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چكيده
پذيرش اساسنامه ديوان كیفري بینالمللي در كنفرانس  1998رم كه جنايت تجاوز را بهعنوان
يكي از جنايات بینالمللي ،مشمول صالحیت اين ديوان قرار داد و همچنین پذيرش مقررات الزم
براي «تعريف جنايت تجاوز و تعیین شرايط اعمال صالحیت ديوان درخصوص اين جنايت» در
كنفرانس بازنگري كامپاال در سال  ،2010نمايانگر نقاط عطف حقوق بینالملل كیفري هستند .اين
دو رويداد ،عدالتطلبان و حامیان حقوق بشر را امیدوار كرده است كه در آيندهاي نزديك ،افراد
متهم به ارتكاب جنايت تجاوز ـ كه مهمترين جنايت بینالمللي و منشأ بسیاري از جنايات ديگر
همچون نسلكشي ،جنايات جنگي و جنايات ضد بشريت است ـ در معرض محاكمه ديوان
كیفري بینالمللي قرار خواهند گرفت؛ اما عواملي كه پس از دادگاههاي نورمبرگ و توكیو مانع
شمول جنايت تجاوز در صالحیت ديوانهاي كیفري بینالمللي ويژه شده بودند ،به طور مستقیم
يا غیرمستقیم در دو رويداد فوق نیز آثار نامطلوبي به جا گذاشتند؛ از جمله اينكه آيین اصالح
اساسنامه جهت افزودن مقررات الزم براي اعمال صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز ،به
شكلي مبهم تدوين شده است و از اين رو ،مقررات مربوط به جنايت تجاوز كه در كنفرانس
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كامپاال پذيرفته شدند نیز از بعضي جهات مبهم ويا با اساسنامه ديوان در تعارض هستند .از
همه مهمتر اينكه آيین الزماالجرا شدن اصالحیههاي كامپاال آنگونه كه در اين اصالحیهها
پیشبیني شده ،با آنچه در خود اساسنامه پیشبیني شده در تعارض است .در هر حال ،ميتوان
گفت اگر ابهامها و تعارضهاي فوقالذكر رفع نشوند ،قانوني بودن اصالحیههاي كامپاال و
امكان اتكاي ديوان به آنها براي اعمال صالحیت درخصوص جنايت تجاوز دچار چالش جدي
خواهد بود.
واژگان كليدي :جنايت تجاوز ،ديوان كیفري بینالمللي ،كنفرانس بازنگري كامپاال ،آيین اصالح
اساسنامه ديوان

 .1مقدمه
اگرچه حقوق بینالملل هم بر روابط دوستانه دولتها و هم بر روابط خصمانه آنها حاكم است
[ ،1ص  ،]4اما كنترل اقدامهاي خشونتآمیز میان دولتها ،همواره يك نگراني اساسي حقوق
بینالملل بوده است ،زيرا روابط خصمانه ـ بهويژه اگر منجر به جنگ و تجاوز شود ـ اصوالً
مانع توسعه حقوق بینالملل و اجراي مقررات آن ميشود و حقوق اساسي ملتها و افراد درگیر
در مخاصمه را شديداً به خطر مياندازد [ ،2ص  .]189با وجود اين ،حقوق بینالملل تا اواسط
قرن بیستم موفق نشد جنگ را به طور كامل ممنوع كند و از اين رو ،تالشهاي اولیه در زمینه
مخاصمات مسلحانه ،بر كاهش پیامدهاي مخرب و تأسفبار جنگ متمركز بود و بر همین اساس،
حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم توسعه قابل توجهي پیدا كرد.
نقاط عطف اين تالشها را ميتوان در عهدنامههاي صلح  1907الهه و عهدنامههاي چهارگانه
 1949ژنو مشاهده كرد [ ،3ص .]549-546
اما براي مقابله با جنگ و تجاوز و پیامدهاي مخرب آنها  ،اقدامات فوق كافي نبود و از اين
رو ،ممنوعیت جنگ و تجاوز و پیگرد عامالن نقض اين ممنوعیت بهتدريج وارد ادبیات حقوقي
شد .شايد بتوان گفت اولین معاهدهاي كه در دوران معاصر ،توسل به جنگ را محدود كرد،
میثاق جامعه ملل است .اگرچه میثاق ،توسل به جنگ علیه دولتهاي متخلف را ـ بعد از عدم
امكان حل و فصل مسالمتآمیز اختالف ـ مجاز ميدانست [ ،4ماده  .]12در حال حاضر،
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مهمترين سندي كه به ممنوعیت جنگ و تجاوز تصريح كرده است ،منشور ملل متحد است كه
مقرر ميدارد« :تمام اعضا در روابط بینالمللي خود از تهديد يا توسل به زور علیه تمامیت
ارضي يا استقالل سیاسي هر دولت ديگر ،يا به هر نحو ديگري كه با اهداف ملل متحد ناسازگار
باشد خودداري خواهند كرد» [ ،5ماده (.]2)4
اما آنچه بیش از ممنوعیت توسل به زور و پیشبیني مسؤولیت بینالمللي براي دولتهاي
متجاوز ،ميتواند مانع بروز جنگ و تجاوز شود ،شناسايي مسؤولیت كیفري فردي براي
عامالن جنگ و تجاوز است .از اين رو ،حقوق بینالملل به اين عرصه نیز وارد شد.

 .2پيشينه شناسايی مسؤوليت كيفري فردي براي جنايت
تجاوز
ميتوان گفت اولین تالش جدي براي مسؤول شناختن افراد به خاطر توسل غیرقانوني به
نیروهاي مسلح ،بعد از جنگ جهاني اول در قالب ماده  227معاهده  1919ورساي انجام شد [،2
ص  .]190-189البته اين معاهده در عمل منجر به محاكمه هیچ كس نشد ،زيرا مالحظات سیاسي
و عدم همكاري برخي دولتها و همچنین داليل حقوقي مبتني بر اصل قانوني بودن جرم و
مجازات ،باعث رهايي آغازكنندگان جنگ جهاني اول شد و در رأس اين افراد ،امپراتور آلمان
بود كه به كشور هلند پناهنده شد و براي محاكمه مسترد نشد [ ،6ص .]142
اما تالش جامعه بینالمللي براي مجازات عامالن مهمترين جنايات بینالمللي و از جمله
جنايت تجاوز ،بعد از جنگ جهاني دوم به نتیجه رسید و دولتهاي پیروز در اين جنگ ،با تدوين
منشور لندن و ايجاد دادگاه نظامي نورمبرگ و به دنبال آن ،منشور توكیو و دادگاه نظامي خاور
دور ،موفق شدند عامالن اين جنگ را مجازات كنند [ ،6ص  .]142با وجود اين ،متأسفانه غیر از
دادگاههاي نورمبرگ و توكیو ،تاكنون هیچ دادگاه بینالمللي ديگري به جنايت آغازكنندگان جنگ
تجاوزكارانه رسیدگي نكرده است .حتي دادگاههاي كیفري كه در دهه  1990براي رسیدگي به
جنايتهاي عمده داخلي ويا بینالمللي ايجاد شدند نیز صالحیت رسیدگي به جنايت تجاوز را
نداشتند [ ،7ص .]1181-1180
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از اينرو ،هیأتهاي نمايندگي حاضر در «كنفرانس ديپلماتیك نمايندگان تاماالختیار ملل
متحد براي تأسیس ديوان كیفري بینالمللي» حق داشتند از پذيرش سند نهايي اين كنفرانس در
 17ژويیه  1998شادمان شوند و به جشن و پايكوبي بپردازند [ ،7ص  .]1180-1179در واقع،
اين رويداد ،نقطه عطف تحوالت حقوق بینالملل كیفري بود و به موجب اساسنامه پذيرفته شده
براي ديوان كیفري بینالمللي در اين كنفرانس ،صالحیت موضوعي ،زماني و شخصي اين ديوان
نسبت به تمام ديوانهاي كیفري بینالمللي پیش از آن ،بيسابقه بود .صالحیت موضوعي ديوان
كیفري بینالمللي شامل جنايت نسلكشي ،جنايات ضد بشريت ،جنايات جنگي و جنايت تجاوز
است كه مهمترين جرائم بینالمللي هستند [ ،8ماده  .]5صالحیت زماني ديوان نیز منحصر به
منازعات مشخص يا دورههاي زماني معین نیست ،بلكه ديوان نسبت به هر جنايتي كه بعد از
الزماالجرا شدن اساسنامهاش ارتكاب يابد صالحیت دارد [ ،8ماده  .]11صالحیت شخصي
ديوان نیز شامل تمام اشخاص حقیقي است [ ،8ماده .]25
با وجود اين ،تصويب اساسنامه ديوان كیفري بینالمللي به معناي به نتیجه رسیدن
تالشهاي بینالمللي براي اقدام قضايي كیفري درخصوص جنايت تجاوز نیست ،زيرا به رغم
شمول جنايت تجاوز در صالحیت موضوعي ديوان ،اعمال صالحیت ديوان درخصوص اين
جنايت منوط شد به اينكه مقررات الزم شامل «تعريف اين جنايت و تعیین شرايطي كه ديوان به
موجب آن درخصوص اين جنايت اعمال صالحیت خواهد كرد» در آينده به تصويب برسد [،8
ماده .]5
خوشبختانه با تمهیداتي كه «كنفرانس ديپلماتیك نمايندگان تاماالختیار ملل متحد براي
تأسیس ديوان كیفري بینالمللي» انديشیده بود [ ،9پ  ،]7كمیسیون مقدماتي ديوان با تالش در
فاصله سالهاي  1998تا  ،2002موفق شد پیشنهادهاي اولیه درباره مقررات الزم براي اعمال
صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز را در تاريخ  11ژويیه  2002ارائه دهد [ .]10بعد از
تأسیس ديوان كیفري بینالمللي در سال  2002و به موجب اولین قطعنامه مجمع دولتهاي
عضو ديوان نیز گروه كاري ويژه جنايت تجاوز مأمور تداوم و تكمیل فعالیتهاي مربوط به
جنايت تجاوز شد [ ،11پ  .]2در نهايت ،پیشنهادهاي گروه كاري ويژه جنايت تجاوز نیز در
تاريخ  20فوريه  2009ارائه شد [ ]12و اين پیشنهادها در اولین كنفرانس بازنگري اساسنامه
ديوان در شهر كامپاال (اوگاندا) مورد بررسي قرار گرفت و با تغییراتي ،در تاريخ  11ژوئن
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 2010با اجماع حاضران به تصويب رسید [.]13
با وجود اين ،هنوز زود است كه بتوان گفت ديوان كیفري بینالمللي در آينده نزديك به
ارتكاب جنايت تجاوز توسط افراد ،رسیدگي خواهد كرد؛ زيرا ايرادها و ابهامهاي زيادي در
مسیر تحقق صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز وجود دارد .در ادامه ،به بررسي اين
ايرادها و ابهامها ميپردازيم؛ اما پیش از آن ،الزم است به عواملي اشاره كنیم كه مانع شمول
جنايت تجاوز در صالحیت ديوانهاي كیفري بینالمللي پیشین و همچنین موجب ابهام در
مقررات مربوط به جنايت تجاوز در اساسنامه ديوان كیفري بینالمللي و اصالحیههاي كامپاال
شدهاند.

 .3موانع شمول قطعی جنايت تجاوز در صالحيت ديوان
كيفري بينالمللی
همانطور كه مالحظه شد به رغم اينكه به موجب ماده  5اساسنامه ديوان كیفري بینالمللي،
جنايت تجاوز يكي از چهار جنايت مشمول صالحیت ديوان است ،اما اعمال صالحیت ديوان
درخصوص اين جنايت مشروط به وضع مقررات تكمیلي در آينده شده بود .در مجموع ،به نظر
ميرسد سه عامل عمده باعث شده است كه دولتها نتوانند در چارچوب اساسنامه ديوانهاي
بیـنالمللي و از جمله اساسنامه ديوان كیفري بینالمللـي درباره شمول جنايت تجاوز ويا نحوه
اعمال صالحیت درخصوص اين جنايت به توافـق برسند .اين عوامل عبارتند از )1 :سیاسـي
بودن جنايت تجاوز )2 ،دشوار بودن تعريف جنايت تجاوز ،و  )3وجود شرط رهبري در جنايت
تجاوز.

 .1-3سياسی بودن جنايت تجاوز
اين عامل حاكي از اين است كه اتهام يك فرد به جنايت تجاوز منوط به ارتكاب اين جنايت يا
ساير اعمال برهمزننده صلح بینالمللي توسط يك دولت است .در فرايند تدوين اساسنامه ديوان
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كیفري بینالمللي ،اين ويژگي سبب شد بحثهاي مفصلي درباره موضوعاتي همچون نقش
شوراي امنیت ،تأثیر رضايت دولتها و تعیین شرايط آستانه صالحیت ديوان درخصوص
جنايت تجاوز صورت گیرد .مثالً از نظر يكي از حقوقدانان ،موكول شدن اعمال صالحیت ديوان
درخصوص جنايت تجاوز به آينده« ،به اين دلیل است كه فصل هفتم منشور ملل متحد وظیفه
پاسداري از صلح و امنیت بینالمللي و جلوگیري از تجاوز و احراز آن را به شوراي امنیت
سازمان ملل متحد واگذار كرده است» [ ،14ص  .]27همچنین گفته شده است« :اعضاي دائم
شوراي امنیت  ...خواهان رفع نگراني خود درخصوص اين موضوع شدند كه ممكن است
اساسنامه ديوان براي اصالح منشور مورد استفاده قرار گیرد و بدينوسیله به صالحیت
شوراي امنیت در تشخیص تحقق تجاوز ،خدشه وارد شود» [ ،15ص .]301-300
در هر حال ،اصالحیههاي كامپاال ،دولتي بودن جنايت تجاوز را با اين عبارات بیان كردهاند:
« )1در چارچوب اين اساسنامه« ،جنايت تجاوز» يعني برنامهريزي ،تدارك ،آغاز يا اجراي يك
عمل تجاوزكارانه كه  ...نقض آشكار منشور ملل متحد محسوب ميشود )2 .منظور از «عمل
تجاوزكارانه» در چارچوب بند  ،1استفاده يك دولت از نیروهاي مسلح است علیه حاكمیت،
تمامیت سرزمیني يا استقالل سیاسي دولت ديگر ،يا به هر شیوه ديگري كه با منشور ملل متحد
ناسازگار باشد» [ ،13ماده  8مكرر] .همانطور كه مالحظه ميشود به موجب ماده  8مكرر
اصالحیههاي كامپاال ،وقوع جنايت تجاوز توسط افراد منوط به استفاده يك دولت از نیروهاي
مسلح علیه دولت ديگر است .در ضمن ،جنايت تجاوز منوط به نقض منشور ملل متحد شده
است و منشور اصوالً حاوي تعهدات دولتها است ،نه تكالیف افراد.

 .2-3دشوار بودن تعريف جنايت تجاوز
عامل ديگري كه مانع از شمول جنايت تجاوز در اساسنامه ديوانهاي كیفري بینالمللي شده
است ،اختالف درباره تعريف جنايت تجاوز است و ميتوان گفت اين موضوع يكي از مشكلترين
مفاهیم حقوق بینالملل در صد سال گذشته بوده است .بیانیههاي صادر شده توسط هیأتهاي
نمايندگي حاضر در كنفرانس رم نیز حاكي از نظرهاي متفاوت و بعضاً غیرقابل جمع دولتها
درباره تعريف جنايت تجاوز است [ ،16ص .]171
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البته بعضي از هیأتهاي نمايندگي و از جمله هیأت نمايندگي ايران بهدرستي معتقد بودند
تعريف تجاوز در قطعنامه شماره  3314مجمع عمومي ملل متحد مورخ  1974تعريفي قابل قبول
در نظام بینالمللي است [ ،14ص  ،]202اما نبايد فراموش كرد كه هدف قطعنامه فوقالذكر ،بیان
يكي از اعمال خالف بینالمللي دولتها و مسؤولیت بینالمللي ناشي از آن بود؛ اما هدف از
شمول تجاوز در اساسنامه ديوان كیفري بینالمللي ،بیان يكي از جرائم بینالمللي افراد و
مسؤولیت كیفري فردي ناشي از آن است .به عبارت ديگر ،نميتوان انتظار داشت همان تعريفي
كه براي جنايت تجاوز بهعنوان عامل مسؤولیت بینالمللي دولتها به كار ميرود لزوماً بهعنوان
تعريف جنايت تجاوز ارتكابي توسط افراد در قالب اساسنامه ديوان كیفري بینالمللي وارد شود.
از اين رو ،در كنفرانس كامپاال اختالف اساسي درباره تعريف تجاوز ،بر اين موضوع متمركز
بود كه آيا از تعريف تجاوز مذكور در قطعنامه  3314استفاده بشود يا نه .در مجموع ،سه
ديدگاه در اين مورد مطرح شد :گروهي مخالف استفاده از تعريف تجاوز مندرج در قطعنامه
 3314بودند ،گروه ديگر خواستار استفاده از اين تعريف بدون هرگونه تغییري در آن بودند و
گروه سوم اعتقاد داشتند در صورت استفاده از اين تعريف بايد شرايطي را جهت باال بردن
آستانه صالحیت ديوان به آن اضافه كرد [ ،2ص 199؛  ،7ص .]1191-1190
در نهايت ،اصالحیه كامپاال بر مبناي نظر گروه سوم فوقالذكر ،ارجاع به قطعنامه  3314را
با يك شرط آستانه تركیب كرد و مقرر داشت )1« :در چارچوب اين اساسنامه« ،جنايت تجاوز»
يعني  ...عمل تجاوزكارانهاي  ...كه به واسطه ماهیت ،شدت و گسترهاش ،نقض آشكار منشور
ملل متحد محسوب ميشود )2 .منظور از «عمل تجاوزكارانه» در چارچوب بند  ،1استفاده يك
دولت از نیروهاي مسلح است علیه حاكمیت ،تمامیت سرزمیني يا استقالل سیاسي دولت ديگر،
يا به هر شیوه ديگري كه با منشور ملل متحد ناسازگار باشد .هريك از اعمال ذيل ،فارغ از اعالم
يا عدم اعالم جنگ ،مطابق قطعنامه ( 3314)29مجمع عمومي ملل متحد مورخ  14دسامبر ،1974
واجد شرايط عمل تجاوزكارانه است ،13[ »... .ماده  8مكرر] .همانطور كه مالحظه ميشود ،در
كنار ارجاع بند  2ماده  8مكرر به قطعنامه  ،3314بند  1اين ماده با بیان اينكه الزم است عمل
تجاوزكارانه «به واسطه ماهیت ،شدت و گسترهاش ،نقض آشكار منشور ملل متحد» باشد،
تعريف تجاوز در چارچوب اساسنامه ديوان را نسبت به تعريف تجاوز در قطعنامه 3314
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محدود كرده است [ ،2ص .]201

 .3-3وجود شرط رهبري در جنايت تجاوز
اين ويژگي بیانگر اين نكته است كه برخالف ساير جنايات بینالمللي كه هر فردي ميتواند
مرتكب آنها بشود ،جنايت تجاوز منحصراً مربوط به مقامهاي ارشد حكومتي است .اگرچه در
كنفرانس كامپاال ،در اينباره اختالفنظر وجود نداشت [ ،7ص  ،]1189اما بديهي است رؤساي
كشورها كه خود را در معرض تعقیب ديوان كیفري بینالمللي ميديدند ،مايل به شمول جنايت
تجاوز در صالحیت ديوان نبودند و اين موضوع يكي از موانع شمول اين جنايت در صالحیت
ديوان بود .در هر حال ،اصالحیههاي كامپاال در دو موضع و با عبارات زير ،بر شرط رهبري
در جنايت تجاوز تأكید كردهاند:
«در چارچوب اين اساسنامه« ،جنايت تجاوز» يعني برنامهريزي ،تدارك ،آغاز يا اجراي يك
عمل تجاوزكارانه توسط فردي كه در موقعیت اعمال كنترل يا هدايت عملي اقدام سیاسي يا
نظامي يك دولت قرار دارد»« .درباره جنايت تجاوز ،مقررات اين ماده فقط نسبت به افرادي به
كار ميرود كه در موقعیت اعمال كنترل يا هدايت عملي اقدام سیاسي يا نظامي يك دولت قرار
دارند» [ ،13مواد  8مكرر ( 3( 25 ،)1مكرر)].

 .4ابهامهاي حقوقی در مسير شمول جنايت تجاوز در صالحيت
ديوان كيفري بينالمللی
اگرچه عوامل مذكور در بند  ،3نهايتاً مانع درج جنايت تجاوز در اساسنامه ديوان كیفري
بینالمللي نشد ،اما اين عوامل موجب تمايز اين جنايت از ساير جنايات مشمول صالحیت ديوان
شد .در واقع ،ديوان از اول ژويیه  2002كه اساسنامهاش الزماالجرا شده است [ ،]17حق اعمال
صالحیت نسبت به جنايت نسلكشي ،جنايات ضد بشريت و جنايات جنگي را دارد ،اما به موجب
اساسنامه ديوان و اصالحیههاي كامپاال ،فعال شدن صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز
حداقل تا اول ژانويه  2017محقق نخواهد شد [ ،8ماده (5)2؛  ،13مواد  15مكرر ( )3و  15مكرر
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سوم (.])3
پیامد نامطلوبتر عوامل مذكور در بند  3فوقالذكر ،ايجاد ابهام در اصالحیههاي كامپاال و
نیز ايجاد تعارض میان اين اصالحیهها و اساسنامه ديوان است ،به طوري كه بعضي از
حقوقدانان ،صراحتاً اين اصالحیهها را مخالف اساسنامه ديوان و مقررات عهدنامه  1969وين
حقوق معاهدات اعالم كردهاند [ ،18ص  ]227-226و حتي بعضي از ايشان ،عملي شدن اين
اصالحیهها را بسیار بعید ميدانند [ ،2ص  .]191حتي حقوقدانان موافق اين اصالحیهها كه
خواهان اعمال صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز براساس اين اصالحیهها هستند نیز
اين ابهامها و تعارضها را رد نكردهاند [ ،7ص  .]1215-1214همچنین دولتهاي فرانسه و ژاپن
كه در كنفرانس كامپاال حضور داشتند و مانع تحقق اجماع در پذيرش اين اصالحیهها نشدند نیز
اين اصالحیهها را مخالف اساسنامه ديوان دانستهاند [ ،13ص 122؛  ،18ص .]225
در هر حال ،در وضعیت فعلي ميتوان گفت هفت ابهام و تعارض در فرايند عمليكردن
صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز وجود دارد كه در اينجا بهاختصار به آنها اشاره
ميكنیم.

 .1-4ابهام در شيوه افزودن مقررات الزم به اساسنامه ديوان جهت اعمال
صالحيت درخصوص جنايت تجاوز
اين ابهام كه منشأ بسیاري از ابهامها و تعارضهاي بعدي است ،ناشي از جمع بند  2ماده 5
اساسنامه از يك طرف و بندهاي  4 ،3و  5ماده  121اساسنامه از طرف ديگر است .در واقع،
حقوقدانان چهار تفسیر متفاوت از جمع اين مواد 1ارائه دادهاند كه ميتوان آنها را «الگوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اين مواد بیان ميكنند :ماده  .2« :5ديوان زماني درخصوص جنايت تجاوز اعمال صالحیت خواهد كرد كه يك
ماده شامل تعريف اين جنايت و تعیین شرايطي كه ديوان به موجب آن درخصوص اين جنايت اعمال صالحیت
خواهد كرد ،مطابق مواد  121و  123پذيرفته شود .چنین مادهاي بايد با مواد مربوط در منشور ملل متحد سازگار
باشد» .ماده  .3« :121پذيرش هر اصالحیهاي در جلسه مجمع دولتهاي عضو ديوان يا در كنفرانس بازنگري ،در
صورت عدم حصول اجماع ،به اكثريت دو سوم دولتهاي عضو ديوان نیاز دارد .4.هر اصالحیهاي بجز مواردي
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پذيرش»« ،الگوي ماده ( 121)5با مفهوم منفي»« ،الگوي ماده ( 121)5با مفهوم مثبت» و «الگوي
ماده ( »121)4نامید .در شرح اين چهار تفسیر بهاختصار ميتوان گفت [ ،7ص :]1198-1196
 .1-1-4الگوي پذيرش :به موجب اين الگو ،ديوان زماني ميتواند درخصوص جنايت تجاوز
اعمال صالحیت كند كه اصالحیه مربوط به تجاوز در يك جلسه مجمع دولتهاي عضو ديوان
يا در يك كنفرانس بازنگري پذيرفته شود .در واقع ،اين تفسیر مبتني بر عبارات ماده (5)2
اساسنامه ديوان است كه همانند ماده ( ،121)3فقط از عبارت «پذيرفته شود» استفاده كرده و به
«تصويب» اصالحیه اشاره نكرده است.
 .2-1-4الگوي ماده ( 121)5با مفهوم منفی :طبق اين الگو ،اگر دولت عضو ديوان كه متهمان
جنايت تجاوز ،تبعه آن هستند يا دولت عضو ديوان كه جنايت تجاوز در سرزمین آن ارتكاب
يافته است ،اصالحیه مربوط به تجاوز را قبول نكنند ديوان نميتواند صالحیت خود را اعمال
كند.
 .3-1-4الگوي ماده ( 121)5با مفهوم مثبت :مطابق اين الگو ،جمله دوم ماده (121)5
اساسنامه ديوان فقط داراي اين اثر محدود است كه دولتهاي عضو ديوان را كه اصالحیه
مربوط به تجاوز را قبول نكنند دقیقاً در وضعیت دولتهاي غیرعضو ديوان قرار ميدهد .طبق
اين تفسیر ،ديوان از اعمال صالحیت نسبت به متهمان جنايت تجاوز در مواردي كه دولت متبوع
آنها  ،اصالحیه مربوط به تجاوز را قبول نكند به طور كامل منع نخواهد شد ،زيرا در صورتي
كه دولت محل وقوع جنايت تجاوز ،اين اصالحیه را قبول كند ديوان حق اعمال صالحیت خواهد
داشت.
كه در بند  5پیش بیني شده است ،يك سال پس از توديع اسناد تصويب يا قبول توسط هفت هشتم دولتهاي عضو
ديوان نزد دبیركل ملل متحد ،براي همه دولتهاي عضو ديوان الزماالجرا خواهد شد .5 .هر اصالحیهاي بر مواد ،5
 7 ،6و  8اين اساسنامه ،براي دولتهاي عضو ديوان كه آن اصالحیه را قبول كردهاند ،يك سال پس از توديع
اسناد تصويب يا قبول توسط آن دولتها الزماالجرا خواهد شد .در مورد يك دولت عضو ديوان كه اصالحیه را
قبول نكرده ،ديوان نسبت به جنايتي كه مشمول آن اصالحیه است اعمال صالحیت نخواهد كرد ،چنانچه آن جنايت
توسط اتباع آن دولت يا در سرزمین آن دولت ارتكاب يافته باشد».
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 .4-1-4الگوي ماده ( :121)4به موجب اين الگو ،اصالحیه مربوط به تجاوز طبق فرايند
مندرج در ماده ( 121)4اساسنامه ديوان الزماالجرا ميشود.
در هر حال ،به رغم اينكه در حمايت از هريك از تفاسیر فوق داليلي ارائه شده است [ ،7ص
 ،18 ،1199-1196ص  ،19 ،220-212ص  ،20 ،425-414ص  ،]243 ،236-235اما با بررسي
داليل طرفداران هريك از اين تفاسیر ميتوان مدعي شد كه هیچيك از اين تفاسیر به طور كامل
بر تفاسیر ديگر برتري ندارد [ ،7ص  ]1199-1198و قطعاً حقوقدانان نميتوانند در تفسیر مواد
 5و  121اساسنامه ديوان به اتفاقنظر دست پیدا كنند [ ،7ص 1215؛  ،19ص  .]426فرايند تهیه
مقررات مربوط به جنايت تجاوز در چارچوب اساسنامه ديوان و كنفرانس كامپاال نیز مؤيد اين
موضوع است .مثالً به رغم بررسي تفاسیر فوق در جلسات متعدد غیررسمي و رسمي گروه
كاري ويژه جنايت تجاوز ،حاضران در اين گروه نتوانستند به نتیجه قطعي دست پیدا كنند [،19
ص  ]416-414و از اين رو ،مدتها پیش از كنفرانس كامپاال ،پیشنهاد شد سازوكار خاصي
خارج از مواد  5و  121اساسنامه ديوان ،براي الزماالجرا شدن اصالحیههاي مربوط به تجاوز
تدوين شود [ ،7ص .]1199-1198

 .2-4تعارض ميان اساسنامه ديوان و اصالحيههاي كامپاال از جهت آيين
الزماالجرا شدن اين اصالحيهها
اگرچه اصالحیههاي كامپاال ،الزماالجرا شدن اين اصالحیهها را صراحتاً مشمول ماده (121)5
دانستهاند [ ،13پ  ،]1اما محتواي اين اصالحیهها ،متضمن شرايطي براي الزماالجرا شدن آنها
است كه با هیچيك از تفاسیر چهارگانه فوقالذكر همخواني ندارد [ ،7ص  .]1214در واقع ،به
رغم اينكه «قطعنامه شماره  6كنفرانس كامپاال مدعي است اصالحیههاي اساسنامه ديوان ...
درخصوص جنايت تجاوز ،مطابق ماده ( 121)5الزماالجرا خواهد شد ،مواد  15مكرر و 15
مكرر سوم در اين اصالحیهها ،متضمن انحرافهاي مهمي از مقررات اساسنامه ديوان
درخصوص آيین اصالح و بهويژه ماده ( 121)5هستند» [ ،18ص .]220
اهمیت ايراد فوق از اين جهت است كه اگر هريك از فرايندها و شرايط پذيرش ،تصويب ويا
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الزماالجرا شدن اصالحیههاي كامپاال مطابق آيین اصالح مندرج در اساسنامه ديوان نباشد ،اين
اصالحیهها هیچ اعتباري نخواهند داشت [ ،19ص  .]426در ضمن ،اگرچه ظاهراً بعضي از
دولتها به تعارض فوقالذكر توجه نداشتهاند [ ،]21اما اصوالً حقوقداناني كه به بحث درباره
آيین الزماالجرا شدن اصالحیههاي كامپاال پرداختهاند ،به اين تعارض تصريح كردهاند [ ،7ص
1215-1214؛  ،18ص .]221-220
نكته قابل تأمل اينكه بعضي از حقوقدانان به رغم اذعان به وجود تعارض فوق ،اين
اصالحیهها را معتبر دانستهاند .مثالً گفته شده است« :سؤال اساسي اين است كه آيا دولتهاي
عضو ديوان حق داشتند بدون رعايت آيین دشوار اصالح اساسنامه كه در ماده (121)4
اساسنامه ديوان پیشبیني شده است ،نسبت به پذيرش اصالحیههاي كامپاال اقدام كنند يا نه .به
نظر ما ،با توجه به ابهام اساسي اساسنامه در اين موضوع ،چنین اختیاري ضرورتاً وجود
داشت» [ ،7ص  .]1215اما در نقد اين نظر بايد گفت كه «سازوكار خاص الزماالجرا شدن
اصالحیههاي مربوط به جنايت تجاوز كه در كنفرانس كامپاال و پیش از آن ،تهیه و تدوين شد را
ميتوان همانند شمشیري دانست براي بريدن آنچه از نظر بسیاري از شركتكنندگان در فرايند
اين مذاكرات ،يك گره كور محسوب ميشد .با اين حال ،استفاده از چنین شمشیر خشني به اين
صورت ،متضمن اين خطر است كه به موجوديت اين گره آسیب بزند ،يعني به قواعد حقوق
بینالملل حاكم بر اصالح معاهدات چندجانبه و نهايتاً به اصل اساسي وفاي به عهد» [ ،18ص
.]227

 .3-4تعارض ميان اساسنامه ديوان و اصالحيههاي كامپاال درخصوص
حقوق و تعهدات دولتهاي عضو ديوان
در نظر اول ميتوان گفت اصالحیههاي كامپاال ،تعهدات دولتهاي عضو ديوان را خیلي تغییر
نداده است ،زيرا به موجب اين اصالحیهها ،دولتهاي عضو ديوان كه تمايل ندارند صالحیت
ديوان درخصوص جنايت تجاوز را بپذيرند ،فقط به جاي آنكه بتوانند به موجب اساسنامه
ديوان بر عدم قبول اين اصالحیهها اتكا كنند ،الزم است صالحیت ديوان را در اين خصوص رد
كنند [ ،8ماده (121)5؛  ،13ماده 15مكرر ( .])4اما همانطور كه بعضي از حقوقدانان توجه
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داشتهاند ،اين تفاوت آنچنان هم كماهمیت نیست ،زيرا «از نظر سیاسي ،اين نكته مهم است كه آيا
يك دولت عضو ديوان ميتواند فقط به عدم قبول اصالحیه مربوط به جنايت تجاوز اتكا كند يا
ملزم است رسماً اعالم كند چنین صالحیتي را نميپذيرد .در حالت دوم ،اين دولت تا حدودي در
معرض اين انتقاد قرار ميگیرد كه احتماالً ممكن است مرتكب اعمالي شود كه مشمول تعريف
تجاوز است ... .از اين جهت ،وضعیت فوق شبیه وضعیت ناشي از ماده  124اساسنامه ديوان
است كه براساس آن ،دولتهاي فرانسه و كلمبیا صالحیت ديوان درخصوص جنايات جنگي را
رد كردند و شديداً مورد انتقاد قرار گرفتند» [ ،18ص .]223
تعارض ديگري كه به نظر ميرسد از ديد بعضي از حقوقدانان پوشیده مانده [ ،18ص ،]223
اما حقوقدانان ديگر به آن تصريح كردهاند [ ،22ص  ]776اين است كه به موجب اساسنامه
ديوان ،اگر دولت عضو ديوان اصالحیهاي را نپذيرد ،ديوان نسبت به جنايتي كه مشمول آن
اصالحیه است اعمال صالحیت نخواهد كرد ،اعم از اينكه آن جنايت توسط اتباع آن دولت يا در
سرزمین آن دولت ارتكاب يابد؛ اما به موجب اصالحیههاي كامپاال در صورتي كه دولت عضو
ديوان ،صالحیت ديوان را رد كند ،فقط جنايت تجاوز ارتكابي توسط آن دولت ،از صالحیت
ديوان استثنا ميشود ،نه جنايت تجاوز ارتكابي توسط ساير دولتها در سرزمین آن دولت [،8
ماده (121)5؛  ،13ماده 15مكرر (.])4

 .4-4تعارض ميان اساسنامه ديوان و اصالحيههاي كامپاال درخصوص
حقوق و تعهدات دولتهاي غيرعضو ديوان
در اين مورد بايد گفت به رغم اينكه به موجب اساسنامه ديوان ،ارتكاب جنايات مندرج در
اصالحیههاي اساسنامه ،توسط اتباع دولتهاي غیرعضو ديوان يا در سرزمین اين دولتها ـ
تحت شرايطي ـ مشمول صالحیت ديوان است ،اما طبق اصالحیههاي كامپاال ،جنايت تجاوز
ارتكاب يافته توسط اتباع دولتهاي غیرعضو ديوان يا در سرزمین اين دولتها به طور كامل از
صالحیت ديوان خارج شده است (مگر اينكه موضوع توسط شوراي امنیت به ديوان ارجاع
شود) [ ،8مواد  13 ،12و 121؛  ،13مواد 15مكرر ( )5و 15مكرر سوم] .در انتقاد از اين موضوع
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گفته شده است« :اصوالً گسترش صالحیت ديوان به جنايات ارتكابيافته در سرزمین يك دولت
عضو ديوان توسط اتباع دولتهاي غیرعضو ديوان ،يك جزء مهم اساسنامه ديوان است ....از
اين رو ،به نظر ميرسد نگراني اظهارشده توسط ژاپن درباره منع ديوان از اعمال صالحیت
درخصوص جنايت تجاوز ارتكاب يافته توسط اتباع دولتهاي غیرعضو ديوان يا در سرزمین
اين دولتها ،نهتنها از نظر سیاسي ،بلكه از جهت حقوقي نیز نگراني درستي است» [ ،18ص
.]223-221

 .5-4ابهام در اصالحيههاي كامپاال از جهت تعريف جنايت تجاوز
همانطور كه پیشتر اشاره شد ،به رغم ممنوعیت جنگ در منشور ملل متحد و عدم ترديد در
مورد ممنوعیت تجاوز در نظام بینالمللي ،تعدادي از دولتها هنوز هم آماده پذيرش مسؤولیت
كیفري فردي براي اين جنايت نیستند .يكي از آثار اين عدم تمايل را ميتوان در محدود كردن
تعريف جنايت تجاوز در اصالحیههاي كامپاال مشاهده كرد .در اين مورد گفته شده است« :به
رغم اينكه طي بیش از يك قرن گذشته ،میان ممنوعیت تجاوز توسط دولتها و جنايت تجاوز
ارتكابي توسط افراد ارتباط نزديكي وجود داشته است ،دولتهاي عضو ديوان كیفري
بینالمللي ،اين دو ممنوعیت را در ژوئن  2010از هم تفكیك كردند ....اكنون اساسنامه ديوان
حاوي ماده مفصلي درباره جنايت تجاوز است ،اما به نظر ميرسد احتمال اينكه فردي به اتهام
اين جنايت مورد تعقیب قرار گیرد ،بسیار كم است؛ زيرا  ...مقررات مربوط مشخص نميكند
جنايت تجاوز واقعاً چیست» [ ،2ص .]191-190
ايراد فوق از ديد هیأتهاي نمايندگي حاضر در فرايند تهیه مقررات الزم براي اعمال
صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز نیز مخفي نمانده است و تعدادي از آنها از وجود
ابهام در تعريف تجاوز و بهويژه عبارت «نقض آشكار منشور ملل متحد به واسطه ماهیت،
شدت و گستره عمل» در اين تعريف ،ابراز نگراني كردهاند [ ،23پ .]26

 .6-4ابهام درباره مفاد و ارزش حقوقی تفاهمهاي مصوب كامپاال
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پیوست شماره  3قطعنامه شماره  6كنفرانس كامپاال حاوي هفت تفاهم 1است .تفاهمهاي  1تا 3
مربوط به ارجاعهاي شوراي امنیت و صالحیت زماني ديوان است ،تفاهمهاي  4و  5به
صالحیت نهادهاي داخلي ديوان مربوط است و تفاهمهاي  6و  7نیز به تشريح عبارت «نقض
آشكار منشور ملل متحد» در تعريف تجاوز ميپردازد؛ اما متأسفانه «در طي مذاكرات كنفرانس
كامپاال ،درباره اهمیت حقوقي اين تفاهمها نه بحثي صورت گرفت و نه تصمیمي اتخاذ شد .فقدان
بحث درباره اين موضوع ،حقوقدانان را به اين نتیجه رسانده است كه اين تفاهمها ارزش حقوقي
مشخصي ندارند و از اين رو ،پیشبیني اينكه اين تفاهمها چگونه بر عملكرد ديوان تأثیر خواهند
گذاشت ،دشوار است» [ ،20ص .]231-230
در مجموع ،حقوقدانان چهار تفسیر مختلف را درباره اين تفاهمها مطرح كردهاند )1 :اين
تفاهمها ،اصالحیـه اساسنامه ديوان محسوب ميشونـد؛  )2اين تفاهمها در چارچوب ماده 31
عهدنامه وين حقوق معاهدات ،وسايل اصلي تفسیر اصالحیههاي كامپاال هستند؛  )3اين تفاهمها،
در چارچوب ماده  32عهدنامه وين ،وسايل مكمل تفسیر اصالحیههاي كامپاال هستند؛ و  )4اين
تفاهمها ،در چارچوب ماده  41عهدنامه وين ،توافقي بین دو يا چند دولت عضو ديوان جهت
جرح و تعديل اساسنامه ديوان هستند [ ،20ص  .]246-234در هر حال ،ميتوان گفت ابهام
درباره مفاد اين تفاهمها و نقش آنها در تفسیر و اجراي اصالحیههاي كامپاال ،يكي از
موضوعاتي است كه اعمال صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز را دچار ابهام كرده
است.

 .7-4تعارض داخلی ميان بعضی از مصوبات كامپاال
يكي از ايرادهاي ديگر در مسیر اعمال صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز ،تعارض
میان قسمتهاي مختلف اصالحیههاي كامپاال است .بهعنوان مثال ،اولین بند قطعنامه فعالكننده
صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز بیان ميكند« :اصالحیههاي مربوط به تجاوز مطابق
ماده ( 121)5الزماالجرا خواهند شد» .از اين رو ،اينگونه انتظار ميرود كه اعمال صالحیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. understanding
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ديوان درخصوص جنايت تجاوز ،به تصويب اين اصالحیهها توسط دولت متهم به تجاوز
بستگي دارد .اين در حالي است كه به موجب ماده (15)4مكرر اصالحیههاي كامپاال ،ديوان حق
اعمال صالحیت نسبت به جنايت تجاوز ارتكابي توسط هريك از دولتهاي عضو ديوان را
دارد ،مگر اينكه آن دولت رسماً با ثبت اعالمیهاي در دبیرخانه ،صالحیت ديوان را رد كند [،7
ص .]1214-1213
بهعنوان مثال ديگر ،به موجب بندهاي  2و  3ماده  15مكرر سوم اصالحیههاي كامپاال،
جنايت تجاوز در صورتي مشمول صالحیت ديوان است كه «پس از گذشت يك سال از قبول
اصالحیههاي كامپاال توسط  30دولت عضو ديوان» و پیش از «تصمیمي كه بايد بعد از اول
ژانويه  2017اتخاذ شود» (با اين فرض كه شرط اول پیش از شرط دوم محقق شود) ارتكاب
يابد؛ اما به موجب تفاهم شماره  1اصالحیههاي كامپاال ،فقط جنايت تجاوزي كه بعد از تحقق هر
دو شرط فوق ارتكاب يابد مشمول صالحیت ديوان است [ ،7ص .]1212-1211

1

در هر حال ،به رغم اينكه بعضي از حقوقدانان براي رفع تعارضهاي فوق ويا تعارضهاي
ديگر همچون «تعارض ماده ( 8)1مكرر با تفاهمهاي  6و  ،»7توضیحاتي دادهاند [ ،7ص ،]1214
اما به نظر نميرسد اختالفنظر درباره اين تعارضها پايان يافته باشد.

 .5راهكارهاي رفع ابهام از مقررات مرتبط با جنايت تجاوز در
چارچوب اساسنامه ديوان كيفري بينالمللی
اكنون با اين همه ابهام و تعارض در اصالحیههاي كامپاال كه در بند قبل به آنها اشاره شد ،آيا
ميتوان به اعمال صالحیت ديوان كیفري بینالمللي درخصوص جنايت تجاوز امیدوار بود؟ در
پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اگرچه گروهي از حقوقدانان كه شايد تعداد آنها اندك نباشد
درباره موفقیت ديوان در اعمال صالحیت درخصوص جنايت تجاوز در آيندهاي نزديك
خوشبین هستند [ ،16ص  ،]182اما به نظر ميرسد بدون رفع ابهامها و تعارضهاي فوقالذكر،
احتمال عدم موفقیت ديوان بیشتر است .بنابراين ،بايد راهكاري براي برونرفت از اين معضالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1تعارض مشابهي میان بندهاي  2و  3ماده  15مكرر و تفاهم شماره  3وجود دارد.
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پیدا كرد.
تعدادي از حقوقداناني كه به بعضي از ابهامها و تعارضهاي فوقالذكر توجه داشتهاند ،به
طور صريح يا ضمني با استناد به ماده ( 119)1اساسنامه ديوان كیفري بینالمللي كه اصل
«صالحیت در تعیین صالحیت» را درباره ديوان تأيید كرده است ،معتقدند بايد حل ايرادهاي
فوق را به تصمیم قضايي خود ديوان واگذار كرد [ ،7ص 1215؛  ،18ص 226؛  ،19ص 426؛ ،20
ص  .]243اما همانطور كه بعضي از حقوقدانان اذعان كردهاند ،به دلیل حساسیت شديد اين
موضوع ،پیشنهاد فوق مورد موافقت همه حقوقدانان نیست [ ،18ص  .]226در واقع ،به رغم
اينكه پیشنهاد فوق درباره اكثر ايرادهاي مطرحشده در بند  ،4عملي و مفید به نظر ميرسد ،اما
با توجه به اهمیت «ابهام در شیوه افزودن مقررات الزم به اساسنامه ديوان جهت اعمال
صالحیت درخصوص جنايت تجاوز» و «تعارض میان اساسنامه ديوان و اصالحیههاي كامپاال
از جهت آيین الزماالجرا شدن اين اصالحیهها» و اذعان گسترده حقوقدانان به وجود اين دو
ابهام و تعارض ،به نظر نميرسد واگذاري حل آنها به تصمیم قضايي ديوان پیشنهاد مناسبي
باشد .در عوض ،پیشنهاد ميشود به دو راهكار كامالً حقوقي براي برونرفت از معضالت فوق
اتكا شود :راهكار اول ،ارائه تفسیر رسمي از مواد ( 5)2و  121اساسنامه ديوان و راهكار دوم،
اصالح ماده  121اساسنامه ديوان است.

 .1-5ارائه تفسير رسمی از مواد ( 5)2و  121اساسنامه ديوان
همانطور كه بعضي از حقوقدانان تصريح كردهاند دلیل اصلي پیدايش دو معضل فوق ـ كه
مهمترين چالشهاي حقوقي در فرايند عملي شدن صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز
هستند ـ عدم توافق دولتهاي عضو ديوان درباره تفسیر مواد ( 5)2و  121اساسنامه بوده است
[ ،7ص  .]1213از اين رو ،پیش از هر اقدامي بايد اين ايراد را برطرف كرد .براي رفع اين ايراد
ميتوان به ماده ( 119)2اساسنامه ديوان اتكا كرد كه بیان ميكند« :هر اختالفي میان دو يا چند
دولت عضو ديوان درباره تفسیر يا اجراي اين اساسنامه كه طي سه ماه از شروع آن از طريق
مذاكره حل و فصل نشود ،به مجمع دولتهاي عضو ديوان ارجاع ميشود .مجمع ميتواند خود
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در صدد حل و فصل اختالف برآيد يا آنكه درباره راههاي ديگر حل و فصل اختالف ،از جمله
ارجاع به ديوان بینالمللي دادگستري در چارچوب اساسنامه آن ديوان ،توصیههايي كند» [،8
ماده (.]119)2
بر اين اساس ،با توجه به اينكه شرايط الزماالجرا شدن اصالحیههاي كامپاال حداقل تا اول
ژانويه  2017محقق نخواهد شد [ ،13مواد 15مكرر و 15مكرر سوم] ،مجمع دولتهاي عضو
ديوان ميتواند با استناد به ماده ( 119)2اساسنامه ،تفسیري رسمي از مواد ( 5)2و  121ارائه
دهد 1يا چنین تفسیري را از ديوان بینالمللي دادگستري درخواست كند .البته با توجه به اينكه
تفسیر يك قاعده حقوقي ،عطفبماسبق ميشود و از زمان وضع قاعده حقوقي داراي اعتبار
است [ ،24ص  ]462و نیز با در نظر گرفتن مطالب مندرج در بندهاي  1-4و  2-4اين نوشتار،
مبني بر عدم مطابقت آيین الزماالجرا شدن اصالحیههاي كامپاال با هیچيك از چهار تفسیر
برآمده از مجموع مواد ( 5)2و  121اساسنامه ،ميتوان گفت كه اعمال راهحل فوق منجر به
بياعتباري اصالحیههاي كامپاال خواهد شد .با وجود اين ،اعمال راهحل فوق ،راه مجمع
دولتهاي عضو ديوان يا كنفرانس بازنگري جديد را براي تهیه مقررات الزم جهت اعمال
صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز باز ميكند ،بهويژه آنكه ميتوان چنین مقرراتي را با
كمك گرفتن از اصالحیههاي كامپاال كه به پذيرش بیش از دو سوم دولتهاي عضو ديوان
رسیده است ،تهیه كرد.

 .2-5اصالح ماده  121اساسنامه ديوان
راهحل ديگر براي حل معضالت فوق ،اين است كه پیش از تحقق شرايط الزماالجرا شدن
اصالحیههاي كامپاال ،دولتهاي عضو ديوان در يكي از جلسات مجمع يا با تشكیل يك كنفرانس
بازنگري ،ماده  121اساسنامه را اصالح كنند؛ بهگونهاي كه ابهام موجود در تفسیر مجموع مواد
( 5)2و  121اساسنامه رفع شود 2.البته اگر چنین اصالحیهاي پذيرفته شود و حتي پیش از تحقق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1يكي از حقوقدانان ،چنین پیشنهادي را پیش از كنفرانس كامپاال مطرح كرده بود [ ،19ص .]427-426
 .1يكي از حقوقدانان ،پیشنهـادي شبیـه به راهحل فوق را پیش از كنفرانس كامپاال مطرح كرده بود؛ البته با اين
تفاوت كه به نظر ايشان شايد بتوان اصالح ماده  121و اصالحیههاي الزم براي اعمال صالحیت ديوان
درخصوص جنايت تجاوز را به طور همزمان در كنفرانس بازنگري پذيرفت [ ،19ص  ،]427-426اما اين پیشنهاد
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شرايط الزماالجرا شدن اصالحیههاي كامپاال نیز الزامآور شود ،به نظر نميرسد اثري بر
اصالحیههاي كامپاال داشته باشد ،زيرا اصالحیه ماده  121نميتواند عطفبماسبق شود و بر
اصالحیههاي كامپاال اثر گذارد .از اين رو ،براي عملي شدن اين راهحل ،مجمع دولتهاي عضو
ديوان يا كنفرانس بازنگري بايد ضمن اصالح ماده  ،121اصالحیههاي كامپاال را ملغي كند و
آنگاه بعد از الزماالجرا شدن اصالحیه مربوط به ماده  ،121اصالحیههاي مربوط به جنايت
تجاوز را براساس اين آيین جديد ،مورد بررسي و پذيرش قرار دهد .البته اگر ماده 121
اصالحشده ،آيیني را براي اصالح اساسنامه پیشبیني كند كه شبیه آيین مندرج در اصالحیههاي
كامپاال باشد ،ميتوان فرايند فوق را بهسرعت و با سهولت بیشتر انجام داد ،زيرا بیش از دو
سوم دولتهاي عضو ديوان كه اصالحیههاي كامپاال را پذيرفتهاند قاعدتاً با اين آيین موافق
خواهند بود.

 .6نتيجهگيري
از آنچه در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفت ،ميتوان گفت كه نهتنها آيین الزماالجرا شدن
اصالحیههاي كنفرانس بازنگري كامپاال درخصوص جنايت تجاوز آنگونه كه در اين
اصالحیهها پیشبیني شده است با آيین اصالح مندرج در اساسنامه ديوان در تعارض است،
بلكه اين اصالحیهها و اساسنامه ديوان ،درخصوص حقوق و تعهدات دولتهاي عضو و
دولتهاي غیرعضو ديوان نیز در تعارض با يكديگر هستند .از اين رو ،اجرايي شدن
اصالحیههاي كامپاال ،نهتنها ممكن است منجر به نقض حقوق معاهداتي بعضي از دولتهاي
عضو ديوان شود ،بلكه قواعد عام حقوق بینالملل در زمینه آيین اصالح معاهدات را آنگونه كه
در عهدنامه  1969وين حقوق معاهدات آمده است نیز به خطر مياندازد.
بنابراين ،پیشنهاد ميشود مجمع دولتهاي عضو ديوان هرچه سريعتر و پیش از تصمیمي
عملي نیست و اصالح همزمان مواد ( 5)2و  121اساسنامه نميتواند مشكل تفسیر و اجراي ماده ( 5)2را رفع كند؛
زيرا مراحل پذيرش و الزماالجرا شدن چنین اصالحیهاي بايد تابع ماده  121به همان صورت مصوب كنفرانس رم
باشد و همانطور كه مالحظه شد اين ماده در اين وضعیت دچار ابهام است.
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كه احتماالً بعد از اول ژانويه  2017درخصوص الزماالجرا شدن اصالحیههاي كامپاال اتخاذ
خواهد كرد ،با پذيرش يك تفسیر رسمي از مواد ( 5)2و  121اساسنامه ويا با اصالح ماده 121
اساسنامه ،يك بار ديگر مقررات الزم براي «تعريف جنايت تجاوز و تعیین شرايط اعمال
صالحیت ديوان درخصوص اين جنايت» را مورد بررسي و پذيرش قرار دهد .در اين صورت
ميتوان به اعمال صالحیت ديوان درخصوص جنايت تجاوز در آيندهاي نزديك امیدوار بود.
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