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يریگجهینت

انواع صالحیت قضایی
صالحیت در چارچوب بحث حاضر به معناي چارچوب مجاز براي رسیدگی دادگاه به یک پرونده اسـت و اگـر   

الحیت براي رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی براي بررسی آن موضوع و دادگاهی از ص
:عبارتند از3هاي قضاییبعضی از انواع صالحیت. تصمیم گیري در باره آن مساله را دارد

یا کشوري یا محلی آن است که وقتی جنایت در کشوري رخ داده است، » صالحیت قضایی سرزمینی«ـ 1
. ه اختیار دارد آن جنایت را در آن کشور مورد پیگرد قرار دهددادگا

دولت ها به استناد ایـن کـه مرتکـب یـا     آن است که ،یا مبتنی بر تابعیت» صالحیت قضایی شخصی«ـ 2
.خود را صالح به رسیدگی می داننداستي آن کشور قربانی جرم، تبعه

-، دادگاهکیفريالمللی المللی مثل دادگاه بینهاي بینهدر اختیار دادگا» المللیصالحیت قضایی بین«ـ 3
المللی رواندا و غیره است که در چارچوب معین بـه  یا دادگاه بینیوگسالويالمللی هاي ویژه مثل دادگاه بین

.شوندها معموال از طریق سازمان ملل یا در ارتباط با آن تشکیل میاین دادگاه. کنندها رسیدگی میپرونده
آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بـین الملـل مـی تـوان     » صالحیت قضایی جهانی«ـ4

المللی و ضد حقوق بشر را در هر جاي دنیا مورد پیگرد قـرار داد،  جنایت کاران مرتکب جنایت هاي مهم بین
ایـن  » حیت قضایی جهـانی صال«. شودالملل انجام میي حقوق بینهاي محلی بر پایهاما این پیگرد در دادگاه

امکان را فراهم می کند که جنایت کاران در نظام هاي قضایی کشورهاي مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتا 
.اگر جنایت در آن کشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن کشور نداشته باشد

مللی به کار مـی رود کـه بـه قـدري     هاي مهم بین الدر اساس براي پیگرد جنایت» صالحیت قضایی جهانی«
، جنایـت هـاي جنگـی،    )یـا کشـتار جمعـی   (کشـی  فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند، مثل نسل

ایـن نـوع   .  هـاي دیگـر  هـا و چـه گـروه   شکنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن قهري افراد چه به دسـت دولـت  
در دوران معاصر منشا . الملل وجود داشته استنصالحیت از نظر موضوعی مدت زیادي است که در حقوق بی



به 1998اما در سال هاي اخیر این مساله بیشتر از  سال. دید) 1949(توان در کنوانسیون هاي ژنو آن را می
در آن سال ژنرال پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی، به همت . هاي خبري مورد توجه قرار گرفتبعد در گزارش

در اسپانیا و انگلستان مورد پیگرد قرار گرفت » صالحیت قضایی جهانی«یی با استفاده از قاضی گارزون اسپانیا
.  و مدت ها در حبس خانگی به سر برد

»صالحیت قضایی جهانی«هاي قانونی اهمیت و پایه
هـاي سـنتی بـا انتشـار     پیش از این نهاد هاي حقوق بشري و مدافعان حقوق بشر همواره با اسـتفاده از روش 

امـا  . المیه، برگزاري راه پیمایی و فعالیت هایی از این قبیل به افشاگري در باره جنایت هـا مـی پرداختنـد   اع
هـایی  اکنون نمونـه . کمک می کند تا به روش عملی نیز دست به کار شوند» صالحیت قضایی جهانی«اکنون 

بشر محاکمه و به زنـدان  جنایتکاران ضد حقوق » صالحیت قضایی جهانی«در دست است که با به کارگیري 
.محکوم شده اند

. هاي مختلف مطرح شده استصالحیت قضایی جهانی در کنوانسیون
:اندهر چهار کنوانسیون ژنو این مساله را تصریح کرده. هاي ژنوکنوانسیون) الف

دولت امضا کننده متعهد است اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرم هاي فاحش هستند و یا دستور 
هاي تکاب چنین جرم هایی را داده اند، صرف نظر از ملیت شان مورد تعقیب قرار دهد و به دادگاهار

.  خود فرا خواند
گـرد قـرار   ها را تصویب کرده است موظف است متهمان مذکور را مورد پییعنی هر دولتی که این کنوانسیون

. نوانسیون هاي ژنو استافغانستان عضو ک. دهد، صرف نظر از این که ملیت متهم چه باشد
کـه در  رحمانه، غیر انسانی و تحقیرکننـده هاي بیکنوانسیون ضد شکنجه و رفتارها و مجازات) ب

در قلمرو کشورهاي عضـو،  به اعمال شکنجه ، در صورت حضور متهمان 5ي تصویب شده در ماده1984سال 
اده، کشور عضو اگر نخواهد متهم را به کشـور  بر پایه این م. نمایداین کشورها را موظف به پیگرد متهمان می

4.افغانستان کنوانسیون ضد شکنجه را امضا کرده است. دیگري مسترد کند، باید او را مورد محاکمه قرار دهد

به تصویب رسید 2006که در سال کنوانسیون حمایت از تمام اشخاص در برابر ناپدید شدن قهري) ج
کند، مگر این کـه آنهـا را بـه    به پیگرد متهمان حاضر در قلمرو خود میکشورهاي عضو را موظف9در ماده 

کنوانسـیون  ایـن  افغانستان هنـوز بـه   . المللی قرار دهدکشور دیگري مسترد کند یا در اختیار یک دادگاه بین
ت که بیسـ 2010اند و این کنوانسیون در نوامبر کشور جهان آن را امضا کرده78تاکنون 5.ملحق نشده است
.به آن ملحق شد، الزم االجرا گردید) برزیل(و یکمین کشور 

المللی زیر را هاي مهم بیندهد جنایتبه این دادگاه اختیار می6)کیفريدادگاه بین المللی (اساسنامه رم) د
تعریـف  . هاي جنگی و تجاوز بـه سـرزمین  هاي ضد بشریت، جنایتجنایت7کشی،نسل: مورد پیگرد قرار دهد

مورد توافق کشورهاي امضا کننده قرار نگرفته و در نتیجـه در عمـل   ) aggression(جاوز به سرزمین جرم ت
.شود این جرم را در آن دادگاه مورد تعقیب قرار دادهنوز نمی



. است، اما کشورهایی مثل امریکا، ایران، چین و روسیه هنوز بـه آن نپیوسـته انـد   معاهدهافغانستان عضو این 
وجود اهمیتی که این اساسنامه دارد، هنوز قابل پیگیري در مورد کشورهاي غیرعضو نیست؛ چـون  بنابراین با 

یکی از مقررات اساسنامه رم این است که یا باید متهم تابع یکی از کشورهاي عضو باشد یا جرم در خاك یک 
شوراي اما اگر. کندمیطور موقت به این اساسنامه استنادکشور عضو رخ داده باشد یا در خاك کشوري که به

هـا مـانع   ،  ایـن محـدودیت  ارسال کنـد کیفريرا به دادگاه بین المللی ايامنیت سازمان  ملل متحد پرونده
. د بودنپیگرد نخواه

از همه کشورها مـی خواهـد کـه مفـاد     8اصول سازمان ملل متحد در مورد حق داد خواهی قربانیان) ه
.در قانون داخلی خود بگنجانند و به نوعی آن را به اجرا بگذارندمربوط به صالحیت قضایی جهانی را 

؟به کار گرفتچگونه می توان صالحیت قضایی جهانی را
:چند راه براي استفاده از صالحیت قضایی جهانی وجود دارد

هـاي قضـایی  یک سیستم مکمل براي سیستمکیفريالمللی ي رم تاکید می کند که دادگاه بینـ اساسنامه1
ي هر بنابراین وظیفه. گیري شودهاي ملی پیملی است و پیگرد جنایتکاران در درجه اول باید از طریق دادگاه

بـدین  . المللی به کار بگیـرد هاي بینکشور است که صالحیت قضایی داخلی خود را در مورد مرتکبان جنایت
ه مفادي از صالحیت قضایی جهانی کـه در  هاي ملی است، با استناد بلحاظ، راه اول پیگرد متهمان در دادگاه

ترجیح بر این است که پیگرد در کشوري انجام شود که جنایت در آن رخ . قانون آن کشور گنجانده شده است
. توان بالفاصله به دادگاه هاي بین المللی رجوع کرد و خواهان تعقیب متهمان شدیعنی نمی. داده است

کاران ها جنایتتوان در آنها نظام فعال قضایی وجود ندارد، بنابراین، نمیاما کشورهایی وجود دارند که در آن
از سوي دیگر نظام قضایی در بعضی کشورها به خـاطر نفـوذ افـراد مختلـف یـا نفـوذ       . را مورد پیگرد قرار داد

ورد پیگـرد  خواهد جنایتکاران را مهاي مختلف و یا نفوذ دولت یا دالیل دیگر ناتوان است یا نمیسیاسی گروه
توان متهمان را در نظام مثالً در شرایطی که قانون عفو در افغانستان تصویب شده است، چگونه می. قرار دهد

قضایی این کشور تحت تعقیب قرار داد؟ 
براي این کار الزم نیسـت کـه مـتهم    . هاي کشورهاي دیگر استـ در این صورت، راه دوم مراجعه به دادگاه2

گاه باشد یا این که به منافع آن کشور صدمه زده باشد تا در آن کشور بتوان از او شکایت تابع کشور محل داد
.شوداین شکایت بر پایه مفاد و مقررات صالحیت قضایی جهانی موجود در قوانین آن کشور انجام می. کرد

ایـن دادگـاه یـک    ي رم طبق اسـاس نامـه  . استکیفريـ راه سوم و دشوارتر مراجعه به دادگاه بین المللی 3
هایی در مورد مراجعه به این دادگـاه  اما محدودیت. هاي ملی استدادگاه مکمل قضایی و تقویتی براي دادگاه

: وجود دارد از این قرار
انجام شده باشد، چون اساس نامه ي رم از آن تاریخ بـه بعـد بـه    2002جوالي 1جنایت ها باید بعد از ) الف

.توان در این دادگاه پی گیري کردهاي پیش از این تاریخ را نمیجنایت. اجرا در آمده است



مثالً جنایتی را که در امریکـا یـا روسـیه    . جنایت باید در خاك یک کشور عضو اساسنامه انجام شده باشد) ب
شده گرد قرار داد ولی اگر در افغانستان انجام مورد پیکیفريتوان در دادگاه بین المللی انجام شده باشد نمی

. توان این کار را کردباشد می
.یا این که متهم باید تابع یکی از کشورهاي عضو باشد) ج
. بدهـد کیفريتواند وظیفه پیگرد جنایت را به دادگاه بین المللی شوراي امنیت سازمان ملل متحد نیز می) د

جنایت از طریـق دادگـاه   در این زمینه هم مشکالت خاصی وجود دارد و توسل به شوراي امنیت براي پیگرد
یکی از دالیل عمده این دشواري، مخالفت فعال امریکا تا کنون با . به سادگی ممکن نیستکیفريبین المللی 

-هاي دوجانبه معافیت جزایی با بسیاري از دولتاین دولت حتا معاهده. بوده است کیفريدادگاه بین المللی 
.استکیفريالمللی ي رم و دادگاه بینههاي جهان منعقد کرده است که ناقض اساسنام

بتواند بـه  کیفريالمللی اي الزم است تا دادگاه بینمشکل دیگر این است که منابع مالی و قضایی گسترده) ه
-اي در باره کشتار جمعی یا نسلبه فرض مثال اگر قرار بر پیگرد پرونده. ي یک پرونده بپردازدتحقیق در باره

هـا و  صـدها شـاهد و خـانواده   : اي را بایـد در پـیش گرفـت   باشد، عملیات بسیار گستردهکشی در این دادگاه
شـان را  ها را به آنجا منتقل کرد، محل سـکونت و امنیـت  بازماندگانشان را به محل دادگاه منتقل کرد، قربانی

... تامین کرد، تعداد زیادي مترجم، وکیل، بازپرس، قاضی به کار گرفت 
هاي موقت و ویژه ن نقض فاحش حقوق بشر در بعضی موارد و شرایط خاص از طریق دادگاهـ پیگرد مرتکبا4

هاي دیگر از این گیرد، مثل دادگاه ویژه یوگوسالوي سابق، دادگاه ویژه رواندا و دادگاهالمللی نیز انجام میبین
ي مصـوب  هـاي ویـژه  نامهشوند و اغلب بر پایه اساسـ ها گاهی و در شرایط خاصی تشکیل میاین دادگاه. نوع

. کنندسازمان ملل متحد عمل می

ي صالحیت قضایی جهانیهاي عملی در زمینهبعضی نمونه
با استفاده از صالحیت قضایی جهانی در عمل نتایجی به دست آمده است و چندین نفر از جنایتکاران محکوم 

، جنایتکـارانی از  نُـروِژ الوي سابق در آلمان و براي مثال چند نفر از یوگوس: برنداند و در زندان به سر میشده
از افغانستان هم حسام . رواندا در بلژیک، جنایتکاران آرژانتینی در اسپانیا، و جنایتکاران موریتانیایی در فرانسه

هاي جنگی محکوم شدند و در هلند به اتهام جنایت2007زوي در و حبیب اهللا جالل2005الدین حسام در 
در انگلستان به اتهام شکنجه محاکمه شد و به زندان رفت 2007فریادي سرور زرداد در سال. تندبه زندان رف

. هاي دیگري روبروستو هنوز با اتهام

دهد؟ها را مورد پیگرد قرار میها و جهان سومیییافریقاآیا صالحیت قضایی جهانی بیشتر 

سودان را متهم به ارتکاب جنایـت جنگـی و حکـم    عمرالبشیر رییس جمهورکیفرياخیرا دادگاه بین المللی 
ها ایـن موضـوع را بیشـتر علیـه     ییافریقااین مساله و موارد دیگر باعث شده که به ویژه . جلب او را صادر کرد

اند که صـالحیت قضـایی جهـانی را    خود تلقی کنند و بر کشورهاي مختلف به خصوص بر فرانسه فشار آورده
. اعمال نکنند



نگاه کنیم، ممکن است به این کیفريالمللی هاي مطرح در دادگاه بینهاي دولتی یا پروندهبه نمونهاگر صرفا 
اما نکـات دیگـري را هـم    . ییان و جهان سوم بوده استافریقانتیجه برسیم که تاکنون بیشتر پیگردها متوجه 

. هاي مهم بـوده اسـت  ي جنایتنهبارها صحافریقاهاي اخیر اول این که متاسفانه در دهه. باید در نظر گرفت
المللـی پیگیـري   هاي مهـم بـین  ها یا سازمان ملل به خاطر وقوع جنایتهایی که دولتدوم، در میان محاکمه

، شـیلی،  دهد جنایتکاران مربوط به یوگوسـالوي سـابق  هاي متعددي وجود دارد که  نشان میاند، نمونهکرده
کشـوري اروپـایی اسـت و داراي    یوگسـالوي  اند، با وجود این کـه  هنیز تعقیب و محاکمه شدآرژانتین و غیره

. شودفرهنگی که به عنوان فرهنگ مسیحی از آن یاد می
تري است که به آسانی این نیز صحیح است که پیگیري و تعقیب متهمان تابع کشورهاي قدرتمند کار پیچیده

هـا  ها از طرف دولته بسیاري از این شکایتاما مساله مهمی که باید در نظر داشت این است ک. ممکن نیست
کننـد و  هاي بین المللی حقوق بشري این مسـایل را پـی گیـري مـی    بلکه سازمان. شودمطرح و پیگیري نمی

.  دهندشان مورد تعقیب قرار مینظر از ملیتها هم جنایتکاران را صرفآن
او کـه در سـال   . مربـوط اسـت  ر جنایتکار شیلیرال پینوشه، دیکتاتوژنیک مثال مهم در این زمینه به پیگرد 

قدرت را به دست گرفت و به عنـوان یکـی از متحـدین اصـلی     امریکادر پی کودتایی با حمایت کامل 1973
به کوشـش قاضـی   1998ول قتل و شکنجه هزاران نفر بود، در سال ئبه مدت نزدیک به سی سال مسامریکا

در خود . ها در حبس خانگی به سر بردن مورد پیگرد قرار گرفت و مدتگارزون اسپانیایی در اسپانیا و انگلستا
ها سکوت برقرار بود بعد از این که پینوشه مورد تعقیب قرار گرفت، راه بـاز  ها در مورد جنایتشیلی که مدت

نشان داد هایی بود که این یکی از نمونه. هاي حقیقت یابی بپردازندشد تا قربانیان بتوانند به ایجاد کمیسیون
. شان را بدهندتوانند از تعقیب فرار کنند و باید دیر یا زود پاسخ اعمالجنایتکاران نمی

2007اما نمونه مهمتر در باره پیگرد شهروندان کشورهاي قدرتمند غربـی شـکایتی اسـت کـه کـه در سـال      
اسیون، یعنـی مرکـز   به کمک دو سازمان عضو این فدر) FIDH(هاي حقوق بشر فدراسیون بین المللی جامعه

دونالـد  علیـه حقوق اساسی در امریکا و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر که مقر آن در آلمان اسـت،  
فلد قـرار بـود در یـک کنفـرانس سیاسـی در      زیعنی زمانی که دونالد رام2007در اکتبر . فلد مطرح کردزرام

شر با اطالع قبلی از سفر او خواهان پیگرد او در هاي حقوق بپاریس شرکت کند، فدراسیون بین المللی جامعه
. نظام قضایی شد و در پی آن حکم جلب رامزفلد صادر شد

فلد براي انجام شکنجه در عراق طرح شده بـود، زیـرا او بـر اسـاس مـدارك      زاین شکایت به خاطر دستور رام
زمان رامزفلد فقط با پنهان شدن در در آن . موجود رسماً شکنجه زندانیان براي کسب اقرار را تایید کرده بود

ي فرانسه وارد با فشارهایی که دولت و وزارت امور خارجه. در پاریس متاسفانه موفق به فرار شدامریکاسفارت 
ولی این اقدام باعـث تبلیغـات فـراوان و    . یک ماه بعد دادستانی فرانسه حکم بازداشت او را باطل کرد،آوردند

توانند همیشه از هاي مهم ضد حقوق بشر نمیشد، به این معنا که متهمان به جنایتمند سازي قربانیان توان
شاید هم روزي همچون دیگران بتـوان او را نیـز   .تعقیب معاف بمانند و باالخره باید زمانی حساب پس بدهند

د، اسـپانیا، آرژانتـین و   ئفلـد در سـو  زهـاي دیگـري از رام  در حال حاضـر شـکایت  . به پاي میز محاکمه کشاند
. کشورهاي دیگر مطرح است



خاطرات جرج بوش در زمـان ریاسـت   2010براي نشر در این کتاب، در ماه نوامبرمقالهدر هنگام تنظیم این 
را تایید و از آن » مهم«علیه زندانیانجمهوري او منتشر شد و او در این خاطرات صدور دستور انجام شکنجه 

هایی علیه بوش مطرح شـده اسـت،   وجود این که پیشتر هم در کشورهاي مختلف شکایتبا. دفاع کرده است
-سازمان عفو بین. توانند از او شکایت کنندتري میرسد وکالي حقوق بشري با دالیل محکماکنون به نظر می

9.اي خواستار تحقیق و پیگرد قضایی او شده استنوامبر با صدور اطالعیه18الملل نیز در 

هاي اخیر، نظام قضایی در کشورهاي اروپایی به تعقیب آن دسته از مـاموران سـازمان   ، در سالهاوه بر اینعال
اند که در ربودن اشخاص در خاك آنها و انتقال آنها به کشورهاي دیگر شرکت پرداخته) سیا(امریکاجاسوسی 

، 2010دسـامبر ، دادگاه تجدیدنظر بـاالخره در  و دولت ایتالیاامریکادر ایتالیا، با وجود اعمال نفوذ . اندداشته
یک پناهنده 2003این ماموران در سال . سال زندان محکوم کرد9تا 7را به امریکامامور سازمان سیاي 23

هاي شهر میالن ربوده و او را به مصر فرستاده بودند و او در آنجـا تحـت شـکنجه    مصري را از خیابانسیاسی 
و آزاد امریکانفر در حال حاضر در 23این . یس دفتر سیا در میالن بودینفر، ر23ز این یکی ا. قرار گرفته بود

در صورت سفر به اروپا با خطر دستگیري و زندان روبرو اما آنها حاضر به استرداد آنها نیست، امریکاهستند و 
که در ربـودن یـک تبعـه    مامور سیا را13، دادگاهی در مونیخ آلمان حکم بازداشت 2007ژانویهدر . هستند

-هـاي ویکـی  اکنون در پی افشاگري. آلمانی و فرستادن او به زندانی در افغانستان شرکت داشتند، صادر کرد
نفـر سـر بـاز زده    13از درخواست استرداد ایـن  امریکالیکس روشن شده که دولت آلمان در پی فشار دولت 

.است
هـاي  دولـت اسـراییل و اتحـاد بسـیار نزدیـک آن بـا دولـت       اهمیت . نمونه مهم دیگر به اسراییل مربوط است

هاي غربی عضو شوراي امنیت سازمان دولت. قدرتمند غربی موضوعی نیست که نیازي به توضیح داشته باشد
هاي مربوط به نقض حقوق بشر به دسـت اسـراییل را وتـو    و انگلستان همواره قطعنامهامریکاملل متحد مثل 

ن که شکایت هاي زیادي علیه جنایت هاي نقض حقوق بشر در دادگاه هـاي اسـراییل   با توجه به ای. کنندمی
مطرح شده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، سازمان هاي بین المللی به کمک مرکز حقوق بشر فلسـطین  

. اندهایی را در کشورهاي مختلف اروپایی، امریکا و نیوزیلند مطرح کردهشکایت
به خاطر جنایت هاي جنگی در انگلستان 2005بود که از درن اَلمگ ژنرال اسراییلی در یکی از اینها شکایتی

گ قـرار بـود وارد انگلسـتان شـود، سـفیر        . مطرح شد و قاضی دستور بازداشت او را داد زمانی که ژنـرال اَلمـ
انگلستان با حکم پلیساسراییل با او تماس گرفت و به او هشدار داد که از هواپیما پایین نشود، چون افسران 

البته اعمال نفـوذ دولـت انگلسـتان    . او ناچار با همان هواپیما به اسراییل برگشت. بازداشت در انتظارش بودند
.باعث شد که افسران انگلیسی براي دستگیري او وارد هواپیما نشوند

گ در نـوار غـزه در سـال    ، خانم لیونی، که در زمـان جنـ  1389در بهار سال . اما این تنها نمونه موفق نیست
وزیر خارجه اسراییل بود، پس از صدور حکم بازداشت در انگلستان ناگزیر از لغو سفر خـود بـه لنـدن    2009

رتبه از افسـران  یک ماه پس از او، یک هیأت عالی. شد؛ متاسفانه این حکم در پی فشارهاي سیاسی باطل شد
، دان مریدور معاون نخست وزیـر  2010در اواخر اکتبر . ردنظامی اسراییل نیز سفر خود به انگلستان را لغو ک

.اسراییل نیز از ترس دستگیري در انگلستان از سفر به آن کشور منصرف شد



ها مشکالت و چالش
یعنـی طـرح شـکایت در    . طرح شکایت بر مبناي صالحیت قضایی جهانی با چالش ها و مشکالتی روبرو است

نکات زیر از جمله مواردي هستند که بایـد بـراي طـرح شـکایت در نظـر      . اي نیستیک کشور دیگر امر ساده
: داشت
و بـا  مطـرح کـرد  » صالحیت قضایی جهانی«را بر اساس توان شکایتیدر کدام کشور می

بـراي پاسـخ بـه ایـن     . موفقیت نسبی آن را پیش برد؟ این مساله از اهمیت درجه اول برخوردار است
در بعضـی کشـورها جنایـت    . نظر را دقیقا مـورد مطالعـه قـرار داد   پرسش باید قوانین کشورهاي مد 

مثالً در آلمان اگر قرار بر طرح جنایت شکنجه باشد، بعد از گذشـت ده  . مشمول مرور زمان می شود
در بعضی کشورها براي رسیدگی به شکایت، متهم باید در آن کشور . توان شکایت کردسال دیگر نمی

کشورها، نظام قضایی با اطالع از سفر متهم در آینده حاضـر اسـت بـه    در بعضی . حضور داشته باشد
-در بعضی کشورها قانون اجازه رسیدگی غیابی یا حتا صدور حکم غیابی مـی . شکایت رسیدگی کند

. از  قانون آن کشور باید اطالع داشت. کنداما ابتدا باید دانست که متهم به کدام کشور سفر می. دهد
دانان آن کشور بـراي طـرح شـکایت    ، وکال و حقوقمحلی حقوق بشرازمان هاي ارتباط مستقیم با س

. ضروري است
در بعضی کشورها براي طرح شکایت در مورد جنایت شکنجه امکانات قانونی بیشتري موجود اسـت،  
اما در بعضی کشورهاي دیگر جنایت ناپدید شدن قهري یا جنایت ضد بشـریت و جنایـت جنگـی را    

در فرانسه جنایت شکنجه را بر اساس قانون بهتر می شود مورد پیگـرد قـرار   . ح کردشود طربهتر می
در اسپانیا نسل کشی و جنایات ضد بشریت را، در آلمان جنایـات جنگـی و ضـد بشـریت را، در     . داد

. انگلستان جنایت شکنجه و جنایت ضد بشریت را و الی آخر
امـا  . انجام شده و یا با آن کشور ارتباط داشته باشـد در بسیاري از موارد جنایت یا باید در یک کشور 

در کنفرانسی در باره افغانستان در بارسلونِ 2009ژانویهدر . پیدا کردن ارتباط همیشه سخت نیست
ها افتاد، در پاسخ بـه سـوالی در   اسپانیا، قاضی گارزون اسپانیایی که نامش با تعقیب پینوشه سر زبان

درست است که این قضیه به اسپانیا ارتبـاط مسـتقیم پیـدا    : افغانستان گفتکارانِ باره پیگرد جنایت
بنـابراین، زمینـه را   . ي اروپا است و در افغانستان نیروي نظامی داردکند، اما اسپانیا عضو اتحادیهنمی

یـدا  توانیم راهـی پ فراهم کنید، اطالعات را بیاورید، کارهاي الزم را انجام بدهید؛ ما از نظر قانونی می
. گیري کنیمکنیم که موضوع را مطرح و پی

رییس 10المللی دادگستريطبق قانون دیوان بین. یکی دیگر از مشکالت استهاي قانونیمصونیت
-مورد پـی توان به خاطر جنایتیس جمهور یا نخست وزیر و وزیر خارجه را نمیییک کشور اعم از ر

توان آنها را مورد پیگرد قرار داد که  از زمانی می. شودگرد قرار داد؛ چون مانع انجام وظیفه شان می
در تضـاد قـرار   کیفريي دادگاه بین المللی البته این موضوع با اساسنامه. شان کنار رفته باشندپست
المللـی را صـرف نظـر از    هـاي بـین  ي مرتکبان جنایتگوید همهي رم میاساسنامه27ي ماده. دارد

. گرد قرار دادپیتوان موردشان میسمت



طـور کـه پیشـتر    براي مثال، همـان . یکی از موانع جدي استهاداد و ستد و نفوذ سیاسی دولت
امـا در  . قاضی دادگاهی در پاریس حکم بازداشت رامزفلـد را صـادر کـرد   2007عنوان شد، در اکتبر 

کم بر روابط فرانسه بـا  نوامبر همان سال دادستان بر اساس اظهار وزارت امورخارجه فرانسه که این ح
استناد دادستانی براي ابطال حکم بازداشـت،  . گذارد آن را خالف قانون دانستامریکا تاثیر منفی می

نظـر از تضـاد مقـررات آن    اما صرف. المللی دادگستري بودهمان مصونیت مذکور در قانون دیوان بین
لد قبال وزیر دفاع بود وهیچ گاه پست وزیـر  قانون با اساسنامه رم، باید در نظر داشت که دونالد رامزف

بـا وجـود   . او اصال مقام دولتی نبـود 2007دوم، در سال . در اختیار نداشترا خارجه یا رییس دولت 
در آلمان نیز دادستانی شکایت علیه او را نپذیرفت و حکم بازداشت . این دادستانی حکم را باطل کرد

المللـی  اسی و حقوق بشر در برلین، که عضـو فدراسـیون بـین   اما مرکز اروپایی حقوق اس.  صادر نشد
.  کوشد مساله را مورد پیگیري قرار دهدهاي حقوق بشر است، میجامعه

دادگاهی در انگلستان با استناد به قانون مورد اشاره در باال حاضر نشـد  2004در  سال : مثالی دیگر
از تامی فرنکس فرمانده 2003در  سال . ز بپذیردول مفائشکایتی را علیه وزیر دفاع وقت اسراییل شا

مقر ناتو در این کشور است، . مطرح شد، اما ناموفق بودبلژیکوقت امریکا در عراق شکایتی در کشور 
دونالد رامزفلد به صراحت اخطار داد که در صورت پیگیري شکایت، مقر ناتو امریکاو وزیر دفاع وقت 

تواند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد؛ امـا  کشوري مستقل است و میبلی، بلژیک«: دهندرا تغییر می
» .مان را در جـایی دیگـر برگـذار کنـیم    توانیم جلساتتغییر جاي ناتو هم کار سختی نیست و ما می

همین به ظاهر یک جمله باعث شد که چند ماه بعد قانون مربوط بـه صـالحیت قضـایی جهـانی در     
.ها بر اساس صالحیت جهانی در بلژیک مشکل شده استجنایتبلژیک تغییر کند و اکنون پیگرد

هاي علیه آورد تا شکایتاسراییل هم مدام به کشورهاي اروپایی به خصوص آلمان و انگلیس فشار می
هـا  چـه رسـد بـه ایـن کـه ایـن گونـه       . مقامات آن کشور را اصالً نپذیرند و مورد بررسی قرار ندهنـد 

در طی سفر ویلیـام هیـگ   2010در شروع نوامبر . و حکم صادر شودگیري برسدها به نتیجهشکایت
وزیر خارجه انگلستان به خاورمیانه و اسراییل، دولت اسراییل اعالم کرد که در اعتراض به استفاده از 

از قول . صالحیت قضایی جهانی در انگلستان گفتگوهاي استراتژیک بین دو کشور را معلق کرده است
.او عالقمند به تغییر قانون مربوطه استهیگ نیز نقل شد که

نتیجه گیري
صـالحیت  ایـن  .گـذرد در عمل مدت زیادي از عمـر آن نمـی  صالحیت قضایی جهانی موضوعی تازه است که 

ها به  طرح هاي سنتی مثل افشاگري، اعالمیه و تظاهرات، در دادگاهکه به جاي راهکند فراهم میرا آن امکان 
اما پیش از اقدام تمام جوانب کار باید با دقت کـافی مـورد بررسـی    . رسیدعملی تیجه شکایت پرداخت و به ن

رفـت  توانـد باعـث شکسـت و پـس    ـ مـی بلژیکـ مثل شکایت از تامی فرنکس در بعضی اقدامات. قرار گیرد
. گردد و به روند پیگرد جنایتکاران لطمه بزندو از دست رفتن دستاوردهاي پیشین مقطعی 
. ي دقیـق قـرار داد  الیل باید دقت کافی و آگاهی سیاسی را به کار گرفت و موضوع را مـورد مطالعـه  به این د

هم درك شرایط سیاسی مهم است، هم اطالع کافی از قوانین کشـور  . متهم را باید با دقت کافی انتخاب کرد



دگـاه کشـانید زیـرا بـا     شـد او را بـه دا  زمانی که جرج بوش رییس جمهور بود نمی. مورد نظر و اوضاع منطقه
تصویب کننـدگان  بر فشاري که امریکا . شدالمللی دادگستري از این کار پرهیز میاستناد به قانون دیوان بین

بسیاري از کشورها اصالً حاضر نیستند چنـین  . آورد مانع دیگري استمیکیفريالمللی اساسنامه دادگاه بین
ها و توان این کار را کرد، گرچه موانع دیگري همچون معاملهونا میاما امروز قان. هایی را پیگیري کنندشکایت

.کننددادوستدهاي سیاسی چنین کار را دشوار می
گـوي اعمـال   پاسـخ باید ناقض حقوق بشر همه جنایتکاران . زیادي به خرج داددقت در انتخاب اشخاص باید 

و از جملـه  دیگـران  . ان اسـت قربانیـ از حقـوق ها تنهـا  آنعفو و انصراف از محاکمه یا مجازات . خویش باشند
براي موفقیت بسیار مظنونان اما دقت در انتخاب . هاي سیاسی از این حق برخوردار نیستندها یا سازماندولت

کار اسـراییلی  اطالع از این که فالن ژنرال جنایت . اندها به خوبی به کار بردهاین دقت را فلسطینی. مهم است
رود؛ قانون کشور بعدي کجا است؛ پس از انگلستان به کجا میاو شود؛ مسیر سفر میتانسگلچه زمانی وارد ان

در سـپس .تنها با پیگیري فلسطینیان فعـال حقـوق بشـر مقـدور بـوده اسـت      ها اینبخش مهمی از چیست؛ 
توان یالمللی حقوق بشري که در تمام کشورهاي غربی حضوري نیرومند دارند مهمکاري با سازمان هاي بین

هاي حقوق بشر بـا تشـکیل یـک گـروه     فدراسیون بین المللی جامعه. این گونه افراد را به دست عدالت سپرد
اقدام قضایی به کمک وکالي حقوق بشري متعدد به شاکیان و قربانیان در موارد و کشورهاي متعـددي مثـل   

هاي اروپایی مثل فرانسـه،  یشان در دادگاههاکمک کرده تا شکایت... آرژانتین، شیلی، کنگو، موریتانی، رواندا و
مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در آلمان و مرکز حقوق اساسی در . بلژیک،آلمان و غیره مطرح شود

. ها هستندامریکا هم پیگیر این شکایت
یم و طـرح  ها را باید مـورد بررسـی قـرار داد، روش تنظـ    بنابراین، قوانین کشورها و آیین دادرسی کیفري آن

و هاي محلی با سازمانهدف درست را انتخاب کرد، و شکایت را مطالعه کرد، اطالعات را از پیش کسب کرد، 
.تا به نتیج عملی رسیدهمکاري کردسراسري حقوق بشر 
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اي از فعاالن حقوق بشر و جامعه شهر در شهر کابل در حضور عدهمحل بنیاد آرمانگفتاري در باره این موضوع در 2010اکتبر 19در تاریخ نگارنده 

تنظیم، » سیاست نامه«براي انتشار در هاي پس از آن و با افزودن اطالعات دیگر ها و بحثي آن گفتار و پرسشبر پایهحاضر مقاله . مدنی ارایه کرد
.و بعضی اصالحات جزئی انجام داده امفزوده پی نوشت اچنداکنون، در اینجا . تدقیق و تکمیل شد

.به هیچ عنوان ارتباطی با وبگاهی به همین نام در ایران یا وبالگ هایی به این نام ندارد) شهربنیاد آرمان(شاید باید توضیح بدهم که کتاب سیاست نامه 
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. عضو این کنوانسیون نیستنیز ایران 5

، جزاییالمللی دادگاه بینالمللی جنایی،دادگاه بین: هاي دیگري هم اشاره شده است، از جملهاین دادگاه با عنوانهاي مختلف به فارسی، به در متن6
همین آخرنوشت ی به عالوه نگاه کنید به پ. استInternational Criminal Court (ICC)ها منظور از همه این عنوان. المللی کیفريدیوان بین

..جرایی یافته استرسمیت ا2002و در پی نصویب اساسنامه رم تشکیل شده و از سال 1998از سال المللی کیفريبیندادگاه . مقاله
عده اي از حقوق دانان از نگاه تعریف این جنایت در حقوق بین الملل به کشی است، در ریشه خود به معناي قوم) genocide(یا جنوساید ژنوسید 7
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8 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law;
http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm

، جرج بوش ناگزیر شد سفر خود به )2011فوریه 7(1389بهمن ماه 18در پس از آن،. منتشر شد1389در پاییز 6ـ 7سیاست نامه شماره کتاب 9
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. بودندو خواستار پیگرد شدهدادگاه هاي سویس شکایت کردهدر گوانتانامو به 
.تشکیل شده و یکی از ارگان هاي سازمان ملل است1945است که در سال International Court of Justice (ICJ)منظور 10


