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  چكيده

اي ترين معيارهاي محاكمه عادالنه حـق برخـورداري از دادرسـي توسـط محكمـه     يكي از بنيادي

ي حقوق بـه شـمار   كلنظام حقوقي دنياي معاصر، اين اصل يك اصل طرف است. در مستقل و بي

وان دارنـد.  ااي حقوق بشر بـر احتـرام بـه آن تأكيـد فـر     المللي و منطقهرود كه اغلب اسناد بينمي

هاي حقوقي جهـان از جايگـاه رفعيـي برخـوردار اسـت.      بدين جهت اصل موصوف در تمام نظام

بـه شـمار   » محاكمـه عادالنـه  «كـه زيـر بنـاي حـق      ضاييطرفي قبراي تعميم اصل استقالل و بي

المللـي كيفـري داليـل كـافي وجـود دارد.      هاي ديـوان بـين   رود، نسبت به دادرسان و دادرسي مي

المللي كيفري و ديگر قوانين و مقررات مرتبط با آن نيز در اساسنامه رم، سند مؤسس ديوان بين

منظـور  ه رغم اين واقعيت، باين اصل ارزشمند است. علي دارنده قواعدي براي تأمين و تضمين بر

. ايـن  استها نيازمند اصالح و بازنگري دستيابي كامل به اين هدف، اساسنامه در برخي از زمينه

، المللي كيفـري و قضـات آن  مقاله ضمن بررسي برخي موضوعات مربوط به استقالل ديوان بين

  اين اصل دارد.  كننده   اي تضعيفهمطالعه و شناسايي زمينه سعي در
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  . مقدمه1
از حقوق مهم و ضـروري اسـت کـه    طرف حق محاکمه توسط یک دادگاه مستقل و بی

اي حقوق بشر اد جهانی و منطقهاسندر هاي اساسی براي حمایت از حقوق بشر وآزادي
الملل کیفري مباحث مربوط صراحت به رسمیت شناخته شده است. در حقوق بین نیز به

برگ و نطرفـی قضـایی بعـد از محاکمـه سـران نـازي در دیـوان نـور        به استقالل و بی
حضور مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، براي اولین بار به طور جدي مطرح شد. بعد از 

سـالوي  هـاي یوگ ارتکـابی در سـرزمین   رائمکننده به جهاي رسیدگیهمین در دیوانمت
ها از سوي متهمـین مـورد   طرفی این دیوانسابق و رواندا این بار فقدان استقالل و بی

این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقالل که  اینایراد قرار گرفت. به محض 
 حضور پیدا کرده بودند مورد تردید وها  آن مانی که در محضرشان توسط مته قضاي

االختیار ملل متحد در رم برگزار  کنفرانس تام 1998ژوالي  17اعتراض قرار گرفت. در 
المللـی کیفـري   دیوان بـین عنوان  به المللی کیفري را پذیرفت. دیوانو تشکیل دیوان بین

المللی، خصیصه هاي موقت بیندیوانبرخالف شروع به کار کرد.  2002در سال می ئدا
در نظر گرفته شده براي اعمال صالحیت هاي سازوکاربودن، صالحیت تکمیلی و می ئدا

نماید. بخشی از دیباچه ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می ،این دیوان
هـا  که در طول قرن حاضر میلیـون  با در نظر گرفتن این« کند:اساسنامه رم تصریح می

اند کـه وجـدان   هاي غیر قابل تصوري شدهکودك، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی
ا مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این ه ولتشدت تکان داده است، د بهبشریت را 

. همچنین مصمم بـه تضـمین   ندکنگیري پیشمشابه  رائمپایان دهند و از وقوع ج رائمج
  ».المللی هستنداحترام دائم به اجراي عدالت بین

طرفـی  المللی کامالً وابسته بـه اسـتقالل و بـی   بدیهی است اجراي عدالت کیفري بین
یابی به آن دقیقاً مـورد بررسـی قـرار    از این جهت ضروري است دست .دادرسان است

طرفی قاضی، دادرسی واقعـی  بدون رعایت اصل استقالل و بی گیرد. دادرسی قضایی
المللی به بار نخواهد اعتباري و هتک حرمت دادرسی قضایی بیننیست و حاصلی جز بی
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بـا بررسـی اساسـنامه رم و دیگـر قـوانین و       رو در این مقاله سعی شده آورد. از این
تاریک موضـوع مـورد بررسـی     هایی از زوایايمقررات حاکم بر فعالیت دیوان، گوشه

  قرار گیرد. 
  

  المللی کیفري . محاکمه عادالنه و تعمیم آن به محاکمات بین2
المللی حقوق بشر اسـت کـه توسـط بسـیاري از     یکی از اصول بین 1»محاکمه عادالنه« 

دادرسی مورد قبول واقع شده است. این حق بـراي حمایـت از   کشورها در قوانین آیین
قــانونی و مســتبدانه از دیگــر حقــوق و محرومیــت و تحدیــد غیر اشــخاص در مقابــل

هـا  ]. رعایـت ایـن اصـول در رسـیدگی    66، ص 1[ هاي اساسی وضع شده است آزادي
عـدالت و   ،شود در برخورد با اصحاب دعوا انسانیت افراد فرامـوش نشـده  موجب می

عه به آن حد انصاف در حق آنان رعایت شود. رعایت این حق نشانگر آن است که جام
ورزي جلوگیري کنـد. بـرخالف    استفاده و غرضاز عقالنیت رسیده که از اشتباه، سوء

آنچه معمول است، دادرسی عادالنه تضمین حقوق دفاعی متهم نیست، بلکـه دادرسـی   
هـاي تمـامی   عادالنه در معناي دقیق خود، به دنبال حفظ و حمایـت از حقـوق و آزادي  

  ]. 15، ص 2[ فرایند دادرسی سهیم هستند افرادي است که به نوعی در
شود تا زمانیاي که تعقیب علیه متهم شروع میمعیارهاي محاکمه عادالنه از لحظه

، 3[ که محاکمات، از جمله محاکمات استینافی کامل شده باشند، باید محترم شمرده شود
نـه اسـت و   ترین این معیارها که زیربنـاي حـق محاکمـه عادال   ]. یکی از بنیادي1-4ص 

منـدي از  گیـرد حـق بهـره   معموالً در مرحله دادرسی مورد مطالعه و بررسی قرار مـی 
که تنها یک نهاد قضایی جا  آن است. از 3طرف بیو  2دادرسی توسط یک دادگاه مستقل

در  ،هـاي قـانون اسـتوار سـازد    طرفانه بر پایهطرف قادر است عدالتی بیمستقل و بی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. Fair Trial  
2. Independence  
3. Impartial  
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، ص 4[ یک اصل مهم دادرسی یاد شده اسـت عنوان  به حقوقی از این معیارهاي نوشته
شـعبه  کـه   ناترین اصول حقـوق بشـر اسـت. چنـ    ]. این اصل موجد یکی از بنیادي115

 نظر داد: 1سالوي سابق در قضیه فوروندژیاالمللی براي یوگپژوهش دیوان کیفري بین
طـرف محاکمـه شـود جـزء     اي مستقل و بـی محکمه این اصل که الزم است متهم نزد«

مورد قبول  ،حقوق اساسی وي بوده الینفک اصل ضرورت محاکمه منصفانه متهم و از
  ]. 486، ص 5[ »همگان است

  
  المللی کیفري. قانونی بودن تشکیل دیوان بین3

 طرفی دیوان بررسی شود این است کهمورد استقالل و بی اولین موضوعی که باید در
موجب قانون ایجاد شده است یا خیر؟ اگر پاسخ این پرسش منفی اسـت،  ه آیا دیوان ب

]. هـدف کلـی ایـن اصـل     249، ص 6[ نیازي نیست که عناصر دیگـر شـرح داده شـوند   
تضمین این است که اتهامات جزایی توسط دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که قبل از 

ده باشد و نه پس از آن و براي رسیدگی به اي خاص مستقالً ایجاد شگیري پروندهشکل
موجب قانون براي انجام وظایف قضایی ه جرم مذکور، دادگاه براي مستقل بودن باید ب

یعنی تعیین موضوعات در صـالحیت آن بـر مبنـاي قواعـد مـاهوي      ؛ ایجاد شده باشد
ه (آیین دادرسـی)، پـیش بـرد    اندهایی که به روشنی تعیین شدهقانونی و مطابق روش

  .]14، ص3[ شود
المللی، به مفهوم کالسـیک آن، اجمـاالً بـه معنـاي     قانونی بودن در نظام حقوقی بین

رو هنگـام سـخن    اصول کلی حقوقی است. از ایـن ویا  ابتناي یک امر بر معاهده، عرف
از  مبتنی بر یکی ها گاهاست که این دادالمللی، مقصود آنگفتن از قانونی بودن محاکم بین

المللی حداقل مغایر با قواعد حقوقی بینویا  دنمعاهده باشجمله ازالملل منابع حقوق بین
]. البته تشکیل دیوان از طریق معاهده، اطمینان از پذیرش وجود چنین 136، ص 7د[ننباش

آن  ص همکاري بابخصوالمللی و تري از اعضاي جامعه بین اي توسط تعداد بیشمحکمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

1. Furundzija  
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نظیر کشورها از اساسنامه و پذیرش آن، نشان ]. استقبال بی157، ص 8؛ 9، ص 7[ است
  ]. 9[ از سازگاري مفاد اساسنامه با آرمان دیرین بشر یعنی اجراي عدالت دارد

لی قبلی که بعد از وقوع وقـایع اتفـاقی، بـا هـدف     المل بینهاي کیفري برخالف دیوان
 طرفی ساختاريجود آمدند و از این نظر فقدان استقالل و بیمجازات افرادي خاص به و

لـی کیفـري: الـف)    المل بـین اساسنامه دیوان  11موجب ماده ه مورد تردید است، بها  آن
االجرا شدن ایـن اساسـنامه   ی صالحیت دارد که بعد از الزمرائمدیوان تنها نسبت به ج

االجرا شدن این اساسنامه عضو آن شود، ولتی پس از الزمب) اگرد ،ارتکاب یافته باشند
االجـرا شـدن   کنـد کـه پـس از الزم   ی اعمـال صـالحیت مـی   رائمدیوان فقط نسبت به ج

بـه  اي کـه آن دولـت اعالمیـه    مگـر آن  ،اساسنامه در مورد آن دولت ارتکاب یافته باشد
جانبـه  یـوان یـک معاهـده چنـد    عالوه، اساسـنامه د  هداده باشد. ب 12ماده  3ب بند موج
عدم تأثیر معاهدات « رو تابع قواعد حاکم بر معاهدات است. اصل المللی است. از این بین

 28یک قاعده کلی حاکم بر معاهدات، در ماده عنوان  به» االجرا شدنبه زمان قبل از الزم
]. بنـابراین،  95، ص 10[ پذیرفته شـده اسـت  1وین در مورد معاهدات 1969کنوانسیون 

االجـرا شـدن   ا قبل از الزمه ولتتحت هیچ شرایطی، خواه پذیرش اساسنامه از طرف د
 را شدن باشـد االج زما بعد از اله ولتاساسنامه صورت گرفته باشد و خواه عضویت د

گرفتـه   ارجاع از طرف شـوراي امنیـت صـورت    13ماده  »ب« ب بند به موجکه  اینویا 
را شـدن  االج زمباشد و دیوان صالحیت رسیدگی پیدا کند، صالحیت دیوان به قبل از ال

  کند. آن تسري پیدا نمی
  

  المللی کیفري. علنی بودن محاکمات دیوان بین4
هـا بـه صـورت علنـی     المللی کیفري اصل بر برگزاري دادرسیدر اساسنامه دیوان بین

، دادرسی علنی از جمله حقوق متهم شمرده شده اسـت.  67اده م 1ب بند به موجاست. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)  
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طبق این بند، براي احراز هر اتهـامی مـتهم ایـن حـق را دارد کـه بـا رعایـت مقـررات         
کند تصریح می 63ماده  7عالوه، بند هاساسنامه به طور علنی مورد محاکمه قرار گیرد. ب

تواند بنا به ، شعبه بدوي میاین وجود که دادرسی باید به صورت علنی انجام شود. با
اي کـه  به منظور حفاظت از اطالعات حساس و محرمانـه ویا  68جهات مذکور در ماده 

دلیل قرار است ارائه شود، دستور انجام مراحلی از دادرسـی را بـه صـورت    عنوان  به
ظـور حفـظ   به من« کند:در این خصوص تصریح می 68ماده  2غیرعلنی صادر کند. بند 

اي از مراحل دادرسـی را بـه صـورت    توان هر مرحلهمتهم میویا  دیدگان و شهودبزه
اجازه داد که ارائه ادله از طریق وسایل الکترونیکی یا وسـایل  ویا  دکرعلنی برگزار غیر

  ».خاص صورت گیرد
ضـات دیـوان   بـه تصـویب ق   2004] که در سـال  11[ قواعد دیوان 20ماده  همچنین

اي که شعبهها علنی برگزار خواهد شد. در صورتیتمام دادرسی« دارد:رسیده بیان می
هاي مشخصی، غیرعلنی برگزار شود، باید دالیـل خـود را بـراي    که دادرسی کندمقرر 

تواند دستور انتشار تمام یا بخشی . همچنین شعبه میکندصدور چنین دستوري اعالم 
 به شرطی که دالیل صدور دستور قبلـی ؛ کندهاي غیرعلنی را صادر ادرسیاز سابقه د

قواعد دیوان نیز علنـی   21ب ماده به موج ».علنی بودن دادرسی) منتفی شده باشد(غیر
توسط دبیرخانه از طریق رادیـو و تلویزیـون    ،ها ممکن است فراتر رفتهبودن دادرسی

تشر شود. اساسنامه در رابطه با صدور احکام علنی پخش شده یا رونوشت سوابق من
اي علنی اي از آن در جلسهرأي و خالصه که داردبیان می 74ماده  5ب بند به موجنیز 

هاي تعیین شده باید اعالم مجازات« 76ماده  4ب بند به موجقرائت خواهد شد. همچنین 
به همچنین  ».علیه صورت گیردٌ کومشود و در صورت امکان این امر باید در حضور مح

در جلسه علنی قرائـت شـود. متعاقبـاً     باید، رأي شعبه تجدیدنظر 83ماده  4ب بند موج
یکی از مواردي که باید عنوان  به قواعد دیوان انتشار احکام و قرارهاي دیوان را 8ماده 
  ده است. سایت دیوان انتشار یابد، برشمر   بدر و

طرفی و عادالنه بودن و اسـتقالل  هاي علنی دیوان، تضمینی است براي بیرسیدگی
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عالوه، محاکمات علنی به باال بردن اعتماد عموم درخصوص اجراي عدالت کمک  هآن. ب
]. علنی بودن هم به نفع متهم است هم به نفـع قاضـی. ایـن شـیوه     16، ص 12[ کنندمی

در پناه نگاه تیـزبین عمـوم از تجـاوز دادرس مصـون      رسیدگی، حقوق دفاعی متهم را
سازد. از سوي دیگر، برگزاري را براي وي فراهم میها  آن امکان برخورداري از ،داشته

طرفـی و صـدور احکـام    جلسات دادرسی به صورت علنی، شائبه خروج دادرس از بی
  ]. 189، ص 13[ بردمورد عالقه حکومت را نیز از بین می

  
  اه ولتستقالل دیوان از د. ا5
المللی تا نحـوه فعالیـت آن، نقـش    ا ممکن است از ابتداي تأسیس یک دادگاه بینه ولتد

بودجه مین أتتواند موضوعاتی مثل انتخاب قضات، اساسی داشته باشند. این موارد می
مللـی کیفـري داراي   ال بیناساسنامه، دیوان  4ماده  1ب بند به موجگیرد.  و. . . را در بر

ست و اهلیت قانونی الزم براي انجـام وظـایف و   ا اه ولتشخصیت حقوقی مستقل از د
المللی بـه دلیـل   هاي بینب یک قاعده کلی، سازمانبه موجاجراي مقاصد خود را دارد. 

اشخاص حقوقی نوان ع به، اي عضوه ولتاي مستقل و صالحیتی ممتاز از دداشتن اراده
ها جهت اجراي وظـایفی کـه از   شوند. این سازمانالمللی شناخته میحقوق عمومی بین

 ندهستشان قرار داده شده است داراي صالحیت حقوقی الزم طرف اساسنامه بر عهده
در عضـو  اي غیرهـ  ولتاي عضو و ده ولتا به ده ولت]. با توجه به تفکیک د43، ص14[

ا، باید به تفکیک ه ولتارتباط دیوان و قضات آن از این د اساسنامه دیوان، مسأله شیوه
  .مورد بررسی قرار گیرد

  
  اي غیرعضوه ولت. استقالل دیوان از د5-1

توانـد بـدون رضـایت ثالـت     عهدنامه حقوق معاهدات وین یک معاهده نمـی  34مطابق ماده 
]. بنـابراین، چـون اساسـنامه یـک     111، ص 15[ آورد بـه وجـود   حقوق و تعهداتی براي او
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و متصـور نیسـت و   یرعضـ اي غه ولتحقوقی را براي د ،المللی استمعاهده چند جانبه بین
تـوان نقـش محسوسـی در تشـکیالت و اداره دیـوان قائـل       ا نمـی ه ولتبراي این دسته از د

 2ب بنـد  به موجـ ، این وجود ا با چالش مواجه کنند. باطرفی دیوان رگردید تا استقالل و بی
تواند به انجام وظایف و اعمـال اختیـارات خـود در قلمـرو هـر      اساسنامه، دیوان می 4ماده 

سـازد، بپـردازد.   اي که با آن دولت منعقـد مـی  ب موافقتنامه ویژهبه موجوي یرعضدولت غ
اجرا و تفسـیر مفـاد اساسـنامه بایـد بـا حقـوق بشـر         ،21ماده  3بدیهی است با وجود بند 

که حـق محاکمـه شـدن توسـط دادگـاه و      جا  آن المللی سازگار باشد و ازشناخته شده بین
شـماري نیـز   المللـی بـی  طرف، حقی اساسی و مسلم است و اسناد بینقضاتی مستقل و بی

اي تنظـیم شـود کـه بـر اسـتقالل و      هتوانـد بـه گونـ   نامه نمـی این توافق ،کنندآن را تأیید می
و یرعضـ طرفی دیوان و قضات آن تأثیر منفی داشته باشد. براي مثال دیوان و کشـور غ  بی

و، دیـوان  یرعضدر قبال واگذاري حق اعمال اختیار دیوان در کشور غند کنتوانند توافق نمی
جنگـی تجاوزکارانـه    ر کـه در و قضات آن در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور آن کشـو 

 1جنگی شده، به نفع وي حکم دهـد. طبـق بنـد     رائمعلیه یکی از کشورهاي عضو مرتکب ج
ایی که ایـن اساسـنامه یـا سـند نهـایی را امضـا امـا هنـوز         ه ولتد اساسنامه نیز 112 ماده

نـد  فرایري بـر  توانند در مجمع ناظر باشند. حکم ایـن مـاده هـیچ تـأثی    اند، میتصویب نکرده
  انتخاب قضات نخواهد گذاشت.  

  
  اي عضوه ولت. استقالل دیوان از د5-2
اي هـ  ولـت ا به وجود آمده اسـت، د ه ولتب توافق جمعی از دبه موجکه دیوان جا  آن از

 کننده و فعال داشته و خواهنـد داشـت.    گیري و اداره دیوان نقشی تعیینعضو در شکل
ان دیـوان، پـذیرش   مـأمور اي از امور اداري، نظیر نظارت اداري کلی بر طیف گسترده

بودجه، افزایش شمار قضات و غیره بر عهده مجمع دول عضو است. مجمع دول عضو 
همچنین تشکلی براي پذیرش اصالحات نسـبت بـه اساسـنامه اسـت. مجمـع همچنـین       

، آیـین  رائمدر آن باید سند عناصـر جـ   مسؤول تکمیل کار ناتمام کنفرانس رم است که
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، 16[ دادرسی و ادله، و سایر اسناد ضروري براي انجام وظایف دیوان پذیرفتـه شـود  
اساسنامه، هر دولت عضو یک نماینـده در مجمـع    112ماده  1ب بند به موج]. 205ص 

مطابق بند  توانند وي را همراهی کنند.البدل یا مشاورانی میعلیعضو خواهد داشت که 
همین ماده در مجمع عمومی هر دولت عضـو یـک رأي خواهـد داشـت و تصـمیمات       7

اي عضـو  هـ  ولتمربوط به مسائل ماهوي باید به تصویب اکثریت دو سوم نمایندگان د
گیري را تشکیل اي عضو حد نصاب رأيه ولتاکثریت مطلق دکه  اینبرسد، مشروط بر 

اي عضـو حاضـر و   ه ولتط به مسائل اجرایی با اکثریت نسبی ددهند. تصمیمات مربو
  دهنده اتخاذ خواهد شد.  رأي

هـاي  اي عضو دیوان نیـز متشـکل از نماینـدگان سیاسـی و دیپلمـات     ه ولتمجمع د
کشورهاي عضو است که با توجه به مالحظات سیاسی کشورهاي خـود درخصـوص   

شود  که مطرح میالی ؤس]. 18، ص 17[ ندکنگیري میموضوعات حساس مذکور تصمیم
توانـد  اي عضو میه ولتاساسنامه، آیا مجمع د 112ماده  4این است که در اجراي بند 

ها بر قضات دیـوان تأثیرگـذار باشـد؟    اقدام به تأسیس نهادي کند که با انجام بازرسی
نامه باید با حقـوق بشـر   اجرا و تفسیر مفاد اساس 21ماده  3بدیهی است که مطابق بند

کـه محاکمـه شـدن توسـط قضـات      جا  آن از لذاالمللی سازگار باشد. شناخته شده بین
اي ه ولتالمللی است، مجمع دطرف یک اصل شناخته شده حقوق بشر بینمستقل و بی

طرفـی  عضو در تصویب هر طرحی در این رابطه، ملزم به احتـرام بـه اسـتقالل و بـی    
  . است و پاسخ به این پرسش منفی است دادرسان

  
  المللیهاي بین. استقالل دیوان از سازمان6

المللـی و  تردید در زمره اعضـاي جامعـه بـین   المللی دولتی بیهاي بینامروزه سازمان
]. طبعـاً ایـن   185، ص7[ رونـد المللی بـه شـمار مـی   برخوردار از شخصیت حقوقی بین

شـان و بـه تناسـب     ا، برحسـب فلسـفه وجـودي   هـ  ولـت المللـی در کنـار د  اشخاص بین
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از اقتدار و اختیاراتی برخوردارند که به واسطه آن ها  آن هاي سپرده شده به یتمأمور
المللـی  دهند، با دیگـر نهادهـاي بـین   المللی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار میحیات بین

شان به ها و رسالتویایی و انجام فعالیتتعامل و همکاري دارند وگاه خود براي حفظ و پ
جا ارتباط دیوان بـا   ]. در این133، ص 18[ ورزندهایی فرعی مبادرت میتأسیس ارگان

المللی کیفري و لی متولی تشکیل دیوان بینالمل بینیک نهاد عنوان  به سازمان ملل متحد
اساسنامه براي آن در نظر گرفته است، با توجه به نقش قابل توجهی که شوراي امنیت 

  مورد بررسی قرار گرفته است. 
  

  حدتم. استقالل دیوان از سازمان ملل 6-1
کشورها قرار  بسیاري ازتأکید  موضوع استقالل دیوان از سازمان در اجالس رم مورد

و کـره   گرفت. کشورهایی نظیر انگلستان، ژاپـن، آفریقـاي جنـوبی، ونـزوئال، انـدونزي     
اساسنامه دیوان مقرر  2داشتند. نهایتاً ماده تأکید  جنوبی بر استقالل دیوان از سازمان

اي که باید به تصویب مجمـع  ب موافقتنامهبه موجدیوان با سازمان ملل متحد « داشت:
اي عضو این اساسنامه برسد و سپس به امضاي رئیس دیوان از طرف دیـوان  ه ولتد

کـه   ایـن ]. توافقنامه موصوف بـا قبـول   247، ص 19[ »دکررابطه برقرار خواهد  برسد،
مستقل در ارتباط با سازمان ملل تأسیس شده است می ئدایک سازمان عنوان  به دیوان

 22/7/2004بـین سـازمان و دیـوان منعقـد گردیـد و در تـاریخ        10/2004/ 4در تاریخ 
 گذارنـد  . دیوان و سازمان به اساسنامه و مرجعیت یکدیگر احترام مـی ]20[ اجرایی شد

نامه). بنابراین، سازمان ملل متحد نیز استقالل دیوان را به رسمیت شناخته توافق 3(ماده 
  و متعهد به محترم شمردن آن است. 

اي از که قضیه صورتی توان داشت دربا توجه به مذاکرات انجام شده تردیدي نمی
هاي آن نیز از سوي سازمان سازمان جهت بررسی به دیوان ارجاع گردد، هزینه سوي

هـا قطعـاً   پرداخت خواهد شد که تصویب مجمع عمومی به منظور پرداخت ایـن هزینـه  
کـه   ایـن نخسـت  ؛ ]. در این رابطه دو نکته قابل تأمـل اسـت  257، ص19[ ضروري است
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 مـاده  2 بنـد  »د« ب قسـمت  به موجاي عضو که ه ولتمیزان وجوه پرداختی را مجمع د
گیري درخصوص بودجـه دیـوان را بـر عهـده دارد، مشـخص      اساسنامه تصمیم 112

 اگـر کـه   ایـن  دوم .تواند به تقویت استقالل دیوان کمـک کنـد  این مقرره می .خواهد کرد
باشد که سازمان پرداخت  تر از وجوهی هاي ناشی از ارجاع شوراي امنیت، بیش هزینه

مسلماٌ استقالل دیوان بـا چـالش    نتواند از سایر منابع استفاده کنددیوان  کرده است و
هاي متعدد از سوي زیرا این امکان وجود دارد که با ارجاع وضعیت؛ مواجه خواهد شد

و دیـوان را از رسـیدگی بـه     ودشـ هاي زیادي بـر دیـوان تحمیـل    شوراي امنیت هزینه
  وضوعات دیگر باز دارد. م

   
  . استقالل دیوان از شوراي امنیت 6-2

المللی کیفري بتواند مستقل از در صورتی که دیوان بینآمریکا  به نظر کشورهایی نظیر
ویـژه جـرم تجـاوز بپـردازد      المللـی و بـه  مهم بین رائمي امنیت به رسیدگی به جشورا

از  بایـد گرفتـه خواهـد شـد. در ایـن دیـدگاه دیـوان       مقررات منشور ملل متحد نادیـده  
 لکدر مرحله بعد از شورا وارد عمل شود. معـذ  ،کردهتصمیمات شوراي امنیت تبعیت 

، 21[ انـد داشـته تأکیـد   کشورهاي زیادي بر استقالل دیوان از شوراي امنیـت همـواره  
  ]. 32ص

آن، چنانچه شوراي امنیت وضعیتی را که  »ب« د اساسنامه و بن 13ب ماده به موج
ب فصل هفتم منشور به موجرسد در آن یک یا چند جرم ارتکاب یافته است، به نظر می

تواند مطابق مقـررات اساسـنامه صـالحیت خـود را     به دادستان ارجاع دهد، دیوان می
اساسنامه، اگر  16ب ماده به موج. همچنین کنداعمال  5مذکور در ماده  رائمنسبت به ج

اي از سوي شوراي امنیت صادر شود و از دیوان در اجراي فصل هفتم منشور قطعنامه
ب این به موج، هیچ تحقیق یا تعقیبی دسازدرخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق 

ثیر شورا بر استقالل تأماه شروع شود یا ادامه یابد. لذا  12مدت ه تواند باساسنامه نمی
  است.  دو حالت فوق در ادامه به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتهدر دیوان 
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  ارجاع یک وضعیت از طرف شورا . 6-2-1
امکان ارجاع موضوع از سوي شوراي امنیت به دیوان در طرح اول تهیه شـده توسـط   

اي ود چنین مادهبینی شده بود. درخصوص ضرورت وجالملل پیشکمسیون حقوق بین
تنهایی اختیار ارجـاع قضـیه یـا     ا بهه ولتوقتی د دو دلیل عمده ارائه شده است، نخست

اي را به دیوان داشته باشند دلیلی ندارد که به طور جمعـی نتواننـد ایـن کـار را     پرونده
به شوراي امنیت داده  اختیار ارجاع موضوع به دیوان، اگرکه  آنانجام دهند. دلیل دیگر 

توانسـت در آینـده و در صـورت ضـرورت نسـبت بـه تأسـیس        شد، این شورا مینمی
ایـن اختیـار بـه     يعالوه، اعطـا  ه. بدکنهاي ویژه مانند یوگسالوي و رواندا اقدام  دیوان

فصل هفتم منشـور چیـزي   براساس  شوراي امنیت بر اختیارات موجود شوراي امنیت
دهـد کـه از امکانـات موجـود     کند و فقط به شوراي امنیت این امکان را مـی نمیاضافه 

  ]. 258، ص19[ استفاده کند
نیز اگر دادستان به این نتیجه برسد  15ماده  3ب بند به موج، 16عالوه بر حکم ماده 

که مبناي مستدلی براي تحقیق وجود دارد، باید درخواستی را به ضمیمه کلیه اسناد و 
آوري کرده است، براي گـرفتن مجـوز تحقیـق بـه شـعبه       اي که جمعکنندهرك تأییدمدا

قواعد دارسی و ادله شکل و محتویات این درخواسـت را   47. ماده دکنمقدماتی تسلیم 
ویا  اه ولتدر مواردي که دادستان بر مبناي درخواست د ،اینوجود . با کندمشخص می

کند صدور مجوز قضایی از طرف شعبه مقدماتی منیت شروع به رسیدگی میشوراي ا
  ]. 252، ص 22[ الزم نیست

تواند منجر به فشار سیاسـی  در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که این حکم می
جاي دالیل ه توانند با و شوراي امنیت به هر حال میه ولتزیرا د؛ ماهوي بر دیوان شود

ولی چنین ترسـی  ؛ ارجاع وضعیتی به دیوان، دالیل سیاسی داشته باشند قضایی براي
بـه طـور    کنـد که پرونده ارجـاعی را دریافـت مـی    دادستان زمانی زیرا ،مورد استبی

ملزم است به دقت بررسی کند آیا دالیل معقولی  بلکه ،کندتعقیب را شروع نمی خودکار
که درخصوص وضعیتی که به او وجود دارد یا خیر؟ تنها زمانی براي شروع به تعقیب 



 1393  ، تابستان2شماره ، 18دوره  ـــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبیقی  پژوهش

 

35 

هاي معقولی برا ي تعقیب وجود دارد، تعقیب را شروع ارجاع شده متقاعد شود که زمینه
و چه کسانی باید به  در این مورد که مظنونین چه کسانی هستنددادستان خواهد کرد. 

]. البته ایـن تصـمیم دادسـتان از    6، ص 23[ کند گیري میمحاکمه کشیده شوند، تصمیم
ه نظر اسـت. بـ  دهنده یا شوراي امنیت در شعبه مقدماتی قابل تجدید سوي دولت ارجاع

 صالحدید دادستان استبراساس  عبارت دیگر، تشخیص ادامه تحقیق یا توقف آن نهایتاً
شـوراي امنیـت اقـدام بـه تعقیـب       ه، اگر دیـوان در پـی تقاضـاي   عالو به]. 99، ص 24[

تواند از دیوان بخواهد ارچوب اساسنامه عمل کند و نمی، شورا باید در چدکناي  پرونده
در  1970که مثالً به جنایات ارتکابی توسط خمرهاي سرخ که در گذشته در طـی دهـه   

کنـد کـه   عـالم مـی  اساسنامه صـریحاً ا  11زیرا ماده ؛ کندکامبوج اتفاق افتاده رسیدگی 
  االجرا شدن اساسنامه فاقد صالحیت استارتکابی تا پیش از الزم رائمدیوان نسبت به ج

منظور اجتنـاب از اتخـاذ تصـمیمات نادرسـت از طـرف      ه بکه  این]. نهایتاً 133، ص16[
را  هاي سیاسی، سه قاضی تصمیمات دادستانعمل دادستان بنا به انگیزهویا  دادستان

  ]. 9، ص23[ دهندمورد مداقه قرار می
  

  . تعلیق تعقیب از سوي شوراي امنیت6-2-2
داشـت هـیچ تعقیبـی طبـق ایـن      الملـل بیـان مـی   طرح کمیسیون حقـوق بـین   23ماده  3بند 

عنـوان   بـه  تواند آغاز گردد اگر ناشی از وضعیتی باشد که در شوري امنیـت اساسنامه نمی
عمل تجاوز مطابق فصل هفـتم منشـور در حـال    ویا  المللیو امنیت بین تهدید یا نقض صلح
ایـن مقـرره بـه یـک     اي دیگر تصمیم بگیرد. شوري امنیت به گونهکه  آنبررسی است، مگر 

داد تا بـا قـرار دادن موضـوع در دسـتور کـار شـورا مـانع        عضو شوراي امنیت اجازه می
توانست با تصمیم خود شورا ملغـی شـود و تصـمیم    تعقیب دیوان شود، چیزي که تنها می

توانست در هر زمان توسط یکی از پنج عضو دائم شورا بـا اعمـال حـق    خود شورا نیز می
طرفـی  الملل به دلیل مداخله در استقالل و بیوتو بلوکه شود. پیشنهاد کمیسیون حقوق بین

اساسـنامه،   16ب مـاده  بـه موجـ  ]. اکنـون  88، ص16[ دیوان با انتقاد شدید مواجـه گردیـد  
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تواند از دیوان درخواسـت کنـد تحقیـق یـا      ي امنیت در اجراي فصل هفتم منشور میشورا
اسـت کـه وقتـی    ماهه قابل تجدید، متوقف کند. هدف مـاده ایـن   12تعقیب را براي یک دوره 

للـی  المتحقیق دیوان ممکن است در مذاکرات دیپلماتیک در حال انجام که بـراي امنیـت بـین   
 الزم است مداخله محسوب شود، به شوراي امنیت اجازه دهد جلوي اقدام دیوان را بگیـرد 

  ].  15، ص 25[
تواند تقاضاي بر استقالل دیوان باید دید آیا دیوان می 16براي ارزیابی تأثیر ماده 

توانـد ادامـه داشـته    تعلیق رسیدگی را رد کند و تقاضاي تعلیق تعقیب تا چه زمانی می
]. 26[ در این زمینه به دیوان اختیاري اعطا کرده باشـد  16رسد ماده . به نظر نمیباشد

 تنها تعقیب بلکه تحقیق را براي مدت زمان نامحدود مانع شودتواند نهشوراي امنیت می
، ایـن  وجـود  که این موضوع سد محکمی در برابر استقالل دادستان و دیوان است. بـا 

 شـود  نویس اساسنامه یک پیشرفت محسوب مـی پیش 23ماده  3نسبت به بند  16ماده 
تري را به این شورا  گیرانه بیشاختیار اقدامات پیش 16]. ماده 233، ص26؛ 423، ص 27[

 .اولین مرحله انجام رسیدگی به وسیله دادسـتان نیسـت   زیرا شروع تحقیقات؛ دهدنمی
شود که خود اساسنامه رسماً نباط میطور است اساسنامه این 15ماده  6عکس از بند بر

بین مرحله انجام تحقیقات از یک سو و مرحله بررسی مقدماتی که از سـوي دادسـتان   
شود از سوي دیگر، قائل انجام می 15ماده  4قبل از ارجاع به شعبه مقدماتی حسب بند 

حقیقات رو قدرتی که شوراي امنیت در جلوگیري از شروع ت از این .به تفکیک شده است
وسیله دادستان بعد از ارجاع شعبه ه دارد، فقط تحقیقات صورت گرفته ب 16حسب ماده 

هاي تواند در فعالیت گردد. اما این شورا هرگز نمی) را شامل می15ماده  4(بند  مقدماتی
چه شوري امنیت از ]. اگر231، ص26[ دکندیوان قبل از ارجاع به شعبه مقدماتی مداخله 

فصل هفـتم منشـور برخـوردار    براساس  اي براي صدور قطعنامهعمل گسترده آزادي
  ]. 244-113، ص26[ دکناست، اما وظیفه دارد طبق اهداف و اصول سازمان عمل 
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  . استقالل دیوان در امور اداري7 
ت اساسنامه، حائز اهمیـ  4ماده  1در این مورد در رابطه با دیوان، در نخستین گام بند 

المللی براي دیوان به رسمیت شناخته شده ب این بند شخصیت حقوقی بینبه موجاست. 
اي دولتـی بـه دلیـل داشـتن اراده    المللی بـین هاي بینالملل سازماناست. در حقوق بین

الملل  حقوق عمومی بین اشخاص حقوقیعنوان  به ا،ه ولتصالحیتی متمایز از د مستقل و
المللـی،  هاي بارز داشتن شخصیت حقـوقی بـین  لذا یکی از خصیصه .شوندخته میشنا

  برخورداري از استقالل در امور اداري است. 
در گذشته مسائل مربوط به نظم دادن بـه امـور اداري و کنتـرل فعالیـت نهادهـاي      

ها  آن ر قلمروها دبود که این سازمانایی ه ولتاالصول با دالمللی علیهاي بین سازمان
هاي اداري المللی داراي ارگانهاي بینولی امروزه معموالً خود سازمان؛ شدندایجاد می

بـه   .نیسـت  االمللی کیفري هم از این قاعده مسـتثن ]. دیوان بین37، ص14[ هستندمی ئدا
ه هیـأت رئیسـه   اساسنامه، اداره صحیح دیـوان بـ   38ماده  3بند  »الف« ب قسمت موج

از همین ماده، متشکل از یک رئیس و معاونان اول  1سپرده شده است که به داللت بند 
و دوم است که با رأي اکثریت مطلق قضات براي یک دوره قابل تجدید سه ساله انتخاب 

  خواهند شد. 
بین مدیریت امور قضایی و غیرقضـایی   43ماده  1ب بند به موجاساسنامه دیوان، 

کننـدگان   دهـد کـه تـدوین    مـی  درستی قائل به تفکیک شده اسـت. ایـن تفکیـک نشـان     به
ه، رئـیس  عـالو  بـه انـد.  طرفی قضات را در نظـر داشـته  اساسنامه تقویت استقالل و بی

دبیرخانه، از طریق رأي مخفی اکثریت مطلق قضات براي یک دوره قابل تجدید پنج ساله 
 4بندهاي ( حت نظارت رئیس دیوان انجام خواهد دادانتخاب خواهد شد و وظایفش را ت

مقـررات   قواعد وادلـه دیـوان نیـز    14ماده 1ب بند به موج). اساسنامه رم 43ماده  2و 
نظارتی که رئیس دبیرخانه براي ایفاي مسؤولیت سازماندهی و مدیریت دبیرخانه تهیه 

ویب خواهد شـد. ایـن   کند به وسیله هیأت رئیسه دیوان که منتخب قضات است تص می
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 . بادکنبی حفظ خوتواند تسلط قضات را از طریق هیأت رئیسه بر دبیرخانه بهراهکار می
نظارت اداري بر هیأت رئیسه، دادستان و رئیس  112ماده  2بند  »ب« ، قسمت این وجود

  اي عضو گذاشته است. ه ولتدفتر دیوان را بر عهده مجمع د
  

  دیوان در امور مالی . استقالل8
هاي مورد نیـاز بـه روش   المللی، تأمین هزینهباالي اجراي عدالت بین با توجه به هزینه

، 23[ اي برخـوردار اسـت  المللـی از اهمیـت ویـژه   ي بینها گاهصحیح براي استقالل داد
در  هاي مطروحندهلی کیفري به تعداد و ماهیت پروالمل بین]. هزینه عملیاتی دیوان 10ص

]. اساسنامه رم ساختار شبکه مالی دیوان را ضـمن فصـل   30، ص28[ آن بستگی دارد
اساسنامه، تمام  113) مشخص کرده است. مستنبط از ماده 118تا  113(مواد دوازدهم

اي عضو از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی ه ولتمسائل مالی مربوط به دیوان و مجمع د
اي عضو است. مجمع ه ولتسنامه و مقررات و قواعد مالی مصوب مجمع دآن تابع اسا

در  2002اي عضو در نخستین جلسـه عمـومی کـه از سـوم تـا دهـم سـپتامبر        ه ولتد
در ] را به تصویب رسانید. این مقررات 29[ نیویورك تشکیل شد مقررات و قواعد مالی

اي عضو مورد اصالح قرار گرفتـه  ه لتوتوسط مجمع د 2008و  2007، 2005هايسال
هاي مالی، دیوان از منابع زیر به نامهاست. با توجه به مقررات اساسنامه و قواعد و آیین

   شود:می تأمین مالیطور مستقیم یا غیر مستقیم 

هاي مربوط به اجراي ) و هزینه115ماده » الف« بند( اي عضوه ولتالف) سهام مقرر د
وجـوهی کـه    ب)؛ )100ماد 1خواست همکاري در قلمرو دولت مورد درخواست (بند در

ج) ؛ )115ماده  »ب« (بند کنداي عضو پرداخت میه ولتسازمان ملل با تصویب مجمع د
 (ماده و منابع دیگر ها گاهالمللی، افراد، بنهاي بینها، سازمان هاي داوطلبانه حکومت کمک
اي عضو در اختیار دیوان گذاشته ه ولتاده از کارکنان رایگان که توسط دد) استف؛ )116
هـایی کـه بـه نحـو     جزاهاي نقدي، عواید و اموال و دارایی )ـه؛ )44ماده  4(بند شودمی

  ). 77ماده  2(بند  مستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده باشدغیر مستقیم یا
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اي عضو از جملـه  ه ولتهاي دیوان و مجمع داساسنامه، هزینه 115ب ماده به موج
اي عضو و وجوهی که سازمان ملل ه ولتدبیرخانه و ارکان فرعی آن از سهام مقرر د

هایی که در مورد هزینهویژه  به ،کنداي عضو پرداخت میه ولتمتحد با تصویب مجمع د
جریان مذاکرات استدالل شد که  شود. درناشی از ارجاع شوراي امنیت است، تأمین می

وابسته بودن یک رکن قضایی به سازمانی سیاسی صحیح نیست و تأمین بودجه آن از 
سوي سازمان ملل متحد موجب خواهد شد که دیوان استقالل کامل نداشته باشـد. در  

هاي غیردولتی که خواستار تأسیس دیوان با اختیارات وسیع این رابطه برخی سازمان
جنایات علیه بشریت بودند، وابسته بودن آن به سازمان ملل متحد را از لحاظ  در زمینه

زیرا در چنین صورتی بودجه دیوان باید شـامل  ؛ دانستندمالی مقرون به مصلحت نمی
ها شد که به محرمانه بودن بعضی از بررسیمقررات حسابرسی سازمان ملل متحد می

تعادل ظریفی بین  115]. نهایتاً ماده 256ص ،19[ ساختاز سوي دیوان خدشه وارد می
ترین مسؤولیت تأمین بودجه  به این صورت که بیش ،ي متضاد به وجود آوردها گاهدید

ویـژه   بـه  .نشـد  امسـتثن هاي سـازمان ملـل    اي عضو نهاده شد و کمکه ولتبر عهده د
هـاي سـازمان را فقـط بـه      زیرا کمک ه،شددقت تنظیم  به 115ماده  »ب« بندي بند  جمله
به شود، محدود نکرده است. ب ارجاعات شوراي امنیت ایجاد میبه موجهایی که  هزینه
ب جدولی که اعضا به موجاساسنامه، سهم هریک از کشورهاي عضو  117ب ماده موج

دولی اسـت کـه   این جـدول مبتنـی بـر جـ     .اند تعیین خواهد شدبر روي آن توافق کرده
  سازمان ملل متحد براي بودجه عادي خود تصویب کرده است. 

تواند معیارهاي عینی استقالل مالی دیوان را به نمایش اگرچه ساز و کار موجود می
هاي سازمان حتـی   مطابق اساسنامه رم، کمککه  این، باید اذعان کرد با توجه به گذارد

از طرف شوراي امنیت صورت گرفته باشد اجباري نیست و بـه   در مواردي که ارجاع
لذا با در نظر گرفتن این واقعیت که اغلب  .توافق بین دیوان و سازمان موکول شده است

کشورهاي صاحب نفوذ و داراي حق وتو در شوراي امنیت عضو اساسنامه نیستند، بیم 
 هایی را به دیوان ارجاع دهد ترود این شورا با هدف اخالل در کار دیوان وضعیآن می



  ...اصل استقالل قضاییـــ ــــــــــــــــــــــــــــــو همکار  محمود جاللی        

40  

  

و از این طریق مانع فعالیت مؤثر و سازند توانند دیوان را با کسري بودجه مواجه که می
  مستقل دیوان و قضات آن شود. 

   
  . انتخاب قضات دیوان با توجه به اصل استقالل9
 تقل هستندالمللی تا نهایت ممکن مسیند انتخاب قضات باید تضمین کند که قضات بینافر

 35-52(مـواد  » تشـکیالت و اداره دیـوان  « ]. فصل چهارم اساسنامه رم بـا عنـوان  30[
ارکان دیوان، شرایط نامزدي، انتخاب  جمله اساسنامه) در بردارنده مقررات مختلفی از

قضات و انجام وظیفه آنان است. هجده قاضی باید توسط مجمـع دول عضـو انتخـاب    
اساسنامه). در  38و  36(مواد  دهندهیأت رئیسه را تشکیل میها  آن شوند که سه نفر از

 »ب« (جـزء   تواند نامزد کندهر انتخاب، هر کشور عضو تنها یک نفر را براي دیوان می
اساســنامه). ایـن قاضــی الزم نیسـت حتمــاً از اتبـاع دولــت     36مـاده   4بنــد   2قسـمت 
مجمـع   ی از دول عضـو باشـد. برخـی معتقدنـد    ولی بایـد تبعـه یکـ   ؛ باشدکننده   معرفی

مداران و لذا قضات توسـط سیاسـت   و کندقضات دادگاه را انتخاب می ،اي عضوه ولتد
بدین ترتیب عنصر سیاسـی در نظـام انتصـاب دخیـل      که شوندها انتخاب میدیپلیمات

بـراي   .گرفتصورت می اي مستقلاست. بهتر این بود که انتصاب قضات توسط کمیته
براساس  المللی که قضات را تنهااي متشکل از دانشگاهیان و حقوقدانان بیننمونه کمیته

تجربه و کیفیت کارشان پیشنهاد و انتخاب کند. در رابطه با وجود یا عدم وجود نـوعی  
هـاي  بحـث د ارزیابی براي نامزدهاي احتمـالی منصـب قضـایی در کنفـرانس رم     فراین

براي مثال نماینده انگلستان نوعی کمیته ارزیابی متشـکل از   .اي صورت گرفتگسترده
توانسـت  ، ایـن کمیتـه مـی   دکـر اي عضو را پیشـنهاد  ه ولتاز دهریک  رتبهقضات عالی

بـه دسـت   هـا   آن تري در مورد نامزدها را ارزیابی کند، در صورت لزوم اطالعات بیش
  ]. 421، ص27[ ، از این پیشنهاد حمایت نشدنایوجود با  .ورد و پیشنهادهایی ارائه دهدآ

طرفی به بی ،عالی اخالقی بوده ايقضات باید از میان افرادي که داراي سجای اکنون
اساسـنامه). ایـن عبـارت در     36ماده  3(بند  و کمال شناخته شده باشند انتخاب شوند
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المللی دادگسـتري نیـز درج   المللی دیگر نظیر اساسنامه دیوان بیناد بینبسیاري از اسن
ترین مقامات قضایی در  گردیده است. قضات باید حائز شرایط الزم براي تصدي عالی

هاي کـاري دیـوان   کشور خود باشند، همچنین باید دانش کافی و تسلط به یکی از زبان
دهـد تـا بـراي بررسـی     نامه اجـازه مـی  یعنی انگلیسی یا فرانسه داشته باشـند. اساسـ  

 36مـاده   2قسـمت   »ج«  (جـزء  صالحیت داوطلبان یک کمیته مشـورتی تشـکیل گـردد   
اساسنامه). در میان مقررات اساسنامه، دو مسأله قابل توجه در رابطه با موضوع بحث 

روش معرفی نامزدهاي احراز منصب قضاوت در دیوان از طـرف   وجود دارد، نخست
و سپس طول مـدت  ها  آن اي عضو به مجمع عمومی و شیوه ارزیابی صالحیته تولد

اي انتخاب به گونهباید افراد  ،ه، هنگام انتخاب قضات دیوانعالو بهخدمت قضات است. 
هاي حقوقی اصلی جهان تضمین هاي مهم و نظامگردند که به طور کلی نمایندگی تمدن

 8بند  »الف« ب قسمت به موج]. 8[المللی دادگستري) ه دیوان بیناساسنام 9(ماده  شود
به رعایـت توزیـع    اي عضو بایده ولتاساسنامه رم نیز براي انتخاب قضات د 36ماده 

  . ندکنتوجه  هاي اصلی حقوقی جهانعادالنه جغرافیایی و نمایندگی قضات از نظام
اي عضو هستند که در آن هر دولت یـک عضـو   ه ولتقضات دیوان منتخب مجمع د

اي عضـو  هـ  ولـت هاي پیروز نیاز به کسب اکثریت دو سوم آراي مجمـع د دارد و نامزد
اي خـود  ه ولتبنابراین، قضات نمایندگان د .)اساسنامه 36ماده  2بند »ب« (جزء  دارند

مللی را دارنـد. قضـات بـراي یـک     البلکه در مجموع اعتماد و حمایت جامعه بین ،نیستند
 اساسنامه) و در اصل امکان مجدد انتخاب 36ماده  9(بند  شوندساله انتخاب می 9دوره 

تقویت استقالل قضـایی اسـت. حقـوق قضـات را کـه       ايمعنوجود ندارد. این به ها  آن
کـم   توان در مدت تصـدي قضـات  شود نمیاي عضو مشخص میه ولتتوسط مجمع د

مانع فشار مالی براي تأثیر بر قضات دیـوان   ساز و کاراساسنامه). این  49(ماده  کرد
یک از قضات چه قضات تمام وقت و چه قضات پاره وقت نباید بـه فعـالیتی    است. هیچ

 دهـد  میرا مورد تردید قرار ها  آن استقالل ،ناسازگار بودهها  آن بپردازند که با وظایف
هـا  اساسنامه). با توجه به این شـرایط بـه مقامـات ارشـد یـا دیپلمـات       40ماده  3(بند 
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  ]. 201، ص16[ وقت انجام وظیفه کنند قاضی پارهعنوان  به توان اجازه داد تا نمی
تواند تأمینی مهم علیه فشار یا تـأثیري کـه توسـط دیگـر     یت قاضی میمأمورمدت 

 ،را شکل دهد. چنانچه مـدت تصـدي بسـیار کوتـاه باشـد      شوداعمال میمراجع بر او 
نگرانه بـه نهـاد   خصوصاً اگر قاضی براي تجدید انتصاب خود یا دیگر مالحظات آینده

خـاص   يتواند قاضی را برابر فشارهایی که براي صدور آرااجرایی وابسته باشد، می
مـؤثرترین تـأمین بـراي    ه، عـالو  به ].4، ص 31[ شوند، بدون حفاظ باقی گذاردوارد می

ست. به طور کلی قاضی را از زمانی که در ا ها استقالل قضات غیر قابل عزل بودن آن
حتی ویا  یت، کمک به بخش دیگرمأمورتوان به بهانه انتقال، منصب قضا قرار گرفت نمی

  ]. 11، ص 12[ دکرجا بهشد جاکه در این رابطه آزادانه رضایت داشته با بدون این ،ترفیع
 
  گیري. نتیجه10

المللی کیفري رسد اساسنامه رم و دیگر قوانین و مقررات حاکم بر دیوان بینبه نظر می
تدوین یافتـه باشـند.   ایی کننده استقالل قضبا در نظر گرفتن اصول و معیارهاي تأمین

الیی از حمایت از اصل اسـتقالل  دهد این مقررات سطح بابررسی انجام شده نشان می
، این انـدازه از  امااند. المللی کیفري و قضات آن مقرر داشتهرا براي دیوان بینایی قض

االختیـار  حمایت، براي رسیدن به استقالل کامل هنوز فاصله بسیار دارد. نمایندگان تام
هـاي حقـوقی متـداول    نامهمطابق آیین ،المللی اجماع کردها در یک کنفرانس بینه ولتد

لذا دیوان مبتنی بر  .دندکرسازي به تدوین و انعقاد اساسنامه رم مبادرت براي معاهده
و مشروعیت قانونی دارد. مقررات اساسنامه  استالملل هاي حقوق بیناصول و هنجار

د بـه  نول صـالحیت آن باشـ  کسانی که مشم شوند و نسب به کلیهعطف به ماسبق نمی
صورت یکسان اعمال خواهند شد. دیوان از استقالل اداري برخـوردار اسـت و منـابع    

مقـررات مربـوط بـه     این، وجودهایش در اختیار دارد. با مالی کافی براي انجام فعالیت
هاي سازمان ملـل بـه   امنیت، الزامی نبودن کمکتعلیق تعیقب بنا به درخواست شوراي 

ها از طرف شوراي امنیت، علمـی و تخصصـی نبـودن    ان در موارد ارجاع وضعیتدیو
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ینـد  اعـدم تفکیـک بـین فر   و هاي خدمت قضات، یند انتخاب قضات، مدت کوتاه دورهافر
هاي مجزاي دیوان (دادسرا و شعب) الیحه بودجه جداگانه براي بخشتنظیم پیشنهاد و 

و قضـات آن سـودمند   ایی ل اسـتقالل قضـ  از جمله مواردي هستند که براي تأمین کام
نیست. بدیهی است به منظور تأمین استقالل قضایی و در نتیجه ایجاد زیربناي مناسب 

مکان از االیا حتی ودشاساسنامه حذف  12ماده  هاي عادالنه بایدبراي برپایی دادرسی
وراي امنیت از طریق اصالح اساسنامه براي انجام درخواست تعلیق تعقیب از طرف ش

بایـد  هاي داوطلبانه مقررات مرتبط با کمکهمچنین هایی اعمال گردد. دیوان، محدودیت
اساسنامه یا گنجاندن مواد دیگـر   116مورد بازبینی قرار گیرد و از طریق اصالح ماده 

هـا از طـرف   هاي سازمان ملل به دیوان در موارد ارجـاع وضـعیت  در اساسنامه کمک
ت اجـراي  ندیوان الزامی شمرده شود و براي عدم پرداخت آن ضـما شوراي امنیت به 

مناسب در نظر گرفته شود. همچنین مقررات مربوط به اسـتخدام قضـات دیـوان بایـد     
د معرفی و ارزیابی قضات برا ي احراز مناصب قاضیفرایناالمکان د و حتیشوبازبینی 

 ،حقوق و اساتید دانشگاه يکه متشکل از علما طرف و متخصصهاي بیدیوان به کمیته
نیز ضروري المللی باشند، سپرده شود. وکال و قضات مشهور و طراز اول در سطح بین

از طریـق   ،دوره خدمت قضات دیـوان افـزایش یافتـه    ،از طریق اصالح اساسنامهاست 
از طرف دادسرا ها و قواعد مالی مقرر شود که دو پیشنهاد بودجه یکی نامهاصالح آیین

اي هـ  ولتو براي تصویب به مجمع د تنظیم و دادستان و دیگري از طرف قضات دیوان
  عضو فرستاده شود. 
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