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حمکمه جنایی بنی امللیل طبق اساسنامه روم تنظیم 
یم گردد، و اولنی حمکمه دائیم بنی امللیل است که 

به اساس پیمان تشکیل گردیده تا در خاتمه دادن به 
معافیت مرتکبنی سنگنی ترین جنایت های مورد 

نگراین جامعه بنی امللیل کمک کند. این حمکمه یک 
نهاد مستقل بنی امللیل است، و جزء ساختار سازمان 

ملل متحد نیست. مقر آن در شهر هاگ هانلد یم 
باشد. با وجود اینکه هزینهء آن توسط کشورهای عضو 

اساسنامه روم پرداخت یم گردد، این حمکمه همچنان 
از حکومت ها، سازمان های  بنی امللیل، افراد، رشکت 

ها و سائر نهادها ها منابع مایل داوطلبانه را دریافت 
یم کند. 

جامعه بنی امللیل از زمان متمادی آرزو داشت تا یک 
حمکمه دائیم بنی امللیل تأسیس گردد و در قرن ۲۰ 

میالدی، بر تعریف های نسل کیش، جنایت های 
ضد برش و جنایت های جنیگ موافقت کرد. حماکمات 

نورمربگ و توکیو جنایت های جنیگ، جنایت های ضد 
صلح و جنایت های ضد برش را دنبال کرد که در جنگ 

جهاین دوم بوقوع پیوسته بود. در دههء ۱۹۹۰ میالدی 
بعد از پایان جنگ رسد، اجیاد حماکم اختصایص مانند 

حمکمه جنایی اختصایص بنی امللیل برای یوگسالوی 
سابق و برای رواندا به اساس همنی موافقت بود که 

معافیت از پیگرد قانوین پذیرفتین نیست. ابلته چون 
حماکم نامربده برای حماکمه جنایت های که در یک 

حمدودهء زماین مشخص و در جریان یک نزاع مشخص 
بوقوع پیوسته بود، تأسیس شده بود، هلذا یک توافق 
عمویم بر نیاز تأسیس یک حمکمه جنايي مستقل و 
دائیم وجود داشت. بتاریخ ۱۷ جوالی ۱۹۹۸میالدی، 

جامعه بنی امللیل زمان به یک توافق تارییخ دست یافت 
که ۱۲۰ کشور به اساسنامه روم موافقت کردند، که 

مبنای حقویق تأسیس حمکمه جنایئ دائیم بنی امللیل یم 

باشد. اساسنامه روم بتاریخ ۱ جوالی ۲۰۰۲ میالدی، بعد 
از آنکه ۶۰ کشور آنرا تصویب نمود، به اجراء درآورده 

شد. 

صالحیت قضایی
حمکمه جنایی بنی امللیل در مورد اکرثیت جنایت های 
سنگنی معرض نگراین جامعه بنی امللیل منحیث لک، 

صالحیت قضایی دارد، مانند نسل کیش، جنایت های 
ضد برشی و جنایت های جنیگ که بعد از ۱ جوالی 
۲۰۰۲ بوقوع پیوسته است. هر کدام ازین جنایت ها در 

اساسنامه روم و در منت های زیربط دیگر بطور واضح 
تعریف شده است. این حمکمه همچنان در مورد جنایت 

جتاوز در صورت صالحیت قضایی خواهد داشت 
که واجد رشائط بوده باشد که در جلسه بازنگری 
اساسنامه روم پذیرفته شد که در  سال ۲۰۱۰میالدی، 
در شهر کمپاال )یوگندا( برگزار گردید. این حمکمه 

یم تواند صالحیت قضایی اش را در قبال جنایت های 
بنی امللیل تنها در آنصورت به اکر بربد که در رسزمنی 
کشورهای عضو بوقوع پیوسته باشد و یاهم مرتکب 

آن شهروند این کشورها باشد. ابلته این رشائط در 
آنصورت جمری عمل نیست اگر وضعیت )قضیه( 

توسط شورای امنیت ملل متحد، که قطعنامه آن بر 
همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد نافذ است، 
به سارنوال راجع گردیده باشد، و یا هم کدام کشور 
پذیرش صالحیت قضایی این حمکمه را اعالم دارد. 

حمکمه جنایی بنی امللیل نقش تکمیل کننده ساختار 
حماکم جنایی میل را دارد و جاگزین آن نیم گردد. این 

حمکمه یم تواند تنها آن دوسیه ها را مورد پیگرد قرار 
دهد که مراجع عدیل میل کشورها اجراءات حماکمه 
را عمیل نه نمایند، و یا هم ِاداع کنند ویل بطور واقیع 

نه خواهند و یا هم قادر به پیش برد همچو اجراءات 
حماکمه نه باشند. اصل اسایس شناخته شده درین مورد، 

اصل تکمیل کننده است. 

سارنوال میتواند به سه شیوه خمتلف بازجویی و یا پیگرد 
قانوین را آاغز نماید:

ییانج همکحم همانساسا وضع یاهروشک•  	
عجار لاونراس هب ار اه تیعضو دنناوتیم یللملا نیب 

؛دنیامن

دناوتیم دحتم للم نامزاس تینما یاروش•  	
زاغآ ار صخشم ییوجزاب ات دهاوخب لاونراس زا 

؛دیامن

رب ءانب ار ییوجزاب دناوتیم لاونراس رتفد  	
عبانم زا هک تاعالطا ساسا هب و دوخ دید موزل 

نیرد .دیامن زاغآ تسا هدیدرگ تفایرد ربتعم 
همکحم ییاضق تئیه زا دیاب لاونراس ،تروص 

،تسا لقتسم یضاق هس زا لکشتم هک یتامدقم 
.دیامن تفایرد. ار یلبق هزاجا

نبود مصئونیت قضایی
ایفای وظیفه رسیم منحیث رئیس دولت، عضو 

حکومت یا پارملان یا نمایندهء منتخب یا هم مقام 
مردیم در هیچ صورت نیم تواند شخص را از پیگرد 
قانوین یا مسئویلت جنایی مستثین سازد. زمامداران 

و فرماندهان نظایم میتواند از آن جنایت ها مسئول 
شمرده شوند که توسط افراد به اجراء درآورده شود که 

حتت امر نافذه و کنرتول و یا حتت صالحیت نافذه و 
کنرتول آنها باشند. ابلته حمکمه جنایی بنی امللیل نیم 
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تواند آن افراد را مورد پیگرد قانوین قرار دهد که در زمان ارتکاب جنایت های ِاداع 
شده زیر عمر ۱۸ سال بوده باشند.

حقوق قربانیان و متهمنی
طبق قواننی و لوائح که حمکمه جنایی بنی امللیل را تنظیم یم کند، قربانیان یم توانند 
اطالاعت متعلق به جنایت های که در حمدودهء صالحیت قضایی این حمکمه است 

به سارنوال ارسال نمایند. برای بار اول در گذشتهء عدالت جنایی بنی امللیل، قربانیان 
حق دارند در روند حماکمه اشرتاک کنند و تقاضای دریافت معاوضه کنند. بمعین 

اینکه نه تنها منحیث شاهدان گوایه دهند، بلکه نظریات خود را نزی در همه مراحل 
اجراءات حماکمه ارائه نمایند. ممکن است اشرتاک کننداگن نمایندیگ حقویق و یا هم 

احتمااًل، مساعدت حقویق را دریافت کنند.

اداره ثبت این حمکمه با قربانیان و شاهدان کمک یم کند تا از حقوق شان استفاده 
کنند، در جریان روند قضایی با آنها کمک کند، و اگر نیاز بوده باشد، برای محایت 

آنها تدابری اختاذ نماید. ممکن است این حمکمه برای قربانیان انواع خمتلف معاوضه 

را حکم دهد که ممکن است مشتمل بر بازپرداخت، احیاء جمدد و دادن غرامت 
باشد.

 کشورهای عضو اساسنامه روم یک صندق سرپده ها را برای قربانیان و خانواده های 
قربانیان جنایت های حمدودهء صالحیت این حمکمه تأسیس کرد، تا بتواند همچو 

معاوضه را اماکن پذیر سازد، حیت درصورتیکه افراد حمکوم شده دارایی های حد اکیف 
را نداشته باشند که برای معاوضه بسنده باشد. 

حفاظت حقوق متهمنی حائز اهمیت است تا حماکمه منصفانه و عدالت موثر تضمنی 
شود. اداره ثبت که مسئویلت مسائل دفاع حقویق را بدوش دارد، جدول مشاورین 

حقویق را باز نموده است، به معین اینکه اطمئنان حاصل شود که طبق قواننی شواهد 
و اجراءات حماکمه، وکالی که در این حمکمه اکر یم کنند دارای اهلیت اکری بوده 

باشند و در طول جریان اجراءات حماکمه از قواننی عملکرد مسلیک وکال پریوی 
نمایند. این حمکمه به تیم های دفاع حقویق کمک های لوژستییک و در صورت نیاز، 

مساعدت مایل را نزی فراهم یم نماید.

ریاست 
ریاست حمکمه متشلک از رئیس و دو معاوننی ریاست یم باشد که از بنی ۱۸ نفر 

قضات این حمکمه انتخاب یم گردند. ریاست مسئویلت مدیریت درست این حمکمه 
را به دوش دارد، به استثناء دفرت سارنوال. ابلته، ریاست در مورد همه آن مسائل که 

مورد نگراین دوجانبه یم باشد با دفرت سارنوال هماهنیگ یم کند و سیع یم نماید تا 
موافقت او را بدست آورد. نزی مسئویلت های ریاست مشتمل است بر وظائف قضایی 

و روابط خاریج. 

تقسیمات داخیل
هژده نفر قضات حمکمه جنایی بنی امللیل سه شاخه اندروین این حمکمه را تشلکیل یم 
دهند: حمکمه مقدمایت، حمکمه ابتدایی و حمکمه استیناف. قضات این حمکمه که از 
بهر خصوصیات اخالیق اعیل و امانتداری شان شهرت دارند، از بنی اکندیدهای از 
رسارس جهان، توسط جممع کشورهای عضو، به اساس اهلیت و شایستیگ در مورد 
قانون جنایی و اجراءات آن یا هم در ساحه مورد نظر قواننی بنی امللیل مانند قانون 
برشدوستانه بنی امللیل و حقوق برش، انتخاب یم گردند. قضات مسئویلت دارند تا 

حماکمات منصفانه باشد و عدالت به صورت مناسب تعمیل گردد.

دفرت سارنوال )داستان(
دفرت سارنوال توسط سارنوال رهربی یم شود که از طرف یک معاون با او هماکری یم 

شود. هردوی أنها از طرف جممع کشورهای عضو انتخاب شده است. دستور اکری این 
دفرت اینست تا مسائل راجع شده و اطالاعت را دریافت و حتلیل نماید تا تشخیص 

کند که آیا دالئل موجه وجود دارد تا بازجویی صورت گرید؛ در مورد نسل کیش، 
جنایت های ضد برش و جنایت های جنیگ بازجویی را اجنام دهد و اشخاص را که 

مسئویلت این جنایت ها را به دوش دارند مورد پیگرد قرار دهد. دفرت سارنوال یک 
اراگن مستقل این حمکمه است.

اداره ثبت
اداره ثبت یک اراگن یب طرف حمکمه یم باشد که توسط مدیر ثبت رهربی یم گردد. 

وظائف اسایس آن فراهم کردن محایت اداری و عملیایت برای قوه قضایی و دفرت 
سارنوال است. اداره ثبت در تهیه خدمات به حمکمه کمک یم کند و راهربد موثر 

را انکشاف یم دهد تا حفاظت شاهدان، کمک به دفاع حقویق و فعایلت های 
روشنگری اعمه را اجنام دهد. اداره ثبت همچنان مسئویلت مدیریت مسائل عمویم 

حمکمه را به دوش دارد مانند امنیت، اطالاعت اعمه، سجل حمکمه، ترمجه کتیب 
و شفایه، محایت مشاورین حقویق، و محایت قربانیان جهت اشرتاک در اجراءات 

حماکمه و درخواست معاوضه و سائر مسائل زیربط.

جممع کشورهای عضو

جممع کشورهای عضو نهاد تقنیین این حمکمه است و مسائل مدیرییت آن را نظارت یم کند که متشلک از نماینداگن کشورهای است که اساسنامه روم را تصویب نموده و یا 
با آن موافقت کرده است. جممع کشورهای عضو بریوی را تآسیس نموده است که متشلک از رئیس، دو معاوننی و ۱۸ عضو است که توسط این جممع برای مدت سه سال طور 

انتخاب گردیده است که تناسب توزیع جغرافیایی و نمایندیگ مناسب ساختار حقویق جهان را مد نظر بگرید. این بریو دارای یک داراالنشاء )سکرتریت( دائیم است که در مقر 
این حمکمه در هاگ موقعیت دارد. جممع کشورهای عضو در مورد مسائل خمتلف تصمیم گریی یم کند مانند پذیرش منت های قانوین و بودجه، انتخاب قضات، انتخاب سارنوال 

و معاوننی او.  

این یک سند رسیم نیست و تنها برای اطالاعت اعمه طرح ریزی شده است.
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