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 چکیده

ارتبییا   چراکیی المللییی موضییوال، صییینیت اییین داد ییاه بییود  تشکیل دیوان کیفری بین ترین موضوعات مورد چالش دراز مهم 

بیی  منرییور انتییراق بیی  نییل ناکمیییت ملییی و تر ییی   نیت کیفری محاکم، وجییود دارد  لیی انگی میان ناکمیت ملی و صیتنگات

بییا وجییود اییین،  کشورها ب  عضویت در دیوان، اساسنام  دیوان صرانتاً صینیت تکمیلی را نسبت بیی  محییاکم داپلییی پیی یر ت 

ند  این موضییوال ورزی با دیوان امتناال مین صینیت دیوان، از همکارها ب  دلیل نل ناکمیت ملی و نیز تکمیلی بودبرپی دولت

المللی را بیی  وجییود ها  ردید و تقابل میان صینیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بینب  پرونده  باعث بروز مناقشاتی در رسید ی

رتو بررسی پرونییده ق ا ی مشاهده نمود  در پ توان میان دولت لیبی و دیوان در محاکمۀ سیف االسیقآورد  نمونۀ این تقابل را می

پییردازد کیی  آیییا صییینیت تکمیلییی های اساسی میییپژوهش ناضر ضمن تبیین صینیت ذاتی و تکمیلی، ب  این پرسشم کور،  

تفسیییر صییینیت تکمیلییی و مقییررات   ۀ المللی ناکارآمد است؟ نحو مجرمان جنایات بین  ۀدیوان در مواجه  با رسید ی ب  محاکم

هییای ست؟ در این راسییتا  ییر  بییر آن اسییت کیی  بیی  دلیییل محییدودیته در دیوان ب  چ  صورتی او  ب  قابلیت پ یرش پروندمرب

المللییی ها، این نوال صینیت کارآمدی الزق را برای مقابل  با جنایتکییاران بیییناتکاء بر ناکمیت دولت  ازجمل صینیت تکمیلی  

پود قائییل بیی  صییینیت ذاتییی  و  ب  صینیت تکمیلی برایپ یر بودن مقررات مربسیرندارد و ب  همین دلیل دیوان با توج  ب  تف

 کند های سیاسی را بر دیوان تحمیل میهای داپلی، هزین  ردید  این نوال مداپل  در رسید ی

 

  المللیجنایات بین  ،صینیت تکمیلی ،صینیت ذاتی  ،المللیدیوان کیفری بین  ها:واژه کلید 
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Abstract 
One of the most important issues in the international Criminal Tribunal was the issue of 

jurisdiction of the court. Because of the close relationship between national sovereignty and 

the jurisdiction of the courts, this is why to respond to the desire of most countries as well 

as respect for national sovereignty However, the Statute of the Tribunal explicitly admitted 

supplementary jurisdiction to domestic courts. Nevertheless, some governments refuse to 

cooperate with the Supreme Court for the sake of national sovereignty and complementary 

jurisdiction, and refuse to extradite the offenders to the Court. There were conflicts in the 

handling of cases and the conflict between completeness Li and the essence of the 

International Criminal Tribunal. An example of this confrontation can be found between the 

Libyan government and the International Criminal Court in the trial of Saif al-Islam 

Gaddafi.  In the light of the case, the present study, while explaining the inherent and 

complementary jurisdiction, addresses the fundamental questions of whether the Court's 

supplementary jurisdiction is ineffective in dealing with the trial of perpetrators of 

international crimes. How to interpret the supplementary jurisdiction and the rules related to 

the admissibility of the case in the court? In this regard, it is assumed that due to the 

limitations of supplementary jurisdiction, including reliance on the sovereignty of states, 

this type of jurisdiction does not have the necessary efficiency to deal with international 

criminals, and therefore the Court, given the interpretability of the provisions of jurisdiction 

He was given additional qualifications. This action of the court will bring political effects to 

the court. 
 
Keywords: International Criminal Court, Intrinsic jurisdiction, Supplemental 

competence, International crimes. 
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 مقدمه

مین المللییی بییرای محاکمیی  مجییرداد ییاه دائمییی اسییت کیی  توسییی م اهییده بییین  1المللیییدیوان کیفری بین 

تأسیییش شییده  جنایات علی  بشییریت، جنایییات جنگییی و تجییاوز  ی،شک نسلالمللی )ترین جنایات بینجدی

 ۀ هییای ویییژاییین بییدان م نییی اسییت کیی  بییرپی  داد ییاه  است و صینیت آن، مکمل محاکم ملییی اسییت 

 تحییت صییینیت پییود بییر محییاکم ملییی  جییرائمنورمبرگ و توکیو ک  در رسید ی بیی     ازجمل المللی،  بین

 .Konforta & Munivrana Vajda, 2014, p)حاکم ملی نییدارد  مت ب  اولویت دارند، دیوان اولویتی نسب

و  3ملی محاکم داپلی برای اعمییال صییینیت کیفییری اسییت 2صینیت تکمیلی، انتراق ب  »ناکمیت«  (9

اپلییی وجییود کند کیی  امکییان دسییتیابی بیی  عییدالت در سییط  دمطابل آن دیوان زمانی اقداق ب  رسید ی می

بنای تشکیل ع، صینیت تکمیلی سنگیا قادر ب  انجاق محاکم  نباشند  در واق تمایلها  نداشت  باشد و دولت

 (Tedeschini, 2015, p. 76)دهد  شود و ارتبا  بین دیوان و محاکم داپلی را شکل میدیوان تلقی می

  د توجیی ی ک  از صینیت در امییور داپلییی مییورالمللی ماهیتاً با مفهومبا وجود این، صینیت در امور بین 

شییود کیی  ها اعمال میییالملل صینیت از سوی جم ی از دولتدر امور بین  چراک باشد؛  است، متفاوت می

با این  (Tahmasebi, 2009, p.22)های م ین مطرح است  دولت امکان ت ار  آن با صینیت و ناکمیت

دیییوان را  ازجملیی لییی  لالمنداپلی، م یارهای صینیت محاکم بی  ها ب  دلیل قوانینتوضی  ک  برپی دولت

المللییی میییان محییاکم داپلییی و دیییوان ت ییار  بیی  قبول ندارند و در این نالت در رسید ی ب  جنایات بین

ها وجود دارد، متییأ ر ت ار  صینیت میان دیوان و محاکم داپلی ک  در بیشتر پرونده   وجود پواهد آمد

 ، در رسییید ی بیی  پرونییده سیییف ییین ت ییارابارز  ۀت ذاتی و تکمیلی دیوان است  نموناز موضوال صینی

االسیق ق ا ی )از این پش؛ ق ا ی  قابل مشاهده است  در این پرونده، پش از ارجاال وضیی یت لیبییی توسییی 

________________________________________________________________ 

« و بی  جیای»دیوان المللی« از واژه »اساسنام کیفری بین این نوشتار در برپی موارد ب  جای »اساسنام  دیوان  ۀجهت رعایت اپتصار، در ادام  -1

 شود المللی« از واژه »دیوان« استفاده میکیفری بین
2- Sovereignty.   

ن منشور سیازمان ملیل متحید بی  آ 2ماده  7است کی  بند  هاالملل، اصل عدق مداپل  در امور داپلی دولتیکی از اصول بنیادین نقوق بین  -  3

پلیی هیر دانید در امیوری کی  ذاتیاً جیزء صیینیت دامندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیی  اشاره کرده است؛ »هیچ یکی از مقررات

کند ک  چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصیل بی  اعمیال ری است دپالت نماید و اعضاء را نیز ملزق نمیکشو

 های نقوقی در مورد مداپل  بشر دوستان  در دیگیر کشیورها بی کند « البت ، مجادل نمیبینی شده در  صل هفتم پلل وارد ی پیشاقدامات قهر

برده است  وارد شدن مفاهیم جام   و شهروند جهیانی  سؤالری امنیت انسانی و صیانت از نقوق بشر اقتدار اصل منع مداپل  را زیر قصد برقرا

 ( Asgari, 2017, p.16)شود  الملل تلقی مییخی تحول در نقوق بینالمللی ب  منزل  پیچ تارو سیاسی بین ب  ادبیات نقوقی
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، دیوان قائل ب  صینیت ذاتی پود بییود و پواسییتار تحویییل قیی ا ی 2011سال   وری     26در  شورای امنیت  

ب  دلیل تکمیلی بودن صینیت دیوان، ناضر بیی  همکییاری بییا   زبی نیبرای محاکم  شد  در مقابل، دولت لی

 دیوان نشد 

دیوان مطابل اساسنام  در مورد برپی جییرائم صییینیت دارد لیییکن، از یییال سییو، عمیییً اصییل صییینیت  

، .p ,2013 392) داده است  ب  طور قابل توجهی توانایی دیوان را در اجرای صینیت ذاتی کاهشتکمیلی 

Bishop)   ک  باعث تلقی ناکارآمدی اصل صینیت تکمیلی و تبدیل دیییوان بیی  یییال نهییاد  یییر   این و ب

شدن موضییوال در دیییوان  پ یرشقابلها شده است  از سوی دیگر، س  م یاری ک  ب  مؤ ر و وابست  ب  دولت

  همچنییین، تیر اسیی دار، تفسیرپ دولت صینیت  3تمایل«  و »عدق  2، »ناتوانی«1اقداق«  انجامد؛ ی نی »عدقمی

پییورد، دیییوان ها ت ار  صینیت میان دیوان و محاکم داپلی ب  چشم میدر بیشتر پرونده ر م اینک  علی

قائل ب  صینیت ذاتییی پییود و های داپلی، با ارائ  تفسیری از ناکارآمدی رسید یدر نهایت در اکثر آنها 

نک  باعث ب  وجود آمییدن اپل ، ضمن ایدنوال م  این 4های داپلی شده استر رسید یب  تبع آن، مداپل  د

شود، دیوان را متهم ب  تفسیر موسع از صینیت تکمیلی و عدول تقابل صینیت تکمیلی و ذاتی دیوان می

  شودهای سیاسی ب  دیوان میها و تحمیل هزین کند ک  همین مسئل  باعث بروز چالشآن میقواعد از 

الملییل، نقییوق بییینای میییان نقییوق جییزایرشت یست بلک ، بیننیاسی پژوهش ناضر ک  صر اً نقوقی یا س 

آیییا دیییوان  الملل عمومی و علوق سیاسی است، با طرح این سؤاالت اساسی ب  نگارش درآمده است کیی بین

ود را بیی  صییینیت ذاتییی های داپلی، عمیییً صییینیت تکمیلییی پیی مایل است با ارائ  تفسیری از رسید ی

ن تحمیییل کنیید؟ در مییوارد هییای بییر دیییواتواند چ  هزینیی های داپلی، میید یسدر ر  ارتقاء دهد؟ مداپل 

ارجاال وض یت توسی شورای امنیت، آیا باز صینیت تکمیلی وجود دارد، یییا تبییدیل بیی  صییینیت ذاتییی 

توان  فت اییین صییینیت کییارآیی می های موجود در صینیت تکمیلی دیوان،شود؟ آیا بر ا ر چالشمی

توانیید از اصییل صییینیت چیی  شییرایطی میییالمللییی نییدارد؟ دیییوان در  جه  با جنایتکاران بینادر موالزق را  

تکمیلی بودن پیروی نکند؟ در پصوص پرونده قیی ا ی، تقابییل صییینیت تکمیلییی و ذاتییی دیییوان بیی  چیی  

شییود یییا صییینیت ینیت تکمیلییی دیییوان میییباشد؟ آیا رسید ی ب  پرونده ق ا ی مشمول صیی صورت می

________________________________________________________________ 

1- Inaction 
2- Inability 
3- Unwillingness  

 شود  ها اشاره میدر ادام  ب  این پرونده -4
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ینیت ذاتییی رسییید ی بیی  جییرائم قیی ا ی رد اعترا  دولت لیبی توسی دیوان مبنی بر عدق ص  لی؟ علذات

بر همین اساس، ابتدا پش از اشاره ب  مفهییوق صییینیت ذاتییی و تکمیلییی دیییوان، بیی  علییت وضییع     چیست؟

های رونده شود  سپش، اجماالً با بررسی برپی از پمیصینیت تکمیلی برای دیوان و ناکارآمدی آن اشاره 

ت ار  صینیت میییان محییاکم داپلییی و دیییوان را نشییان   ل مطرون  در دیوان، ک  عینی و مبتی بودن مسئ

شود و در ادامیی  دهد، ب   رایش دیوان از صینیت تکمیلی ب  سمت اعمال صینیت ذاتی پرداپت  میمی

 دهیم قرار میسی ربررد ب  طور پاص در رسید ی ب  پرونده ق ا ی موجوان  مختلف این ت ار  را 

 

 روش و پیشینه پژوهش
 شناسی پژوهشروش

تحقیقات بنیادی نرری قرار دارد و  ۀ پژوهش ناضر ک  ب  دلیل دارا بودن ماهیت نقوقی و سیاسی، در زمر 

الملییل عمییومی و علییوق الملییل، نقییوق بییینبییینزایای نقوق جتوان آن را در  روه مطال ات میان رشت می

این تحقیل بنا بیی  ماهیییت نرییری آن، از نییوال منییابع اسیینادی و   ۀ ل ا، منابع مورد استفاد   نجاندسیاسی است  

 ای است کتابخان 
 پیشینه پژوهش

  راوانییی بیی   رد  در این مدت کت  و مقییاالت  المللی مینزدیال ب  دو ده  از تأسیش دیوان کیفری بین 

ا این نال، تاکنون بررسی عملکییرد دیییوان بیی  باست  های  ارسی و انگلیسی در این نوزه نگاشت  شده زبان

 ران قرار نگر ت  اسییت و تنهییا جامع پژوهش  ۀتقابل صینیت تکمیلی و ذاتی مورد مطال ویژه در موضوال  

 اند های دیوان پرداپت م دود نویسند انی اجماالً ب  بررسی صینیت

المللییی« ضییمن اشییاره بیی  نیفییری بیی   در کتاب پییود تحییت عنییوان »صییینیت دیییوان کی2013)  طهماسبی 

داپییل در صییینیت دیییوان   جرائم یری صینیت دیوان و اصول ناکم بر آن، ب  تشری   های شکلزمین 

أملی بییر اعمییال صییینیت تحییت عنییوان »تیی   ۀ  در مقال2016و موسوی م ا  )  پورجانی    اشاره نموده است 

ت« ب  این موضوال اشاره نموده اسییت کیی  بلی مثها با نگاهی بر صینیت تکمیتکمیلی در عدق اقداق دولت

یال ت ریف مناس  و دقیقی از اصل صینیت تکمیلی ارائ  نکرده است   المللیبیناساسنام  دیوان کیفری  

در پصییوص وضیی یت     باشییند یلییی میییو نویسند ان در صدد بررسی ضوابی اعمال اصییل صییینیت تکم

اند  ب  عنییوان نمونیی ، صر اً از بٌ د سیاسی پرداپت  رن کشودولت لیبی نیز نویسند ان مت ددی ب  تحوالت ای

 ، »شورای 2011)   »تحوالت لیبی و دکترین مسئولیت نمایت« و نیز طباطبایی2013)  داداندیش  توان ب می

 رامی در لیبی: نمایت از  یرنرامیان و ایجاد منطق  ممنوع  پروازی«، اشاره کرد امنیت و مداپل  ن
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المللییی؛ تقابییل عییدالت یت تکمیلی داد ییاه کیفییری بییین  پود تحت عنوان »صینلر مقا  د2003بنزینگ )

لییی و المللی میان ناکمیت دولت و مبارزه با مصونیت از مجازات« ضییمن تبییین صییینیت تکمیکیفری بین

بیان مقررات پ یرش پرونده در دیوان ب  این موضوال اشاره کرده است ک  صینیت تکمیلی در عین نییال 

شناسید اما ب  دلیل وابستگی ب  قدرت کشورهای عضو در مبارزه بییا ها را ب  رسمیت میدولت  تناکمیک   

نییوان »عییدق مو قیییت   در پییژوهش پییود تحییت ع2013آنییا بیشییا  )   ق را نییدارد کیفری کارآمییدی الزبی

ت یی وضیی المللی کیفری ب  دنبال چالش پ یرش وض یت لیبی« بررسیی صینیت تکمیلی: آینده داد اه بین

دانیید  ضییمن اینکیی  بییا دولت لیبی در دیوان را یال آزمون برای ایجاد روی  مرتبی با صینیت تکمیلی مییی

یت را در برپییورد بییا مجییرمین های اصل صییینیت تکمیلییی، ناکارآمییدی اییین صییینحدودیتاشاره ب  م

دیوان کیفری  تصینیتحت عنوان »مشکیت   ۀ  در مقال2013چودوری )  کند المللی تبین میجنایات بین

وابست  بییودن قییدرت دیییوان بیی   ازجمل های صینیت دیوان  با بررسی مقررات اساسنام ، چالشالمللی«  بین

آنچ  ا ر   رت اجرایی دیوان را مورد بررسی قرار داده است های عضو و نیز نداشتن قدهای دولتهمکاری

های دیوان محدود نشییده ب  بررسی صینیت ا  تنهسازد این است ک ناضر را از تمامی آ ار  وق متمایز می

تییر، ضییمن تشییری  چگییونگی ایجییاد تقابییل میییان صییینیت ذاتییی و جامعبلک  تیش شده است از منرری  

های صینیت تکمیلی با توج  ب  پرونده سیف االسیق ق ا ی بیییان  ییردد و یتتکمیلی، ایرادات و محدود

 فسیر و آ ار سیاسی عملکرد دیوان را مورد ارزیابی قرار  یرد تنحوۀ در نهایت با توج  ب  مقررات اساسنام  

 

 المللی برای عبور از سد صالحیت تکمیلیتمایل دیوان کیفری بین

 2007وان، صینیت دیییوان را بیی  چییالش کشییید، دولییت کنیییا بییود؛ در سییال  اولین بار ک  دولت عضو دی 

ک  در نهایت منجر ب  کشت  و زپمییی شییدن  دود آمهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ب  وجدر یری

کیی  در نییال انجییاق نفر، شد  دولییت کنیییا بییا اییین اسییتدالل    000/600ها هزار نفر وکوچ اجباری بیش از  ده 

 17 ۀ   ماد1دیوان باید پیش از مداپل ،  رصت آزادی عمل ب  وی دهد ب  استناد بند الف )تحقیقات است و  

کیی  دولت کنیا است و از این منرییر تییا زمییانیرسید ی ب  این پرونده با  ئولیتاعتقاد داشت ک  مس  اساسنام 

ا نییدارد  لیییکن، پردازد، دیوان نل ورود بیی  آن ردولت دارای صینیت ب  تحقیل یا ت قی  این پرونده می

ت اساسنام  ارائ  کرد ک  ب  موج  آن مسئولیت دول  17  ماده  1ش ب  مقدماتی مفهوق جدیدی از بند الف )

شود و در نهایت دید اه دولییت کنیییا مییورد پیی یرش ی صینیت ب  صر  تحقیل و ت قی  منتفی نمیادار

 (Salehi, 2018, p.671-672) د برای پود قائل ب  صینیت ذاتی شقضات دیوان قرار نگر ت و دیوان 
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مؤ ر تبییدیل  د  یرها عمیً دیوان را ب  یال نهابا اتکاء بر ناکمیت دولت  همچنین، اصل صینیت تکمیلی 

ر ییم اینکیی  اساسیینام ، بیی  قدرت و مانیید اری هییر قییانون در مکانیسییم اجییرای آن اسییت  چراک  ؛نمایدمی

انون را بر عهده دارد ولییی  اقیید نیییروی پلیییش و نیییروی مسئولیت ایجاد یال مکانیسم دائمی برای اجرای ق

ب  طور کامل بیی  همکییاری و  ندیوا باشد و در صورت عدق وجود نیروی مستقل پلیش، عملکرداجرایی می

اساسیینام  ت هیید  لیی ا، بییا وجییود اینکیی  (Chowdhury, 2003, p. 11)کمال کشورهای عضو بستگی دارد  

ها مجبور بیی  ایجییاد زمینیی  دولت  و  1های عضو نهاده استبر عهده دولتعامی را مبنی بر همکاری با دیوان  

بیی  عنییوان  ورزنیید کشورها از انجاق ت هد استنکا  می  عمیًها هستند لیکن،  قانونی برای ارائ  این همکاری

مثال، در پصوص پرونده عمرالبشیر، رئیش جمهور سودان، دیوان پش از صدور نکم جل  وی ب  اسییتناد 

ا ییراد تحویییل و  دسییتگیریدر دیییوان است بییا ساپت  مت هد را عضو  هایدولتاساسنام ، ک    89  اده م  1بند  

وی   تحویییلو  دسییتگیری  بییرای    اساسیینام عضییو  هییای  از دولییت  نماینیید،    همکاری  ستگیریدنکم    مشمول

ی کنیا، چاد، مییاالوی و جیبییوتی، کیی  ر م نضور عمرالبشیر در کشورهاعلی کرد  لیکن،همکاریتقاضای  

 ( Salehi, 2017, p.77)همگی عضو اساسنام  نیز هستند، این کشورها با دیوان همکاری نکردند  

تمایل نباشد ک  با تفسیر موسییع های اصل صینیت تکمیلی، باعث شد ک  دیوان بیایرادات و محدودیت  

ر نرر  یرد  در نالی ک  ناتوانی، عدق اقییداق و عییدق از صینیت تکمیلی عمیً برای پود صینیت ذاتی د

یخی رونیید تییدوین اساسیینام  نیییز رسی تییاتمایل باید در مفهوق مضیل و ن  در مفهوق موسع، تفسیر شود  برر

نییویش پیییش  چراکیی مؤید ضرورت تفسیر مضیل و اعتقاد ب  نصری بودن موارد مزبور در اساسنام  اسییت؛  

ملل تهی  کرده بود؛ س  مییورد یییاد شییده وجییود نداشییت و ب ییدها در جریییان المتنی ک  کمیسیون نقوق بین

  ( Khaleghi & Mazaheri, 2012, p.161)م اکرات کنفرانش رق در اساسنام  درج  ردید  
ها با تفسیر موسع از صینیت تکمیلی عمیً برای پود صییینیت دلیل این ادعا ک  دیوان در اکثر پرونده    

های ک  تقابل صینیت ذاتییی و تکمیلییی میییان دیییوان و این است ک ؛ در بیشتر پرونده ذاتی در نرر  ر ت  

-توسل ب  تفسیر، رسید ی داپلی را نامناس  یا ناکارآمد می اایت بمحاکم ملی وجود داشت دیوان، در نه

 داند و برای پود قائل ب  صینیت ذاتی شد 

________________________________________________________________ 

های عضو و  یر دولت،  صل نهم اساسنام  دیوان مرتباً بین شودالمللی و م اضدت قضایی مربو  میدر تماق موضوعاتی ک  ب  همکاری بین  -1

المللیی بنیا بی  ای بیینضو هستند  اساسنام ، همچون م اهیدههای عدولتعضو تمایز قائل شده است  مخاط  ت هدات مندرج در اساسنام   قی  

  Ardebil, 2007, p. 20کند  )های  یر عضو هیچ تکلیفی ایجاد نمیقاعده نسبی بودن آ ار نقوقی م اهدات، برای دولت
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هییا و دیییوان در های دیگییری کیی  میییان دولییتاز پرونده  ا زون بر پرونده دولت کنیا، ک  پیشتر اشاره شد،   

تییی  ییرایش داشییت  انیت ذپصوص صینیت رسید ی ت ار  وجود دارد و دیوان ب  سمت اعمال صییی

-توان ب  ارجاال وض یت »دار ور« توسی شورای امنیت اشاره کرد  در این پرونده پش از در یریاست، می

  و 2004سییپتامبر    18)  156قط نام  شماره    12شورای امنیت در بند  ،  2003طق  دار ور از  وری  سال  های من

کنیید  المللییی تحقیییل میییمسیییون بییینک شییکیل  در چارچوب  صل هفتم، از دبیر کل سییازمان درپواسییت ت

 سودان دولت؛  داشت اعیق پود  زارش منطق ، در از بازدید بار چند  از ب د و تشکیل کمیسیون پنج نفره 

 اجبییاری کییوچ و عنییف بیی  جم ی، شکنج ، تجاوز دست  هایقتل مرتک  آن ایتنم مورد هایه  رو و

و بییر طبییل بنیید »ب«  1593ی امنیت ب  موج  قط نام  ا، شوردو ماه پش از این  زارش .اندشده   یرنرامیان

المللی دانست و وض یت دار و اساسنام ، بحران موجود در دار و را تهدیدی علی  صل  و امنیت بین 13ماده 

ر ییم اپییتی  میییان دولییت سییودان و دیییوان در پصییوص را ب  دادستان دیوان ارجاال داد  در نهایت، علی

 (Savari, 2011, p. 255-261)پود قائل ب  صینیت ذاتی شد   ین براصینیت رسید ی، دیوا

ر ییم اپییتی  میییان دیییوان و دولییت لیبییی در پصییوص نیییز علییی  1در پرونده محمود مصییطفی الور ییالی   

نیت رسید ی، دیوان با تفسیر اصل صینیت تکمیلی، پود را صییال  بیی  رسییید ی دانسییت و ضییمن صی

همچنییین، در پرونییده انمیید هییارون و    2ک  توسی دولت لیبی شدتیل مرصدور قرار جل ، پواستار تحو

عبدالرنمن محمود نسین از مقامات کشور سودان نیییز بییا وجییود رسییید ی دیییوان و محکومیییت آنییان بیی  

مات جنایات جنگی، دولت سودان همانند پرونده عمر البشیر ناضر ب  همکاری با دیییوان نشییده و میییان اتها

 رایش دیوان ب  سمت اعمال صینیت  در صینیت رسید ی وجود دارد     ت ار  دولت سودان و دیوان

المللی مانند ادهایی بینا ر نه  چراک   ؛های سیاسی ب  دنبال داشت  باشدتواند برای پود دیوان هزین ذاتی می

ی اسییی بییرهای سیاها را نپ یرند، این اقداق چون سب  هزین ها و آراء محاکم داپلی دولتدیوان رسید ی

المللی ورای رأیییی ها برای نپ یر تن رأی محاکم بینشود آن را نخواهند پ یر ت  دالیل دولتها میدولت

تمایل دارند تا جایی ک  ممکن اسییت نییل نییاکمیتی  هااپلی پود عبارت است از؛ نخست دولتمحاکم د

________________________________________________________________ 

در لیبی را بدون محاکمی  و بی  شییوه شده داعش    ها، اعضای دستگیر الی  رمانده یال  روه نرامی در بنغازی بود ک  بنابر اعیق رسان الور  -1

ون اقیدامی در ایین زمینی  الور الی، دولت لیبی تیاکن مرسوق پود در عراق و سوری  اعداق کرده است  با وجود درپواست دیوان برای تحویل

  http://www.icicl.org/details.asp?id=482است ) صورت نپ یر ت 

 etails.asp?id=482cicl.org/dhttp://www.iبر ر ت  از سایت  -2
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دوق اینک  رهبییران  ردوم ((Cryer, 2006, p. 982پود ک  منبع قدرت آنها است را با کسی شریال نکنند  

هییا شییوند  دولییتها برای نفظ منا ع ملی و امنیت ملی پود در مواردی ب   زین  نرییامی متوسییل میییدولت

میان آنها در صورت نیاز ب  زور، بترسییند و نگییران ت یقیی  کیفییری باشییند  مداران و نراپواهند سیاستنمی

 یییرد المللی قییرار میییاز زور تحت ت قی  بین ه ستفادرهبر سیاسی و  رد نرامی ا ر تصور کند در صورت ا

پطییر قییرار  یییرد   ممکن است انتیا  کند و از این طریل امنیت آن کشور و یا بقییای نرییاق سیاسییی آن در
(Ibid, 984) 
های عضییو و چیی  ا زون بر این، توس   قلمرو صینیت دیوان سب  هجوق انتقادها و  شار از سوی دولت   

هییا را یت در اساسنام  بشود  الزق ب  ذکر است از علل عدق همکاری توسی دولییتواز عضبسا پروج آنان  

کیی  یییال کننیید )بیی  ویییژه، وقتیییمیقدامات دیوان را سیاسی قلمداد توان اینگون  استنبا  نمود ک   الباً امی

بو  ب  روان مشود  و از آنجایی ک  بیشترین پرونده در دیوض یت توسی شورای امنیت ب  دیوان ارجاال می

سیییاه  ۀ های مطرح شده نزد دیییوان را در عمییل محییدود بیی  قییارآ ریقا است  دول آ ریقایی ک  وض یت  ۀ قار

اند، تردیدهای جدی نسبت ب  اسییتقیل و ت  شار قرار  ر ت اند و برای دستگیری و تحویل متهمان تحیا ت 

انیید و مییدعی تبییانی و توطئیی  رح کرده طرا م های مبنی بر سیاسی کاری دیوانطر ی دیوان دارند و زمزم بی

هییای کند نکومتاند و نزب کنگره ملی آ ریقا بر این باور است ک  دیوان تیش میآ ریقا شده   ۀ علی  قار

اعتمییادی بیی  دیییوان، در صییدد  بات کند  دول آ ریقایی نیز با ابتنای ب  همین بیییقایی را بیکشورهای آ ری

الملییل برآمییده و آن های  انش نقوق بینمرتکبین نقض  ۀبرای محاکم  یقاییایجاد نهاد قضایی مستقل آ ر

 Ramezani) بییا نییاق »محییاکم آ ریقییایی  ییوق ال ییاده« در سیینگال بنییا نهادنیید  2013 ورییی   8را رسییماً در 

Ghavamabadi & Bahmaei, 2017, p.2) ای از توسیی   صییینیت االسیق ق ا ی نیییز نمونیی پرونده سیف

 شود دام  ب  آن اشاره میا  در دیوان است ک 

 

 بررسی صالحیت ذاتی دیوان در موارد ارجاع توسط شورای امنیت با نگاهی به پرونده لیبی

هییای عضییو اساسیینام  و  ییاهی بیی  اعتبییار اپتیییار تبار عضییویت دولییتاعمال صینیت دیوان،  اهی ب  اع  

 است ک  جرق در قلمرو دولت  ممکن  شورای امنیت است  در نالت نخست، اعمال صینیت دیوان زمانی

را تنها ها ارتکاب یا ت  باشد اما دیوان اعتبار صینیت پود عضو اساسنام  یا توسی اتباال یکی از این دولت

کند، بلک  نالت دوق زمانی است ک  شورای امنیت وض یت ناوی جنایات ها کس  نمیتاز عضویت دول

ارجییاال وضیی یت لیبییی و بررسییی  (Tahmasebi, 2009, p. 23)دهیید  مشمول صینیت دیوان را ارجاال می
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اساسیینام   13پرونده ق ا ی در دیوان، ناصل استفاده شورای امنیت از اپتیارات پییود طبییل بنیید »ب« مییاده 

 1ده است بو

سییال  سییرهنگ م مییر   42های مردمی برای پایییان دادن بیی  نکومییت  کشور لیبی، با پیزش  2011از  وری     

از اعتراضات اولی ، تراهرات باال  ر ت و ب  سرعت ب  پشونت کشیده شد  این امر   د  پشق ا ی، مواج  ش

ارتییش لیبییی و پیوسییتن آنهییا بیی    یج  رویگردانی ا راد در دولت وناشی از سرکوب شدید تراهرات و نیز نت

اییین   Dadandish, 2013, p. 178)در اییین کشییور بییود   "شورای ملییی انتقییالی موقییت"مخالفین و تشکیل 

ا و اوج  یری پشونت نیروهای ق ا ی باعث کشت  شدن شمار زیادی از  یر نرامیان شد و ضمن ه یریرد

المللی  انمان شدند، این مسائل واکنش جام   بینپها، ت داد زیادی بیتخری  اماکن مسکونی و زیر ساپت

بییا 1970صییوی  قط نامیی  تبییا  2011 وری  سال    26داشت و شورای امنیت در اولین اقداق پود در    را در پی

 2منشور بر ضد رژیم لیبی اتخاذ نمود  یکی از این اقییدامات 41اتفاق آراء تصمیمات مت ددی بر اساس ماده 

در اجرای  صل هفتم منشور سازمان ملل متحد وض یت لیبی را از مصادیل نقض   این بود ک  شورای امنیت

اساسیینام ، بیی  دیییوان ارجییاال نمییود   13»ب« مییاده  داس بنیی المللییی دانسییت  و آن را بییر اسیی صل  و امنیت بییین
(Tahmasebi, 2009, p.148) 
لیکن، در این پرونییده نیییز کند   ا رچ  دیوان براساس ارجاال شورای امنیت ب  وض یت لیبی رسید ی می   

ت یاولو دیوان باید طبل مقررات اساسنام  بررسی کند ک  آیا صینیت رسید ی ب  پرونده ق ا ی را دارد تا

هییای رسید ی ب  این پرونده را ب  پود اپتصاص دهد  این ا بات تقدق در صییینیت ممکیین اسییت چییالش

منشییور  25رت دیگییر، هرچنیید بیی  موجیی  مییاده بیی  عبییاstahn, 2012, p. 33) )جدیدی را ب  وجود آورد  

ییین تصییمیم ایکن،  سازمان ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تماق عضو سازمان ملل الزامی است  لیی 

آور نیست و دیوان تنها در چارچوب اساسنام  ملییزق بیی  ملل الزاق  المللی مستقل از سازمانبرای نهادهای بین

اساسنام ، باید اطمینان ناصل نماید کیی  نسییبت بیی  موضییوال و   19بل ماده  شورای امنیت است و ط  تب یت از

________________________________________________________________ 

مایید، چنانچی : اعمیال ن 5تواند مطابل مقررات این اساسنام  صینیت پود را نسبت ب  جنایات م کور درمادۀ اساسنام : »دیوان می  13ماده    -1

ارجیاال  بی  دادسیتان 14ارتکاب یا ت  است، بی  موجی  میاده  رسد یمی را ک  در آن یال یا چند جنایت ب  نرر یال دولت عضو وض یت -الف

منشور ملیل متحید بی   7رسد ارتکاب یا ت  است، ب  موج   صل شورای امنیت وض یتی را ک  درآن یال یا چند جنایت ب  نرر می  -نماید  ب

 در مورد آن جنایت شروال نموده باشد « 15را ب  موج  مادۀ دادستان تحقیقاتی  -ان ارجاال نماید  جدادست

 -2ممنوعیت سفر پارجی برپی از مقامات لیبی  -2تحریم تسلیحاتی لیبی  -1ای امنیت عبارت بود از؛ شور 1970   های قط نامسایر محوره  -1

 ها و اجرای قط نام  ریمای برای نرارت بر تحکمیت  شیتأس -4ی های ا راد وابست  ب  نراق لیبانسداد دارایی
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 (Tahmasebi, 2009, p. 334)دارد   تصینیوض یتی ک  توسی شورای امنیت ب  آن ارجاال شده است، 

 ازجملیی االجییرا بییودن قواعیید آن ل ا، در مورد ارجاال وض یت دولت لیبی، رعایت مقررات اساسنام  و الزق

 دعوا و مبانث مربو  ب  صینیت تکمیلی الزامی است  قابلیت پ یرش

 
 المللیپرونده سیف االسالم قذافی در دیوان کیفری بین

دادسییتان وقییت دیییوان، اعیییق نمییود کیی   1لییوییش مورنییو اکییامپو،ورای امنیت، آقای شواست  در پی درپ  

محمیید قیی ا ی، برپییی از مردمییی توسییی  انجاق یا ت  در سرکوب اعتراضییات جرائمتحقیقات در پصوص 

بییا اییین  (Tabatabai, 2010, p.187) .آ ییاز نمییود علییی  بشییریت جییرائم رزندان و وابستگان وی را با اتهاق 

 27االسیییق قیی ا ی و عبییداو السنوسییی در تییاریخ نفر؛ محمد ق ا ی، سیییفنکم دستگیری س      ضی  ک تو

ی  پرونده سیییف االسیییق قیی ا ی، در تییاریخ صادر شد  در مورد عبداو السنوسی دیوان، برپ 2011ژوئن  

نییوامبر  22تاریخ  یز دراعیق کرد  پرونده علی  محمد ق ا ی ن  پ یرشقابلپرونده وی را  یر    2013اکتبر    11

 رزنیید وی )سیییف  ۀ   لیییکن، رسییید ی بیی  پرونیید2مخالفییان مختومیی  شیید  ب  علت کشتن او ب  دسییت  2011

در این میان، شییورای ملییی انتقییالی لیبییی، قیی ا ی را در نییالی کیی  االسیق  کماکان در دست بررسی است   

 2011  ییی  ور 19لیبییی در تییاریخ  ب  ربکوشید ب  نیجر بگریزد در نزدیکی شهر بیابانی اوباری در جنومی

وزیر دولت موقت لیبی و محمیید ال یقییی دستگیر کرد  پش از دستگیری ق ا ی، عبدالرنیم الکی ، نخست

اند ک  قصد دارند ق ا ی را در داد اهی در کشییور لیبییی محاکمیی  ری لیبی اعیق کرده وزیر موقت داد ست

ار ، دادسییتان دیییوان و نهادهییای نقییوق بشییری پواسییتااروپیی    این در نالی است ک  مقامات اتحادییی 3کنند

 رزنیید  المللییی در رونیید محاکمیی هییای بینتحویل او ب  دیوان یا همکاری شورای ملی انتقالی لیبی با داد اه 

ق ا ی هستند  لیکن، عبدالرنیم الکی  درپواست تحویل ق ا ی ب  دیییوان را رد کییرد و در اییین پصییوص 

________________________________________________________________ 

3-  Luis Moreno-Ocampo 
4- See International Criminal Court, Situation in Libya: available at: (https://www.icc-cpi.int/libya) 

ود و مت هد  ردید ک  در زمین  ای ب  دادستان دیوان ارسال نمنام   ی، قبل از سقو  م مر ق ا ی، شورای انتقالی ملی لیب2011  لیآورالبت ، در    -1

در مقابل نیز انترار داشت ک  جام   جهانی همانطور ک  در اساسنام  داد اه   مل آورد، ومحاکم  و استرداد مجرمین با این داد اه همکاری ب  ع

دالن  انجاق دهند و عدالت اتخاذ  ردیده است، محاکمات ب  صورت عاشورای امنیت ک  در ذیل  صل هفتم منشور ملل متحد  1970قط نام   و 

      .311Faria, 2015, pکیفری در نل مجرمین ب  اجرا درآورند  )
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  اریم ولی این نل ملت ماست ک  او را در اینجا محاکمیی  المللی انتراق میناق بیاظهار داشت؛ ما ب  انک

   1جنایتکاران جنگی ر تار پواهد شد ن  برپورد باهای اسیق در زمیکنیم و با سیف االسیق بر اساس آموزه 

بیی   وناپت مجرق شیی   2011های سال  سرانجاق، داد اه لیبی ق ا ی را ب  دلیل شرکت در سرکوب اعترا    

اعیق شد وی براسییاس قییانون عفییوی کیی  در پارلمییان طبییرق در  2017اما در ماه ژوئن  ؛  اعداق محکوق کرد

ژوئیین   27با وجود صدور نکم بازداشت قیی ا ی در          2تشرق لیبی تصوی  شد مورد عفو قرار  ر ت  اس

ختلییف سییرزمین لیبییی، منقییا  قتل و آزار و شکنج  در   ازجمل ب  اتهاق ارتکاب جنایت علی  بشریت    2011

امییا  3)الییف  و )ح ، 7غازی، مصرات ، طرابلش و دیگر شهرهای همسای ، بر طبل بند نخست ماده  بویژه در بن

ترین مییانع در رسییید ی بیی  اییین است  مهم ب  دیوان تحویل نداده   را جهت محاکم   تاکنون دولت لیبی وی

ی دیوان با دولت لیبی است ک  در مبحث ب دی لتکمی  های اعمال صینیتپرونده ناشی از اپتی  ضابط 

 شود ب  جوان  این ت ار  پرداپت  می

 
 ف االسالم قذافی  دالیل دیوان برای عبور از صالحیت تکمیلی در پرونده سی

ارجاال وض یت لیبی توسی شورای امنیت و مت اقباً مداپل  دیوان، نخسییتین مییورد در دیییوان اسییت کیی  بییا   

المللییی   این ارجاال در ابتدا ب  عنییوان یییال پیییروزی بییرای عییدالت بییینبود  همراه   4تنمای  مفهوق مسئولیت

عملکرد دیوان در قبال این ارجاال   چراک د   مطرح شد اما در عین نال دیوان را در موق یت نساسی قرار دا

ظ این لحیی ها و مشکیت پاص پود را ب  همراه دارد  بییدنشانگر آن بود ک  ارجاعات شورای امنیت چالش

مرتبی با؛ تفسیر تکمیلی بودن صییینیت دیییوان، ارتبییا    ۀ ک  این موضوال مسائل قانونی و سیاسی نل نشد

مچنییین اهمیییت رونیید محاکمیی  تحییت قواعیید قابلیییت پیی یرش هییا و هبین اصل تکمیلی و همکاری دولییت

 ییرد بییرای   حصییر بیی البتیی  وضیی یت لیبییی،  رصییتی منstahn, 2012, p. 325) )کند  اساسنام ، را آشکار می

________________________________________________________________ 

 https://fa.wikipedia.orgبر ر ت  از سایت  -2

 http://www.irna.ir   بر ر ت  از سایت -3
4- See International Criminal Court, Situation in Libya: available at  (https://www.icc-

cpi.int//libya/gaddafI/Pages/selected-records.aspxcase=ICC) 

المللیی مداپلی  و ناکمییت از سوی کمیسیون بین 2001ای ک  در سال دید در نقوق بین الملل است  نرری ای جنرری مسئولیت نمایت،    -5

المللیی زدند  ب  موج  این نرری ، جام   بیین د ییتأ بر آن مهر 2005ان در کنفرانش سپتامبر    منتشر شد و سران کشورهای جهICISSدولت )

تفاوت بمانید بلکی  بی تواند ینم، در کشوری ک  دولتش قادر ب  جلو یری از آن نیست، ن  تنها ه نقوق بشرزدایی و نقض  ستردنسبت ب  نسل

  Asgari, 2017, p. 16است  ) المللیمشترک هم  کشورها و جام   بین در نگرش جدید، نفظ و صیانت از نقوق بشر، مسئولیت
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ی ب  دیوان ارائ  داد؛ زیرا تصمیم دیوان در این مییورد نیی  تنهییا بییر نحییوه نگییاه یییال رسید ی ب  مسئل  ناتوان

مشی دیوان در رابطیی    ارد، بلک  ممکن است بر پیمرنون در آینده تأ یر می کشور در مورد ت قی  یال

 ,Pitts)بگ ارد     ریتأ های صینیتدار، نیز تا دولبا اصل تکمیلی بودن صینیت و در نهایت، رابط  دیوان ب

2013. P. 1293) 
 17ا توجیی  بیی  مییاده اعمال صینیت تکمیلی دیوان، در رسید ی ب  پرونده قیی ا ی، بیی   ۀدر پصوص ضابط  

توان ب  دو عنصر اساسی عدق تمایل و عدق توانایی اشاره کرد  بدین لحاظ و با توج  ب  مفهوق اساسنام ، می

هییای تواند صینیت پود را اعمال کند ک  داد ییاه لی بودن صینیت«، دیوان تنها زمانی میی»تکم  کلیدی

کنند، پرونییده در های ملی اقداق مؤ ر میاردی ک  داد اه ملی تمایل یا قادر ب  انجاق محاکم  نباشد و در مو

در دیییوان در  یبیی یت لیدر پصوص بررسی وض  (p. 511) Schabas ,2007,« است پ یرشقابلدیوان » یر

پرونییده وی را  2014جییوالی  24پصوص پرونده عبداو السنوسی داد اه تجدیدنرر در نهایییت در تییاریخ  

ان اعیق کرد  با وجود این، دیوان بیی  ر ییم اتهامییات مشییترک علییی  سیییف االسیییق در دیو  پ یرشقابل یر  

را ب  علت عدق توانایی در رسید ی ب    یبیولت لد  17)الف  ماده    1ق ا ی و عبداو السنوسی، مستند ب  بند  

»عدق توانییایی«  اساسنام ، م یار 17ماده  3با توج  ب  بند    1تحقیقات و دادرسی، صال  ب  رسید ی ندانست 

توان ب  این صورت تحلیل و بررسی نمود ک  اقییداق لیبی در رسید ی و ارجاال پرونده ق ا ی ب  دیوان را می

ن محاکم داپلی لیبی در رسید ی ب  پرونده ق ا ی امن نبودن این کشور بییرای تسن  ندادیوان نسبت ب  صال

ونده عبییداو السنوسییی بیییانگر اییین امییر بییود کیی  محاکم  ق ا ی بود  در نالی ک  تصمیم دیوان در مورد پر

  محاکمیی دولت لیبی نسبت ب  اتهامات وی ک  همان اتهامات سیف االسیق ق ا ی بود، توانایی رسییید ی و 

 را دارد 

ا زون بر امن نبود کشور لیبی، دیگر دالیل دیوان در پصوص پ یرش پرونده ق ا ی این بود کیی ؛ دولییت   

زیییرا از توانییایی الزق بییرای دسییتگیری و انتقییال وی بیی  ؛ حقیییل و محاکمیی  وی نیسییتلیبی قادر بیی  انجییاق ت

نمایت از شییهود، برپییوردار نیسییت   زو نی  بازداشتگاه دولتی و همچنین توانایی استماال شهادت شهود الزق

د در توانیی وسی میسان، دیوان تصمیم  ر ت ک  ق ا ی باید توسی دیوان محاکم  شود، اما عبداو السنبدین

ها برپییی اظهییار داشییتند کیی  های مختلف دیوان راجع ب  این پرونده لیبی محاکم  شود  در ارزیابی استدالل

مرتک  آن با هم تفاوت دارد ب  این صورت ک  اتهامییات علییی    تاجنای  این دو پرونده از جهت  سترد ی

________________________________________________________________ 

1- See International Criminal Court, Situation in Libya: available at: (https://www.icc-cpi.int/libya/) 
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ای دارد، ک  شامل جنایات ارتکییابی در طییرابلش، بنغییازی، درنیی  و  ا ی دامن  جغرا یایی و زمانی  سترده ق

او السنوسی مربو  ب  ر تارهایی است ک  تنها در جریان سییرکوب طبرق اتفاق ا تاده است ولی پرونده عبد

مورد نیاز در هر کداق متفاوت   تراهرات در بنغازی رخ داد  ب  این ترتی ، میزان و کیفیت شواهد و مدارک

  (Ferstman, 2014, pp. 3-4)است  
ند؛ مبارزه برای قدرت در لیبییی دااز دیگر دالیلی ک  دیوان پود را صال  ب  رسید ی ب  پرونده ق ا ی می  

های م اصر برشمرد ب  ویییژه همییراه بییا جنییگ داپلییی کیی  باعییث توان آن را بخشی از سیاستاست ک  می

های داپلی و تهدید دائمی دولت اسیمی شده اسییت  همچنییین، مطال ییات مختلفییی در جابجاییبسیاری از  

المللییی داد سییتری و لملییل، سییازمان بیییناپصوص پرونده ق ا ی صورت  ر ت  است و سییازمان عفییو بییین

صییادر  هایی مبنی بر محکوق نمودن دولت لیبی بر محاکم  سیف االسیق ق ا یبان نقوق بشر نیز بیانی دیده 

اوالً؛   چراکیی رسد دولت لیبی توانایی رسید ی ب  پرونده قیی ا ی را دارد   با وجود این، ب  نرر می    1نمودند 

   انیاً؛ با توجیی  بیی  اساسیینام ، 2بش کردنداعیق آتش  2015طرابلش در ماه ژانوی   ارتش لیبی و شب  نرامیان  

و ن  نسبت ب  نتیج ، بنابراین کا ی است کیی  دولییت   ها ب  همکاری با دیوان نسبت ب  ر تار استت هد دولت

رت  ر ت  لیبی نشان دهد ک  واق اً در نال تحقیل و بررسی پرونده است  همین موضوال هم از اقدامات صو

قیی ا ی را در نییالی کیی    2011   ییی  ور  19سییان کیی  در تییاریخ  توسی دولت لیبی قابل برداشت اسییت  بییدین

دیکی شهر بیابانی اوباری در جنییوب  ییرب لیبییی دسییتگیر کییرد  همچنییین، کوشید ب  نیجر بگریزد در نزمی

، 2011نوامبر  23ساد، در تاریخ تحقیقات در مورد جرائم ق ا ی را ب  طور ویژه در رابط  با جنایات مالی و  

تصمیم  ر ت  شد این تحقیقییات نسییبت بیی  جنایییات علییی  بشییریت   2011دسامبر    17آ از نموده است و در  

، دادستان کل تحقیقاتی را شییامل مصییانب  بییا شییاهدان 2012ژانوی     8ک  در    ای ون ب اده شود    سترش د

جدی ک  توسییی وی   جرائمتکمیل پرونده راجع ب     )ندود پنجاه شاهد  و جمع آوری شواهد دیگر، برای

ایش ارائیی  در جریان انقیب انجاق شده است آ از کرده است  لیبی شواهد مسییتند را در نمایییت از ادعاهیی 

________________________________________________________________ 

1- See Chris Stephen, Saif Al-Islam sentenced to death by court in Libya, in the guardian, July, 28, 

2015, available at http:/ /www. theguardian.com/ world/2015/jul/28/saif-alislam-sentenced-death-by 

court-in-libya-gaddafi-son. 
2- See bbc news, libya profile – Timeline, in bbc news website, February, 16, 2015, available at 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13755445. 
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دهد و نتی دیوان را برای  رستادن یال نماینده ب  طرابلش برای مشاهده و بررسی کییل پرونییده دعییوت می

  1کند می

م یییار عییدق نییاتوانی در   ۀ صر  نرر از استدالت سیاسی، دولت لیبی ب  ندرت دربار  الزق ب  ذکر است ک   

دیوان نیز در قبال اقدامات دولت لیبی نسبت بیی   ت قی  و رسید ی ب  پرونده ق ا ی اظهارنرر کرد  دادستان

نرر م یییار رسید ی ب  پرونده ق ا ی، کمتر ب  م یار م کور پرداپت  است  لیکن، در نهایت، داد اه تجدید  

عدق توانایی دولت لیبی ب  رسید ی و محاکم  ق ا ی را مبنای پیی یرش پرونییده در دیییوان در نرییر  ر ییت  

(Pitts, 2013, p. 1292 )   با وجود اینک  دیوان، دولت لیبی را صال  ب  رسید ی ب  جییرائم قیی ا ی ندانسییت

وج  ب  دستگیری قیی ا ی و تحقیقییات است، اما دولت لیبی م تقد است صینیت دیوان تکمیلی است و با ت

 وی، صال  ب  رسید ی ب  پرونده است   جرائمصورت  ر ت  راجع ب  

 
 تعیین صالحیت پرونده سیف االسالم قذافی تعارض دیوان و دولت لیبی در

آید و هر یییال از داپلی ب  وجود    ۀالمللی و یال محکمصینیت موازی ممکن است بین یال مرجع بین  

ا صال  ب  رسید ی بدانند  در این زمین  دو نرییر کلییی قابییل طییرح اسییت؛ نرییر اول، پیی یرش محاکم پود ر

المللی و رر دوق، قبول صینیت همزمان دو مرجع قضایی بینالمللی و نبرتری و تقدق صینیت مراجع بین

الت، در این ن (Momeni, 2014, p. 174) ملی و قائل شدن نل تقدق رسید ی برای یکی از آن دو است 

المللی و محییاکم ملییی شود این است ک  مسئل  صینیت موازی بین دیوان کیفری بینسؤالی ک  مطرح می

ها مانع در امور داپلی دولت  مداپل عدقاز نقوقدانان بر این باورند ک  اصل    چگون  باید نل شود؟ برپی

المللی نقض شییود  در ع بینهای داپلی ملی توسی مراجاز آن است ک  مقررات مربو  ب  اعمال صینیت

ی الملییل، برتییر از قواعیید نقییوق داپلیی المللی نیز م تقدند ک  قواعد نقوق بییینمقابل،  ال  نقوقدانان بین

بایسییت بیی  نفییع قواعیید الملل و قواعد ملی همواره میییهاست و هر ون  ت ار  بین قواعد نقوق بیندولت

 (Foroughi, 2017, p. 273)الملل نل شود  نقوق بین

با وجود این، شاید بتوان اظهار داشت با توجیی  بیی  عفییو قیی ا ی ب یید از محاکمیی  وی، م یارهییای اصییول      

تواند از دالیلی باشد ک  دیوان صینیت تکمیلی محاکم الملل میط  نقوق بیندادرسی شناپت  شده در س

مصون نگ  داشتن  رد از عییدالت  اساسنام  ب  17)الف  ماده  2بند  چراک دولت لیبی را ب  رسمیت نشناسد، 

________________________________________________________________ 

1- See International Criminal Court, Situation in Libya: available at (https://www.icc-

cpi.int//libya/gaddafI/Pages/selected-records.aspxcase=ICC) 
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 & Pichon ) تواند در قال  عفو و یا مصونیت در داپل نراق قضایی ملی صورت بپ یرد اشاره دارد ک  می

Jakob, 2008, p. 202)  ا رچ ، در این نالت درپواست تسلیم ق ا ی از سوی دیوان ممکن است مخالف

اساسیینام  مییانع از  17شود ک  آنچ  بر اساس مییاده شی میقانون دولت لیبی تلقی شود  این مشکل از آنجا نا

هییای یییال کشییور د ییاه رسید ی دیوان است انجاق تحقیقات یا محاکم  در مورد شخص مییورد نرییر در دا

تییوان  فییت کیی  صال  است و ن  اعطای عفو یا بخشود ی ب  وی در کشور دیگر  برای نل این مشکل می

شود و مانع ی مانع ت قی  یا مجازات  رد در نراق داپلی آن میاعطای عفو یا بخشود ی در یال کشور  ق

 (Sadeghi, 2015, p.239) تسلیم  رد ب  دیوان نخواهد شد 

دارد: »یییال موضییوال در محییدوده صییینیت اساسنام  ک  بیان می 17)ج  ماده  2ین، با توج  ب  بند  همچن   

باشد و بیی  نحییوی صییورت  یییرد کیی  بییا قصیید  دیوان است مگر اینک  رسید ی ملی ناعادالن  و  یر مستقل

یی اجرای عدالت نسبت ب  شخص مییورد نرییر مغییایرت داشییت  باشیید«  در نتیجیی  ا ییر در دولییت لیبییی شییرا

با قصد اجرای عدالت نسییبت بیی   مسئل دشوارتری برای محکومیت ق ا ی مطرح باشد، با توج  ب  اینک  این 

تییوان عییدق تمایییل را ب  سخن دیگر صر اً در جییایی مییی  وی مغایرت ندارد، عدق تمایل مطرح نخواهد شد 

 ,Stegmiller & Ignaz). تری برای محکومیت  رد مطرح باشدتشخیص داد ک  در سط  ملی شرایی آسان

 2013, p. 475)  

 

  گیرینتیجه

تییرین موضییوال مییورد اپییتی  در ب  دلیل ارتبا  تنگاتنگ میان ناکمیت ملی و صینیت کیفری، مهییم   

های چگونگی اعمال صییینیت راجع ب  صینیت موضوعی و شیوه   مسئل المللی  یل دیوان کیفری بینتشک

منشور سازمان ملل متحد نیز آن را بیی    2ماده    7الملل کی  بند  نیقوق بن نیادیاز اصول بن  چراک دیوان بود   

از اییین چییالش،   ر ییتبرونبییرای    هییا اسییت   در امور داپلی دولت  مداپل عدقرسمیت شناپت  است اصل،  

المللییی ترین جنایییات بییینقلمرو صینیت ذاتی دیوان را محدود ب  مهم 5اساسنام  در ماده   کنند انتدوین

اعمال صینیت   ۀ جنگی، جنایات علی  بشریت و تجاوز کردند و در مورد چگونگی نحو  جرائمکشی،  لنس

ها پیرامون ناکمیت ملییی آنییان بییود  دولت دیوان، اصل صینیت تکمیلی، پاسخ اساسنام  دیوان ب  نگرانی

آن، صییینیت  این اصل صرانتاً در دیباچ  و ماده یال اساسنام  ب  رسمیت شناپت  شییده اسییت و براسییاس

اعمییال صییینیت   ۀ دیوان مکمل محاکم کیفری ملی م ر ی شده اسییت  همچنییین اساسیینام  مفهییوق و نحییو

بیی  عنییوان سییازوکارهای  19و   18،  17ا را در مییواد  تکمیلی دیوان و همچنین چگونگی قابلیت پ یرش دعو

 تشری  نموده است  مسئل های رسید ی ب  این بیان شرایی پ یرش دعوا و شیوه 
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اعمال صینیت تکمیلی، قابلیت پ یرش و تشریفات مربو  ب  آن در اساسنام  متضمن رابط  پیچیده بییین    

ک  در عمل، انییراز شییرایی آن بییا مشییکیتی همییراه   المللی استهای نقوقی ملی و دیوان کیفری بیننراق

مت اِعمییال صییینیت ک  باعث ناکارآمدی صینیت تکمیلی و  رایش دیوان ب  سیی   ای ون ب پواهد بود  

ذاتی  ردید  نمون  این مشکیت ک  منجر ب  ت ار  میان صینیت ذاتی و تکمیلی دیوان با محییاکم ملییی 

های تحت بررسییی در دیییوان مشییاهده کییرد  بییدین لحییاظ کیی  دو م یییار توان در اکثر پرونده شود را میمی

انجامیید، ت ریییف ضییوال در دیییوان میییشییدن مو  پیی یرشقابلناتوانی و عدق تمایل دولت صینیتدار ک  بیی   

آییید، ی کیی  ت ییار  صییینیت پیییش مییییهییاه مشخصی ندارد و قابل تفسیر است و دیوان در اکثییر پرونیید

کند  این نوال توس   صینیت، ا زون بر  شار و مد تلقی و در آن مداپل  میهای داپلی را ناکارآرسید ی

عدق همکاری بییا دیییوان، تهدییید کشییورها بیی  پییروج از   ازجمل های سیاسی  انتقاد ب  عملکرد دیوان، هزین 

ارجییاال المللی را برای دیییوان بیی  همییراه پواهیید داشییت  دیوان و درنتیج  کاهش اقتدار دیوان در سط  بین

ارتکابی محمیید قیی ا ی، عبییداو السنوسییی و   جرائم یت دولت لیبی توسی شورای امنیت باعث بررسی  وض

ان  ردید  پرونده محمد ق ا ی ب  دلیییل مییرگ وی مختومیی  شیید و پرونییده سیف االسیق ق ا ی توسی دیو

ررسی زوایایی عبداو السنوسی برپی  پرونده سیف االسیق ق ا ی، قابلیت پ یرش در دیوان را نداشت  ب

پرونده ق ا ی ب  پوبی تقابل میان صینیت ذاتی و تکمیلی و همچنین ناکارآمدی صینیت تکمیلی دیوان 

ان ساپت  دیوان در این پرونده با استناد ب  اینک ، ب د از انقیب لیبی ک  منجییر بیی   روپاشییی دولییت را نمای

ف االسیییق قیی ا ی را نییدارد، زیییرا قییادر بیی  محمد ق ا ی شد، دولت لیبی توانایی رسید ی بیی  پرونییده سییی

د الزق و نیییز نمایییت از دستگیری و انتقال وی ب  بازداشتگاه دولتی و همچنین توانایی استماال شهادت شهو

 شهود، برپوردار نیست  

با این نال، تصمیم دیوان مبنی بر صینیت رسید ی ب  پرونده ق ا ی ب  دلیل ناتوانی دولت لیبی پالی از   

رسد دیوان تحت تأ یر ارجاال شورای امنیت، برای پییود صییینیت رسییید ی در کال نیست و ب  نرر میاش

ات دولت لیبی همچون دستگیری ق ا ی، انجاق تحقیقات در مورد جرائم وی اقدام  چراک نرر  ر ت  است   

د ی بیی  پرونییده ب  ویژه جنایات علی  بشریت و استماال شهادت شهود بیانگر توانایی دولت لیبی بییرای رسییی

ق ا ی است  ا زون بر این، دیوان صینیت تکمیلی و توانایی دولت لیبی را در رسید ی ب  پرونییده عبییداو 

اییین  ر م اینک  اتهامات مشترکی با سیییف االسیییق قیی ا ی دارد، بیی  رسییمیت شییناپت  اسییت  سنوسی علیال

تفسیییر صییینیت تکمیلییی و   ۀ از نحییوهای دیییوان وجییود دارد ناشییی  ت ار  صینیت ک  در اکثر پرونده 

  آنچ  تکلیییف مقررات مربو  ب  آن است  دولت لیبی نیز با توسل ب  اصل صینیت تکمیلی دیوان و اینک
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آید ت هد انجاق تحقیل یا ت قی  در پصوص پرونده توسییی دولییت صییینیتدار می  نسابب ها  برای دولت

کند ب  وظیف  پود در این زمینیی  بت ب  نتیج ، و ادعا میاست و این ت هد، ت هدی نسبت ب  ر تار است ن  نس

ر ییم تیی کرات دیییوان مبنییی بییر و علییی ناضر ب  همکاری با دیوان نشده اسییت ج یدرنتعمل نموده است و 

 استرداد ق ا ی، مبادرت ب  محاکم  و سپش عفو وی کرده است 

هامات وی، بیانگر عدق تمایل دولییت لیبییی ر م محرز بودن اترسد عفو ق ا ی علیبا این وجود، ب  نرر می  

لیبییی  صییینیت ذاتییی  ب  اجرای عدالت است ل ا، دیوان از این لحاظ )و ن  از لحاظ عییدق توانییایی دولییت

در این صورت، م یارهای اصول دادرسی شناپت  شده   چراک رسید ی ب  پرونده ق ا ی را برپوردار است  

لی باشد ک  دیوان صینیت تکمیلییی محییاکم دولییت لیبییی را بیی  تواند از دالیالملل میدر سط  نقوق بین

تواند در قال  عفو و یا لت اشاره دارد ک  می رد از عدا  داشتننگ رسمیت نشناسد و اساسنام  نیز ب  مصون  

بنابراین، در تقابل صینیت تکمیلی و ذاتی، صینیت  مصونیت در داپل نراق قضایی ملی صورت بپ یرد 

المللییی مو ییل کیفییری مرتکبییان جنایییات بیییندر رسیدن ب  اهدا  دیوان ب  ویژه مقابل  با بیتکمیلی همیش   

های مربو  ب  صینیت تکمیلییی و موضییوال اذعان داشت، شرایی و محدودیتتوان  نبوده است و نتی می

-مییی سییابنب کیفری قابلیت پ یرش دعوا در اساسنام  یکی از موانع تحقل عدالت در راستای مقابل  با بی

آید  از طر  دیگر، مقررات ناکم بر این اصل از ت ریف مشخصی برپییوردار نیسییت و همییین امییر باعییث 

هییای کیی  شود  ب  همین دلیل، اکثییر دولییتدیوان و متهم کردن دیوان ب  سیاسی کاری میتوس   صینیت  

ند و اساسیینام  متضییمن کنشوند، ب  اصل صینیت تکمیلی دیوان استناد میناضر ب  همکاری با دیوان نمی

ر ییم علیییکیی   ای ونیی ب ها ب  همکاری با دیوان نیسییت  اجبار دولت ضمانت اجرایی پاصی در زمین   هیچ

ارجاال وض یت دولت لیبی از سوی شورای امنیت لیکن، دولت لیبی تاکنون ناضر بیی  همکییاری بییا دیییوان 

 نشده است 
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