرزج اا دیوان کیفری بینالاللی توسط برخی
اا دزل آنریقایی موضوع آهامآهام به تقابل با دیوان مبدل گردید .نکر تأسیس محکاهی آنریقایی
محصول چنین تقابلی است.
بعد اا این زقایع ،اتحادیهی آنریقایی سعی کرد صالحیتهای دز مرجع خود؛ یعنی «دیوان
آنریقایی حقوق بشر ز خل ها» ز ها نین «دیوان آنریقایی دادگستری» ها توسعه دهد .تجایع این
دز محکاه ده قالب ز چاهچوب جدیدی تحت عنوان «دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر»
با تصویب پرزتکل شرمالشیخ ده ژزئیه  3991مطرح شد ،اما اتحادیهی آنریقایی به این امر اکتفا
نکرد ز ده بیستزسومین اجالس عادی خود ده  37ژزئن  3984ده ماالبو گینه ،پرزتکل
شرمالشیخ ها باانگری کرد ز با گرتهبرداهی اا اساسنامهی دیوان کیفری بینالاللی (هم ،)8661
بخش سومی تحت عنوان بخش حقوق بینالالل کیفری به ساختاه ز صالحیتهای دیوان
آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر اضانه کرد .پرزتکل ماالبو ز اساسنامهی ضایاه آن  29هزا
بعد اا تودیع پانزدهاین سند تصویب الاماالجرا خواهد شد .ده حال حاضر پرزتکل ماالبو تندا
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توسط پنج کشوه آنریقایی 8به تصویب هسید است (.)Amnesty International, 2016 :16
پرسشی که ده اینجا مطرح میشود این است که آیا زاقعاً تأسیس چنین محکاهای ده سطح آنریقا
گامی ده جدت توسعهی ساازکاههای منطقهای ده حوا عدالت کیفری تلقی خواهد شد؟
تدزین اساسنامه هم  8661نشان داد که جامعه بینالاللی بر تعدد مباها با جنایات بینالاللی ز
بی کیفرمانی اصراه میزهاد ز دهصدد تحق عدالت کیفری بینالاللی است .ده عین حال نباید
این مطلب ها اا نظر دزه داشت که اساسنامهی مزبوه با پیشبینی صالحیت تکایلی 3ده هاستای
احترام به حاکایت دزلتها نیز گام برداشته تا اا این طری دزلتها ترغیب شوند تا هر چه بیشتر
به این سند ملح گردند .سیاست عدالت کیفری بینالاللی مباها با جنایاتی است که کل جامعه
بینالاللی ها متأ ر میکند ز بهمنظوه تحق این مدم اقدامات ملی ازلویت خواهند داشت ،مگر
اینکه محاکم ملی مایل ز قاده به اجرای عدالت کیفری نباشند 2.بهعباهتدیگر با شناسایی
صال حیت تکایلی دیوان نوعی تعامل بین این محکاه با محاکم ملی ایجاد شد است« .اصل
صالحیت تکایلی بیانکنند ی هابطهی دیوان با دادگا های ملی است ز این امر اا طری آیین
قابلیت پذیرش تنظیم میشود (حسینی اکبرنژاد .)884 :8211،اگر هدف عدالت کیفری بینالاللی
با اقدامات ملی محق نشد ،دیوان به موجب آیین قابلیت پذیرش 4مندهج ده اساسنامه یک نوعی
نقش نظاهتی بر صالحیت محاکم ملی به عال خواهد آزهد .یکی اا آمال بزهگ جامعه بشری
تحق صلح ز اجرای عدالت ده جدان است ز اا کلیهی اقداماتی که ده سطح ملی ،منطقهای ز
بینالاللی ده این خصوص صوهت میگیرد استقبال میکند .شکلگیری مراجع حقوق بشری
منطقهای ز بین الاللی گویای چنین زاقعیتی است ز به نظر این امر قابل تسری به حوا ی حقوق
کیفری منطقهای هم باشد.

 .7کشوههای بنین ،گینه بیسائو ،کنیا ،موهیتانی ز کنگو.
2. Statut de la CPI, préambule et article 1.
3. Statut de la CPI, article 17.
4. Recevabilité
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هاانطوه که گفته شد برخی اا سران آنریقا نسبت به سیاسی شدن دیوان کیفری بینالاللی
ابراا نگرانی کرد ز باانگری ده هزابط اتحادیهی آنریقایی ز دیوان مزبوه ها خواستاه شدند.
ها کاه پیشِهزی اتحادیهی آنریقایی ده این هابطه استفاد اا ظرنیتهای موجود ده قاه ی سیا
بود که این امر با تجایع صالحیتهای دیوان دادگستری آنریقایی ز دیوان آنریقایی حقوق بشر
مطرح ز ده ندایت به گسترش آن به اموه کیفری ده قالب دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق
بشر دنبال شد .بدین ترتیب به نکر تأسیس دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر انتادند که ده
ادامه موهد تجزیهزتحلیل قراه خواهد گرنت.

 .1اعتراض آفريقا به عدالت کيفری بينالمللی موجود
بیتردید تشکیل دیوان کیفری بینالاللی ده کناه محاکم کیفری زیژ ده تحق عدالت کیفری
مؤ ر بود است .با زجود محدزدیتهایی که این دیوان داهد تأسیس آن نقطهی عطفی ده مباها
با بیکیفرمانی محسوب میشود ز اا ایجاد مکره محاکم کیفری زیژ جلوگیری مینااید.
بهمنظوه حاایت اا اهاشهای زاالی انسانی جامعهی بینالاللی باید تاام اهتاام خود ها بهکاه
بندد که این محکاه بتواند به نعالیت خود ادامه دهد ز حتیالاقدزه تحت تأ یر مالحظات سیاسی
قراه نگیرد.
اگر تأسیس دیوان کیفری بینالاللی ها نااد تحق عدالت کیفری ده سطح بینالاللی بدانیم،
برخی اا دزل آنریقایی نسبت به عالکرد این محکاه معترض هستند .اعتراض آنریقا به عالکرد
دیوان معلول عوامل متعددی ها ون تارکز دیوان بر هزی قاه آنریقا ،بیتوجدی شوهای امنیت
به دهخواست اتحادیه ز دزل آنریقایی ز ها نین بیتوجدی به مصونیت سران است.
 .2-2ادعای آفريقا نسبت به اِعمال عدالت گزينشیِ ديوان کيفری بينالمللی
اعتراض برخی کشوههای آنریقایی معلول برداشتی است که اا عالکرد دیوان کیفری بینالاللی
داهند .به نظر این کشوهها دیوان اقدام به اجرا ز اعاال نوعی عدالت گزینشی کرد است .برهسی
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زضعیتهای اهجاع شد ز قضایای مطرزحه ده دیوان گویای این زاقعیت است که تاامی آنها
مربوط به کشوههای آنریقایی میباشد .شاید چنین هزیکردی ده یک دههی ابتدایی تأسیس این
مرجع ،صادق به نظر هسد ،اما با مطرح شدن قضایای مربوط به کشوههای غیر آنریقایی ده دیوان
کیفری بینالاللی ،اعتباه چنین نظری بهشدت خدشهداه خواهد شد.
به هر حال ناهغ اا مسائل سیاسی ز حقوقی مربوط به زضعیتها ز قضایای مطرزحه ده دیوان
کیفری بین الاللی برخی اا کشوههای آنریقایی کوس خرزج جاعی ،اا دیوان ها به صدا
دهآزهدند .خرزج برخی دزل آنریقایی اا دیوان کیفری بینالاللی یکی اا چالشهای مدم دیوان
است .تدازم دزمینوی خرزج این دزلتها اا دیوان بیانگر زاکنش آنها نسبت به عالکرد این
محکاه است.
دزل آنریقایی ده توجیه اقدام خود هاانطوه که ده باال اشاه شد به عالکرد دیوان اعتراض
داهند ز بهاعم آنها ،دیوان اا هزیکرد جدانشاولی خود ناصله گرنته ز مقام ز منزلت آن ها به
تعقیب آنریقاییان نرز کاسته است ( .)Manirakiza, 2009: 31گفتنی است که دزل آنریقایی
اساساً با زجود یک محکاهی کیفری بینالاللی مخال

نیستند ،کاا اینکه صحت این امر ها با

مشاهکت نعال خود ده بدز تأسیس دیوان به ا بات هساندند .بهعباهتدیگر دیوان با عدم توجه به
زضعیتهای مشابه ده سایر نقاط جدان تندا بر هزی زضعیت قاه سیا متارکز شد ز این امر اا
هزیکرد جدانشاولی دیوان به دزه است .ده زاقع آنریقا بهنوعی به «عدالت گزینشی» دیوان
کیفری بین الاللی معترض است .ده صوهت صحت چنین امری دز زیژگی مدم دیوان کیفری
بینالاللی؛ یعنی جدانشاولی دیوان ز استقالل ز بیطرنی این محکاه ایر سؤال خواهد هنت.
البته با طرح ز برهسی مقدماتی قضایای غیر آنریقایی ها ون گرجستان ،اکراین ،کلابیا،
انغانستان ،نلسطین ز عراق ده دیوان کیفری بینالاللی شائبهی زجود چنین امری به نظر منتفی
است.
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 .1-2عدم توجه شورای امنيت به درخواستهای اتحاديه آفريقايی
یکی دیگر اا دالیل ناخرسندی آنها مربوط به عدم توجه شوهای امنیت به دهخواست اتحادیهی
آنریقایی است .با اهجاع زضعیت داهنوه توسط شوهای امنیت

( C.P.I., Situation au Darfour,

 )Chambre préliminaire I, ICC-02/05-01/09, 4 mars 2009.ز طرح تعقیب ز صدزه قراه
جلب توسط دیوان کیفری بینالاللی علیه عارالبشیر هئیسجادوه سودان (امانی)246 :8269 ،
موجب اعتراض اتحادیه ی آنریقایی شد .این موضوع با اهجاع زضعیت لیبی به دیوان توسط
شوهای امنیت ز ها نین تأیید دهخواست دادستان دیوان بهزسیله شعبهی پیشمقدماتی جدت
اهجاع زضعیت کنیا تشدید شد.
ده زاقع دزل آنریقایی «اقدامات دیوان کیفری بینالاللی ها مغایر با تحق مفدوم صلح ز
امنیت بینالاللی ده آنریقا» تلقی میکنند (امانی .)17-19 :8263 ،به هاین جدت اتحادیهی
آنریقایی خواستاه به تعلی دهآمدن قضایای مطرزحه ده چاهچوب زضعیتهای اهجاعشد ی
سودان ،لیبی ز کنیا شد .با بینتیجه ماندن این دهخواستها ،اتحادیهی آنریقایی ده اجالس خود
ده سالهای  3989 ،3996ز  3988بر عدم هاکاهی با دیوان کیفری بینالاللی پانشاهی کرد.
بر طب منشوه ملل متحد زظیفه حفظ صلح ز امنیت بینالاللی به عدد ی شوهای امنیت است.
این هکن بر زضعیتهایی که متضان تددید بر صلح ،نقض صلح یا عال تجازاکاهانه است
نظاهت داهد .نقش محوهی شوها ده تحق عدالت کیفری بینالاللی بهمنظوه حفظ ز اعاد ی
صلح ز امنیت انکاهناپذیر است (نضائلی؛ حکاتآهاء.)19 :8263 ،
بدین منظوه اساسنامهی دیوان کیفری بینالاللی اقتداه ا باتی شوهای امنیت ده اهجاع زضعیت
به دیوان (ماد  )82ز اقتداه سلبی آن ها ده قالبِ امکان تعلی زضعیت (ماد  )89پیشبینی میکند.
اتحادیهی آنریقایی تالش کرد تا اید ی اصالح ز باانگری ده ماد  89ها دنبال کند؛ به عباهت
دیگر ده صوهت عدم اقدام اا سوی شوهای امنیت ،سایر اهکان ساامان ملل متحد بتوانند
دهخواست به تعلی دهآمدن زضعیت ها بناایند؛ یعنی اینکه اقتداه سلبی مندهج ده ماد 89
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اساسنامه دیوان کیفری بینالاللی عالز بر شوهای امنیت به سایر اهکان ساامان ملل متحد تسری
پیدا کند ( .)Ndiaye, 2011 : 336-337مبنای تصایمگیری جدت اعاال تعلی مندهج ده ماد
 89اساسنامه دیوان کیفری بینالاللی ،نصل  7منشوه ملل متحد میباشد ز تشخی ،چنین امری
موهد به موهد بر عدد ی شوها امنیت است (.)Noémie, 2011 : 420-444
پر زاضح است که دز موضوع مدم صلح ز اجرای عدالت ده مقابل یکدیگر قراه میگیرند.
شوهای امنیت ضامن حفظ صلح ز امنیت بینالاللی ز دیوان کیفری بینالاللی ده پی اجرای
عدالت ز مباها با بیکیفرمانی است .ده معادلهی صلح ز عدالت ،ازلویت ز برتری با کدامیک
اا این دز موضوع است؟ هاانطوه که بیان شد با تعقیب عارالبشیر هئیسجادوه سودان موضوع
صلح ز عدالت به نحوی مطرح گردید .اجرای عدالت نسبت به زضعیت داهنوه موجب اختالف
ایادی بین دیوان کیفری بینالاللی ز اتحادیه آنریقایی گردید .تعقیب ز مجااات سران به جدت
اهتکاب جنایات بینالاللی ده هاستای تحق عدالت کیفری اا یکطرف ز خودداهی اا تعقیب
برای حفظ صلح ز امنیت ز ایجاد آشتی ملی اا طرف دیگر دز امر صلح ز عدالت ها ده مقابل
یکدیگر قراه میدهد.
بدیدی است که تحق عدالت کیفری زظیفهی اصلی محاکم کیفری بینالاللی میباشد.
گرچه ده ضرزهت ز تقدم اِعاال دز موضوع «عدالت کیفری» ز «صلح ز امنیت بینالاللی» بین
آهمانگرایان ز عالگرایان اختالفنظر زجود داهد (امانی ،)19 :8263 ،اما ده دیباچهی
اساسنامهی هم به هر دز موضوع توجه شد است .آن ه مسلم است اینکه ده بند سوم دیباچه مقره
میداهد :دزل عضو اساسنامه «با تشخی ،اینکه چنین جنایات شدیدی صلح ،امنیت ز آسایش
جدانیان ها تددید مینااید» ز ده بند آخر دیباچه اعالم میکند که دزل عضو اساسنامه «مصام به
تضاین احترام پایداه به عدالت بینالاللی ز اجرای آن» هستند .به نظر میهسد اساسنامهی هم پیوند
ذاتی ز ناگسستنی بین دز مفدوم عدالت ز صلح ز امنیت بینالاللی ها به هسایت میشناسد ز
اهتباط تنگاتنگی بین آن دز برقراه میکند.
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 .9-2ادعای عدم توجه ديوان کيفری بينالمللی به مصونيت سران آفريقايی
نکته دیگری که اتحادیهی آنریقایی ز برخی اا دزل آنریقایی بر آن تأکید داهند موضوع
مصونیت سران است .تا قبل اا جنگ جدانی دزم هؤسای کشوه اا تعقیب کیفری ده سطح
بینالاللی مصون بودند .با شکلگیری محاکم کیفری بینالاللی این مصونیت تحتالشعاع
تحوالت بینالاللی قراه گرنت .اساسنامهی دیوان کیفری بینالاللی ده ماد  37مقره میداهد:
« -8این اساسنامه ده ح هاهی انراد بدزن ده نظر گرنتن سات هسای آنها ز بدزن هیچگونه
تبعیضی اجرا خواهد شد .بهطوه مشخ ،،سات هسای هئیس کشوه یا هئیس دزلت ،یا عضو
دزلت یا مجلس ،ناایند انتخابی ز یا ناایند دزلت بههیچزجه شخ ،ها اا مسئولیت کیفری
که به موجب اساسنامه بر عدد داهد ،مبری نخواهد کرد؛ ها نان که زجود ساتهای مذکوه،
بهتندایی ،علتی برای تخفی

مجااات نخواهد بود -3 .مصونیتها یا قواعد شکلی زیژ ای که

بهموجب حقوق داخلی یا حقوق بینالالل ،ده موهد مقامهای هسای اجرا میشود ،موجب
نایگردد که دیوان نتواند صالحیتش ها ده موهد آن اشخاص اعاال کند».
با سفر عارالبشیر هئیسجادوه سودان به بعضی اا کشوههای آنریقایی که اساسنامهی هم ها
تصویب کرد اند دز موضوع چالشبرانگیز مصونیت ز هاکاهی با دیوان کیفری بینالاللی مطرح
گردید ( .)MOUANGUE KOBILA, 2012:34استناد به برخی مقرهات اساسنامهی هم تاب
تفاسیر مختل

داهد .مواد  37ز  61اساسنامه دز منط کامالً متعاهض ها دنبال میکنند .اگرچه

ماد  37مبنا ها بر نفی مصونیت گذاشته ،اما ماد  61به نحوی است که ده هاستای حفظ مصونیت
گام برمیداهد .انعقاد موانقتنامههایی بر طب ماد  61مانع اا اعاال صالحیت دیوان میگردد؛
یعنی ده صوهت اهتکاب جرم ده آن کشوهها ،آنها حتی ده صوهت عضویت ده دیوان ،اا
تسلیم متدم به دیوان امتناع میکنند ز بدینزسیله صالحیت دیوان محدزد میگردد .دزلت
ایاالتمتحد بهعنوان دزلت غیر عضو تاکنون موانقتنامههای دزجانبهی متعددی ااایندست با
دزلتهای دیگر منعقد کرد است.
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تأکید اتحادیهی آنریقایی ز برخی دزل آنریقایی بر عدم هاکاهی با دیوان مستند به ماد 61
اساسنامه میباشد .ده مقابل این هزیکرد آنریقا ،دیوان کیفری بینالاللی ها نان بر تعدد کلی
دزلتها بر هاکاهی مندهج ده ماد  19اساسنامه مبتنی است .بر این اساس به اعتقاد دیوان کیفری
بینالاللی ،دزلتهای آنریقایی عضو دیوان ها ون جادوهی چاد ز جادوهی ماالزی به سبب
سفر عار البشیر به آن کشوهها ز عدم دستگیری ز تحویل زی به دیوان ،تعددات خود ها به موجب
ماد  19نقض کرد اند.
آخرین موهد مربوط به سفر عارالبشیر جدت شرکت ده اجالس اتحادیه آنریقایی به کشوه
آنریقای جنوبی بود .این سفر موجب چالشی عاد بین قوای مجریه ز قضاییهی آنریقای جنوبی
شد .دیوان عالی آنریقای جنوبی اعالم داشت که« :دزلت مکل

است تاام تدابیر معقول برای

دستگیری عارالبشیر ز تحویل زی به دیوان کیفری بینالاللی ها اتخاذ نااید ».به عباهت دیگر
قو ی مجریه این کشوه بر برتری مصونیت دیپلااتیک هئیس کشوه تأکید داشت دهحالیکه
قو ی قضاییه آنریقای جنوبی بر تعدد این دزلت به هاکاهی با دیوان کیفری ز مباها با جنایات
بینالاللی پانشاهی میکرد.
امرزا مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست ز انراد ناهغ اا مقام هسای ده صوهت اهتکاب
جنایات بین الاللی باید ده قبال اعاال خود ده پیشگا دیوان کیفری بینالاللی پاسخگو باشند.
اگرچه مصونیت می تواند مانعی برای اعاال صالحیت کیفری محاکم ملی خاهجی باشد ،اما ده
مقابل محاکم کیفری بینالاللی به سبب اهتکاب جنایات بینالاللی هیچ اهاش ز اعتباهی نداهد.
پس آن ه مسلم است مصونیت به معنی عدم مسئولیت ز بیکیفرمانی نیست .دیوان عالی آنریقای
جنوبی معتقد بود که برابر مقرهات داخلی ،این کشوه متعدد به هاکاهی با دیوان کیفری بینالاللی
است ز باید عارالبشیر ها به دیوان تحویل دهد .ده ندایت دزلت آنریقای جنوبی اعالم کرد که
قبل اا صدزه قراه توقی
است.

عارالبشیر توسط دیوان عالی ،مشاهالیه خاک این کشوه ها ترک کرد
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با توجه به آن ه ده باال گفته شد مشخ ،گردید که اتحادیهی آنریقایی ز برخی اا دزل آنریقایی
نسبت به زضع موجود ناخرسند هستند ز هاین امر نیز آنها ها زاداشت تا نسبت به عدالت کیفری
موجود موضع گیری کنند .این مواضع ده قالب طرح موضوع خرزج جاعی اا دیوان کیفری
بینالاللی ز تأسیس یک دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر انعکاس یانت.

 .2تالش آفريقا برای تحقق عدالت کيفری منطقهای
نظامهای کیفری ملی ز بینالاللی مدمترین عواملی هستند که با اتکای به آن میتوان امیدزاه شد
که مرتکبین جنایات بینالاللی بیکیفر باقی ناانند .عدالت کیفری بینالاللی ایجاب میکند که
مرتکبین شدیدترین جنایات بین الاللی تعقیب ز مجااات گردند .ده زاقع غایت اصلی جامعه
بینالاللی تعقیب ز مجااات جنایاتی است که زجدان جامعه بینالاللی ها متأ ر میکند .آن ه ده
این خصوص مدم مینااید تحق عدالت کیفری است خوا ده چاهچوب بینالاللی ز منطقهای
خوا ده چاهچوب ملی .این مدم ده چاهچوب ملی عادتاً با شناسایی صالحیت جدانی ده قوانین
ز مقرهات داخلی کشوهها محق میشود .با تأسیس دیوان کیفری بینالاللی گام مؤ ری ده جدت
تحق عدالت کیفری بینالاللی برداشته شد .پس هاانطوه که بیان شد غایت اصلی تحق عدالت
کیفری است ز چنین تعبیری کامالً با صالحیت تکایلی مطابقت داهد .صالحیت تکایلی موجود
بین دیوان کیفری بین الاللی ز محاکم ملی ده تقدم شرزع به هسیدگی میباشد که این مدم به
محاکم ملی اعطا شد است .چنین هزیکردی ده اساسنامهی هم متأ ر اا اصل احترام به حاکایت
کشوهها است.
ده هر حال اگر مبنا ها تعقیب ز مجااات مرتکبین جنایات بینالاللی بدانیم ده این صوهت
نباید هیچ گونه تفازتی بین تعقیب ده یک محکاهی بینالاللی یا منطقهای قائل شد .مدمترین
اقدام اتحادیهی آنریقایی بهمنظوه تحق عدالت کیفری منطقهای تالش ده جدت تأسیس دیوان
آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر است .اا حیث ترکیب قضات ،این دیوان مشتال بر  89قاضی
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است که اا این تعداد  1قاضی برای پرزند ها ز قضایای عاومی 1 ،قاضی برای حقوق بشر ز 9
قاضی برای بخش حقوق بینالالل کیفری اختصاص یانت.
هاانطوه که قبل اا این اشاه شد دزل آنریقایی به دالیل گوناگون نسبت به عدالت کیفری
بینالاللی معترض هستند ز تالش میکنند تا جنایات بینالاللی تحت صالحیت دیوان کیفری
بینالاللی ها ده چاهچوب ز ده قالب منطقهای موهد تعقیب قراه دهند .با الاماالجرا شدن پرزتکل
ماالبو ،بخش حقوق بینالالل کیفری دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر شرزع بهکاه
خواهد کرد.
 .2-1صالحيتهای ديوان آفريقايی دادگستری و حقوق بشر
پرزتکل ماالبو صالحیت مکانی دیوان ها محدزد به قاه ی آنریقا کرد است .اا این حیث
صالحیت دیوان کیفری بین الاللی با دیوان مزبوه متفازت است؛ ایرا دیوان اخیر دامنهی اعاال
صالحیتش منطقهای است .اا نظر صالحیت امانی ،دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر
نسبت به جنایات تحت صالحیتش بعد اا الاماالجرا شدن اساسنامه؛ یعنی بعد اا تودیع پانزدهاین
سند تصویب صالحیت داهد .پرزتکل ماالبو مثل اساسنامهی هر محکاه کیفری دیگر دیوان ها
صالح برای اعاال صالحیت نسبت به اشخاص حقیقی میداند ز این امر بهصوهت مستقیم ده ماد
 49bتحت عنوان مسئولیت کیفری نردی موهد شناسایی قراه گرنته است ،اما نوآزهی که این
سند مربوط به اعاال صالحیت دیوان نسبت به اشخاص حقوقی است .البته الام به ذکر است که
مسئولیت کیفری ها محدزد به بنگا ها ناود ز اا تسری آن به دزلت خودداهی کرد است .این
امر بهصوهت صریح ده بند  8ماد  49cمستدنی شد است که البته چنین امری نیز دزه اا انتظاه
نبود؛ ایرا مسئولیت کیفری دزلت با حذف ماد  86طرح کایسیون حقوق بینالالل ده الیهای اا
ابدام باقی ماند است.
پس صالحیت دیوان ده موهد سایر اشخاص حقوقی بهاستثنای دزلت پذیرنته شد است ،اما
پذیرش صالحیت کیفری برای اشخاص حقوقی مانع اا آن نشد است تا اشخاص حقیقی که این

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره بیستودوم ،بهار 1397

111

بنگا ها ها اداه میکنند اا مسئولیت کیفری مبرا باشند .ده ماد  49cقصد ز علم ز شرایط انتساب
عال مجرمانه بنگا ها بیان می کند .قصد یک بنگا برای اهتکاب جرم اا طری ا بات سیاست
بنگا برای اهتکاب عناصر متشکله یک جنایت محق میشود .یک سیاست امانی قابل انتساب
به یک بنگا میباشد که آن سیاست نسبتاً تدیه ز هدایت آن بنگا ها انجام دهد.
پرزتکل ماالبو ده ماد  31aایر عنوان «صالحیت بینالالل کیفری دیوان» صالحیت مادی
ها مطرح کرد است .مطاب این ماد « -8با حفظ ح باانگری ،بخش حقوق بینالالل کیفری
دیوان برای محاکاه جنایات ایر صالح است :ژنوسید ،جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی،
جنایات مربوط به تغییر حکومت برخالف قانون اساسی ،دادی دهیایی ،ترزهیسم ،مزدزهی،
نساد ،پولشویی ،قاچاق انسان ،قاچاق مواد مخده ،قاچاق پسااندهای خطرناک ،بدر برداهی
غیرقانونی اا منابع طبیعی ز جنایت تجازا؛ -3کنفرانس میتواند با زناق عام دزلتهای عضو،
صالحیت دیوان ها به سایر جنایات بهمنظوه انعکاس توسعه حقوق بینالالل گسترش دهد-2 .
جنایات تحت صالحیت دیوان یا اهجاع شد به آن نباید مشاول هیچگونه محدزدیتی شوند».
هاانطوه که مشخ ،است صالحیت کیفری دیوان ده بخشی تکراه هاان صالحیتهای مرسوم
ده اساسنامه سایر محاکم کیفری بینالاللی است .ده مقایسه با اساسنامهی دیوان کیفری بینالاللی
باید اذعان داشت که ده ماد  1اساسنامه هم  ،8661جنایات تحت صالحیت دیوان بهعنوان
شدیدترین جنایات محسوب شد اند ده حالی که ده ماد  31پرزتکل ماالبو به چنین زصفی اشاه
نایکند .عدم توصی

این جنایات بهعنوان شدیدترین جنایات ده سند آنریقایی تأ یری ده

ماهیت جنایات نخواهد داشت.
عالز بر این ،دیوان صالحیت خود ها به جنایاتی تسری داد که ده نوع خود قابل توجه است.
برخی اا جنایات مندهج ده ماد  31مخت ،قاه آنریقا است .اا آنجا که ده آنریقا نیز
کنوانسیون های خاصی بدین منظوه اختصاص یانته است سعی شد با اعاال صالحیت بخش
حقوق بینالالل کیفری نسبت به این جنایات اا اهتکاب ز تکراه آن جلوگیری شود.
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صالحیت دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر نسبت به جرایم ساامانیانته نراملی توسعه
پیدا کرد است .اا این جدت به نظر میهسد که دیوان مزبوه نوآزهی کرد است .البته نوآزهی
پرزتکل ماالبو نهتندا ده جنایات تحت صالحیت توسعه یانته ،بلکه مصادی برخی اا جنایات نیز
توسعه پیدا کرد است .ده بیان مصادی ژنوسید «تجازا یا سایر اشکال خشونت جنسی» ها مصداق
ژنوسید تلقی کرد است؛ چیزی که ده اساسنامه سایر محاکم کیفری بینالاللی پیشبینی نشد
است .الام به ذکر است که خشونت جنسی ده کیفرخواستهای صاده ده دادگا های کیفری
ها ون یوگسالزی ساب ز هزآندا بهعنوان ژنوسید معرنی شد است .جنایات اهتکابی ده این
حوا حکایت اا این امر داهد که هدف اا اهتکاب این جنایات غالباً نسلادایی ز تغییر بانت
جاعیتی بود است.
اا آنجا که اساسنامهی دیوان آنریقایی مزبوه تحت تأ یر اساسنامهی دیوان کیفری بینالاللی
بود است صالحیت تکایلی ها موهد شناسایی قراه میدهد .مطاب ماد  49hاساسنامه دیوان
آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر نسبت به محاکم ملی صالحیت تکایلی داهد .یکی اا شرایط
موجب غیر قابل پذیرش بودن ده دیوان مذکوه ،مربوط به این است که قضیه ،موضوعِ تحقی یا
تعقیب اا طرف دزلت صالح باشد .ده این صوهت به اعتباه صالحیت تکایلی دیوان آنریقایی
دادگستری ز حقوق بشر اا هسیدگی به آن قضیه خودداهی خواهد کرد .به دیگر سخن یک نوع
نقش نظاهتی بر صالحیت محاکم ملی برای دیوان آنریقایی ده نظر گرنته شد است.
حاالت مختلفی ده خصوص تعاهض مطرح میشود که باید موهد توجه قراه گیرد .تعاهض
بین دیوان ز یک دزلت؛ ده این حالت تعاهض صالحیت عاودی است ز صالحیت تکایلی
ایجاب می کند که موضوع با احترام به اصل تکایلی بودن دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق
بشر نسبت به محاکم ملی حل گردد.
تعاهض بین چند کشوه آنریقایی؛ اساسنامهی دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر
دهاینباه هیچ تصریحی نداهد .شاید ازلین کشوه آنریقایی تعقیبکنند  ،مناسبترین باشد ،اما
ازلین کشوه تعقیبکنند ضرزهتاً بدترین کشوه ده هاستای اجرای عدالت نخواهد بود.
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تعاهض بین دیوان کیفری بینالاللی ز دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر؛ اهایت این
موضوع امانی به ازج خود میهسد که متذکر شویم برخی اا جنایات ده صالحیت هر دز دیوان
میباشد ز اا طرف دیگر برخی اا کشوهها متعاهد هر دز سند یعنی اساسنامه هم  8661ز پرزتکل
ماالبو هستند.
دز سند نوقالذکر دهباه تقدم یکی بر دیگری هیچگونه صراحتی نداهد .هر دز سند محصول
یک توان بینالاللی بین دزلتها هستند ز اا این حیث هر دز یک معاهد بینالاللی محسوب
میشوند .برای مثال ده صوهت تصوه تعاهض بین دز محکاه؛ یعنی دیوان کیفری بینالاللی با
دادگا کیفری بینالاللی یوگسالزی ساب علیهغم عدم صراحت اساسنامههای هم ز یوگسالزی
ساب ده این خصوص ،میتوان تعاهض ها به نفع دادگا یوگسالزی حل کرد .چنین امری مستنبط
اا منشأ تأسیس دادگا کیفری بینالاللی یوگسالزی ساب میباشد؛ چه اینکه این محکاه توسط
قطعنامهی شوهای ا منیت ساامان ملل متحد تأسیس شد است .البته الام به ذکر است که امرزا
نقدهایی بر هزش تأسیس دادگا های کیفری بینالاللی خصوصاً اا جدت «تحق دموکراتیک
عدالت کیفری» مطرح شد است (حبیبی مجند ؛ کریای .)13 :8261 ،به موجب ماد  892منشوه
«ده صوهت تعاهض میان تعددات اعضای ملل متحد به موجب این منشوه ز تعددات آنها بر طب
هر موانقتنامه بینالاللی دیگر ،تعددات آنها بهموجب این منشوه مقدم خواهد بود ».بر طب
اصول کلی حاکم بر حلزنصل تعاهض بین تعددات ،قاعد ی مانوق ناسخ قاعد ی مادزن خواهد
شد .حال آیا ده هابطه با دیوان کیفری بین الاللی ز دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر
می توان چنین استنباطی داشت؟ اا آنجا که اسناد مؤسس هر دز دیوان اا نظر ماهیت حقوقی
معاهد ای بینالاللی محسوب میشوند ده این صوهت برای هنع تعاهض احتاالی ،میتوان به
اصول کلی مندهج ده کنوانسیون حقوق معاهدات ده خصوص معاهدات متوالی متوسل شد.
پرزتکل ماالبو شرایط مقدماتی اعاال صالحیت ها به این شکل احصاء کرد است:
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ال ) دزلتی که جرم ده سرامین آن یا ده کشتی دزلت صاحب پرچم یا ده هواپیاایی که ده
آنجا به بت هسید اهتکاب یانته باشد؛
ب) دزلتی که متدم جرم تابعیت آن ها داهد؛
ج) ده صوهتی که قربانی جرم شدرزند آن دزلت باشد؛
د) اهتکاب اعاال نراسرامینی توسط غیر اتباع که منانع حیاتی آن دزلت ها تددید میکند.
ده مقام مقایسه بین دیوان کیفری بینالاللی ز دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر مشخ،
میشود که دیوان اخیر شرایط اعاال صالحیت ها نسبت به دیوان دیگر انزایش داد است .دیوان
آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر صالحیت ها عالز بر سرامین ز تابعیت متدم مندهج ده
اساسنامه هم  8661به تابعیت قربانی ز ها نین اهتکاب اعاال نراسرامینی توسط غیر اتباع هم
تسری داد است .البته ده صوهت اخیر باید منانع حیاتی دزلت مربوطه هم تددید شد باشد.
دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر اعاال صالحیت دیوان ز اهجاع قضایا ز زضعیتها ها
به سه شکل پیشبینی میکند:
ال ) اهجاع جنایت اا طرف دزلت عضو به دادستان؛
ب) اهجاع اا طرف کنفرانس هؤسای کشوه ز هؤسای دزل اتحادیهی آنریقایی یا شوهای صلح
ز امنیت اتحادیهی آنریقایی؛
ج) دستوه انجام تحقیقات اا طرف دادستان.
تدزین این مواهد با گرتهبرداهی اا مواد  83ز  82اساسنامه هم صوهت گرنته که با تغییرات جزئی
به این شکل ده آمد است.
 .1-1مصونيت سران :تهديد جدی عدالت کيفری بينالمللی و منطقهای
مصونیت اا دیرباا یکی اا عوامل مدم بیکیفرمانی تلقی میشد است .بهتدهیج جامعهی
بینالاللی تالش کرد تا با این عامل مقابله کند ز به هاین منظوه مقرهات ملی ز بینالاللی ایادی
ده اینباه تدزین گردید .هؤسای کشوه یا دزلت که ده مسند قدهت هستند قابل پیگرد ده محاکم
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کیفری دزلت الث نیستند؛ چنین امری ده حقوق بینالالل عام پذیرنته شد است (سبحانی،
 .)23 :8216با این حال این انراد اا تعقیب محاکم کیفری بینالاللی مصون نیستند ز چنین امری
نیز ده هزیهی قضایی بینالاللی هم موهد تأیید قراه گرنته است.
پرزتکل ماالبو ده ماد  49aمکره خود اشعاه میداهد« :هیچگونه تعقیب کیفری علیه هئیس
کشوه ده مسند کاه یا هئیس دزلت ده اتحادیهی آنریقایی یا هر شخصی که با این عنوان یا هر
مسئول عاومی مانوق دیگر بهزاسطهی اشتغاالتش صوهت نایگیرد».
این ماد اا جدات گوناگون مشکالتی ها ایجاد خواهد کرد که بهطوه مختصر ده ادامه موهد
برهسی قراه میگیرد .ازلین ز مدمترین ایرادی که به این پرزتکل زاهد میشود مربوط به اعاال
هنتاهی تبعیضآمیز بین انرادی که میتوانند تحت تعقیب بخش حقوق بینالالل کیفری دیوان
مزبوه قراه گیرند .ده نظر گرنتن مصونیت برای هؤسای کشوه ز هؤسای دزلت ده مصده قدهت
ده صوهت اهتکاب یکی اا جنایات تحت صالحیت دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر،
تبعیض بین مرتکبین این جنایات ها دامن میاند .ماد  49پرزتکل ده تضاد آشکاه با مفاد ماد
 37اساسنامه هم میباشد .هزیکرد ماد  37مبتنی بر اصل تسازی انراد ز برابری آنها ده مقابل
مقرهات کیفری است .به موجب این ماد کلیهی انراد بدزن تاایز ز توجه به ساتهای هسایِشان
ده مقابل دیوان مسئولیت کیفری خواهند داشت .قید مذکوه ده ماد 49؛ یعنی ده مسند قدهت
بودن عاملی است که با اصل تسازی انراد ده تضاد ز تبعیضآمیز میباشد .هاینطوه دامنهی ماد
 49علیهغم اشاه به قید هئیسکشوه ،هئیس دزلت یا عباهت هر شخصی که با این عنوان یا هر
مسئول عالیهتبه ی عاومی دیگر شامل خیلی اا انراد دیگری که تصدی اعاال حاکایتی ها بر
عدد داهند ،میگردد .قید «هر مسئول عالیهتبه دیگر» جای تفسیر موسع ها باا گذاشته ز به
عباهتی دامنه شاول صالحیت شخصی ها انزایش داد است.
عدم تعقیب ز محاکاه به موقع انرادی که با استفاد اا موقعیت شغلی خود ،نهتندا تبعیضآمیز
است ،بلکه موجب چالشی بزهگتر میشود .موقعیت شغلی انراد (هئیس کشوه ،هئیس دزلت ز
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مقامات ز مسئولین مانوق عاومی) تضاینی است برای آنها تا موهد تعقیب ز محاکاه قراه نگیرند
ز هاین امر سبب میشود تا این انراد به لطای الحیل تالش کنند ده قدهت باقی باانند .انراد
مذکوه سعی میکنند اا تاامی امکانات خود بهمنظوه باقی ماندن ده قدهت استفاد ناایند تا
بدینزسیله مصونیتشان ت دازم پیدا کند .ده حالی که تاام تالش جامعهی بینالاللی به سات
مباها با بیکیفرمانی ناهغ اا موقعیت ز جایگا شخصی ز شغلی گرایش داهد .اتخاذ چنین
هزیکردی ده تعاهض آشکاه با اساسنامه هم  8661ز خیلی اا اسناد تأسیس محاکم کیفری زیژ
میباشد .دیوان کیفری بینالاللی مقام ز موقعیت هسای نرد ها مؤ ر ده برخوهداهی اا مصونیت
نای داند ز بر این اساس موقعیت هسای نرد موجب معانیت اا مسئولیت کیفری ز تخفی
مجااات نایشود .بند دزم ماد  37اساسنامه هم مقره میداهد« :مصونیتها یا قواعد خاص مربوط
به موقعیت هسای شخ ،بهموجب حقوق داخلی یا حقوق بینالالل مانع اا اعاال صالحیت
دیوان نسبت به آن شخ ،نخواهد بود».
پرزتکل ماالبو برخالف سایر محاکم کیفری بینالاللی اصل مصونیت هؤسای کشوه ز
هؤسای دزلت ها می پذیرد ز تا امانی که این انراد ده مسند قدهت باشند امکان تعقیب کیفری
آنها زجود نداهد .به دیگر سخن هئیس کشوهی که مرتکب جنایات تحت صالحیت دیوان
آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر شد است تاام تالش خود ها بهکاه میبرد تا ها نان ده آن
مقام باقی بااند تا اا تعقیب کیفری مصون بااند .اتخاذ چنین تدبیری ده تقابل با مباها با
بیکیفرمانی است ز نوعی پسهنت محسوب خواهد شد .ده ضان چنین مصونیتی ده تضاد با
سند تأسیس اتحادیهی آنریقایی که ده آن بر هعایت ز احترام ز اهتقای حقوق بشر داللت داهد،
میباشد .ده مقدمهی پرزتکل ماالبو بر احترام به حیات انسانی ز مباها با بیکیفرمانی ز ها نین
تکایل ندادهای ملی ،منطقهای ز قاه ای ده پیشگیری اا نقضهای جدی ز گسترد حقوق بشر ز
مردم تأکید داهد.
شناسایی چنین مصونیتی برای سران ده پرزتکل ماالبو چالش دیگری ده اهتباط هاکاهی
دزلتهای آنریقایی با دیوان کیفری بینالاللی به هارا خواهد داشت .ده این صوهت با تصویب
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پرزتکل ماالبو ،دزلتهای متعاهد اساسنامهی هم ده مقابل دز امر متعاهض قراه میگیرند .هعایت
تعدد به هاکاهی دزلتهای عضو اساسنامه هم با دیوان کیفری بینالاللی ده خصوص تحویل
متدم به آن مرجع ،ده مقابل عدم تحویل متدم مذکوه به جدت مصونیت شغلی مندهج ده پرزتکل
ماالبو قراه میگیرد؛ به عباهت دیگر دزلت مکل

به اجرای تعددات متعاهض بینالاللی ز

منطقهای است .مطاب با ماد  19اساسنامه هم «دزلتهای متعاهد ندایت هاکاهی ها با دیوان ده
تحقیقات ز تعقیب جنایات تحت صالحیتش میکنند .بهمنظوه انجام تحقیقات ،دیوان میتواند اا
دزلتها تقاضای هاکاهی نااید ز دزلتهای عضو تعدد عام به هاکاهی داهند ».ماد 49 L
پرزتکل مزبوه اعالم میداهد« :دزلتهای متعاهد ده تحقی ز تعقیب اشخاص متدم به اهتکاب
جنایات تعری

شد ده این اساسنامه با دیوان هاکاهی میکنند».

تکثر تعددات بینالاللی میتواند موجبات تحق دز تعدد متعاهض ها نراهم آزهد .به نظر
میهسد دزلتهای عضو دز سند (اساسنامه هم  8661ز پرزتکل ماالبو  )3984با تعددات متعاهض
هزبههز شوند .تعدد به هاکاهی با دیوان کیفری بینالاللی جدت تحویل هئیسجادوه ده مصده
قدهت به جدت اهتکاب جنایات بینالاللی اا یکطرف ز تعدد دزلتها به عدم تعقیب هؤسای
کشوه یا دزلت ده مسند قدهت آنریقایی به سبب مصونیت شغلیشان اا طرف دیگر میتواند
تعددات بینالاللی دزلتها ها به مخاطر بیندااد .تعاهض تعددات دزلتها اا دز منظر امانی ز
ترکیب اطراف معاهد قابل برهسی است .برای مثال اگر یک دزلت آنریقایی طرف هر دز معاهد
یعنی اساسنامه هم  8661ز پرزتکل ماالبو  3984باشد تکلی

چیست؟ ماد  29کنوانسیون زین

ده موهد حقوق معاهدات قواعد حاکم بر اجرای معاهدات متوالی ها بیان کرد است .ده هزابط
میان یک دزلت طرف دز معاهد ز یک دزلت طرف یکی اا این معاهدات ،نقط معاهد ای که
هر دز دزلت طرف آن هستند ،حقوق ز تکالی

متقابل آنها ها معین میکند .ده صوهتی که

دهخواست هاکاهی دهباه ی تحویل هئیس کشوه یا هئیس دزلت غیر آنریقایی اا یک کشوه
آنریقایی صوهت پذیرد ده این حالت دزلت مزبوه باید با دیوان کیفری بینالاللی هاکاهی نااید،
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اما ده صوهتی که نرد دهخواستشد اا هؤسای کشوه یا دزلت آنریقایی باشد چنین تکلیفی
نداهد.
 .9-1التيام روابط بين ديوان کيفری بينالمللی و اتحاديه آفريقايی
با زجود نقش مدم دزل آنریقایی ده بدز تأسیس دیوان کیفری بینالاللی ز مشاهکت آنها ده
ترکیب دیوان ،تحوالت بعدی سبب سوءتفاهم ز تیرگی هزابط بین اتحادیهی آنریقایی ز دیوان
مذکوه گردید .به منظوه بدبود این هزابط چه اقداماتی باید ده دستوه کاه قراه گیرد تا بتوان به
سوءتفاهمها ز تیرگی هزابط نائ آمد؟
گام نخست ده این باه توجه به زضعیت دزلتهای غیر آنریقایی است .ناهغ اا نحو ی طرح
ازلین قضایای مطرزحه ده دیوان کیفری بینالاللی باید اذعان داشت که هاه آنها مربوط به دزل
آنریقایی بود ز هاین امر نیز این شائبه ها ایجاد کرد که این دیوان برای محاکاهی آنریقاییان
تأسیس شد است .با طرح زضعیت سایر کشوهها ده دیوان کیفری بینالاللی تارکز قضایای
مطرزحه ده دیوان اا انحصاه دزل آنریقایی خاهج گردید ز با این اقدام دیوان نشان داد که به دز
اصل مدم استقالل ز بیطرنی پایبند است.
دزمین ها کاهی که میتواند اا اصطکاک موجود میان دیوان کیفری بینالاللی ز اتحادیه
آنریقایی بکاهد مربوط به تقویت محاکم ملی است .تقویت ساختاههای قضایی ده آنریقا کاک
شایانی به تعقیب ز محاکاه مرتکبین جنایات بینالاللی ده سطح آنریقا خواهد کرد .تقویت این
ساختاهها چه ده سطح ملی ز چه ده سطح منطقهای حائز اهایت میباشد .پیشبینی صالحیت
تکایلی ده چاهچوب اساسنامه هم این امکان ها نراهم میآزهد تا دزلتهای آنریقایی خود بتوانند
مرتکبین جنایات بینالاللی ها موهد تعقیب قراه دهند .بهعباهتدیگر اتخاذ چنین تدبیری ده
هاستای احترام به حاکایت دزلتها بود است .ده صوهت ایجاد ندادهای قضایی منطقهای اا
ها حلهای آنریقایی– آنریقایی استعانت میجوییم ز ده این حالت نیز باید به نحوی عال کرد
که مرتکبین جنایات بینالاللی ده سطح آنریقا بیکیفر باقی ناانند .ده غیر این صوهت میتوان
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صالحیت تکایلی دیوان کیفری بینالاللی ها نسبت به محاکم ملی ز محاکم بینالاللی ده نظر
گرنت.
ایجاد ندادهای هابط بین دیوان کیفری بینالاللی ز دیوان آنریقایی ها کاه دیگری است که
میتواند با ایجاد دناتر هابط یا شعب آنریقایی دیوان کیفری بینالاللی موهد توجه قراه گیرد .با
توجه به زضعیت پیشآمد بین دیوان ز دزل آنریقایی نایتوان چندان به این ها کاه خوشبین
بود ،اما شاید بتوان ده صدد انعقاد موانقتنامهای بسان آن ه بین دیوان کیفری بینالاللی ز ساامان
ملل متحد منعقد شد است با اتحادیه آنریقایی امیدزاه بود .انعقاد چنین موانقتنامهای بین دیوان
با اتحادیه آنریقایی میتواند امینه هاکاهی بیشتر ده آیند ها تسدیل نااید.
استفاد اا ظرنیت دزل آنریقایی ا رگذاه ها ون الجزایر ،بوتسوانا ،ساحل عاج ،نیجریه،
سنگال ز تونس ده صحن اتحادیه آنریقایی استفاد کرد ز اا خرزج سایر دزل آنریقایی اا دیوان
ماانعت کرد .ده کناه این اقدامات نباید اا نقش جامعه مدنی ز ائتالف ساامانهای غیردزلتی
برای تأسیس دیوان کیفری بینالاللی غانل شد .هاانطوه که ده تأسیس این دیوان این ساامانها
با دزل پیش هز ده تأسیس دیوان کیفری قبل اا کنفرانس هم ز حین کنفرانس ز بعد اا آن نشان
دادند که دیگر نایتوان نقش محوهی ندادهای مدنی ها ده این عرصه نادید گرنت.

برآمد؛
اگر شکلگیری دیوان کیفری بینالاللی ها سابل عدالت کیفری بینالاللی بدانیم ،اتحادیه
آنریقایی به تحق این عدالت توسط این دیوان معترض است .تارکز دیوان کیفری بینالاللی بر
قاه آنریقا سبب شد است تا اا ادبیات مختلفی ها ون «استعااه جدید قضایی» ز «عدالت
گزینشی» این محکاه سخن گویند .با بینتیجه ماندن دهخواستهای اتحادیه آنریقایی جدت
متوق

ساختن قضایای مطرزحه علیه برخی اا هؤسای آنریقایی ده دیوان مذکوه خرزج جاعی

اا این مرجع مطرح گردید ز بعد اا آن به نکر استفاد اا ظرنیتهای ندادهای اتحادیه آنریقایی
جدت تأسیس دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر انتادند.
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دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر به علت الاماالجرا نشدن پرزتکل ماالبو هنوا شرزع
به کاه نکرد است .لذا ده حال حاضر خیلی مشکل است تا بتوان نسبت به عالکرد آن اظداه نظر
کرد؛ اما معالوص

با توجه به مقرهات مندهج ده اساسنامه آن میتوان مواهد ایر ها موهد اهایابی

مقدماتی قراه داد:
اا حیث صالحیت باید اذعان داشت که صالحیتهای دیوان آنریقایی بسیاه گسترد ز ده
بعضی مواهد هم نوآزهی کرد است ،اما ذکر این نکته الام است که امکان انجام هاهی
مأموهیتهای آن بهطوه مؤ ر با توجه به صالحیتهای پیشبینیشد ز تعداد قضات آن مشکل
به نظر میهسد.
مدمترین ایراد زاهد به دیوان آنریقایی دادگستری ز حقوق بشر مصونیت سران ده دزهان
تصدی سات است .ده زاقع با پیشبینی چنین مصونیتی برای سران نهتندا پیشرنت حاصل نشد ،
بلکه گامی به عقب برداشته شد است .بهاعم آنریقاییان آ اه منفی تعقیب سران آنریقا بر برقراهی
صلح ز امنیت ده بعضی مواهد بهمراتب بیشتر اا محاکاه آنهاست؛ به عباهت دیگر ده اینجا
مجدداً موضوع برتری ز ازلویت «صلح» ز /یا «عدالت» مطرح میشود.
به هر حال ده این مقطع تندا چیزی که میتوان گفت این است که باید تالش شود مناسبات
بین دیوان کیفری بینالاللی ز اتحادیه آنریقایی بدبود یابد .ده غیر این صوهت ،دزلتها ز سایر
ساامانهای بین الاللی باید به انتخاب دزل آنریقایی احترام بگذاهند .تأسیس مراجع حقوق بشری
ده سطح منطقهای تجربه نامونقی نبود است .حال جامعه بینالاللی ده صدد تجربه دیوان کیفری
بینالاللی منطقهای است ز این امر اا این جدت اهایت داهد که این دیوان نه توسط دزل پیرزا ز
نه به نام حفظ صلح ز امنیت توسط شوهای امنیت ز نه مثل محاکم نسل سوم حقوق بینالالل
کیفری ایجاد شد است ،بلکه این دیوان توسط یک ساامان منطقهای برای تحقی ز تعقیب
مرتکبین جنایات بینالاللی د ه قاه آنریقا ایجاد شد است .ها تعامل با این محکاه بر تقابل با
آن ترجیح داهد ز میتواند به مباها با نرهنگ بیکیفرمانی کاک کند ،اما اگر این دیوان تندا
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برای ههانیدن مرتکبین جنایات بینالاللی ده قاه سیا باشد ده این صوهت زضعیت کامالً متفازت
است ز جامعه بینالاللی باید به نکر ده انداختن طرحی نو باشد.
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Abstract
Prosecution of some African heads of states and claims of selective justice
International Criminal Court caused deep dissatisfaction with the African Union.
The position of the Union and some African countries in the form of withdrawal
of the International Criminal Court was proposed and followed by the codification
of the Malabo Protocol in 2014 and the establishment of the African Court of
Justice and Human Right. African Court Protocol failed to come to force because
of Malabo has not yet started. The present essay will analyze the protest of Africa
to the administration of justice of the International Criminal Court and its effort
to realize the criminal justice area and thereby jurisdiction African Court of Justice
and Human Rights and challenge the immunity of heads of protocol Malabo and
cooperation enshrined in the Rome Statute (1998).
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