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  ـهمقدمـــــ

  كشورهاي عضو اين معاهده،

 هاي آنان را با ميراث مشترك به هم پيوند زده،  فرهنگ و كه آنها را با يكديگر متحد ساخته عالئق مشتركي از  با آگاهي

  ، ظريف و حساس اين ساختار لحظهپاشي هر از فرو ينگرانبا و 

فجايع غير قابل تصوري كه وجدان بشري را  اثر در در قرن حاضر ها كودك، زن و مرد ميليون شدن  قربانيبه  با توجه

  درآورده، شديداً به لرزه 

  ، اينچنين جنايات ناگوار دليل وقوع به صلح، امنيت و رفاه جهانيان  مخاطره افتادن به شناخت ازبا 

 ؤثر آنكيفري م محاكمه تضمين و است،جامعه جهاني  عموم مايه نگراني شديدترين جناياتي كهمجازات بر  با تأئيد

  المللي،  هاي بين تقويت همكارياز طريق انجام اقداماتي در سطح ملي و  جنايات

اين مشاركت در پيشگيري از وقوع  در نتيجهبراي پايان دادن به مصونيت مرتكبين اينگونه جنايات، و  با عزمي راسخ

  چنين مظالم،

المللي  فري خود بر افرادي كه مسئول جنايات بينصالحيت قضائي كي ه دارد تافوظي ياصل كه هردولت  اين با يادآوري

  ،اعمال نمايدرا هستند 

از تهديد يا به  كليه كشورها خودداريالخصوص  بر مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد، و علي مجدد ييدتأبا 

صد سازمان ملل مقا با   كه مغاير يبه هر طريق كشورهاي ديگركارگيري زور عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي 

  متحد باشد، 

نازعات مدر  مداخله اي تعبير گردد كه به كشورهاي عضو اجازه به گونه  نبايد  بر اينكه هيچ بخشي از اين معاهده با تأكيد

  ،ديگري را بدهد كشوريا در امور داخلي  ومسلحانه  

به تأسيس يك دادگاه جنائي مستقل دائمي  هاي حاضر و آينده، مصمم  براي نسلقاطع براي نيل به اين اهداف  با تصميمي

مايه نگراني  داراي صالحيت قضائي بر روي شديدترين جناياتي كهكه  دستگاه سازمان ملل متحد، المللي در ارتباط با  بين

  ،استالمللي  جامعه بين عمومي

ملي خواهد  كيفري الحيت قضائيتشكيل شده  بر اساس اين قانون، مكمل ص  المللي اين كه دادگاه جنائي بين بر اكيدتبا 

  بود،

  ، المللي عدالت بينو تنفيذ پايدار  احترامقاطع براي تضمين  اي با اراده

  ؛اند نسبت به موارد ذيل توافق نموده
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  تأسيس دادگـــاه. بخش اول

  1ده ام

  ه اـــگ د ا د

اين نهاد، يك  .گردد تأسيس مي) هد شدناميده خوا» دادگاه«كه از اين پس (المللي  يك دادگاه جنائي بينبدين وسيله، 

ي كه ترين جنايات بر افرادي كه مرتكب جديرا  حوزه قضائي خود خواهد داشت كه صالحيتسازمان دائمي خواهد بود و 

و مكمل صالحيت قضائي جنائي ملي خواهد نمايد،  به شرحي كه در اين اساسنامه درج گرديده است،  جهان را تهديد مي

  . شد خواهدتنظيم مقررات اين اساسنامه  بر اساس دادگاه اين  وظائفصالحيت و . داعمال نماي بود

  2ماده 

  رابطه دادگاه با سازمان ملل متحد

 و سپس برسدمجمع كشورهاي عضو اين پيمان بايد به تصويب از طريق توافقي كه   اين دادگاه با سازمان ملل متحدرابطه 

   . خواهد شد تامينگردد،  امضاء آنتوسط رئيس  اين دادگاه از به نيابت

  3ماده 

  دادگاه مقر

 . داشتخواهد قرار  )ناميده خواهد شد» كشور ميزبان«كه از اين پس (در كشور هلند  الههدادگاه در شهر  مقر  )1

مجمـع   ايـن توافـق توسـط   . مركزي خود با كشور ميزبان به توافق خواهـد رسـيد   دفتر در باره محل دادگاه  )2

 تأئيد نهـائي  اين دادگاه مورددادگاه به نمايندگي از  ياستر بعد از امضاءو  گردد مي بتصوي كشورهاي عضو

 . قرار خواهد گرفت

، بـه محـل    اسـت  درج گرديـده تواند مقر خود را به شرحي كه در اين اساسـنامه   ، ميالزم بداندهرگاه دادگاه  )3

  .ديگري منتقل نمايد

  4ماده 

  جايگاه حقوقي و اختيارات دادگاه

 قابليـت از براي ايفاي وظائف و تحقق اهـدافش  همچنين . المللي خواهد بود شخصيت حقوقي  بينداراي اه دادگ )1

 .قضائي الزم برخوردار خواهد بود

، در قلمرو هـر يـك از   اساسنامه درج گرديدهاختيارات و وظائف خود را به شرحي كه در اين  تواند دادگاه مي )2

 .گذاردبص، در قلمرو هر كشور ديگري، به اجرا مخصو موافقت با كسبكشورهاي عضو و نيز 
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  حاكمقوانين صالحيت قضائي، قابليت طرح دعوي و . بخش دوم

  5ماده 

  باشند جرائمي كه در قلمرو قضائي دادگاه مي

 . باشـد  مـي  اسـت  المللي جامعه بين مايه نگراني عموم ترين جناياتي كه صالحيت قضائي دادگاه محدود به جدي )1

 :در مورد جرائم ذيل صالحيت قضائي خواهد داشتاين اساسنامه  بر طبقدادگاه 

  جنايت نسل كشي)  اي 

  جنايت عليه بشريت)  بي               

  جنايات جنگي  )ج              

  جنايت تجاوز)  دي               

 123و  121 بر طبق مـواد  اين جنايت صالحيت قضايي خواهد داشت كه  در صورتيدادگاه بر جنايت تجاوز  )2

مقررات  . تثيبت گردد ،نمايد ميدادگاه صالحيت قضائي خود را اعمال اين  حسب آنبر و شرايطي كه  تعريف

  .در منشور سازمان ملل متحد باشدربط ذيمذكور بايد منطبق با قواعد 

  6ماده 

  نســــل كشــــي

بـه قصـد نـابود     ذيل رتكاب هر يك از اعمال ا عبارت است از »نسل كشي«براي مقاصد به كار رفته در اين اساسنامه، 

  :مانند، يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از يكل و يا بخش ساختن

 كشتن اعضاء آن گروه؛)  الف

 ؛به اعضاء آن گروه روانيصدمه  شديد جسمي يا  وردنوارد آ)  ب

ه قصد نابود ساختن كـل و يـا   ب براي يك گروه شرايط دشوار زندگيايجاد عمداً ،  شده حساببا يك حركت ) ج

 آنان؛ بخشي از 

 به قصد پيشگيري از زاد و ولد در ميان آن گروه؛ ياقدامات تحميل) د

  .اجباري كودكان آن گروه به گروهي ديگرانتقال ) هـ

  7ماده 

  جنايت عليه بشريت

ذيـل    اعماليك از  هرانجام  عبارت است از» جنايت عليه بشريت«براي مقاصد به كار رفته در اين اساسنامه،  )1

، با گيردبگسترده يا سازمان يافته صورت  عليه يك گروه غيرنظامي كه به شكل  به عنوان بخشي از يك حمله

 :،حملهاطالع از 

  قتل؛)   الف
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  ؛نابودسازي )  ب

  برده سازي؛  )ج

  ؛جميعتاخراج و يا انتقال اجباري )   د

كننده مبادي اساسـي حقـوق    كه  نقض آزادي جسمي زا شديدمحبوس ساختن يا ديگر اَشكال محروميت )  هـ

  ؛الملل باشد بين

  شكنجه؛)  و

، و يـا هـر نـوع    اجبـاري ، حاملگي اجباري، عقـيم سـازي   اجباريفحشاء تجاوز جنسي، برده كشي جنسي، )  ز

  در همان سطح؛ خشونت جنسي ديگر

لـي، قـومي، فرهنگـي، مـذهبي،     به دالئل سياسي، نژادي، م ،يا جمعيت مشخصگروه  يك آزار و تعقيب )   ح

در  المللي داليل ديگري در سطح جهان بر اساس قوانين بين ، يا به گرديده مشخص 3بندجنسي، به شرحي كه در 

به عنوان دادگاه باشد  اين در اين بند يا هر جرم ديگري كه در حيطه صالحيت ي كه ارتباط با هر يك از اعمال

   ؛باشد  هبه رسميت شناخته شديك عمل غيرمجاز 

  ؛ناپديد شدن اجباري افراد)   ط

  ؛جنايت نژاد پرستي)  ي

 درد و رنج شديد يـا آسـيب  عمدي كه به قصد وارد آوردن  ديگر اعمال غير انساني با خصوصياتي مشابه)  ك

  .صورت گيرد ،افراد يا رواني به بدن، يا سالمت جسميجدي  رساندن

  

 :1 بندبراي مقاصد به كار رفته در  )2

است كه به دنبال و يا در ادامه سياست يك  اي از اعمالي مجموعه ، »غير نظامي  عليه يك گروه  حمله«)  الف

و شـامل ارتكـاب مكـرر اعمـالي عليـه جمعيـت        گيرد صورت مياي  دولت يا سازمان براي انجام چنين حمله

  به آن اشاره گرديد؛ 1 بندكه در  شود ميغيرنظامي 

محروميت از دسترسي به غـذا و دارو   جملهاوضاع و احوال زندگي از عمدي شامل تحميل » نابودسازي «)  ب

  بخشي از جمعيت بشري صورت گيرد؛ زيسانابود  قصد و به شده حساب شكل باشد كه به مي

باشد و شامل  يعني اعمال هر يك و يا كليه اختياراتي كه مربوط به حق تصاحب يك فرد مي» برده سازي«)  ج

  .دشو اختياراتي در طي قاچاق افراد، به ويژه زنان و كودكان ميبه كار گرفتن چنين 

يعني جا به جا كردن اجباري افـراد مـورد بحـث، از    » اخراج از كشور يا انتقال اجباري گروهي از مردم«)  د

 دردليلـي كـه    گونه هيچاي كه قانوناً در آن حضور دارند، بدون  اخراج يا اعمال مستبدانه ديگر، از ناحيهطريق 

  .الملل مجاز شمرده شود حقوق بين

، بـر روي فـردي كـه در    يعني وارد آوردن عامدانه درد يا رنج شديد، چه جسمي و چه روانـي » شكنجه«)  هـ

 شود نمي قرار دارد؛ با اين تفاوت كه شكنجه شامل درد يا رنجي برد يا تحت كنترل شخص متهم حبس به سر مي

  . حاصل شودها  عي در نتيجه اين مجازاتببه صورت ذاتي يا تَ، يا  گردد هاي قانوني مجازاتكه صرفاً ناشي از 



٧ 

يعني محبوس نمودن غير قانوني زني كه با اجبار حامله شده، به قصد تأثير گذاشـتن در  » اجباريحاملگي «)  و

هيچوجه  اين تعريف نبايد به. باشد الملل نقض  حقوق بين موارد شديد م باوأت كهتركيب قومي گروهي از مردم 

  اي تفسير گردد كه بر قوانين ملي مربوط به حاملگي تأثير گذارد؛ به گونه

برخالف  از حقوق اساسي آنان يك گروه يا جمعيت يعني محروم ساختن عمدي و شديد» آزار و تعقيب «)  ز

   ؛ايشانجمعي يا گروهي   هويت به دليل المللي، موازين حقوق بين

كـه در   1 بنـد در  مـذكور مـوارد  بـا  عمال غير انساني با خصوصياتي مشـابه  اَيعني » جنايت نژاد پرستي«)  ح

يك گروه نژادي بر يـك و يـا چنـدين گـروه      توسط جو و سلطه گرسركوب شدهيك رژيم نهادينه  چارچوب 

  . صورت بگيرد قصد ابقاي آن رژيم نژادي ديگر به 

موافقت يا حمايت  ،يا با اجازهودن افراد، توسط يعني دستگيري، بازداشت يا رب» ناپديد شدن اجباري افراد«)  ط

 اطالعاتدادن  از امتناعآنان از آزادي و  محروميت عدم اعتراف به  ،و متعاقب آن يك دولت يا سازمان سياسي

براي مدت زمـان   يقانون هاي حمايتاز  آنها محروم ساختن قصدبا  راجع به سرنوشت و يا محل نگهداري آنان

   .باشد مي طوالني

  

 معنائيبا اشاره به دو جنس مذكر و مؤنث  به مفهوم »جنسيت«براي مقاصد به كار رفته در اين اساسنامه، واژه  )3

ي متفاوت با آنچـه در فـوق ذكـر شـد،     اگونه معن بر هيچ» جنسيت«واژه . باشد مي كه در جامعه به كار ميرود

  .نداردداللت 

  8ماده 

  جنايات جنگــي

يـا بـه    مشي به عنوان بخشي از يك برنامه يا خط ت اجناياين اگر جنگي، به ويژه  دادگاه در ارتباط با جنايات )1

 .، صالحيت قضائي خواهد داشتصورت بگيردارتكاب اينگونه جنايات در مقياسي وسيع  از عنوان بخشي

 :به معني موارد ذيل خواهد بود» جنايات جنگي«براي مقاصد به كار رفته در اين اساسنامه،  )2

 
، يعني هـر يـك از   )1328مرداد  21برابر با ( 1949اوت  12د جدي نقض كنوانسيون ژنو، مصوب موار)  الف

  :اعمال ذيل كه عليه اشخاص يا اموال تحت حمايت مقررات مربوطه در كنوانسيون ژنو صورت گيرد

  قتل عمد؛   -1

  ؛هاي بيولوژيكي شكنجه يا رفتار غير انساني، از جمله آزمايش   -2

  رنج شديد يا آسيب جدي به بدن يا سالمت افراد؛دن وارد آور   -3

تخريب و تصرف اموال در سطح گسترده، كه به صورت غير قانوني و مغرضانه انجام گيرد و نتوان آن را    -4

  به دليل ضرورت نظامي توجيه نمود؛

  درت متخاصم؛به خدمت در نيروهاي يك ق شده محافظت مجبور ساختن زندانيان جنگي يا ديگر افراد     -5

، از حق برخورداري از يك محاكمه عادالنه شده محافظتمحروم ساختن عمدي زنداني جنگي يا ديگر افراد    -6

  و قانوني؛



٨ 

  يا حبس غير قانوني؛اخراج يا انتقال غير قانوني    -7

  .گروگان گيري   -8

  

و در قابـل اعمـال هسـتند     مللـي ال منازعات مسلحانه بـين در كه  يو عرف حقوقي ديگر قوانيننقض موارد )  ب

  : ، مانندتثبيت شده اند الملل چارچوب حقوق بين

، يـا افـراد غيـر نظـامي كـه مسـتقيماً در ايـن        با قصد حمله عليه آنان عمدي برضد غيرنظاميان حمالت    -1

  مخاصمات شركت ندارند؛

  ظامي نيستند؛ ن داراي كاربرد به سوي اهداف غير نظامي، يعني اهدافي كه عمدي حمالت   -2

بشردوسـتانه يـا    خـدمات   كه دري يكاركنان، تأسيسات، ابزار، واحدها، يا خودروهاعليه عمدي حمالت    -3

اساس قـوانين   بر كه آنها تا هر زمانيو هستند مشغول پاسدار صلح  مطابق با منشور سازمان ملل متحدهيئت هاي 

  ؛قرار بگيردغير نظامي  اهدافاشخاص يا متعلق به  محافظت هاي تحت پوشش   المللي منازعات مسلحانه بين

 به افراد غير نظـامي يـا تخريـب     صدماتتلفات يا  باعثاي  حمله با علم به اينكه چنين حملهعمدي آغاز    -4 

مجمـوع  بـا   مقايسهشود كه در  شديد، گسترده و دراز مدت به محيط زيست مي خسارات غير نظامي يا  اهداف

  .باشدمسلماً زياده از حد پيش بيني شده،  قطعيم و مستقينظامي منافع 

تحت حمايت نظامي قرار هائي كه  شهرها، روستاها، نقاط مسكوني يا ساختمان به حملهبمباران يا هر گونه    -5

  گردند؛ اهداف نظامي محسوب نمي ندارند و 

از  اي براي دفـاع  طريقه يا ديگر دست از جنگ كشيده استيا مجروح كردن يك فرد نظامي كه  ن كشت   -6

  ندارد و به ميل خود تسليم شده است؛ خود

طرف متخاصم يا سـازمان ملـل   استفاده نامناسب از پرچم آتش بس ، از پرچم يا نشانه و يونيفورم ارتشي    -7

  افراد شود؛ كه سبب تلفات يا صدمات شديد هاي ژنو هاي مشخص كنوانسيون متحد، و نيز آرم

نيروهـا بـه داخـل    اين اشغالگر توسط  قدرتغيرنظامي  شهروندان م يا غير مستقيم بخشي از انتقال مستقي   -8

از اين محدوده  يديگرقسمت عيت منطقه اشغال شده به هائي از جم بخش محدوده تحت اشغال، يا انتقال تمام يا 

  ؛مذكور و يا اخراج اين افراد به خارج از محدوده

هـا و   مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا خيريه ، بناهاي تاريخي، بيمارستان هاي به ساختمان عمدي حمالت   -9

نظـامي   اهـداف  ، مشروط بر آنكه اين نقاط  كنند مي آوري جمع در آن  را هائي كه افراد بيمار و مجروح مكان

  نباشند؛

هاي پزشكي  مايشيا انجام هر گونه آز قرار دارند نيروي متخاصم ي كه تحت سيطرهقطع اعضاء بدن افراد   -10

يا علمي بر روي آنها كه از جهت پزشكي، دندانپزشكي يا درمان بيمارستاني فرد مورد نظر قابل توجيه نباشد و 

و سبب تلفات جاني يا به مخاطره انداختن سالمت فرد يا افـراد   يا انجام آن منفعتي براي وي در بر نداشته باشد

  مزبور گردد؛

  افراد متعلق به ملت يا ارتش طرف متخاصم؛ نانهزخمي كردن خائكشتن يا    -11

  ؛كسي درامان نخواهد بود هيچاعالم اينكه    -12



٩ 

ـ هاي جنگي لزوم ا انهدام يا توقيف اموال طرف متخاصم، مگر آنكه ضرورت   -13 ايجـاب  جـداً  راي آن را ج

  نمايد؛

  ؛ رف متخاصم در دادگاهاتباع ط حقوقي اعالم الغاء، تعليق، يا عدم اعتبار حقوق و اقدامات   -14

آنـان  تي اگـر  ح ،ي بر عليه كشور خودشانوادار نمودن اتباع كشور متخاصم به شركت در عمليات جنگ   -15

  ند؛باش  در خدمت كشور متخاصم بوده پيش ازشروع جنگ 

  چپاول يك شهر يا مكان، حتي اگر آن محل به وسيله حمله به اشغال درآمده باشد؛   -16

  هاي مسموم كننده يا سمي؛ گرفتن سالحبه كار    -17

  گازهاي مهلك، سمي، يا گازهاي ديگر و تمامي مايعات، مواد يا ابزار مشابه؛به كار گرفتن    -18

هاي داراي پوشش  شوند، مانند گلوله هائي كه به راحتي در بدن انسان منبسط يا مسطح مي استفاده از گلوله   -19

  ؛شود پوشاند يا با ايجاد برش شكافته مي گلوله را نمي قسمت مركزيسخت كه به طور كامل 

هاي رزمي كه طبيعتاً سبب ايجاد جراحات اضافي يـا درد   ها، و مواد و روش ها، پرتابه به كار گيري سالح  -20

، مشـروط بـر   نازعات مسلحانه باشـند مالمللي  ذاتاً غير قابل كنترل بوده و ناقض قوانين بينشود يا  غير ضروري 

اي بر  هاي رزمي به كلي ممنوع بوده و از طريق اصالحيه ها و مواد و روش ها، پرتابه ه استفاده از چنين سالحآنك

  ، در پيوست اين معاهده قيد شده باشند؛123و  121طبق مقررات موضوعه در مواد 

  ارتكاب اهانت شديد نسبت به شأن و حرمت افراد، خصوصاً رفتارهاي تحقيرآميز و موهن؛   -21

 بنـد ، 7ارتكاب تجاوز جنسي، برده سازي جنسي، فحشاء اجباري، حاملگي اجباري، به شرحي كه در ماده    -22

هاي ژنو را شديداً نقض  شرح داده شد، عقيم سازي اجباري يا هر نوع ديگر خشونت جنسي كه كنوانسيون )و(2

  نمايد؛

حافظت شده، براي مصون ساختن نقاط، مناطق يـا  بهره گرفتن از حضور افراد غير نظامي يا ديگر افراد م   -23

  نيروهاي ارتشي خاص، در مقابل عمليات نظامي؛

هاي مشخص  ها، وسائل، واحدها و خودروهاي پزشكي، و كاركناني كه از آرم به ساختمان عمدي حمالت   -24

  كنند؛ هاي ژنو مطابق با حقوق بين الملل استفاده مي كنوانسيون

ميان به عنوان يك حربه نظامي، از طريق محروم ساختن اين افراد از غير نظا اجباري بر  گرسنگيتحميل    -25

هاي حياتي كه در  محموله ايجاد عمدي موانع  در ارسال لوازم حياتي كه براي بقاي آنها ضروري است، از قبيل 

  ؛ اند شده ناميدهضروري هاي ژنو  كنوانسيون

يا استفاده از آنها  درگروها يا نيروهاي مسلح زير پانزده سال به خدمت فراخواندن نوجوانان سربازگيري و  -26

  .براي شركت فعاالنه در مخاصمات

  

مشـترك ميـان    3موارد جدي نقض ماده المللي ندارد،  اي كه جنبه بين در صورت بروز مخاصمات مسلحانه)  ج

كاب هـر يـك از اعمـال ذيـل عليـه      ژنو، يعني ارت) 1328مرداد  21برابر با (1949اوت  12چهار كنوانسيون 

اند و  دست از جنگ كشيده، از قبيل اعضاء نيروهاي مسلح كه فعاالنه در مخاصمات شركت ندارند اشخاصي كه

  :شوند مي معذور محسوب و داليل ديگر از جنگ ،دستگيري بيماري، زخمي شدن، يا به علت افرادي كه 

  قتل، قطع عضو، رفتارهاي ظالمانه و شكنجه؛ نوعهرخشونت نسبت به شخص و زندگي وي، خصوصاً    -1



١٠ 

  ، به ويژه رفتارهاي تحقيرآميز و موهن؛ن و حرمت افرادأاهانت شديد نسبت به ش   -2

  گروگان گيري؛   -3

تائيـد   بدون آنكه اين احكام قبالً توسط يك دادگـاه معتبـر قـانوني   صدور احكام مجازات و اجراي اعدام    -4

   ؛شوند كه عموماً ضروري محسوب مي باشد هاي قضائي ضمانتكليه  متضمن گاهگرديده باشد و آن داد

المللي ندارنـد و بنـابراين در مـورد اغتشاشـات      شود كه جنبه بين اي مي شامل مخاصمات مسلحانه) ج(2 بند  )د

بيل، صدق عمليات خشونت آميز استثنائي و پراكنده يا اعمال ديگري از اين قها،  هاي داخلي مانند شورش وتنش

  .كند نمي

المللي ندارنـد،   كه جنبه بين ديگر موارد جدي نقض قوانين و رسوم متداول قابل اجرا در منازعات مسلحانه)  هـ

  :مانند ،اند پذيرفته شده الملل در چارچوب حقوق بين

شـركت  صرفاً  به سوي جمعيت غير نظامي يا افراد غير نظامي كه مستقيماً در مخاصمات  عمدي حمالت   -1

  ندارند؛

هـاي   ها، وسائل، واحدها و خودروهاي پزشكي، و كاركناني كـه از آرم  به سوي ساختمان عمدي حمالت   -2

  كنند؛ هاي ژنو مطابق با حقوق بين الملل استفاده مي مشخص كنوانسيون

ـ    عمدي حمالت   -3 اي به سوي كاركنان، تأسيسات، ابزار، واحدها يا خودروهاي مربوط به كمـك رسـاني ه

بشردوستانه يا هيئت هاي پاسدار صلح  مطابق با منشور سازمان ملل متحد، مادامي كه آنهـا از محافظـت هـاي    

  منازعات مسلحانه برخوردار باشند؛ در المللي متعلق به افراد يا اهداف غير نظامي بر طبق قوانين بين

، علمي يـا خيريـه اختصـاص داده    هائي كه به اهداف مذهبي، آموزشي، هنري به ساختمان عمدي حمالت   -4

شوند، مشروط  آوري مي هائي كه افراد بيمار و مجروح در آن جمع ها و مكان اند، بناهاي تاريخي، بيمارستان شده

  هاي نظامي نباشند؛ بر آنكه اين نقاط هدف

  چپاول يك شهر يا مكان، حتي اگر آن محل به وسيله حمله، به اشغال درآمده باشد؛   -5

 بنـد ، 7كاب تجاوز جنسي، برده سازي جنسي، فحشاء اجباري، حاملگي اجباري، به شرحي كه در مـاده  ارت   -6

مشترك ميـان   3نقض جدي ماده شرح داده شد، عقيم سازي اجباري يا هر نوع ديگر خشونت جنسي كه  )و(2

  ؛محسوب شودژنو چهار كنوانسيون 

يا نيروهاي مسلح يا استفاده  ها گروه در  خدمتبه  زده سالنوجوانان زير پان و فراخواندن  سربازگيري    -   -7

  از آنها براي شركت فعاالنه در مخاصمات؛

صدور فرمان جا به جا نمودن غير نظاميان به دالئلي كه مربوط به مخاصمه باشد، مگر آنكـه ايمنـي غيـر       -8

  نظاميان مزبوريا دالئل اجتناب ناپذير نظامي اينگونه ايجاب نمايد؛

  نيروي متخاصم؛ جنگجويان  كردن خائنانه زخمي كشتن يا    -9

  ؛ كسي درامان نخواهد بود هيچاعالم اينكه    -10

هاي پزشكي  يا انجام هر گونه آزمايش ي كه تحت سيطره نيروي متخاصم قرار داردقطع اعضاء بدن افراد   -11

 باشد ونارستاني فرد مورد نظر قابل توجيه از جهت پزشكي، دندانپزشكي يا درمان بيم يا علمي بر روي آنها كه

داشته باشد و سبب تلفات جاني يا به مخاطره انداختن سالمت فـرد يـا افـراد    نانجام آن منفعتي براي وي در بر 

   مزبور گردد؛



١١ 

چنـين تخريـب يـا    هاي جنگي لزوم اجـراي   انهدام يا توقيف اموال طرف متخاصم، مگر آنكه ضرورت   -12

  نمايد؛ را ايجاب توقيفي

و بنـابراين در مـورد    قابل تطبيق است المللي ندارند اي كه جنبه بين در مورد مخاصمات مسلحانه) هـ(2 بند)  و

ها، عمليات خشونت آميز استثنائي و پراكنده يا اعمال ديگري از ايـن   هاي داخلي مانند شورش اغتشاشات وتنش

 در آن، وافتـد   دولـت اتفـاق مـي    يـك  اي كه در قلمرو همنازعات مسلحان بر بنداين  .كند قبيل، صدق پيدا نمي

هـائي بـراي مـدتي     يافته يا ميان چنين گـروه  سازمان مسلح هاي مخاصمات مسلحانه ميان مقامات دولتي و گروه

  .است قابل تطبيق باشد در جريان طوالني

 مجدد و برقراري تامينبراي نبايد بر مسئوليت يك دولت ) هـ(و ) ج(2هاي  بنددر  مندرجيك از مطالب  هيچ )3

هاي مشروع تأثير  تمامي شيوه توسل به با  وحدت و تماميت ارضي آن كشورنظم و قانون در كشور يا دفاع از 

 .بگذارد

 

  9ماده 

  جرم عناصر 

بايد با كسب اكثريت  عناصراين . ياري دهد 8و  7، 6 هاي تطبيق ماده ودر تفسير  دادگاه را جرم بايد عناصر  )1

 .تصويب گرددء مجمع كشورهاي عضو، دو سوم اعضا

 :تواند توسط هر يك از مراجع ذيل پيشنهاد گردد جرم مي عناصرهاي  اصالحيه )2

  هر يك از كشورهاي عضو؛) الف      

  ؛كنند صادر مي آراءبا كسب اكثريت قاطع  نهائي را حكم قضاتي كه)  ب      

  .دادستان) ج      

  .اعضاء مجمع كشورهاي عضو، اتخاذ گردند آراء دو سوم هاي فوق بايد با كسب اكثريت اصالحيه

 . باشد با اين اساسنامه مطابق هاي مربوط به آنها بايد جرم و اصالحيه عناصر  )3

  

  10ماده 

الملل را براي مقاصدي به جـز   كه مقررات موجود يا مقررات آينده حقوق بين گرددطوري تفسير مطالب اين بخش نبايد 

   .محدود يا تضييع نمايد است اسنامهاين اس مورد نظرآنچه 

  

  11ماده 

  زماني دادگاه از لحاظ صالحيت قضائي

 .صورت بگيرداين اساسنامه جرا شدن اال الزمكه پس از صالحيت رسيدگي دارد جرائمي  دادگاه فقط در مورد  )1



١٢ 

صالحيت قضـايي   ميتنها در مورد جرائدادگاه االجراشدن اين اساسنامه به آن پيوندد،  اگر كشوري بعد از الزم )2

، مگر آنكه كشور مزبور بر اساس ، بپيوندددر آن كشور به وقوع اين اساسنامه االجراشدن  الزمكه پس از  دارد

  . صالحيت دادگاه را پذيرفته باشد 12ماده  3 بند

  12ماده 

  شروط الزم براي اعمال صالحيت قضائي

الحيت قضائي دادگـاه را نسـبت بـه جـرائم     ص  ،آيد كشوري كه به عضويت اين معاهده درميبدين وسيله  )1

 .پذيرد مي 5در ماده  مندرج

 چند تـا از اگر يك يا  ،)ج(يا ) الف( بند، 13در ماده  مندرجشرايط  تحقق در صورت دادگاه ممكن است  )2

صالحيت  پذيرفته باشند،  3 بندذيل عضو اين معاهده باشند يا صالحيت قضائي دادگاه را بر طبق  هايكشور

 :اعمال نمايدرا قضايي خود 

كشـوري   ييا اگر جرم مربوطه بر روي كشتي يا هواپيمااگر عمل مورد نظر در قلمرو آن كشور، و ) الف

  ؛صورت بگيرد در آن به ثبت رسيده استكه كشتي يا هواپيما 

  .كشوري كه شخص متهم به ارتكاب جرم، تبعه آن باشد)   ب

مزبـور  ، كشـور  مـورد نيـاز باشـد    2 بندمعاهده نيست بر طبق  اين عضورضايت كشوري كه در صورتيكه  )3

نسبت به جرم مورد بحـث    ، صالحيت قضائي دادگاهدادگاه با تحويل اظهارنامه خود به مسئول ثبتتواند  مي

، بـا دادگـاه   9، بر طبـق مفـاد بخـش    ءثناتاسيا  گونه تأخير بايد بدون هيچ كشور قبول كننده. را قبول نمايد

  .ري نمايدهمكا

  13ماده 

  اعمال صالحيت قضائي

 صالحيت قضائي خود را اعمال نمايـد  5در ماده  مندرج به جرائمنسبت  بر طبق مقررات اين معاهده تواند دادگاه مي

   :اگر

 ، توسـط كشـور عضـو    آيد صورت گرفته است ي كه به نظر مييك يا چند مورد از جناياتدر شرايطي كه    )الف

  ؛شودبه دادستان ارجاع  14ماده  مطابق با

توسط شوراي امنيت  آيد صورت گرفته است، ي كه به نظر مييك يا چند مورد از اين جنايات در شرايطي كه   )ب

  يا ؛باشند به دادستان ارجاع شده منشور سازمان ملل متحدهفتم فصل هاي داده شده  صالحيت براساس

  .شروع به تحقيقات كرده باشد 15اده چنين جنايتي بر طبق ماگر دادستان در مورد   )ج



١٣ 

  14ماده 

  ارجاع يك مورد به وسيله كشور عضو

سد يك يا چند جنايت در حوزه ر تواند موردي را به دادستان ارجاع نمايد كه در آن به نظر مي ميكشور عضو  )1

چنـد شـخص   صالحيت دادگاه واقع شده باشد، و از دادستان تقاضا نمايد به منظور تشخيص اينكه آيا يك يـا  

 .كند تحقيقبخصوص بايد به ارتكاب اين جنايات متهم شوند، 

شود بايد تا حد امكان شرايط مربوطه را تشريح نمايد و تا آنجا كه در دسترس  موردي كه به دادگاه ارجاع مي )2

 .باشد مدارك و شواهد مؤيد ادعا را در پرونده ضميمه نمايد دعويكشور ارجاع كننده 

  15ماده 

  تاندادســــــ

بـه   ،در باره جناياتي كه در محدوده صالحيت قضائي دادگاه اسـت موجود  تواند بر اساس اطالعات دادستان مي )1

 .صالحديد خود شروع به انجام تحقيقات نمايد

ها،  تواند از دولت بدين منظور، وي مي . تجزيه و تحليل نمايدرا  شده دريافتدادستان بايد ميزان اعتبار اطالعات  )2

ميان دولتي يا غير دولتي، يا ديگر منابع مطمئن كه وي مناسب بدانـد،  هاي  ازمان ملل متحد، سازماننهادهاي س

 .تواند در مقر دادگاه، شهادت كتبي يا شفاهي دريافت كند مي درخواست اطالعات بيشتر نمايد، و

د درخواست اجازه انجـام  اگر دادستان به اين نتيجه برسد كه دالئل موجهي براي ادامه تحقيقات وجود دارد، باي )3

. ارسـال نمايـد   مقـدماتي دادگـاه   آوري شده، بـه   هر مدركي كه در تأئيد اين ادعا جمعرا به همراه  تحقيقات

، وكيـل مـدافع داشـته    مقدماتيدادگاه توانند بر طبق قواعد دادرسي و ادله اثبات دعوي، در مرحله  ميقربانيان 

 .باشند

ز بررسي درخواست و مدارك اثبات دعوي، به اين نتيجه برسد كه اسـاس  پس ا مقدماتيدادگاه  در صورتيكه  )4

اجازه آغاز  تواند ميباشد،  دعوي فوق در حوزه صالحيت دادگاه مي و معقولي براي ادامه تحقيقات وجود دارد 

مبني بر نحـوه دادرسـي و    تصميمات بعدي دادگاهآنكه تحقيقات فوق تاثيري بر بدون  ،كند صادررا تحقيقات 

 .داشته باشد قابليت طرح دعوي

از صدور اجازه تحقيقات نبايد مانع از درخواست مجدد دادستان در مراحـل بعـد بـراي     مقدماتيدادگاه  امتناع  )5

 .انجام تحقيقات بر پايه كشف حقايق يا شواهد جديد در باره همان دعوي شود

شد، دادستان بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه       به آن اشاره 2و  1هاي  بندهاي مقدماتي كه در  اگر پس از بازجوئي )6

بايد افراد فراهم آورنده اطالعات را از آورد،  اساس معقولي براي انجام تحقيقات فراهم نمياطالعات ارائه شده، 

نبايد مانع از ارائه شواهد بيشتر به دادستان در باره همان دعوي، بـه دليـل    موضوعاين . اين موضوع مطلع نمايد

 .هد جديد شودكشف حقايق يا شوا
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  16ماده 

  تعويق بازجوئي يا دادرسي

اي بر طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از دادگـاه   تواند با تصويب قطعنامه شوراي امنيت مي بر اساس اين معاهده

 تواند مي ؛ اين درخواست نيابدشود و يا ادامه نآغاز ماه  12تحقيقات يا دادرسي براي مدت  گونه هيچ كهدرخواست نمايد 

  .گرددتكرار توسط شورا با شرايط مشابه 

  17ماده 

  موضوعات مربوط به قابليت طرح دعوي

در در صورت وجود شـرايط ذيـل دعـوي     تعيين نمايد كه تواند مي، دادگاه 1مقدمه و ماده  10 بندبا توجه به  )1

 :قابل طرح نيستدادگاه 

تحقيق يا دادرسي اسـت ، مگـر    درحالارد آن صالحيت قضايي د نسبت بهكه توسط كشوري  پرونده)   الف

  آنكه كشور فوق حقيقتاً مايل يا قادر به انجام تحقيقات يا دادرسي نباشد؛

تحقيقات پرونده توسط كشوري كه نسبت به دعوي مزبور، صالحيت قضائي دارد، انجام شده و اين كشور   )ب

ز عدم تمايل يـا  اين تصميم حقيقتاً ناشي اقرار ندهد، مگر آنكه  پيگردتصميم گرفته شخص مورد نظر را تحت 

  .باشد يعدم توانائي كشور اقامه كننده دعو

توسـط   وي شخص تحت پيگرد قبالً براي عملي كه موضوع شكايت است، محاكمه گرديـده، و محاكمـه   )ج

  .باشد مجاز نمي 3 بند، 20دادگاه هم به موجب ماده 

  .م اقدامات بيشتر را توجيه نمايدبرخوردار نيست تا انجا الزمموضوع از اهميت ) د

براي تشخيص عدم تمايل در يك دعوي بخصوص، دادگاه بايد با توجه به اصول تشريفات حقوقي كه توسـط   )2

الملل به رسميت شناخته شده، تصميم بگيرد آيا يك يا چند مـورد از مـوارد زيـر در بـاره دعـوي       حقوق بين

 :كند يا خير پيدا ميمطروحه صدق 

دادرسي در حال انجام بوده يا هست، يا تصميمي در سطح ملي به منظور محافظت شـخص مـورد    مراحل  )الف

از آنها نام برده  5نظر از مسئوليت كيفري در ارتباط با جناياتي كه در حيطه صالحيت دادگاه است كه در ماده 

  است؛ شد، اتخاذ گرديده

ـ ه با توجه به شرايط موجود، تأخير غير قابل توجيهي در مراحل دادرسي وجود داشته ك )ب ا هـدف اجـراي   ب

  عدالت در باره فرد مورد نظر، همخواني و مطابقت ندارد؛

اي اجرا شده  شود، و اين مراحل به گونه مراحل دادرسي به طور مستقل يا بدون جانبداري انجام نشده يا نمي  )ج

  ؛ه شخص مورد نظر، منافات داردشوند كه با توجه به شرايط موجود، با هدف اجراي عدالت در بار يا مي

كشور مورد بحث بـه   آيا كه بررسي كندبه منظور تشخيص عدم توانائي در يك دعوي بخصوص، دادگاه بايد  )3

قادر  اش، دستگاه قضائي مليموجوديت يا عدم  ،دستگاه قضايي آن كشور عمدهبخش علت از هم پاشي كلي يا 

  .ياخير باشد اجراي مراحل دادرسي مي يا و هود الزميا به دست آوردن مدارك و ش ،متهم گيريدست به
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  18ماده 

  آراء مقدماتي در مورد قابليت طرح دعوي

كـه اسـاس    دهـد  گردد و دادستان تشـخيص   به دادگاه ارجاع  )الف(13به موجب مفاد ماده   هرگاه دعوايي )1

نمايـد،   را آغـاز   يحقيقـات ت 15و  )ج(13معقولي براي شروع تحقيقات وجود دارد، يا دادستان بر اساس مـواد  

تمام كشورهائي كه معموالً بر روي  ،ا توجه به اطالعات موجودبهمچنين  كشورهاي عضو و دادستان بايد تمام

تواند اين كشورها را به  دادستان مي. از موضوع مطلع نمايد كنند را مي صالحيت قضائياحراز جرائم مورد نظر، 

محافظت افراد، پيشگيري از تخريب شواهد  برايدادستان  كه صورتي در  طور محرمانه از جريان مطلع نمايد، و

دهد  تواند ميزان اطالعاتي كه در اختيار كشورها قرار مي مي الزم بداند و مدارك، يا جلوگيري از فرار اشخاص

 .را محدود نمايد

ود يا ديگر افـرادي كـه در   ، دادگاه را مطلع نمايد كه اتباع خابالغيهظرف يك ماه از دريافت تواند  كشور مي )2

 ابالغيهارائه شده در  اطالعاتو  5مندرج در ماده  جناياتو متهم به ارتكاب قلمرو قضائي آن كشور قرار دارند 

در صورت تقاضاي . باشد آنها مي از يا در حال بازجوئي مورد بازجوئي قرار داده را باشد ميبه كشورها دادگاه 

بنا به  مقدماتيدادگاه  مگر آنكه  بيندازدقات در باره افراد ياد شده را به تعويق كشور مزبور، دادستان بايد تحقي

 .را بدهد صدور تحقيقات اجازه درخواست دادستان 

عدم تمايل  بر بنا  تعويق تحقيقات، يا هر زمان ديگري كه در خواست شش ماه پس از تاريخ تواند ميدادستان  )3

در ، به وجود بيايد  آن كشور اي در شرايط تغيير قابل مالحظه م تحقيقات،يا عدم توانائي واقعي كشور براي انجا

  . تجديد نظر كند تعويق تحقيقاتمورد 

 درخواسـت در دادگاه تجديدنظر  مقدماتيعليه حكم دادگاه  82ماده توانند بر طبق  كشور ذيربط يا دادستان مي )4

   .رگيردتواند سريعاً مورد بررسي قرا تجديد نظر مي. تجديدنظر كند

تواند از كشور مربوطه درخواست كند  مي اندازد، انجام تحقيقات را به تعويق  2 بند با توجه به دادستان  هرگاه  )5

كشورهاي عضـو  . مطلع نمايد هاي بعدي دادرسي جريانوي را مرتباً از جريان پيشرفت تحقيقات آن پرونده و 

 .اسخ دهندهائي پ بايد بدون تأخير غير موجه، به چنين درخواست

بالتكليف باقي مانده باشد و يا هر موقع كه دادستان بر اسـاس ايـن مـاده     مقدماتيدادگاه  اي نزد  اگر پرونده )6

براي انجام تحقيقات الزم به منظور  تواند بنا به دالئل استثنائي تحقيقات را به بعد موكول كرده باشد، دادستان مي

بـراي از دسـت   جدي  يي براي كسب يك مدرك مهم يا خطرحفظ شواهد، يعني هنگامي كه فرصتي استثنائ

 .كسب اجازه نمايد مقدماتيدادگاه  از  دادن چنين مدركي در آينده وجود دارد،

 تواند مي داده است مورد اعتراض قرار اين ماده  با توجه به  را مقدماتيداگاه  كشوري كه رأي صادره توسط  )7

يـا وقـوع    هاي قابـل توجـه   ر واقعيتو به دليل وجود ديگ 19ماده بر اساس  قابليت طرح پرونده نيزنسبت به 

 . اعتراض كندتغييرات مهم در شرايط پرونده، 
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  19ماده 

  دادگاه يا قابليت طرح پرونده قضايي صالحيت موارد اعتراض به 

  .كنـد ابي ارزيرا شود،  اي كه به آن ارجاع مي هر پرونده  در ارتباط باخود  صالحيت قضاييحوزه بايد دادگاه  )1

 .تعيين نمايد 17تواند بنا به خواست خود، قابليت طرح پرونده را بر طبق ماده  دادگاه مي

 يا اعتراض نسبت به صـالحيت  17در ماده  مندرجاعتراض نسبت به قابليت طرح يك دعوي به موجب دالئل  )2

 :مطرح شود تواند به وسيله هر يك از مراجع زير دادگاه مي قضايي

  براي وي حكم جلب يا احضاريه صادر گرديده است؛ 58هم يا فردي كه بر اساس ماده شخص مت)   الف

تحقيق يـا  پرونده فوق را كشوري كه نسبت به پرونده صالحيت قضائي دارد، به اين دليل كه اين كشور   )ب

  كند و يا كرده است؛ يا مي دادرسي

  .باشد الزامي12ماده  ه بهبا توجنسبت به آن   دادگاهپذيرش صالحيت قضايي  كشوري كه )ج

در جريـان  . كنـد در مورد صالحيت قضائي يا قابليت طرح دعوي درخواست حكم  از دادگاه تواند دادستان مي )3

 13مـاده   با توجـه بـه   كه اين مورد را  آناني هاي مربوط به صالحيت قضائي يا قابليت طرح دعوي،  دادرسي

 .كنندخود را به دادگاه ارائه  مشاهدات باشند مي اند و هم قربانيان مجاز ارجاع كرده

به  2 بندفقط يك بار توسط يك شخص يا دولتي كه در  مي تواند دادگاه صالحيتقابليت طرح يك پرونده يا  )4

صـورت   اين اعتراض بايد پيش از آغاز محاكمه و يـا در شـروع آن  .گيردبآن اشاره شد، مورد اعتراض قرار 

مكن است اجازه دهد كه چنين اعتراضي بيش از يك بار مطرح گردد و يا در شرايط استثنائي دادگاه م. گيردب

 ،باشد در شروع محاكمه چه اعتراض نسبت به قابليت طرح دعوي،. زمان طرح آن ديرتر از شروع محاكمه باشد

 .صورت بگيرد )ج(1 بند، 17تواند بر اساس ماده  در صورت اجازه دادگاه متعاقب آن باشد فقط مي و چه

 .به آن اشاره شد، بايد در اولين فرصت ممكن اعتراض خود را ارائه دهد )ج(و  )ب(2 بندكه در كشوري  )5

صالحيت دادگاه اگر پيش از تأئيد اتهامات صـورت   اعتراض نسبت به قابليت طرح پرونده يا جرح نسبت به  )6

ارجاع  بدويت بايد به دادگاه أئيد اتهامات، اينگونه اعتراضاپس از ت. ارجاع شود مقدماتيدادگاه  گيرد بايد به ب

، بـر  تجديـدنظر  توان نسبت به تصميمات راجع به صالحيت دادگاه يا قابليت طرح دعوي در دادگاه  مي .شوند

 .نمود تجديدنظرتقاضاي   82طبق ماده 

صورت گيرد، دادستان بايد تا زماني كه  )ج(يا  )ب( 2اگر اعتراضي توسط يكي از كشورهاي مذكور در بند  )7

 .تصميم بگيرد، تحقيقات را به حال تعليق درآورد 17اه بر طبق ماده دادگ

 اجـازه تواند در موراد ذيل از دادگاه كسب  دادستان مياگر موضوع هنوز در دادگاه در دست رسيدگي است،  )8

 :نمايد

  ذكر گرديد؛ 18ماده  6مراحل تحقيقي الزم از قبيل مواردي كه در بند براي ادامه )  الف

اي از شواهد كـه انجـام آن پـيش از     ظهارنامه يا شهادتنامه از شهود يا تكميل و بررسي مجموعهگرفتن ا  )ب

  اعتراض آغاز شده است؛ و

براي  58در همكاري با كشورهاي ذيربط، براي پيشگيري از فرار اشخاصي كه دادستان قبالً  بر طبق ماده   )ج

  .آنان درخواست حكم جلب نموده است
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و يا بر روي هر حكم يا قراري كه  بر روي اعتبار هر اقدامي كه توسط دادستان انجام شدهنبايد  دادن اعتراض )9

 .پيش از ارائه اعتراض توسط دادگاه صادر شده، تأثير بگذارد

توانـد   ، دادستان ميقابل طرح در دادگاه نيست 17در صورتيكه دادگاه تصميم بگيرد كه پرونده بر طبق ماده    )10

دالئل سابق براي عدم قابليت  سبب ابطال  كامل از وجود حقايق جديد الظهوري كه در صورت حصول اطمينان

 .شود، درخواستي براي تجديد نظر در تصميم متخذه، ارائه نمايد مي 17طرح دعوي بر طبق ماده 

شور تواند از ك ، تحقيقات را معوق بگذارد، دادستان مي17اگر دادستان با توجه به موضوعات ياد شده در ماده   )11

اين اطالعات بنـا   .اطالعات الزم در باره مراحل دادرسي را در اختيار وي قرار دهد تا مربوطه درخواست نمايد

به اگر دادستان سپس تصميم به ادامه تحقيقات بگيرد،  بايد . به درخواست كشور ذيربط بايد محرمانه باقي بماند

 .دهد در باره آن تعويق دادرسي صورت گرفته، اطالعكشوري كه 

  20 ماده 

  عدم محاكمه مضاعف براي ارتكاب جرم واحد

ي بـوده  كه اساس جرمارتباط با عملي در به جز مواردي كه در اين اساسنامه مقرر گرديده، هيچ شخصي نبايد  )1

محاكمـه   دادگـاه  در برابر ايـن  كه فرد به اتهام ارتكاب آن عمل در دادگاه محكوم و يا تبرئه گرديده است،

 .گردد

 قبالً به اتهام ارتكاب آنها توسـط دادگـاهي  به آنها اشاره شد و  5براي جرائمي كه در ماده خصي نبايد هيچ ش )2

 . گرددمحاكمه  مجدداًمحكوم يا تبرئه گرديده است، 

، و 7، 6كه آن عمل بر طبق مواد براي عملي مورد محاكمه قرار گرفته هيچ شخصي كه توسط دادگاهي ديگر  )3

ايد توسط دادگاه براي ارتكاب همان عمل مورد محاكمه قرار گيرد، مگر آنكه مراحل شده، نب جرم تلقيهم  8

 :دادرسي در دادگاه ديگر

ايـن  به منظور محافظت از شخص ذيربط در برابر مسئوليت كيفري براي جرائمي كه در حيطه قضـائي  )  الف

  ؛ ياصورت گرفته باشد دادگاه است

الملل اجـرا نشـده    ارهاي تشريفات حقوقي شناخته شده توسط حقوق بينمستقالً يا بيطرفانه و بر طبق معي  )ب

اجـراي عـدالت در   است و به صورتي به اجرا درآمده كه با توجه به شرايط موجود، همخواني و تطابق با قصد 

  .مورد فرد ذيربط نداشته است

  21ماده 

  حاكم قوانين

 :را به كار خواهد گرفت قوانين ذيل دادگاه  )1

  ؛آئين دادرسي و ادله اثبات دعويو  عناصر جرم ه اول، اين اساسنامه، در درج)  الف

در درجه دوم، در صورت مناسبت، معاهدات و اصول و مقررات قابل اعمال حقـوق بـين الملـل، از قبيـل      )ب

  اصول پذيرفته شده حقوق بين الملل در مورد منازعات مسلحانه؛
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، اصول كلي حقوقي كـه توسـط دادگـاه از قـوانين ملـي      در صورت عدم امكان به كار گيري قوانين فوق )ج

 معموالً دستگاه هاي حقوقي جهان در موارد مربوطه، استخراج گرديده است، از قبيل قوانين ملي كشورهائي كه 

م اعمال صالحيت مي كنند، مشروط بر آنكه آن اصول تناقضي با ايـن اساسـنامه  و بـا    ايجر نوع بر روي اين

 .معيارها و استانداردهاي شناخته شده جهاني نداشته باشندالملل و  حقوق بين

 .تعبير گرديده، به كار بنددتصميمات قبلي اش به شكلي كه در تواند اصول و مقررات حقوقي را  دادگاه مي )2

حقوق بشر  مطابقـت داشـته و   قوانين شناخته شده بين المللي به موجب اين ماده، بايد با قوانين و تفسير تطبيق  )3

تعريف شده، سـن،   3، بند 7داليلي چون جنسيت آنطور كه در مادهو تعارض منبعث از تبعيض  هر گونهبدون 

نژاد، رنگ، زبان، مذهب يا عقيده، عقايد سياسي و غيره، منشاء ملي، قومي يا اجتماعي، ثروت، وضـعيت تولـد    

  .صورت گيرد يا امثالهم
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  اصول كلي حقوق جنائـــي .سومبخش 

  22ماده 

  توان عطف به ما سبق نمود كيفري را نميقانون 

هيچ شخصي بر طبق اين اساسنامه، از جهت كيفري مسئول نخواهد بود مگر آنكه عمل مورد بحـث، در زمـان    )1

 .باشد وقوعش جنايتي محسوب شود كه در حوزه صالحيت اين دادگاه مي

در جهت منـافع  ام، اين تعريف بايد در صورت ابه . تعميم يابد و نبايد با قياس گرددتفسيرمحدود جنايت بايد  )2

 . محكوميت قرار دارد تعبير گردد است يا دادرسييا  بازجوئي در حالشخصي كه 

تلقي  جرم جرم محسوب شده، الملل حقوق بينو مستقل از اين اساسنامه  كه اين ماده خصوصيات هيچ عملي را )3

 . كند نمي

   23ماده 

  عدم مجازات بدون وجود قانون 

  .شود مياين اساسنامه مجازات  اساسدادگاه فقط بر  اين وسطت محكومشخص 

  24ماده 

  عدم معطوف كردن قانون به ما سبق

 اين اساسنامه صـورت گرفتـه  االجرا شدن  الزمهيچ شخصي بر طبق اين اساسنامه  براي انجام عملي كه قبل از  )1

 .داشت نخواهد يت كيفري، مسئولباشد

آن در قانون حاكم بـر   يتغييرنهائي در مورد يك دعوي مطروحه، در صورتي كه پيش از زمان صدور حكم  )2

باشـد تطبيـق   در حال بازجوئي، دادرسي، يا محكوميت  شخص حفظ منافعكه بيشتر در جهت  ، قانونيرخ دهد

 . خواهد شد

  25ماده 

  مسئوليت كيفري فردي

 . دارد صالحيت قضايي اشخاص حقيقي نسبت به دادگاه به موجب اين اساسنامه )1

مسئول و مشمول مجازات بـه   شخصاً شود، صي كه در محدوده صالحيت قضائي دادگاه مرتكب جنايتي ميشخ )2

 .شدموجب اين اساسنامه خواهد 
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مقصر  در صورتيبراي جرمي كه در حوزه صالحيت قضائي اين دادگاه است بر طبق اين اساسنامه يك شخص  )3

  :و مسئوليت كيفري خواهد داشت كهاست 

يا از طريق شخصي ديگر، صرف  شخص ديگر با ،و چه مشتركاًاً  شخصن جرمي شود، چه مرتكب چني)  الف

  نظر از اينكه آن فرد ديگر از جهت كيفري مسئول است يا خير؛

 مبادرت به انجـام آن  واقع رخ دهد ويابه ارتكاب چنين جرمي كه در تشويق و ترغيبتحريك و فرمان،  )ب

   ؛صورت گيرد

اب چنين جرمي، كمك نمايد، مشاركت كند يا در ارتكاب يا در مبادرت به ارتكاب به منظور تسهيل ارتك )ج

  فراهم آورد؛ اسباب ارتكاب جرم را  آن، مساعدت نمايد، از جمله

گروهي از افراد كه بـا مقصـدي   به ارتكاب يا مبادرت به ارتكاب چنين جرمي توسط  به هر طريق ديگري) د

  اين مشاركت بايد تعمدي باشد و؛. كنند، مشاركت نمايد مشترك عمل مي

 بـا   هـدفي ، و چنـين عمـل و   يا هدف جنائي آن گروه انجام گيرد جنايي دف تحقق بخشيدن به عملبا ه -1

  دادگاه قرار دارد؛ يا اين قضايي كه در حوزه صالحيت صورت گيرد ارتكاب جنايتي

  د؛ارتكاب به اين جنايت انجام شده باش با علم به قصد آن گروه براي -2

  ؛تحريك نمايد به ارتكاب نسل كشي مستقيماً و علناً را ديگران  در مورد جنايت نسل كشي) هـ

هاي عمده در راستاي تحقق جرم به حساب  گام از طريق انجام اقداماتي كه مبادرت به ارتكاب چنين جنايتي) و

ارتكاب تالش در جهت از كه  شخصي،اما . يافتداما جنايت به علت شرايطي جدا از مقاصد شخص، اتفاق ن آيد،

و بـه صـورت    به طـور كامـل  نمايد، در صورتي كه  جنايت جلوگيري مي از تحقق يا  كشد،  دست مي جرم 

  .اين مقاصد جنائي را كنارگذارد، به موجب اين اساسنامه مشمول مجازات نخواهد شدداوطلبانه 

ها بر  ردي است نبايد بر مسئوليتي كه دولتيك از مقررات اين اساسنامه كه مربوط به مسئوليت كيفري ف هيچ )4

 .الملل دارند، تأثير بگذارد اساس حقوق بين

  26ماده 

  افراد كمتر از هجده سال نسبت بهدادگاه  عدم صالحيت قضائي

  قضـائي  گونه صـالحيت  ، هيچدنباش داشتهكمتر از هجده سال كه در زمان ارتكاب جرم  اشخاصي  نسبت بهدادگاه 

  .ندارد

  

   72ماده 

  بي اهميت بودن تصدي مقام رسمي

 . قابل تطبيـق اسـت  بر اساس تصدي يك مقام رسمي  تمايز بدون و به طور يكسان  بر همه افراد اساسنامهاين  )1

از قبيل رهبر يك كشور يا دولت، عضو دولت يا پارلمان، نماينده منتَخَب يا  هاي رسمي  سمتتصدي خصوصاً 
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بـه   توانـد  نمـي  شخص را از مسئوليت كيفري معاف سـازد و  تواند نمي ،  تحت هيچ شرايطيمقام رسمي دولتي

 .سازد براي تخفيف مجازات فراهم  مبنائينفسه  فيخودي خود و 

براسـاس  از تصدي يـك سـمت رسـمي     يكه ممكن است بخش اي بخصوص ها يا مقررات آئين نامه مصونيت )2

چنين  نسبت بهاند مانع اعمال صالحيت قضايي دادگاه نمي تورا تشكيل دهد، ،  يالملل بينيا قوانين قوانين ملي و 

 . شخصي شود

  28ماده 

  مسئوليت فرماندهان و ديگر مقامات ارشد

  :در قبال جناياتي كه در قلمرو قضائي اين دادگاه قرار دارد مسئوليت كيفري براي ديگر دالئلعالوه بر 

ـ   )الف                                                                                                                              كنـد، از جهـت كيفـري     ده نظـامي عمـل مـي   يك فرمانده نظامي يا شخصي كه عمالً  در مقام يك فرمان

 وي مـوثر  تحت كنترل و فرماندهي كه توسط نيروهاي ، چهبراي جناياتي كه در حوزه صالحيت دادگاه قرار دارد

، در نتيجه عـدم توانـائي وي بـراي    و چه ،  دارد قرار وي لراختيار و كنتتحت  قرار دارد و چه توسط نيروهاي كه

، در صورت وجود شرايط ذيل، از جهت كيفري مسئول خواهـد  صورت بگيرد بر چنين نيروهائي الزماعمال كنترل 

  :بود

دانست كه نيروهـاي وي   دانست و يا با توجه به شرايط آن وقت بايد مي يا مي مزبور فرمانده نظامي يا شخص   -1

                                                       ارتكابت چنين جنايتي قرار دارند؛ وشوند و يا در آستانه  مرتكب چنين جنايتي مي

عقول را كه در توان او بوده براي جلوگيري يـا متوقـف   كليه اقدامات الزم و م فرمانده نظامي يا شخص مزبور   -2

   .ساختن ارتكاب اين جرائم، به كار نبسته يا موضوع را براي تحقيق و پيگرد به مقامات ذيصالح ارجاع ننموده است

  

 براي جناياتي كهاز نظر كيفري  مقام ارشد شرح داده نشده،) الف(در مورد  روابط مافوق و مادون كه در بند   )ب

عـدم   گيرد، به خـاطر   صورت مي گيرند و توسط افراد زيردست و تسلط وي  در قلمرو قضائي اين دادگاه قرار مي

  :اگر توانائي اش در اعمال كنترل صحيح بر زيردستان مسئول خواهد بود

يـات  داللت بر آن داشته كه زيردستانش در حال ارتكاب اينگونـه جنا از اطالعاتي كه به وضوح شخص مافوق   -1

  هستند يا به زودي مرتكب چنين جناياتي خواهند شد، مطلع بوده يا اينكه آگاهانه به اين اطالعات اعتنا نكرده است؛

  اند؛ و مقام ارشد قرار داشته  مسقتيمكه تحت مسئوليت و كنترل  اند بودههائي  جنايات مربوط به فعاليت  -2

در توان او بوده براي جلوگيري يا متوقف ساختن ارتكاب اين شخص مافوق كليه اقدامات الزم و معقول را كه   -3

  .جرائم، به كار نبسته يا موضوع را براي تحقيق و پيگرد به مقامات ذيصالح ارجاع ننموده است

  29ماده 

  عدم شمول قاعده مرور زمان

   .شوند شامل هيچ نوع قاعده مرور زمان نمي ،تحت صالحيت قضائي دادگاهجنايات 
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  30ماده 

  اصر فكريعن

مقصر از جهت كيفري مسئول و  تنها در صورتي شخص براي جناياتي كه در حوزه صالحيت اين دادگاه است  )1

  .باشد شده يدغير آن ق در مواردي كه  مگر گردد، جرم ماديعناصر مرتكب با قصد و علم خواهد بود كه 
 :كهدارد را  براي مقاصد به كار رفته در اين ماده، در صورتي شخص قصد انجام عملي )2

  در ارتباط با آن عمل، مقصود شخص، دست زدن به آن عمل باشد؛) الف

جريـان   عمـل مـورد نظـر  در   در ارتباط با نتيجه آن عمل، مقصود شخص حصول آن نتيجه باشد يا اينكه  )ب

  .صورت خواهد گرفت عادي وقايع

هي از وجود شرايط يا از وقوع نتايجي در به معناي آگا» علم به موضوع«براي مقاصد به كار رفته در اين ماده،  )3

  .بايد بر طبق اين توضيح، تفسير گردد» آگاهانه«و » مطلع بودن«عبارات . وقايع استطي جريان عادي 

  31ماده 

  دالئل عدم شمول مسئوليت كيفري

نظر عالوه بر دالئل ديگر براي عدم شمول مسئوليت كيفري كه در اين اساسنامه ذكر گرديده است، شخص از  )1

 :كيفري مسئول نخواهد بود اگر در هنگام ارتكاب عمل

كه توانائي او را براي درك غير قانوني بودن يا طبيعت عمـل  شخص به بيماري يا نقص ذهني مبتالست )  الف

  گيرد؛ الزامات قانوني تطابق داشته باشد را از وي مي كه با به طوريلش اعما تسلط برسازد يا امكان  زائل مي وي

ص در يك حالت مستي و تخدير است كه قابليت وي را براي درك غير قانوني بودن يـا چگـونگي   شخ )ب

امكان تسلط بر اعمالش به طوريكه با الزامات قانوني تطـابق داشـته باشـد را از وي    يا  سازد عمل وي زائل مي

دانسته يا  داده كه مي خود را تحت تأثير مواد سكرآور قرارگيرد، مگر آنكه شخص داوطلبانه و در شرايطي  مي

مصرف مسكرات، وي احتماالً دست به اعمـالي خواهـد زد   نسبت به اين خطر بي اعتنا بوده است كه در نتيجه 

  در حوزه صالحيت اين دادگاه، جرم محسوب خواهد شد؛كه 

الي دفاع از امو در مورد جنايات جنگي ،كند يا شخص به طور معقولي در دفاع از خود يا فرد ديگر عمل مي  )ج

و در مقابـل اسـتفاده    به انجام رساندن يـك مأموريـت نظـامي،    بقاي خود او يا فرد ديگر يا كند كه براي مي

و اين دفاع با ميزان خطري كه شخص يا فرد ديگر يا امـوال  حياتي است،   الوقوع و غير قانوني از زور، قريب

شخص در يك عمليات دفاعي درگير شده كـه  اين واقعيت كه . كند، متناسب است محافظت شده را تهديد مي

در آن از زور استفاده گرديده، به خودي خود دليلي براي عدم شمول مسئوليت كيفري بر طبـق ايـن تبصـره    

  شود؛ نمي

شود جنايتي است كه در حوزه صالحيت اين دادگاه قرار دارد، در اثر فشار ناشي از تهديد  عملي كه ادعا مي) د

الوقوع عليه آن شخص يا شخص ديگـر واقـع    هاي جسماني مداوم يا قريب در اثر آسيبيا  الوقوع مرگ قريب

 و آن شخص هم به جهت اجتناب از اين تهديد، به طور معقول و الزم عمل نموده است، به شرط آنكه گرديده



٢٣ 

چنـين   .آن اجتناب نمايد، بشود خواهد از شخص قصد نداشته باشد سبب رساندن آسيبي بزرگتر از آنچه كه مي

  :تهديدي ممكن است

  از جانب افراد طرف مقابل صورت گيرد؛ يا   -1   

  .در نتيجه شرايط ديگري كه خارج از تسلط آن شخص بوده است، حاصل شود   -2   

عدم شمول مسئوليت كيفري را در مورد دعوي مطروحه، بر طبق مفاد اين اساسنامه دادگاه قابليت اعمال دالئل  )2

 .تعيين خواهد كرد

به آن اشاره شد، براي عدم شمول  1در هنگام محاكمه، دادگاه ممكن است دليل ديگري را  به جز آنچه در بند  )3

به شرحي كه در مـاده   دليلي با توجه به قانون حاكم  صورت چنين در اينمسئوليت كيفري در نظر بگيرد كه 

در بخش آئين دادرسي و ادله اثبـات   ،يچنين دليل ارزيابيمربوط به  قواعد. بيان گرديد، حصول يافته است 21

 .قيد خواهد شد دعوي

  32ماده 

  اشتباه در درك واقعيت يا اشتباه در قانون

كه عامل  فكـري الزم بـراي    شدتنها در صورتي سبب عدم مسئوليت كيفري خواهد اشتباه در درك واقعيت  )1

 .كندمنتفي ارتكاب جنايت را 

يـا  شود  جنايت محسوب ميعمل بخصوص در حوزه صالحيت دادگاه اين اشتباه در قانون از آن جهت كه آيا  )2

عامـل فكـري الزم بـراي     كـه  درصورتي اشتباه در قانون اما. گردد تواند باعث عدم مسئوليت كيفري نميخير، 

دليلـي   توانـد  مي ،بيان گرديده است 33كه در ماده صورت گيرد يا به طريقي  ارتكاب جنايت را منتفي نمايد،

  .گردد سئوليت كيفريبراي عدم م

  33ماده 

  هاي مقام ارشد و توصيه قانون فرمان

، متعاقب فرمان دولت يا يك مقام ارشـد، چـه   اين واقعيت كه جنايتي كه در حوزه صالحيت دادگاه قرار دارد )1

 سازد، مگـر  مبرا نمي اش  شخص انجام شده، آن شخص را از مسئوليت كيفري توسط نظامي و چه غير نظامي، 

 :آنكه

  هاي دولت يا مقام ارشد مزبور باشد؛ شخص قانوناً متعهد به اطاعت از فرمان)  الف

  شخص از غيرقانوني بودن فرمان مربوطه با خبر نبوده است؛ و )ب

  .، غير قانوني نبودظاهراًاين فرمان  )ج

وضوح غير قانوني نسل كشي يا جنايت عليه بشريت به  به ارتكاب  براي مقاصد به كار رفته در اين ماده، فرمان )2

  .هستند

  

  


