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نبایهد بهدون مجهازات بهاقی بمانهد )...("  اسهت، نگرانهی ممهوج جام هه بهین المللهی کهه مایهه)...( سنگین ترین جنایت های  "

 مه اساسنامه روج محکمه جنایی بین المللیدمق                  

جنهایی بهین  بهه اسهج اساسهنامه روج محکمهه –کشهور اساسهنامه روج را یهفیرفت ۱۲۰، ۱۹۹۸جهویی  ۱۷بتاریخ 

محکمه جنایی بین المللهی را بنیهان گهفاری کهرد. بهرای بهار اول  که –اساسنامه روج"( شناخته می شود المللی )"

در تاریخ بشریت، کشورها تصهمیج گرفهت تها صه حیت قضهایی یهه محکمهه جنهایی بهین المللهی دایمهی را قبهول 

در مهرتکبین سهنگین تهرین جنایهت ههای کهه  ه شد،به اجراء درآورد ۲۰۰۲جویی  ۱تا ب د از آنکه بتاریخ  ،کنند

 مورد ییگرد قرار دهد. ، راآنها بوقوع ییوسته است عقلمرو آنها و یا هج توسط اتبا

مسهوولیت ههر کشهور اسهت تها  کشورها نیست. طبق اساسنامه روج،محکمه جنایی بین المللی جاگزین محاکج ملی 

رنهد. گیمسهوولیت جنایهت ههای بهین المللهی را بهدود دارنهد، کهار بدر برابهر آنهاییکهه  ،ص حیت قضایی شهاناز 

محکمه جنایی بین المللی صرف در شراوط می تواند مداخله کند  که کشورها نتوانند و یا هج صادقانه نه خواهند 

 را مورد ییگرد قرار دهند. جنایت ها تا بازجویی ها و تحقیقات را به اجراء در آورند و مرتکبین

محکمه جنایی بین المللی اینست تا مسامدت نماید که به م افیت مرتکبین سهنگین تهرین جنایهت ههای  وظیفه اولی

این چنین جنایت هها  بیشتر کند تا از ارتکاب کمهمورد نگرانی مموج جام ه بین المللی یایان دهد و بدین شکل 

 جلوگیری شود.

میتواند در تضمین احتراج بهه مهدالت بهین المللهی و تطبیهق آن سههج گیهری کنهد.  مردج آگاهی و باخبر بودن مموج

در مهورد محکمهه ، میشهودمطهر  کهه بیشهتر سهوایت  بهه تاب مختصر اینست تا توسهط یاسهخنشر این کاز هدف 

 .داده شودآگاهی بیشتر  ،جنایی بین المللی
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I. محکمه جنایی بین المللی دریه نگاه 

 المللی چه است؟محکمه جنایی بین  .1

تاسیس گردید تا بازجویی، ییگرد  ، کهمحکمه جنایی بین المللی )"محکمه"( محکمه دایمی بین المللی است

و محاکمه افرادی را به اجراء بگفارد که متهج بر سنگین ترین جنایت های م رض نگرانی مموج جام ه 

د بشر و جنایت های جنگی و بین المللی است که مبارت است از جنایت نسل کشی، جنایت های ض

 جنایت تجاوز.

 محکمه جنایی بین المللی چرا تأسیس گردید؟ .2

متمایز می ، قرن بیست را تبوقوع ییوس ی مسلحانهها نزاعکه در جریان  مدهء از سنگین ترین جنایت ها

بدون مجازات باقی ماند. محاکج  می کند، نقضرا  قوانین بین المللیکه . متأسفانه بیشتر این حوادث سازد

 کنوانسیون، زمانیکه ۱۹۴۸اختصاصی نورمبرگ و توکیو ب د از جنگ جهانی دوج ایجاد شد. در سال 

ته شد، مجمع ممومی ملل متحد نیاز یه محکمه بین المللی داومی فمنع و مجازات جنایت نسل کشی یفیر

 را اتخاف نماید. یزج تدابیر ته است،ییوسرد همچو جنایت های که بوقوع را شناسایی کرد تا در مو

مفکوره یه راهکارمدالت جنایی بین المللی ب د از یایان جنگ سرد دوباره ظهور کرد. البته زمانیکه 

جهان شاهد  ،گفتگو در مورد اساسنامه محکمه جنایی بین المللی در ملل متحد در جریان بود، همزمان

قلمرو یوگوس ویای سابق و روندا بود. در جوابدهی به این  بوقوع ییوستن سنگین ترین جنایت ها در

 محاکج اختصاصی را برای هر یه این وض یت ها ایجاد کرد. ،جنایت ها، شورای امنیت ملل متحد

تأثیر باسزای داشت بر تصمیج گیری و توافق کنفرانس روج که محکمه  نامبرده بدون شه و تردید حوادث

 بنیانگفاری کرد. ۱۹۹۸ستان سال جنایی بین المللی را در تاب

 اساسنامه روم چیست؟ .3

که به اساس م اهده  - را اولین محکمه بین المللی داومی ،ورکش ۱۶۰، کنفرانس ۱۹۸۹جویی  ۱۷بتاریخ 

. م اهدهء که در جریان این کنفرانس به تصویب رسید به منوان کرد تهداب گفاری ،تشکیل گردیده است

اساسنامه روج محکمه جنایی بین المللی شناخته می شود. این اساسنامه در ضمن ساور مساول، جراوج 

ص حیت محکمه جنایی بین المللی، قوانین اجراءات و راهکار همکاری کشورها با محکمه  محدوده

 "کشورهای مضو"کشورهایکه این قوانین را یفیرفته است منحیث  می کند. جنایی بین المللی را تنظیج

 نامیده می شوند و در مجمع کشورهای مضو از آنها نمایندگی صورت می گیرد.

نماید، یالیسی های ممومی را برای  رداو حد اقل یه بار در سال جلسهباید مجمع کشورهای مضو که 

، کشورهای جلسه هازنگری می کند. در جریان مدیریت محکمه مشخص می سازد و ف الیت های آن را با

شده است و ساور مساول زیربط به  ایجادمملکردهای گروه های کاری را که توسط کشورها ، مضو

یروژه های جدید را مورد گفتگو قرار می محکمه جنایی بین المللی را مورد باز نگری قرار می دهد، 

 ه ساینه محکمه جنایی بین المللی را تصویب می کند.جدهد و بود

  

 چند کشور اساسنامه روم را تصویب نموده است؟ .4

آفریقا،  کشور مضو اساسنامه روج میباشد که نمایندگی از همه مناطق جهان را می کند. ۱۲۰بیشتر از 

 ی شرقی، آمریکای یتین و کربین، و نیز ارویای غربی و امریکای شمالی.آسیای اقیانوس آراج، ارویا
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 در کجا است؟مقر محکمه  .5

زمانیکه قاضیان یزج دانستند، د. اساسنامه روج اجازه می دهد، در شهر هاگ هالند میباشمقر محکمه 

گردد، محکمه جاهایکه بازجویی مملی می در همچنان میتوان محکمه در جای دیگری نیز داور گردد. 

 .آنجا دفاتر را تأسیس نموده است

 محکمه چگونه تمویل می گردد؟ .6

، سازمان هاطرف حکومت از  رهای مضو و یرداخت های داوطلبانهمحکمه توسط یرداخت سهج کشو

 ، افراد، شرکت ها و ساور سازمان ها تمویل می گردد.های بین المللی

 تفاوت دارد؟محکمه جنایی بین المللی از سائر محاکم چه  .7

صدی در مق-محاکج اختصاصی ته درحالیکهست، داومی او محکمه جنایی بی المللی یه محکمه مستقل 

در چارچوب ملل متحد تأسیس گردیده است تا حال ، و همچنان محاکج مشابه که یوگس وی سابق و رواندا

. محکمه جنایی بین محدود داشت های و ص حیت وظیفه های مشخص کار کند،ویژه  های تا با وض یت

، که ارگان مدلی اساسی مدلی بین المللی متفاوت است از محکمهرا محاکمه می کند، نیز  افرادالمللی که 

اختصاصی  مقصدی-ته محکمهمقر   منازمات بین کشورها را حل و فصل می نماید.و ملل متحد میباشد 

 نیز در هاگ میباشد.  مدلی بین المللییوگس وی سابق و محکمه 

 ملل متحد میباشد؟از آیا محکمه جنایی بین المللی دفتر یا سازمان  .8

ر برابر جنایت د است نه خیر. محکمه جنایی بین المللی یه نهاد مستقل است که وظیفه آن محاکمه افراد

 ویژه را از سازمان ملل متحد دریافت کند. مأموریتاینکه  نیاز به بدون های محدوده ص حیت قضایی آن

قرارداد را به امضاء رسانید  بین المللی و سازمان ملل متحد یه ، محکمه جنایی۲۰۰۴اکتوبر  ۴بتاریخ 

 د.کنرا تنظیج  آنهاروابط بین  تا

 محل محاکم ملی است؟ ین المللی بمعنی جاگزین شدن آنآیا محکمه جنایی ب .9

ل آن است. این نمی گردد؛ ولی مکم  ملی  مدلی و قضایییی بین المللی جاگزین سیستج نه خیر. محکمه جنا

افراد را  ییگرد و محاکمهامر بازداشت یا و یا هج  نماید را آغاز محکمه تنها درآنصورت میتواند بازجویی

یا  د؛اج دهتا این کار ها را خود انجکند نکه کشور مورد نظر نتواند و یا صادقانه ت د  ،صادر نماید

در برابر مسوولیت های جنایی افراد از هج  اکمه به تأخیر واگفار شود و یاجراءات مح ممکن زمانیکه

د، که به اساس آن اولیت به " یاد می شواصل تکمیل کننده" به ناجکه این  .صورت گیردظت شان حفا

جنایت های  محاکمه مرتکبیندر قبال  ست کهکشورها و کشورها داده میشود،قضایی ملی مدلی و سیستج 

 را بدود دارند.مسوولیت اولی  ،سنگین

 تحت کدام شرائط محکمه جنایی بین المللی از صالحیت های قضایی خود استفاده می کند؟ .11

 ص حیت قضایی ، موافقت می کند کهرا دریافت می کنداساسنامه روج  یتکشور مضو یهزمانیکه 

این  کند.میقبول  تفکر داده شده است، اساسنامه در نایت های کهدر مورد جمحکمه جنایی بین المللی را 

 متهج شهروند کشورمضو باشد و فردکار بگیرد که  یوض یت از ص حیت خود در مورد  میتواند محکمه

وقوع ییوسته باشد. همچنان، کشور که مضو اساسنامه نبوده باشد مضو بجنایت در قلمرو کشوریا هج 

میتواند تصمیج بگیرد که ص حیت قضایی محکمه جنایی بین المللی را قبول نماید. شراوط فوق در آن 

صورت قابل تطبیق نیست که شورای امنیت، که تحت فصل هفتج منشور ملل متحد ممل می کند، یه 

 نماید.  راجعوض یت را به دفتر سارنوال 
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 آیا صالحیت قضایی محکمه جنایی بین المللی محدده زمانی دارد؟  .11

محکمه جنایی بین المللی تنها در مورد آن حوادث ص حیت قضایی دارد که ب د از نافف شدن اساسنامه 

، بوقوع ییوسته است. زمانیکه یه کشور ب د از نافف شدن اساسنامه مضویت آن ۲۰۰۲جویی  ۱بتاریخ 

نافف  ب د ازیرد که در قبال آن جنایت ها کار بگرا قبول می کند، محکمه میتواند از ص حیت قضایی خود 

شدن اساسنامه در مورد همان کشور بوقوع ییوسته باشد، غیر از اینکه این کشور ام ج داشته باشد که 

ص حیت قضایی محکمه جنایی بین المللی را برای زمان گفشته قبول نماید. البته، محکمه نمیتواند که از 

کشور برای  .، کار گیردرخ داده است ۲۰۰۲جویی  ۱ص حیت قضایی خود در مورد حوادث که قبل از 

روز ب د از  ۶۰دن سیری ش بت قیب ،اساسنامه در روز اول ماهاین ، اً مضویت را دریافت می کندجدیدکه 

 ، نافف می شود.آن ییوستن تصویب، قبول، تأیید و یا هج  تحویل دهی اسنادتاریخ 

 گیرند؟ کی ها توسط محکمه جنایی بین المللی مورد پیگرد قرار می .12

فردی که هر آن  محکمه جنایی بین المللی افراد را مورد ییگرد قرار می دهد، نه گروه ها و کشورها را.

 میتوانمتهج است بر ارتکاب جنایت های که در محدوده ص حیت قضایی محکمه جنایی بین المللی است، 

سارنوال اینست تا بر آنهای ترکیز به محکمه جنایی بین المللی آورده شود. در حقیقت یالیسی ییگرد دفتر 

داشته باشند، بدون در  بیشترکند، که در روشنی شواهد جمع آوری شده، در ارتکاب جنایت ها مسوولیت 

 متهج آنرا داشته باشد.  فردرسمی که ممکن است  موقفنظرداشت 

 می تواند کودکان را محاکمه کند؟ بین المللی محکمه جنایی آیا .13

 ۱۸ر شان کمتر از ممدر زمان بوقوع ییوستن جنایت های مورد نگرانی،  کسانیکهدر برابر نه خیر، 

 ندارد. ص حیت قضاییاین محکمه ، داشبسال 

اگر کسی که مسئولیت بزرگ را بدوش دارد یک شغل سیاسی یا نظامی سویه بلند را داشته باشد،  .14

 مصئونیت یا معافیت داده شود؟می تواند از پیگرد قانونی استثناء گردد؟ آیا نمی توان به آنها 

 ب هده در زمان بوقوع ییوستن جنایتهای مورد نگرانییا موقف که او شان هیچ کسی بخاطر وظیفه حالی 

 .از ییگرد قانونی مصوونیت ندارد داشت،

کار منحیث ریوس دولت یا حکومت، وزیر، یا مضو یارلمان کسی را از مسوولیت جنایی شان در برابر 

 استثناء کرده نمی تواند. بین المللیمحکمه جنایی 

ل شناخته شود که مسوو آن جنایت هایت بوده باشد، میتواند از فرد که در موقف ص ح در ب ضی حایت

 .ستاوکه تحت امر یا فرماندهی  شودتوسط کسانی انجاج 

نمی تواند  ءً بنا حکمه جنایی بین المللی استفاده شود. ونمی تواند منحیث دفاع در برابر م مفوهمچنان، 

 محکمه را از بکار بردن ص حیتد متوقف سازد.

امر بازداشت را صادر ئیس فعلی یا رئیس سابق  یک دولت در برابر ر محکمه جنایی بین المللیاگر  .15

 کند، میتواند که برای دالئل سیاسی بوده باشد؟

. که تحت کنترول  یه نهاد قضایی با یگانه مأموریت قضایی می باشد محکمه جنایی بین المللی نه خیر.

توسط  ،ج گیری های آن به اساس شراوط حقوقیباشد. منحیث یه محکمه مستقل، تصمیسیاسی نه می 

ی نی اساسنامه روج، و ساور متون حقوقی که کار محکمه  ،م اهده تأسیس و در مطابقت بهبیطرف  قاضیان

 صورت می گیرد. ،را تنظیج می کند
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تنها کشورهای آفریقایی را نشانه می گیرد. آیا این  محکمه جنایی بین المللیموجود است که  ِادعاها .16

 درست است؟

ضایی این محکمه را ی است که ص حیت قدر مورد کشورها محکمه جنایی بین المللینه خیر. نگرانی 

 است.موجود در همه قاره ها  ته است، و این کشورها یفیرف

و تأثیر زیاد در تصمیج گیری داشت که کشورهای افریقایی در تأسیس این محکمه نقشی به سزای داشت 

حمایت محکمه  بارهدر  جنوب آفریقا توس هجام ه  ،۱۹۹۷دفتر مستقل سارونوال ایجاد گردد. در سال 

کنفرانس آفریقایی  کنندگاه جلسهء اشتراکتوسط  ،۱۹۹۸در ماه فبروری  که ،ییشنهاد شده خیلی ف ال بود

به  حمایت خود را "محکمه جنایی بین المللیام میه در رابطه به تأسیس "زیر منوان  ،، سینیگالدر داکار

ام میه های خیلی یر م نی و با اهمیت توسط أفریقایی ها داده شده  ،در کنفرانس روج .تصویب رسانید

مورد تصویب قرار نمی  هرگز اساسنامه روج بود،ممکن ، ها ییمیتوان گفت که بدون حمایت آفریقا است.

تنها از  ،همچنان امتماد و حمایت در واق یت آفریقا در مضویت این محکمه نمایندگی بیشتر دارد. گرفت.

از تجارب مسلکی  ه مدنی نیز میباشد. همچنین این محکمهطرف حکومت ها نیست، بلکه از نهاد های جام 

وظایف سطح بلند را  در ارگان های محکمهآفریقایی ها نیز مستفید گردیده است و شماری از آفریقایی ها 

 در دست دارند. 

با حکومت های ت بناء بر درخواست و یا ب د از مشاور محکمه جنایی بین المللی یاکثریت بازجویی ها

لل متحد آغاز توسط شورای امنیت مقضیه د از راجع شدن آفریقایی آغاز شده است. ساور بازجویی ها ب 

 .نمایندگی صورت می گیردکشورهای آفریقایی از نیز  نجادرآشده است که 

 یدر شماری از کشورها محکمه جنایی بین المللیدر یایان، برم وه بازجویی های رسمی، دفتر سارنوال 

 انجاج می دهد.ازریابی های مقدماتی را نیز  هستند، قاره های مختلفچهار  که در
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II.  محکمه جنایی بین المللیتشکی ت 

متشکل از چهار ارگان است. ریاست، هیوت قضایی، دفتر سارنوال و اداره ثبت.  محکمه جنایی بین المللی

 هر یکی از این ارگان ها دارای نقد و مسوولیت ویژه است.

 ؟چه کار می کندریاست  .17

از  به اکثریت مطلق آراء که  (استیر نیو دو م اون سیروسه قاضی میباشد ) محکمه متشکل از استیر

 .گردند یانتخاب م هسال سهحد اکثر دو دوره  برای  محکمه نیا قاضیاننفر  ۱۸ فطر

ریاست نمایندگی محکمه را به دود دارد، به استثناء دفتر سارنوال.  نیا تیریمد تیمسوول ،استیر

کمه می کند. همچنان ریاست  اضیانمحکمه را در دنیای بیرونی انجاج می دهد و در مدیریت کار ق

مانند اطمونان در مورد اینکه مجازات های که توسط محکمه  ،مسوولیت ساور وظاوف را نیز به دود دارد

 داده شده است تطبیق گردد.

 هیئت قضایی چه کار می کند؟ .18

 ت ین گردیده است. محکمه  نیا قضایی بخدسه  قاضی ریاست، در به شمول سه ،قاضیانهژده نفر 

 نافیاست بخدو  )متشکل از شد قاضی( یا محاکمه ییابتدا بخد متشکل از هفت قاضی() یمقدمات بخد

محکمه هیوت های قضایی  . و در هیوت های قضایی فیل ت ین گردیده است:است )متشکل از ینج قاضی(

هیوت و  ی(ضقا ه)متشکل از س ییمحکمه ابتدا)متشکل از یه یا سه قاضی( هیوت های قضایی  یمقدمات

در به  قاضیاننقد و مسوولیت های  .) متشکل از ینج قاضی بخد استیناف( نافیمحکمه استقضایی 

 .تفکر داده می شوددر زیر ترتیب کتگوری های هیوت قضایی مقدماتی، ابتدایی و استیناف 

  

 چگونه تعین می گردد؟ قاضیان .19

مورد نیاز  دارای ویژگی های سطح بلند اخ قی، بیطرفی و امانتداری که م یارهای ی استندافراد قاضیان

هنگفت در  تجربه هایدارای آنها  ءهمه .داشته باشدشان  های خوددر کشوررا ترین وظاوف قضایی بلند

 ستند.ورد مساول قضایی مرتبط به محکمه ام

آن و  اجراءاتآنها در قانون جنایی و اهلیت و شایستگی توسط مجمع کشورهای مضو به اساس  یانضاق

 .انتخاب می گردند حقوق بشر، نون بشردوستانه بین المللی ومانند قا ،در ساحات زیربط قوانین بین المللی

 .استند در مساول ویژه همچو خشونت ملیه زن یا کودکاختصاصی زیاد  آنها داری تجارب

، نمایندگی منصفانه مردان و زنان و جهان اساسی حقوقی ، نیاز نمایندگی از سیستجقاضیاندر انتخاب 

 .گرفته می شودتوزیع متناسب جغرافیایی مورد نظر 

 .گردد لیمنصفانه باشد و مدالت به صورت مناسب ت م محکمهاجراءات دارند تا  تیمسوول قاضیان
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 ت؟چیس قضایی محکمه مقدماتی های مسئولیت هیئت .21

ا سهه قاضهی آنها متشکل از یه ی، که هر یه )مرحله قبل از محاکمه( قضایی محکمه مقدماتی های هیوت

وظهایف محکمهه مقهدماتی  .را حهل و فصهل مهی نمایهدقبهل از مرحلهه آغهاز محاکمهه  یمسهاولمی باشد، همهه 

حفهظ  تضمین ،و ییگرد قانونیبازجویی  کارهای در مورد چگونگی دفتر سارنوال نظارتمشتمل است بر 

هیوههت  .اجههراءات قضههایی بخههاطر منصههفانه بههودنبههازجویی  حقههوق متهمههین، قربانیههان و شههاهدان درمرحلههه

ج مهی گیهرد کهه آیها بنهاء بهر درخواسهت دفتهر سهارنوال امهر تصهمی در مراحل ب دی قضایی محکمه مقدماتی

د و یها خیهر؛ و یها ههج نهدقتهر سهارنوال صهادر نمایاحضاریه یا حکج بازداشت را برای حضور مظنهونین بهه 

نهد و یها ناتهامهات رسهمی را وارد ک در برابهر شهان سهتند،مورد ارتکاب جرایج جنایی مظنهون ا کسانیکه در

حقههوقی وضهه یت ههها و دوسههیه ههها و در مههورد اشههتراک  در مههورد قبههول میتوانههد همچنههان ایههن هیوههت خیههر.

 د.مرحله مقدماتی تصمیج اتخاف نمای قربانیان در

 قضایی محکمه ابتدایی )محاکمه( چیست؟ های نقش هیئت .21

زمانیکه امر بازداشت صادر گردید، و مظنون ارتکاب جنایت بازداشت شد و اتهامات توسط هیوت قضایی 

مشهتمل بهر  هیوت قضایی محکمه ابتدایی را که ،محکمه جنایی بین المللی محکمه مقدماتی تأیید شد، ریاست

 سه قاضی میباشد، تشکیل می دهد تا دوسیه را محاکمه نماید.

وظیفه اولی هیوت قضایی محکمه ابتهدایی اینسهت تها تضهمین نمایهد کهه محاکمهه منصهفانه و بهه شهکل مه ثر 

توجهه مناسهب بهه حفاظهت قربانیهان و شهاهدان بها و در حالت احتراج کامل بهه حقهوق مهتهج و  ییشروی نماید

حکهج را صهادر مهی  ،محاکمهه ههای این هیوت همچنان در مهورد اشهتراک قربانیهان در مرحلههاجراء شود. 

   نماید.

 .هیوت قضایی محکمه ابتدایی فیصله می کند که آیا متهج در برابر اتهامات وارده بری است و یاهج مقصر

حهد اکثهر سهی از  کهه زمهان مشهخص نمایهد حبسو اگر او مقصر دانسته شد، میتواند که او را مجازات بر 

همچنهان میتهوان کهه جریمهه مهالی نیهز داده شهود. بهه اینگونهه هیوهت  بیشهتر نباشهد. یهه ممهر حهبسسهال یها 

ایجاد نموده،  به قربانیانبخاطر ضرریکه محکوج  فردقضایی محکمه ابتدایی میتواند حکج صادر نماید که 

    توانبخشی.جبران خسارت بازیرداخت و یا هج شمول ، ببیردازدبرای آنها م اوضه 

 وظیفه های اساسی هیئت قضایی استیناف چیست؟ .22

و چهههار قاضههی دیگههر میباشههد. همههه  محکمههه جنههایی بههین المللههیهیوههت قضههایی اسههتیناف متشههکل از روههیس 

قضهایی  ههای تصهمیج گیهری هیوهتاستیناف را در برابر اطراف محاکمه میتواند استیناف بخواهند یا اجازه 

هیوت قضهایی اسهتیناف میتوانهد کهه تصهمیج مهورد اسهتیناف  .تقاضا نمایندمحکمه مقدماتی و محکمه ابتدایی 

و حتی میتوانهد امهر  ؛و مجازات فیصله های قضاوترا بجا باقی بگفارد، رد و یا اص   نماید، به شمول 

تهدایی سهر از نهو تشهکیل شهده توسهط یهه هیوهت قضهایی محکمهه ابصادر نماید  تا دوسهیه محاکمه جدید را 

 .دوباره فیصله گردد

 محکومیت به جرج یا مجازات را باز نگری نماید.نان میتواند قضاوت این هیوت همچ

 دفتر سارنوال چه کار می کند؟ .23

و تحلیهل  دریافهتمشهتمل اسهت بهر آن  ههای دفتر سارنوال یه ارگان مستقل این محکمه میباشد. مسهوولیت

محکمه جنایی بین وض یت ها یا جنایت های ا دما شده که در محدوده ص حیت قضایی  در باره اط مات

تا ت ین نماید که آیها دیوهل موجهه وجهود  می گرددکه براید راجع  تحلیل وض یت هایو  د،می باش المللی

 ، جنایت های جنگی یها جنایهتت های نسل کشی، جنایت های ضد بشردر مورد جنای تا بازجویی ها  دارد

جهزء از  ،ی نهامبرده بهه محکمههمهرتکبین جنایهت ههااحضهار کهردن و اخیهراً  آغاز گردد و یها خیهر؛ تجاوز

 . بشمار می رودمسوولیت های دفتر سارنوال 
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بخد ( i: )گردیده است لیتشکاز سه بخد ، دفتر سارنوال خود را بدرستی ایفا نمایدبرای اینکه مسوولیت 

ها و تحقیقات را به دود دارد ) به شمول جمع آوردی و ارزیابی ، که مسوولیت اجراء بازجویی زجوییبا

بهاره از اساسهنامه دریهن  شواهد، یرسد ها از افراد مورد اتهاج و نیز یرسهد هها از قربانیهان و شهاهدان(.

رج  و براوهت ارتکهاب جه، هر یکهی از حهایت دریافت واق یت ، که برایتقاضا دارد دفتر سارنوال طوری

در مهورد رونهد  دفتهر سهارنوال بخد ییگهرد قهانونی( ii. )گیردرار به شکل مساویانه مورد بازجویی ق باید

ایفا می نمایهد، ولهی مسهوولیت اولهی اد وکالهت از دوسهیه هها در برابهر هیوهت ههای نقد خود را بازجویی 

، کههه بهها اریکمیلههی و همکههامههور ت بخههد صهه حیت قضههایی،( iiiقضههایی مختلههف ایههن محکمههه مههی باشههد. )

را تحلیههل مههی نمایههد، و اط مههات واصههله وضهه یت هههای راجههع شههده بههه محکمههه حمایههت بخههد بههازجویی، 

تا همهه  همکاری می کندو  تحلیل می کندآن  "قبول حقوقی"به هدف  تشخیص وض یت ها و دوسیه ها را 

 را ایفاء نماید. خودمسامدت های مورد نیاز دفتر سارنوال فراهج گردد تا این دفتر بتواند مسوولیت های 

 اداره ثبت چه کار می کند؟ .24

را بهه اجهراء درآورد.  ه، بهی طهرف و مامهمنصهفانهمحاکمهه ههای  تهامهی کنهد  مهه کمههاداره ثبت بها محک

اداری و مملیاتی را برای هیوت ههای قضهایی و دفتهر سهارنوال ت اینست تا کمه های ثبوظیفه مهج اداره 

 کنندگان، این اداره همچنان  حمایت فراهج می کند تا ف الیت های مدیر ثبت را در برابر دفاع فراهج نماید.

این اداره تضمین می نماید تها خهدمات درسهت را بهرای  قربانیان، ارتباطات و امور امنیتی مسامدت نماید.

وه نماید و میکانیزج درست را انکشاف دهد تا با قربانیان، شاهدان و دفاع کنندگان کمه کنهد تها محکمه ارا

 حفظ نماید. "قوانین اجراءات قضایی و شواهد"حقوق شان را طبق اساسنامه روج و 

 بت همچنان مسوولیت اولی اد را در برابر اط مات مامهمنحیث کانال رسمی ارتباطات محکمه، اداره ث

 ایفاء می کند. ،محکمه جنایی بین المللیالیت های آگاهی مامه و ف 
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III. محکمه جنایی بین المللیمحدوده ص حیت های قضایی  جنایت های  

 میباشد؟ محکمه جنایی بین المللیکدام جنایت ها در محدوده صالحیت های قضایی   .25

 بخهاطرافراد را  تا و ،(موض کشورهامحاکمه کند )نست تا افراد را ای محکمه جنایی بین المللی مأموریت

که مبهارت اسهت  محاسبه نماید،سنگین ترین جنایت های م رض نگرانی مموج جام ه بین المللی ارتکاب 

زمانیکهه شهراوط  -جنایهت تجهاوز اخیهراً  و ،جنایت های ضد بشر ،از جنایت نسل کشی، جنایت های جنگی

 .الفکر فراهج بوده باشدبرای اخیر این محکمه ص حیت قضایی 

 نسل کشی چیست؟ .26

یهه  نابودی کل یها جهزء از ف الیت های فیل می باشد که به هدف بم نی "نسل کشی"طبق اساسنامه روج، 

 گروه ملی، قومی، نژادی یا مفهبی، ا ممال میگردد:

 کشتن امضای این گروه؛ 

  به امضای این گروه؛ شدید روانیایجاد ضرر جسمی یا 

  نهابودی فزیکهی تمهاج یها  شراوط ویژه زندگی بر این گروه طوریکه محاسهبه شهده باشهد کههممداً ا ممال

 جزء این گروه را بر بیاورد؛

 وضع م یارهای ویژه تا از تولد نوزادان درین گروه جلوگیری کند؛ 

 .جبراً انتقال کودکان این گروه به گروه دیگری 

 

 جنایت های ضد بشر چیست؟ .27

فیل کهه منحیهث جهزء از حملهه گسهترده و مشتمل است بر هر یکی از ف الیت های  "جنایت های ضد بشر"

 صورت گرفته باشد: -در حالت آکاهی ازین حمله  -سیستماتیه ملیه مردج ملکی 

 ؛ممدی قتل 

 کشتار؛ 

 بردگی؛ 

 یا انتقال جبری مردج؛ اخراج از کشور 

 زندانی نمودن؛ 

 شکنجه؛ 

  شههده، حههاملگی اجبههاری، ت قههیج ا ممههال شههده و یهها هههج تجههاوز جنسههی، بردگههی جنسههی، فحشههای ا ممههال

 خشونت جنسی دیگری که به همین اندازه سنگین باشد؛

 افیت وستج ملیه یه گروه مشخص به ملل سیاسی، نژادی، تاب یت، قوج، کلتور، مفهب و جنسیت؛ 

  ن افراد؛کردا ممال نایدید 

 جنایت های تب یض نژادی؛ 

 ایجهاد رنهج ههای  ههدف رایرای همچو ویژگهی هها بهوده باشهد و بهوساور کردارهای غیر انسانی که دا

 ا ممال گردد.   روانیسنگین، یا صدمه جسمی یا صدمه 
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 جنایت های جنگی چیست؟ .28

نافهفه در نهزاع  نیژنهو و نقهض سهاورقوان ونیاز کنوانسه جهدی مشتمل است بهر تخلفهات "یجنگ یها تیجنا"

نداشهته باشهد کهه در را  "ویژگهی ههای بهین المللهی" آن کهه یگهرید ینهزاع هها ایهو  یالملل نیمسلحانه ب یها

بههه شههکل گسههترده ا ممههال شههود.  ایههبرنامههه و  هیهه ثیههمنح کهههی، و زماناساسههنامه روج تههفکر داده شههده اسههت

 ممنوع شده مشتمل است بر:  یکردارها گونهنیا

 ؛یمدقتل م 

  رود ظالمانه و شکنجه؛ ب؛یتخر 

   اختطاف؛ 

 ؛یرنظامیافراد غ ملیه یحم ت ممد  

 یریخ یکارها ای نس،یکه اختصاص به مفهب،  آموزد،  هنر، سا یساختمان ها هیمل یحم ت ممد 

 و شفاخانه ها؛ یخیتار یبناها ایدارد، 

  ؛یغارتگر 

  ؛یجنس یا ممال شده، و ساور خشونت ها یحاملگ ،یجنس یبردگ ،یتجاوز جنس 

   استفاده  ایمسلح و یگروه ها ،یمسلح مل یروهایبه ن یسالگ ۱۵گماشتن افراد کمتر از سن  ایسوق و

 از آنان در خشونت. یممل

 

 جنایت تجاوز چیست؟ .29

در شههر کمیهای  ۲۰۱۰جهون سهال  ۱۱مهی و  ۳۱کهه بهین  ،طوریکه در کنفرانس باز نگری اساسهنامه روج

، ریهزی بم نهی برنامهه "جنایهت تجهاوز"توسط مجمع کشورهای مضو یفیرفته شد، )یوگندا( برگفار گردید، 

تمامیهت ارضهی حاکمیت، برملیه  مسلح نیروهایاز  کشور یهانجاج دادن مملی است که  و ترتیبات، آغاز

  .کندو یا استق ل سیاسی کشور دیگر استفاده 

از توسط اسهتفاده است بر اشغال، اشغال نظامی، و ملحق ساختن  وز، در بین ساور چیزها، مشتملممل تجا

 منشهور ، نقهض صهریحآن ، اگهر از نگهاه ویژگهی هها، سهنگینی و درجههبندرها یها سهاحل هها زور، محاصره

 سازمان ملل متحد باشد.

ممل تجاوز آن فرد است که در موقف بوده باشد که ف الیهت ههای سیاسهی و نظهامی یهه کشهور را مرتکب 

 به طور م ثر کنترول یا رهبری نماید. 

   تجاوز صالحیت قضایی را داشته باشد؟چه زمان محکمه میتواند در مورد جنایت  .31

دو  ، مشهروط بهر تصهمیج گیهریمحکمه میتواند در مورد جنایت تجاوز از ص حیت قضایی اد کار بگیهرد

در مهورد ایهن جنایهت  "ت هدیل"تصهویب  و مشهروط بهر ،۲۰۱۷جنهوری  ۱ب هد از  "ثلث "کشهورهای مضهو

 کشور مضو.  ۳۰توسط حد اقل 
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 شرائط میتواند در مورد جنایت تجاوز از صالحیت قضایی اش کار بگیرد؟تحت کدام این محکمه  .31

، کهه ممهل تجهاوز کهار بگیهرددر صهورت محکمه میتواند در مورد جنایت تجاوز از ص حیت قضهایی اد 

ب ً ام ج داشته باشد که او چنین ص حیت را توسط یه کشورمضو انجاج شود، غیر ازآنکه کشورمضو ق

 نمی یفیرد.

 آن استثناء اینکه یه وض یت توسط شورای امنیت ملل متحد به محکمه راجهع گهردد، محکمهه در مهوردبه 

اساسنامه روج  که در قلمرو کشوری بوقوع ییوسته باشد که مضو ص حیت قضایی را ندارد تجاوز جنایت

   نباشد یا توسط شهروندان آن.

از تصهویب یها  کهه یهه سهال ب هد  داردایی جنایت تجهاوز صه حیت قضهمحکمه  تنها در مورد ارتکاب آن 

کههه توسههط مجمههع کشههورهای ت ههدیل  -کشههور،بوقوع ییوسههته باشههد  ۳۰توسههط اساسههنامه روج  ت ههدیلیههفیرد 

   یفیرفته شد. ۲۰۱۰جون سال ماه در  مضو

 بازجویی و تحقیقات در مورد جنایت تجاوز چگونه آغاز می شود؟  .32

محکمهه سهارنوال ییوسهته اسهت،  کهرد کهه ممهل تجهاوز بوقهوعت هین اگر شورای امنیهت سهازمان ملهل متحهد 

آوری گردید، در مورد آغهاز بهازجویی تصهمیج گیهری  میتواند تحت شراوط که در فوق یاد جنایی بین المللی

 کند.

سارنوالی می تواند وض یت را ارزیابی کند و به اسهاس ارزیهابی هها در مهورد همهان وضه یت   ،درغیر آن

 د.ل متحد اط ع دهبه شورای امنیت سازمان مل

نتوانسهت ت هین  ، شهورای امنیهت سهازمان ملهل متحهددههی سهارنوالیاگر در جریان شد مهاه ب هد از اطه ع 

ارنوال میتوانههد در مههورد جنایههت تجههاوز بههاز هههج و یهها خیههر، سههاسههت نمایههد کههه ممههل تجههاوز صههورت گرفتههه 

 را دریافت نماید. محکمه جنایی بین المللیبخد مقدماتی  ، مشروط بر این که اجازهبازجویی را ادامه دهد
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IV.  چگونه اجراء می گردد؟ محکمه جنایی بین المللیف الیت های 

A. ها و بازجویی ها ، تحلیلقضیه راجع شدن 

 می آید؟پیش چگونه به این محکمه   ها /دوسیهقضیه  .33

ایهد تها بهازجویی را آغهاز کنهد. انهد کهه از دفتهر سهارنوال درخواسهت نمتومضهو اساسهنامه روج می هر کشهور

ههای کهه در قلمهرو ارضهی همهان  نیهز میتوانهد در مهورد جنایهت ،ساسنامه روج نبوده باشدایکه مضو کشور

را قبول  محکمه جنایی بین المللیند، ص حیت قضایی بوقع ییوسته باشد یا توسط یکی از شهرونداکشور 

نماید، و از دفتر سارنوال درخواست کند تا بازجویی را آغاز نماید. شورای امنیت سهازمان ملهل متحهد نیهز 

 ممکن است یه وض یت را به محکمه راجع نماید.

 بازجویی مشخص را آغاز نماید؟ تاآیا سارنوال میتواند به ابتکار خود تصمیم گیری کند  .34

مضهو ا دریافهت نمایهد کهه شههروندان کشورت م تمهد را در مهورد جنایهت ههاگر دفتر سارنوال اط مها بلی،

را یفیرفتهه باشهد درآن  محکمهه جنهایی بهین المللهیکهه صه حیت قضهایی  یها کشهور محکمه جنایی بین المللی

، و بهه ایهن نتیجهه برسهد کهه دیوهل ع ییوسهته باشهددخیل بوده باشد، یها در قلمهرو ارضهی همچهو کشهور بوقهو

این اط مات میتواند توسط افهراد،  موجه برای آغاز بازجویی وجود دارد، میتواند بازجویی را آغاز نماید.

دواور حکومتی یا م سسات غیر حکومتی ویا ساور منابع م ثق داده شود. ولهی قبهل از اینکهه سهارنوالی در 

 آغاز کند، باید اجازه هیوت قضایی محکمه مقدماتی را دریافت نماید.همچو حایت بازجویی را 

 ارجاع گردد؟ محکمه جنایی بین المللییک وضعیت جهت بازجویی برای زمانیکه  .35

در مهورد جنایهت ههای ا دمها شهده  محکمهه جنهایی بهین المللهیکهه آیها بهه نظهر او  مشخص می سازدسارنوال 

تحلیل دقیق اط مات دست داشته، سارنوالی تصمیج  میگیهرد کهه آیها  ص حیت قضایی دارد یا خیر. ب د از

، باید مشهخص سهاخته شهود کهه آیها جنایهت نسهل یکهطورد تا بازجویی ادامه ییدا کند. دیول موجه وجود دار

و اگر صورت گرفتهه باشهد،  های جنگی صورت گرفته است یا خیر؛ کشی، جنایت های ضد بشر یا جنایت

آیها مقامهات ملهی  سهارنوالی نیهز بایهد مطمهون گهردد کههصورت گرفته و یا خیر.  ۲۰۰۲ی جوی۱آیا ب د از 

سهارنوالی  و اخیهراً،یا محاکمه متهمین جنایت های ا دمها شهده را انجهاج مهی دههد یها خیهر.  بازجویی صادقانه

بایههد بههه کشههورهای مضههو و سههاور کشههورهای کههه صهه حیت قضههایی داشههته باشههد اطهه ع دهههد کههه میخواهههد 

 زجویی را آغاز نماید.با

 بازجویی چگونه انجام می گردد؟ .36

محل ارسهال مهی نمایهد کهه حسهب ا دمها آن هیوت بازجویی را به  ،دهبرای بدست آوردن شوا ،دفتر سارنوال

هیوت بازجویی باید احتیاط زیاد را به کار ببرد تها بهرای قربانیهان و  جنایت ها در آنجا بوقوع ییوسته است.

 را. دفتر سارنوال نیز همکاری و مسامدت کشورها و سازمان های بین المللی گرددجاد نه خطر ایشاهدان 

یها براوهت متهمهین را بهه اثبهات  مقصهر بهودنتقاضا می نماید. بازجویی ها در صدد دریافت شواهد است تها 

 رساند. 

بهر ارتکهاب اسهتند  ظنهونکهه مپیگرد قرار می دهد را مورد افرادی همه  محکمه جنایی بین المللیآیا  .37

 ؟سنگین ترین جنایت ها

استند بر ارتکاب جنایت های مهورد  مظنوننه خیر. محکمه نمی تواند همه افرادی را به مدالت بکشاند که 

اینسهت تها بهر بهازجویی و  محکمه جنایی بهین المللهییالیسی ییگرد دفتر سارنوال  نگرانی جام ه بین المللی.

مسهوولیت ییگرد قانونی آنانی ترکیز کند، که بهه اسهاس شهواهد دریافهت شهده، در ارتکهاب همچهو جنایهت هها 

 داشته باشند. بزرگ
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توسط مورد پیگرد قرار دهد، آنان را نمی تواند  محکمه جنایی بین المللیکه  تهمینآیا ممکن است م .38

 ؟شوندمحاکمه محاکم دیگر 

سیسهتج مهدلی ملهی کشهورها مسهوولیت محاکمهه  "محکمهه جنهایی بهین المللهینقد تکمیلهی بهودن "زیر اصل 

 مرتکبین جنایت ها را بدود دارد.
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B. بازداشت ها 

 احضاریه را صادر کنند؟امر کی ها صالحیت دارند تا حکم باز داشت یا  .39

 بهر درخواسهت سهارنوال،، بنهاء ب د از آغاز بازجویی مشخص، تنها هیوت قضایی محکمهه مقهدماتی میتوانهد

 تها باورشهود در دسهترس باشهد منطقهیدر صهورتیکه دیوهل  ،صادر کند احضاریه راامر حکج باز داشت یا 

محکمه جنایی جنایت های را مرتکب شده است که در محدوده ص حیت قضایی  ،که شخص مورد نگرانی

 . است بین المللی

فراهم نماید تا آنها بتوانند که حکم باز داشت یها باید د که سارنوالی ننیاز به چه اطالعات دار قاضیان .41

 امر احضاریه را صادر کنند؟

به شود، باید م لومات آتی را  زمانیکه سارنوال درخواست نماید که حکج باز داشت یا امر احضاریه صادر

 فراهج نماید: قاضیان

 شخص؛ اسج 

 توصیف جنایت های که باور شده که این شخص انجاج داده است؛ 

 ( ؛ کردارمختصر و فشرده واق یت ها)های که حسب ا دما جنایت شمرده شده است 

 مختصر شواهد ملیه این شخص؛ 

  که چرا میخواهد این شخص بازداشت شود سارنوالیدیول. 
 

 کدام دالئل ممکن است حکم بازداشت را توجیه نماید؟  .41

ین شخص ااز حضور  تایزج دیده شود  وقتی که د کردنصادر خواه رایه شخص حکج بازداشت  قاضیان

یا خطر ممان ت برای بازجویی یا ییشبرد اجراءات محکمه نتواند تا او  و در محاکمه اطمونان حاصل شود،

 .اوتوسط ارتکاب جنایت ها  ءادامه جلوگیری جهتهج از و یا  ،ایجاد کند

 بعد از اینکه حکم بازداشت صادر گردید، چه کار خواهد شد؟ .42

بازداشت و تسلیمی این شخص را بهه  درخواست همکاری ودرخواست  محکمه جنایی بین المللی مدیر ثبت

هها  دوسهیهدر  قاضهیان، کهه ارتبهاط دارد بهه تصهمیج گیهری ها انتقهال مهی دههدکشهورساور یا  هکشور مربوط

 . مختلف

حاصهل خواههد زمانیکه این شخص بازداشت شد و به محکمه اط ع بازداشت او داده شد، محکمه اطمونان 

 کرد تا این شخص یه نسخه از حکج بازداشت را به زبانیکه خودد درست بداند، داشته باشد.

 ؟دارد کسی را بازداشت کند توان محکمه جنایی بین المللیآیا  .43

کههه بههرای  ،ایههن محکمههه از خههود نیههروی یههولیس نههدارد. ازینههرو محکمههه بههه همکههاری کشههورها نیههاز دارد

 است. متهمین یزجبازداشت و تسلیج دهی 

طبق اساسنامه روج، کشورهای مضو باید هنگاج بازجویی و ییگرد جنایت های کهه در محهدوده صه حیت 

 قضایی این محکمه باشد، همکاری کامل داشته باشند.

 باید حکم بازداشت را به اجراء درآورد؟ ها کی .44

محکمهه جنهایی بها کشهورها اسهت. زمهان تأسهیس  ،در همه دوسهیه هها ،حکج بازداشت مملی سازیمسوولیت 

سهتون  محکمهه د کهه بهه دو سهتون اسهاس گهفاری شهده اسهت.نهد، کشورها یه سیسهتج را ایجهاد کربین المللی

 های محکمه. فیصلهاست. ستون مملیاتی مربوط به کشورهاست، به شمول مملی سازی  قضایی
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کامهل داشهته  همکاری محکمه جنایی بین المللیکشورهای مضو اساسنامه روج مسوولیت حقوقی دارند تا با 

نمایههد،  یممله را محکمهه جنههایی بهین المللههی همکههاری درخواسهت یهه کشههور مضهو نتوانههدند. زمانیکههه باشه

بیشهتر بهه مجمهع کشهورهای مضهو  و مسوله را برای اقدامات کندتصمیج گیری محکمه میتواند در برابر آن 

 راجع کند.

، مسهوولیت همکهاری بهه همهه کشهورهای ایجاد شودمحکمه توسط شورای امنیت  قضایی زمانیکه ص حیت

مضو سازمان ملل متحد گسترد می یابد، بدون درنظر داشت اینکه آیا این کشهورها مضهو اساسهنامه روج 

استند و یا خیر. جنایت های که در محدوده ص حیت این محکمه است، سنگین ترین جنایت ههای اسهت کهه 

ههیچ   این جنایهت هها مشهروط بهر ،یح می دارداساسنامه توض ۲۹ماده  گاهی دارد و طوریکهریت از آن آبش

. حکج بازداشت امر داومی است و افرادی که تا هنهوز بهه محکمهه حاضهر نهه نیست محدودیتیا  قانون ناففه

 شدند، روزی باید با محکمه حاضر شوند.

 د؟بعد از اینکه یک شخص بازداشت شد، چه کار صورت می گیر .45

د شهد، تها ت هین شخص دستگیر شده بدون تأخیر به یه ارگان قضایی کارا در کشور بازداشت آورده خواهه

یها اینکهه ایهن شهخص شهخص بازداشهت شهده اسهت یها خیهر، و آ نماید که آیا حکج بازداشت واق اً برای همهین

احتهراج گفاشهته شهده ص ، و آیها اینکهه بهه حقهوق ایهن شهخیکسان با یروسه یزج بازداشت شده است و یهاخیر

 مرکهزده مهی شهود و در است یا خیر. زمانیکه حکج تسلیج دههی صهادر گردیهد، ایهن شهخص بهه محکمهه آور

 ، هالند نگهداری می شود.توقیف، در هاگ

 توقیف، در هاگ چگونه می باشد؟  مرکزشرائط بازداشت در  .46

در مهورد رود بها  یبشر بین المللسازگار با م یارهای مالی حقوق  محکمه جنایی بین المللیتوقیف  مرکز

زندانیان ممل می کند، مانند قوانین م یارهای حد اقل ملل متحد. اداره مستقل بررسی به شکل منظج و آنهی 

 زندانیان را بررسی نماید.و رود با  ی)بدون آگاهی قبلی( از محل توقیف دیدن می کند تا نگهدار

در محوطهه ایهن محهل قهدج  زنهدانیان فرصهت داده مهی شهود تهابهه  محکمه جنایی بین المللیدر مرکز توقیف 

بزنند، ورزد کنند، خدمات صحی را دریافت کنند، در ف الیت های دستی اشتراک کنند و از تسههی ت کهه 

در دسترس دارند برای دفاع حقوقی خود آمادگی بگیرند. برم وه، این مرکز دارای تسهی ت رسهانه ههای 

بهه  محکمهه جنهایی بهین المللهی . زنهدانیانداردای آموزشهی، تفریحهی و سهیورتی گوناگون است که برنامه هه

اسهتند حهق دارنهد تها در جریهان سهامت  ت دسترسی دارنهد. آنانیکهه نهادار کمییوتر، تلویزیون، کتاب، و مج

مترمک هب  ۱۰ی بها مسهاحت اطهاق هها های کار رسمی به مشاور حقوقی )وکیل( خود رایگان زنگ بزننهد.

شهلف باد تنها یه نفر تخصیص داده شده است. یه اطاق م یاری دارای یه تختخواب، میز، برای بودو

الماری، تشناب، دستشویی و تلویزیون است و نیز دارای سیسهتج مخهابراتی انترکهاج اسهت کهه ، های دیواری

 میتوان برای ارتباط با محافظین مورد استفاده قرار گیرد. قفل بودن اطاق در زمان 

یهه آشهیزخانه مشهترک نیهز دسترسهی دارنهد  بههغفا فراهج می کند، ولی زنهدانیان  نه سه وقتامحکمه روز

یهه حهد  و زنهدانیان تها نیهز موجهود اسهت اجناس فهرود فهرستاگر بخواهند که برای خود غفا بیزد. یه 

 ممکن می توانند اجناس اضافی را برای خود خریداری نماید.

صهورتیکه زنهدانی  چند بار درسال م قهات داشهته باشهند، و درهای شان همه زندانیان می توانند با خانواده 

  .این کار صورت خواهد گرفت د، تا حد ممکن به هزینه )مصرف( محکمهنادار ام ج گرد
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بههوده باشههد، محکههوج  محکمههه جنههایی بههین المللههیافرادیکههه بههر ارتکههاب جنایههت هههای کههه در محههدوده قضههایی 

در ههاگ سهیری نمهی کننهد،  محکمه جنایی بین المللهین را در مرکز توقیف گردیدند، آنها مدت مجازات شا

بنهاء بهرین افهراد محکهوج شهده بهه دراز مدت طر  ریزی نهه شهده اسهت.  حبسزیرا این مرکز توقیف برای 

فهرسهت کشهورهای کهه اظههار بهین  ازتوسهط محکمهه زندان خارج از هالند منتقل می گردند، به کشهوریکه 

 .مشخص می گرددسیری نمایند، آنجا شان را  حبسمدت میخواهند افراد محکوج که  داشته است
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C. حقوق متهمین 

 ند؟ شومحسوب می  به جرم انتقال می گردند محکومن از جهت اینکه به محکمه یآیا متهم .47

 شهود. بهه جهرج، محکهوج تها زمانیکهه از طهرف محکمهه محسوب می شود شخص بری یا بیگناههر خیر. نه 

بههودن مههتهج را بههه اثبههات برسههاند و هیوههت قضههایی محکمههه ابتههدایی تنههها در صههورت  قصههرسههارنوالی بایههد م

 بهدون شهه"ملیهه او اتهامات وارده بر راضی بوده بشد ازاینکه شخصی را محکوج به جرج خواهد کرد که

 به اثبات رسیده است. "م قول حد

 متهمین از چه حقوق برخوردار استند؟ .48

حق دارنهد کهه  آنها و آنها برای اجرای محاکمه در محکمه حضور دارند،  محسوب می گردد. بریمتهمین 

سلسهله از  بهرای ایهن ههدف دوسیه های شان در یه جلسهء محکمه ماج، مادینهه و بیطهرف محاکمهه شهود.

 تحت یادآوری گردیده است: کهحقوق مده از تضمین ها در اسناد حقوقی محکمه داده شده است، به شمول 

 حقوقی )وکیل( مورد انتخاب خهود شهان و توسهط یه مشاور ، به همکاریرداز آنها دفاع صورت بگی 

بت اننهد بهه آن صهحشاهدان و بکار گیری زبهان کهه آنهها کهام ً مهی فهمنهد و میتو گواهیاراوه شواهد،  

 ؛کنند

  اننهد بهه آن زبهان کهه آنهها کهام ً مهی فهمنهد و میتودر  از تفصیل اتهامات وارده بر ملیه آنها آگاه شهوند

 ؛بت کنندصح

  وقت کافی و تسهی ت یزج داشته باشند تا برای دفاع خهود آمهادگی بگیرنهد و بها مشهاور خهود بهه شهکل

 آزاد و محرمانه صحبت کنند؛

 بدون تأخیر غیر یزج محاکمه شوند؛ 

 خاموشهی طوریکهه نهد،ماند و یها خهامود بکننهرا قبول  تقصیرساخته نه شوند که شهادت دهند،  مجبور 

 ؛او تلقی گردد بودن  مقصرم نی ت ین براوت و یا ب او

 که آنی ،که در دسترس یا کنترول آن بوده باشد آشکار سازدآن شواهد را  ،به جانب دفاع باید سارنوالی

را   بهودن مهتهج مقصهرباور شود که براوت متهج را نشان می دهد یا با آن کمه می کند و یا ههج شهدت 

 .قرار می دهدامتبار )درستی( شواهد سارنوال را مورد تأثیر کاهد می دهد، و یا هج اینکه 

 توان پرداخت هزینه مساعدت حقوقی را نداشته باشد، چه کار صورت می گیرد؟در صورت که متهم  .49

بهه باشهد، متهمهین  در همه مواردیکه مدالت ایجاب می کند که متهج حق دسترسی به مسامدت حقوقی داشته

بههه او ، نههد داشههت. و اگههر مههتهج وسههاول یرداخههت هزینههه آن را نداشههته باشههدخواه یدسترسههمسههامدت حقههوقی 

 خواهد داشت که از طرف محکمه ت ین می گردد.دسترس مسامدت حقوقی 

 در زمانی که منتظر محاکمه باشند، رهایی مؤقت را دریافت نمایند؟میتوانند آیا بازداشت شدگان  .51

بازداشت شدگان می توانند در زمانیکه منتظر محاکمه باشند برای رهایی م قت درخواست نماینهد. در  همه

. حهد اقهل باز نگری می گردد صورت رد، این تصمیج گیری توسط هیوت قضایی فیص   به شکل متناوب

بهاز  روز، ولهی بنهاء بهر درخواسهت شهخص زنهدانی و یها سهارنوالی ههر زمهان مهی توانهد ۱۲۰یه بهار در 

 نگری گردد.

 عمومی برای دفاع چیست؟ هنقش دفتر مشاور .51

 می کند و در مورد آن نمایندگی می دهد، از آن  ترویج حقوق دفاع را "ممومی برای دفاع همشاوردفتر "

را شهرت مهی دههد، و ته د مهی نمایهد تها در همهه مراحهل  مساول اساسی دفاع را انجاج می دهد؛ تحقیقات

  د.یابتقویت  بازجویی و محاکمه همه بازوهای دفاع یکسان

ثبهت  ادارهصهرف از جههت مسهاول اداری، مربهوط بهه این دفتر در وظاوف اساسهی آن مسهتقل اسهت، ولهی 

 می باشد. محکمه جنایی بین المللی
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D. تأیید اتهامات قبل از محاکمه 

 آیا متهمین بعد از اینکه به هاگ مواصلت نمایند، به زودترین فرصت به محکمه پیش می شوند؟  .52

در زودترین فرصت به محکمه حضهور ییهدا مهی کنهد. در جریهان  ب د از مواصلت  متهج  به هاگ، اوبلی، 

از هویت متهج را تأیید مهی نمایهد، مطمهون مهی گهردد کهه مهتهج  مقدماتیحضور اولی، هیوت قضایی محکمه 

کمهه بهه آن یهید کهه اجهراءات مح ، زبهانی را مشهخص سهازدداند درست داشهته باشهدو اتهامات وارده بر ا

   را ت ین نماید. تایید اتهامات آغاز جلسهو تاریخ  برده خواهد شد

سهارنوالی بایهد شهواهد  –محکمه مقدماتی می باشهد که محاکمه نیست، بلکه جلسه  –در جلسه تایید اتهامات 

کافی را اراوه نماید تا دوسهیه بهرای محاکمهه یهید شهود. ممکهن اسهت دفهاع مهتهج بها اتهامهات وارده مخالفهت 

 نماید، شواهد سارنوالی را به چالد بکشاند و نیز شواهد را اراوه نماید.

در و همچنهان  قهانونی، مشهاور حقهوقی او ، شهخص مهورد ییگهردتایید اتهامهات، در حضهور سهارنوال جلسه

اساسنامه توضیح می دارد، مهتهج مهی توانهد  ۶۱. طوریکه ماده نمایندگان قربانیان برگفار می گرددحضور 

  حق حضورد را درین محکمه ملغی سازد.

 هیئت قضایی محکمه مقدماتی بعد از جلسه تایید اتهامات، چه تصامیم میتواند اخذ کند؟ .53

 تایید اتهامات، هیوت قضایی محکمه مقدماتی میتواند: ب د ازجلسه

  مانع سارنوالی نمی گردد که به اساس شهواهد مزیهد،  ؛ این تصمیج گیریامتناع ورزداتهامات از تأیید

 ؛دوباره برای تأیید اتهامات درخواست نماید

  یا بهازجویی  نماید را فراهججلسه را به زمان ب دی تأخیر دهد و از سارنوالی بخواهد تا شواهد بیشتر

یقات بیشتر را اجراء نماید، و یا اینکه به اساس شهواهد، اتهامهات متفهاوت اسهت از جنایهت ههای و تحق

 ؛نماید ت دیلاتهامات وارده را  که بوقوع ییوسته، لهفا

  اتهامات را تأیید نماید و دوسیه را برای محاکمه راجهع نمایهد؛ بت قیهب تأییهد اتهامهات، ریاسهت محکمهه

( را تشکیل مهی دههد تها مراحهل ب هدی اجهراءات محکمهه، ی نهی )محاکمه قضایی محکمه ابتدایی هیوت

 محاکمه، ادامه ییدا کند.

 

 بل از محاکمه می باشد؟تأیید اتهامات بمعنی اثبات جرم ق آیا  .54

نه خیر. هدف از جلسه تأیید اتهامات اینست تا حقهوق مهتهج را حفهظ نمایهد و بهدون دیوهل کهافی از ییشهروی 

، سههارنوالی بایههد ملیههه او جلههوگیری کنههد. در مرحلههه مقههدماتی )مرحلههه قبههل از محاکمههه( محکمهههاجههراءات 

کهه فهرد  س آن بهاور شهودکهه بهه اسهادیوهل موجهه  بها هریه از اتهامات را بناء بر شواهد کافی اراوهه نمایهد

  برآن متهج است.ن جنایت های شده است که مرتکب آمورد اتهاج 

 اتهامات چه کار صورت می گیرد؟بعد از تأیید  .55

محکمههه بههه هیوههت قضههایی مقههدماتی دوسههیه را بههرای محاکمههه محکمههه ب ههد از تأییههد اتهامههات، هیوههت قضههایی 

 را یید خواهد برد. اجراءات محکمه، ی نی محاکمه،ه مراحل ب دی ( راجع می نماید، ک)محاکمه ابتدایی

را مهورد توجهه قهرار مهی  اجرایهیمسهاول  محکمهه ابتهداییهیوت قضهایی  قاضیانمحاکمه،  یقبل از برگزار

د تها مسهاول نمحاکمهه را برگهزار میسهاز آمهادگی جلسهاتد که توسهط اطهراف قضهیه مطهر  شهده باشهد و نده

 د.نراءات قضایی مادینه و بدون تأخیر زمینه را فراهج نمایاجرایی را حل و فصل نماید و برای اج
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E. محاکمه 

 محاکمه در کجا صورت می گیرد؟  .56

محاکمهه در  تهاتصمیج گیری کنند  قاضیانمحاکمه در مقر محکمه در هاگ صورت می گیرد، غیر از آنکه 

بایهد در محاکمهه یزمهاً مهتهج . گفاشهته شهد. این مسوله در دوسیه های مت دد بمیان شودمحل دیگری برگزار 

بهر بنهاء ممومی بهوده باشهد، غیهر از اینکهه هیوهت قضهایی فیصهله نمایهد کهه باید محاکمه  وخود حاضر باشد 

کمههه در راءات مح، اجههمنههدرجات شههواهد تیههفههظ محرمح یهههج بههرا ایههو شههاهدان  ان،یههحفاظههت قربان دیوههل

 خصوصی صورت بگیرد.محکمه  جلسات

 در زمان برگزاری محاکمه چه کار صورت می گیرد؟   .57

زمان برگهزاری محاکمهه، هیوهت محکمهه ابتهدایی میخواههد اتهامهات وارده بهرای مهتهج خوانهده شهود و از او 

ال خواهد کرد که آیها س ال می کند که آیا اتهامات را دانست و یا خیر. ب د از آن هیوت قضایی از متهج س 

 )خود را مقصر می داند یا مقصر نمی داند(. قبول نمی کندو یا  کندقبول می را  ارتکاب جرج

 متهم ارتکاب جرم را بپذیرد، چه کار صورت می گیرد؟ اگر  .58

قبهول ارتکهاب در ابتداء، هیوت قضایی محکمه ابتدایی اطمونان حاصل خواهد کرد که متهج طبی هت و نتهاوج 

انهه و ب هد از مشهوره کهافی بها مشهاورین حقهوقی او جرج را می فهمد، قبول ارتکاب جرج توسط متهج داوطلب

کهه در محتویهات آنی ،و قبهول ارتکهاب جهرج مبتنهی بهر واق یهت ههای دوسهیه بهوده باشهد ،صورت گرفته باشد

زمانیکهه  و مهتهج قبهول نمهوده اسهت. ،توسط سارنوالی یید آورده شده استج است که درشواهد و اتهامات 

شراوط نامبرده رضایت حاصل نمود، میتواند متهج را بر جنایت ههای وارده در  هیوت قضایی از یوره شدن

راضی نبود، هیوت قضایی قبول ارتکاب جرج  متفکرهولی اگر از یوره شدن شراوط اتهامات محکوج نماید. 

 یابد. می را نادیده می گیرد، و درین صورت محاکمه ادامه 

 محاکمه چکونه برگذار می گردد؟ .59

سهارنوالی بایهد بهه  سارنوالی و مشهاورین دفهاع فرصهت دارنهد تها شهواهد خهود را اراوهه نماینهد.در محاکمه، 

م قهول ارتکهاب کننهده جهرج اسهت. ایهن  حهد محکمه شواهد را اروه نماید تا ثابت سهازد کهه مهتهج بهدون شهه

شواهد میتواند که منحیث اسناد، ساور اشیاء ملمهوس و یها اظههارات شهاهدان بهوده باشهد. همچنهان سهارنوالی 

 سازد که براوت او را تأیید می کند. آشکارباید آن شواهد را نیز به متهج 

یید می آورند.  (شهادتگواهی )دادن  ل اراوه می کند و شاهدان را برای دادنسارنوالی شواهد خود را او

زمانیکه سارنوالی از هر یه از شاهدان س یت خود را خاتمه داد، به مشهاور دفهاع نیهز فرصهت داده مهی 

 شود تا از شاهدان س ایت آزمایشی را ب مل آورند.

بها او زمانیکه سارنوالی همه شواهد را اراوه کرد، نوبت متهج مهی رسهد، کهه از طهرف مشهاور حقهوقی اد 

 کمه می شود، تا دفاع خود را اراوه نماید.
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 کی می تواند شواهد را ارائه نماید؟ .61

محسوب می شود تها  یگناههمه اطراف محاکمه می توانند شواهد زیربط به دوسیه را اراوه نمایند. هر کس ب

مجهرج بهودن  را بهه دود دارد تها مسهوولیتایهن آنوقتی که جرج او به اساس قانون ثابت نه شهود. سهارنوالی 

 ههج متهج حق دارد تا شاهدان سارنوالی را آزماید کند و یهام قول به اثبات برساند. حد متهج را بدون شه 

شاهدان خود را بخواهد تا زیرمین شراوط کهه شهاهدان سهارنوالی حضهور مهی یابنهد، گهواهی دهنهد و مهورد 

 آزماید قرار گیرند.

نیان مورد تأثیر قرار می گیرد، محکمه اجهازه مهی دههد کهه نظریهات و نگرانهی شخصی قربا منافعزمانیکه 

در تنهافی یها  یزج بدانهدمحکمهه  اجراءات قضایی اراوهه نماینهد، طوریکهه از مناسب هحلرا در مر های شان

را ریات و نگرانی های شان آنها میتوانند نظ .نباشدمغایرت به حقوق متهج یا محاکمه منصفانه و بی طرف 

 د.کنناراوه  توسط نمایندگان حقوقی خود

صورت گرفت، هیوت قضهایی اسهتیناف بهه قربانیهان اجهازه داد تها  ۲۰۰۸جویی  ۱۱در فیصله که بتاریخ 

و تها یهفیرد یها ربهط شهواهد را بهه  اردبهودن مهتهج د قصهرشواهد را مدیریت نمایهد کهه ربهط بها براوهت یها م

 ، ی نهی سهارنوالی و دفهاع.قضهیهچالد بکشانند؛ با وجود اینکه این حق اساساً ت لهق مهی گیهرد بهه اطهراف 

 شخصهی منهافعوجهود که مبهارت اسهت از  منوط بر وجود شراوط دقیق است تا این حق تفویض گردد ولی

با حقوق دفاع و مقتضیات محاکمه منصفانه.  قربانیان مطابقت درخواستدر اجراء همچو ممل و  قربانیان

مطابقهت دادن م لومهات بهه جانهب مقابهل ی نهی  آشهکار سهازی شهواهد""قربانیان همچنهان بایهد بها مسهوولیت 

بها حکهج و در حفاظهت افهراد مشهخص  کننهد رسهانیبهه اطهراف دوسهیه اطه ع ، درخواسهت را داشته باشهند

مهی  قاضهیاناً، مناسب بودن درخواست قربانیان مشروط بر ارزیهابی مطابقت داشته باشند. و اخیرمحکمه 

  باشد.
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F. و مجازات فیصله/قضاوت 

یهد کهه اظههارات و دفاع دموت ب مل می آزمانیکه اطراف قضیه شواهد خود را اراوه کردند، از سارنوالی 

میتواننهد  قاضهیان. صهحبت را داردآخهرین شان را اراوه نماینهد. دفهاع همهه وقهت فرصهت )امتیهاز(  اختتامی

بهر  یو بهراو توانبخشهی. قربانیان را صهادر نماینهد بهه شهمول بازیرداخهت، جبهران خسهارت  حکج م اوضه

 .دنیشخص محکوج شده صادر نما هیحکج را مستقماً مل نیکه ا توانندیهدف، آنها م نیآورده شدن ا

 چه زمان حکم توسط محکمه ابالغ می گردد؟  .61

شهواهد اراوهه شهده را  قاضهیانب د از اینکه شواهد قربانیان وشهاهدان توسهط سهارنوالی و دفهاع را شهنیدند، 

 مقصر است یا مقصر نیست.متهج  می کنند که مورد توجه قرار می دهند و تصمیج گیری

امکان، در حضور متهج، قربانیان یا نمایندگان حقهوقی شهان، مجازات به شکل ماج اب غ می شود، و تا حد 

 درصورتیکه آنها در اجراءات محکمه اشتراک ورزیده باشند.

 محکمه کدام مجازات ها را میتواند بدهد؟  .62

برآن م وه گردد یا مصهادره مفهاد جریمه مالی  توانند مجازات حبس را بدهند، همچنان میتواندمی  قاضیان

به شکل مستقیج یا غیر مستقیج از ارتکاب جنایت ها بدست آمده است. محکمهه نمهی توانهد  و دارایی های که

سال است. ولی در قضیه های خیلهی جهدی، محکمهه میتوانهد  ۳۰که مجازات امداج را بدهد. حد اکثر حبس 

   .محکوج نماید حبس ابدمتهج را به 

 مجازات حبس در کجا سپری می گردد؟ .63

اشههخاص محکههوج، مههدت حههبس شههان را در کشههور سههیری مههی کننههد کههه توسههط محکمههه ت ههین گههردد، از بههین 

 کشورهای که قبول کردند افراد محکوج شده را می یفیرند. 

 درآن مملی می گردد و باید با ییمان ههای مجازاتکشور تنظیج می گردد که آن شراوط زندان توسط قانون 

است ایهن شهراوط نسهبت بهه  ممکن  یارهای رود با زندانیان سازگار باشد.بین المللی در مورد م قبول شده

که در همان کشور به جنایت های مشابه محکوج گردیده است، بهتر یا بدتر  محبوسین فراهج شده به  شراوط

 نخواهد بود.
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G. و باز نگری استیناف 

 چه زمان ممکن است در مورد یک تصمیم گیری استیناف خواهی شود؟ .64

اسهتیناف  ،هر طرف قضیه می تواند که در مهورد تصهمیج گیهری هیوهت قضهایی محکمهه مقهدماتی یها ابتهدایی

ل درخواسهت اسههتیناف خهواهی نمایهد. سهارنوالی میتوانهد در مهورد محکومیهت یها براوهت مهتهج در شهراوط فیه

 نماید: اشتباه طرزال مل، اشتباه واق یت یا اشتباه قانون.

درخواسههت اسههتیناف نمایههد، دیوههل کههه  میتوانههد بههه اسههاس سههاور دیوههل همچنههانشههخص محکههوج یهها سههارنوالی 

ویهژه در برابهر منصفانه بودن و یا امتبار اجراءات قضایی یا تصمیج گیهری را متهأثر مهی سهازد، بهه شهکل 

 ا جنایت.مدج تناسب مجازات ی

اثر حکج م اوضه بهرای نمایندگان حقوقی قربانیان، شخص محکوج شده، یا ماله اصلی دارایی های که به 

 قربانیان متأثر شده باشند، میتوانند در مقابل این حکج استیناف خواهی نمایند.

نماید، و یا هج حکهج  صهادر  ت دیل تصمیج یا محکومیت را برگشت دهد،هیوت قضایی استیناف ممکن است 

 کند تا محاکمه جدید توسط هیوت قضایی مختلف دوباره اجراء گردد.

 در بازداشت باقی می ماند؟شخص محکوم شده  ،استینافاجراءات آیا در زمان انتظار به  .65

غیر از اینکه هیوت قضایی محکمه ابتدایی به گونه دیگر حکج نماید، در زمان انتظار بهه اسهتیناف، شهخص 

ت محکوج در بازداشهت بهاقی مهی مانهد. ولهی ممومهاً، زمانیکهه مهدت سهیری شهده در زنهدان از مهدت مجهازا

براوهت، مهتهج به  فاصهله آزاد فیصهله حبس افزاید یابد، این شخص آزاد می گردد. بهرم وه، در صهورت 

 می گردد، ای در صورت که حایت استثنایی وجود داشته باشد.

 در چه زمان میتوان تصمیم گیری باز نگری گردد؟ .66

فیصهله نههایی خواسهت نمایهد تها در شراوط میتواند به هیوت قضایی استیناف درشخص محکوج یا سارنوالی 

 یا محکومیت یا مجازات را باز نگری نماید که:

  ؛دریافت شودشواهد نو و مهج 

 و محکومیهت بها آن  ه اسهتکه شواهد مهج که در زمهان محاکمهه مهورد حسهاب قهرار گرفته شود فهمیده

 ؛ربط داشت، نادرست، ج لی و مورد تقلب قرار گرفته بود

 جهدیت کهه دارای کهرده باشهدوظیفهوی  ورزیخه ف  خه ف رفتهاری یها یه یا بیشتر از یهه قاضهی 

از را ایهن قاضهی یها قاضهیان میتهوان برطرفهی  ،بنهاء بهر اساسهنامه روج ،در حدیکه، باشد اندازه کافی

   .توجیه نمایدوظیفه شان 

   

 اگر کسی قربانی بازداشت یا زندانی شدن غیر قانونی شود، چه کار صورت می گیرد؟  .67

 .دریافت نمایهدم اوضه  دارد تا غیر قانونی شود، حق قابل تطبیق حبسهر آن کسی که قربانی بازداشت یا 

 تخلههف جههدی و آشههکار از مههدالت صههورت گرفتههه اسههت، دیههده شههود کههه صههراحتدر صههورتیکه بههه ازینههرو 

 .صادر نمایدبرای همچو یه شخص محکمه میتواند حکج م اوضه را 
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V. اشتراک قربانیان 

 بین قربانی و شاهد چه تفاوت است؟ .68

محکمه جنهایی بهین قضایی  قربانی شخص است که از جهت ارتکاب جنایت های که در محدودهء ص حیت

زیهر شده باشد. اساسنامه روج مده از حق هها را بهرای قربانیهان تضهمین مهی نمایهد کهه است متضرر  المللی

جههدا از کمههه مههی باشههد، مسههتق نه آنههها در اجههراءات محراک دیههده اسههت کههه ممههده تههرین آن اشههتیههادآوری گر

و نماینهده حقهوقی )وکیهل( داشهته باشهند تها نگرانهی هها ارنهد کهه در محکمهه قربانیان حق د سارنوالی و دفاع.

 شان را به محکمه اراوه نماید. شخصی منافع 

ی کند و در موارد شاهد کسی است که در محکمه گواهی می دهد، اظهارات شان را منحیث شواهد اراوه م

 زیاد توسط سارنوالی و یا دفاع آورده می شود.

 د؟نشو یشناخته م "یقربان"ها  یک یالملل نیمحکمه جنایي ب در برابر .69

 یالملل نیمحکمه جنایي ب قضایی تیص ح محدودهکه در  یتیجنا کداج جهیستند که در نتاافراد  انیقربان

ها یا سازمان ها باشد که به قربانیان میتوان مشتمل بر نهاد. است د مورد آسیب و ضرر قرار گرفتهباش

، هنر، ساینس یا هدف های خیریه دارایی های شان آسیب وارد شده باشد که وقف کارهای دینی، ت لیمی

 د.باش

، مانند توجه قرار می گیردتشخیص می دهند که چه نوع آسیب مورد  محکمه جنایی بین المللیقاضیان 

یا از بابت اتفاقات که برای یه شخص رخ داده است و  اینکهبم نی  صدمه روانی،صدمه جسمی، و 

باشد، یا خسارت مالی که مشتمل است بر تلف یا تخریب اجناس و  شاهد آن بوده، حالت فهنی او متأثر شده

 دارایی ها. 

 د؟دارنچه حقوق  محکمه جنایی بین المللیدر برابر قربانیان  .71

که قب ً در برابر هیچ محکمه جنهایی  استندبرخوردار حقوق از  محکمه جنایی بین المللیبرابر قربانیان در 

محکمه جنهایی ند به اشکال مختلف در اجراءات بین المللی به این حد از حقوق را نداشتند. قربانیان می توان

 اشتراک کنند: بین المللی

 ایند و از این دفتر تقاضا نمایند تها بهازجویی قربانیان می توانند اط مات را به دفتر سارنوال ارسال نم

 د؛کنرا آغاز 

  یهث شهاهد دفهاع یها سهارنوالی یها منح وقتیکه از یه قربهانی خواسهته شهد کههمحاکمه، جریان مرحله در

ساور قربانیان که در اجراءات محکمه اشتراک می کنند، گواهی بدهد، می تواند که به شکل داوطلبانهه 

 دهد؛ گواهیدر محکمه 

 بانیههان حههق دارنههد کههه در اجههراءات محکمههه توسههط نماینههده حقههوقی شههان اشههتراک نماینههد؛ در جریههان قر

را بهه سهمع بهه نظریهات و نگرانهی ههای شهان  ،راءات محکمه، قربانیان می تواننهد بها اشهتراک خهوداج

و به قربانیان توان می بخشد تا نظریهات شهان را  د؛ اینگونه اشتراک داوطلبانه می باشدقاضیان برسانن

کهه  شهودجدا از سارنوالی یا دفاع و بهه شهکل مسهتق نه مهرض نماینهد و بهرای شهان فرصهت مهیها مهی 

 خود را اراوه نمایند.  نگرانی ها و م قمندی های

 دیریت شهواهد را مهت، د نیهز میتهوان در ب ضهی حهاینقربانیان که در اجراءات قضایی شرکت می نمای

حقهوقی شهواهد را کهه  یهفیرد د کههنهبا براوت یا مجرج بهودن مهتهج دارد؛ نیهز آنهها میتوان د که ربطننمای

 به چالد بکشانند؛ با قضیه را ارتباط آنیا  توسط اطراف قضیه اراوه گردیده است

  نماینههد تهها درخواسههت شههاندر اخیههر، قربانیههان میتواننههد تهها بههرای آسههیب ههها و ضههررهای رسههیده بههرای 

 کنند.را دریافت م اوضه 
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 کنند؟ اشتراک محکمهقربانیان چگونه میتوانند در اجراءات  .71

اگر محکمه یزج ببیند، ممکن است قربانیان نظریات شهان را در مراحهل مختلهف اجهراءت قضهایی مسهتقیماً 

د از ههای حقهوقی )وکیهل( صهورت مهی گیهر برسانند. مموماً اینگونه اشتراک توسط نماینده قاضیانبه سمع 

نظریهات و نگرانهی  ده های حقهوقی میتوانهدنخاطریکه اجراءات قضایی به اندازه کافی ییچیدگی دارد و نمای

 د.ننمایمحکمه اراوه شکل م ثر به را به  قربانیانهای 

، از آنها خواسته می شود تا فورج درخواست اشتراک را کننداشتراک به آسانی بتوانند قربانیان  برای اینکه

تهی محکمهه دریافهت درخواسهت اشهتراک را از صهفحه انترناز فهورج  ءنمایند. قربانیان مهی تواننهد نسهخهیر 

بخد اشهتراک و . فورج ها باید به بدست آورند در هاگ "انیبخد اشتراک و م اوضه قربان"نمایند و یا از 

از  میتوان بهه کهارگیریی تحویل داده شود. و یوستارسال در هاگ توسط فکس، ایمیل یا  انیم اوضه قربان

 .فورج های شان را تحویل دهند تحت،م لومات یاد آوری شده 

، میتوانند با همین بخهد دریافت کنندفورج و ارسال آن به محکمه کمه  کردنقربانیان که میخواهند در یر 

 در تماس شوند.

 در هاگ به شکل ذیل میتوان تماس گرفته شود: "انیبخش اشتراک و معاوضه قربان"با 

 حکمه جنایی بین المللی م

 :انیبخش اشتراک و معاوضه قربان

International Criminal Court   

Victims Participation and Reparations Section   

P.O.  Box 19519  

2500 CM, The Hague  

The Netherlands  

Fax:  +31 (0) 70 515 9100  

Email:  vprsapplications@icc-cpi.int  

 

 می توانند که در اجراءات محکمه اشتراک نمایند؟ "وضعیت"آیا همه قربانیان یک  .72

آیها کهه  بررسهی مهی نماینهد و تصهمیج گیهری مهی کننهدقاضیان درخواست های اشتراک را به شکل جداگانهه 

و یها ههج در کهداج  ،اسهتند و یها خیهر المللیمحکمه جنایی بین مستحق اشتراک در اجراءات قضایی  متقاضی

 مراحل.

 آیا قربانیان باید به مقر محکمه در هاگ مسافرت کنند؟ .73

ممومههاً یزج نیسههت قربانیههان بههه مقههر محکمههه مسههافرت نماینههد اگههر خههود شههان نخواهنههد کههه حضههور یابنههد. 

  نمایندگان حقوقی آنها نظریات و نگرانی های شان را به محکمه اراوه می کنند.
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 قربانیان چگونه میتوانند که نماینده حقوقی را دریافت نمایند؟  .74

ا انتخههاب نماینههد ر )وکیههل مههدافع( خههود قربانیههان مههی تواننههد کههه آزادانههه حسههب رغبههت شههان نماینههده حقههوقی

 ۱۰ص حیت کاری را داشته باشند: نماینهده حقهوقی بایهد تجربهه کهاری  این نماینده حقوقی مشروط بر اینکه

داشته باشد که منحیث قاضی، سارنوال یا وکیل مدافع اجراءات قضایی جنایی کهار کهرده باشهد و یکهی  هسال

 محکمهه جنهایی بهین المللهیثبهت  اداره از زبان های کاری محکمه )انگلیسی یا فرانسوی( را درسهت بفهمهد.

بها قربانیهان کمهه تها اسج وک ی باص حیت و واجد شراوط، بر  است لست را فراهج خواهد کرد که مشتمل

 "ممهومی بهرای قربانیهان دفتر مشاوره"در محکمه همچنان  نماینده حقوقی برای شان دریافت گردد. شود و

وجود دارد که میتواند از قربانیان نماینهدگی کنهد و بهه قربانیهان و یها نماینهده ههای شهان مسهامدت حقهوقی را 

 تقدیج نماید.

تواننند از آنها بخواهند تها یهه یها بیشهتر از یهه نماینهده حقهوقی  ، قاضیان میزیاد هستاگر ت داد قربانیان 

نامیهده مهی شهود کهه ههدف آن تضهمین  "نمایندگی حقهوقی ممهومی"ممومی را انتخاب نمایند. که این به اسج 

 ییشبرد م ثر اجراءات قضایی می باشد.

 چه کار صورت می گیرد؟ ،حقوقی نباشند یان قادر به پرداخت هزینه نمایندگیزمانیکه قربان .75

حدی کمه مهالی یه تا  ع مالی محدود دارد، ولی میتواندبا وجود اینکه محکمه برای مسامدت حقوقی مناب

همچنهان مهی توانهد مسهامدت حقهوقی رایگهان را بهرای  مشاوره ممومی برای قربانیهانرا فراهج نماید. دفتر 

 قربانیان فراهج نماید.

 ی قربانیان چیست؟قوانین دفتر مشاوره عمومی برا .76

در جریهان همهه مراحهل اجههراءات محکمهه حمایهت حقهوقی را بههرای  دفتهر مشهاوره ممهومی بهرای قربانیههان

 قربانیان و نمایندگان آنها فراهج می کند، ازینرو اشتراک م ثر و حفظ حقوق آنها را تضمین می نماید.

محکمهه جنهایی بهین ثبهت  ادارهتنهها بخهاطر مسهاول اداری، مربهوط بهه  دفتر مشاوره ممومی برای قربانیان

 مستقل کار می کند. یه دفترمنحیث وظاوف اساسی خود ولی در ، می باشد المللی

 کند که در اجراءات محکمه اشتراک می ورزند؟ کمه از آن قربانیان محافظت میآیا مح  .77

کهه  یاقهدامات امنیتهی بهرای قربانیهان یزج حفهاظتی و ثبت در مورد تدابیر اداره  "اهدانقربانیان و ش بخد"

به محکمه حضور می یابند یا آنانیکه از بهر گواهی داده شده مورد خطر قرار میگیرد، به محکمهه مشهوره 

 اخف می نماید. مفکور تی و امنیتی را در مورد افراداقدامات و تدابیر یزج حفاظ ،این بخدمی دهد. 

در جریان کارهای ساحوی، همه ارگان های محکمه باید از مملکردهای درست کار بگیرند تا امنیهت خهود 

ماننهد  مملکردههایو افرادیکه با آنها ف الیت دارند، تضهمین گهردد. تهدابیر حفهاظتی ممکهن مشهتمل باشهد بهر 

 ارد مشهخص( اسهناد،ویهراید )حهفف مهو اسهتفاده از اسهج ههای مسهت ار،اشتراک قربانیان به شکل ناشناس، 

هویت شهخص کهه بهه محکمهه  ، تابصری-سم یو استفاده از رود های  آشکار سازی شواهدجلوگیری از 

 گواهی می دهد، مخفی باقی بماند.
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 در پایان محاکمه در مورد مسائل معاوضه قربانیان چه تصامیم را اتخاذ خواهند کرد؟  قاضیان  .78

ب ههد از ییایههان محاکمههه، ممکههن اسههت هیوههت قضههایی محاکمههه بههه شههخص محکههوج شههده حکههج نمایههد تهها بههرای 

ممکهن اسهت  ، جبران خسارت را تأدیه کند.مجرج شناخته شدارتکاب آن  از بهرقربانیان جنایت های که او 

منحیهث  نمهادینوضه مشتمل باشد بر جبران خسارت مهالی، برگشهت دارایهی، توانبخشهی یها ههج اقهدامات ام 

 یوزد خواستن یا گرامی داشت. 

از نظهر محکمهه،  ،انفرادی یها جم هی را صهادر نمایهد، ولهی ههر کهداج آن م اوضهممکن است محکمه حکج 

همهه افهراد آن جم یهت  مزیت م اوضه جم ی اینست کهه بهه شایسته حال قربانیان دوسیه مشخص می باشد.

ساختن مراکهز  مانندتا زندگی شان را بازسازی نمایند،  امضای آن کمه می کند می بخشد و با رضامندی

ساسنامه روج یهه صهندوق برم وه، کشورهای مضو ا خدمات برای قربانیان و یا هج اخف اقدامات نمادین.

محکمههه جنایهت ههای کههه در محهدوده صهه حیت قضهایی  و خههانواده ههای قربانیههانبههرای قربانیهان  سهیرده هها

که فهرد محکهوج در صهورتی منهابع مهالی را جمهع آوری نمایهد و کهرد تها أسهیست را ،اسهت جنایی بهین المللهی

 حکج م اوضه محکمه مملی گردد. نیز بتواند نداشته باشد،  منابع کافی

 مقررات صندوق سپرده ها برای قربانیان چیست؟ .79

 برای قربانیان.صندوق سیرده ها  و محکمه جنایی بین المللیاساسنامه روج دو نهاد جداگانه را ایجاد کرد، 

جنایت ، جنایت نسل کشی، جنایت های جنگیحینیکه ممکن نیست که اضرار و آسیب های وارده از جهت 

برگردانیده شود، ولی ممکن است تا آنهایکه جان بس مت بردند مورد  های ضد بشر و جنایت تجاوز

حمایت قرار گیرد، خاصتاً آنهای که آسیب یفیر استند، تا زندگی شان را بازسازی کنند، و کرامت و موقف 

 اماده شود.   برای شان یس ،شان منحث افراد کارای جام ه خود

حمایت می کند، افراد و نهاد های توانمند را تحریه نموده و از قربانیان  صندوق سیرده ها برای قربانیان

صندوق تمویل یا این بدست می آورد.  شانهمکاری قدرتمندان را برای منف ت قربانیان و جام ه 

ژه های ابتکاری را به مهده می گیرد تا نیاز های جسمی، روانی و مادی قربانیان را یروبکارگیری 

به شکل مستقیج خود  ان و به شکل که خواست محکمه باشد، این صندوقهمچنان در زم برآورده سازد.

 نیز وارد ف الیت ها می گردد.

صندوق سیرده ها برای قربانیان میتواند برای سود قربانیان جنایت ها کار نماید، حتی در صورتی که 

در مورد  محکوج به ارتکاب جنایت ها نه گردد. این صندوق محکمه جنایی بین المللیکسی توسط 

 مداخلت صورت نه گیرد. ،با محکمه هماهنگی می کند تا در مورد اجراءات حقوقی جاری کارهای خود

 ؟گردند معاوضه مستحق تا بعدا  کمه اشتراک کنند قربانیان اول در اجراءات محآیا الزم است که  .81

م اوضههه درخواسههت د بههرای نههورزیههده اسههت میتوانیههانی کههه در اجههراءات محکمههه اشههتراک نخیههر. قرباننههه 

بهرای یرداخت م اوضهه را  خودمحکمه  ممکن است کهد. این دو درخواست ها از هج جدا است. حتی ننمای

 منظور نماید.  مده از قربانیان 
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VI. حفاظت شاهدان 

 کی میتواند شاهد بوده باشد؟ .81

تواننههد از کارشناسههان، ، مههی دفتههر سههارنوال، دفههاع یهها قربانیههان کههه در اجههراءات محاکمههه اشههتراک مههی کننههد

 قربانیان و ساور افراد تقاضا نمایند که منحیث شاهد در محکمه گواهی بدهند.

 ؟شاهدان را انتخاب کند استفاده می کند تا معیارهااز کدام دفتر سارنوال  .82

 دفتر سارنوال شاهدان را به اساس ربط شواهد شان با قضیه، امتماد و راستگویی شان انتخاب می کند.

 دهند؟بور استند تا گواهی مجبشاهدان آیا  .83

برابهر بهدون رضهایت خهود در  کههبهه حضهور در محکمهه نمهی کنهد  مجبهورشهاهد را ههیچ نه خیر. محکمهه 

 محکمه گواهی بدهد.

 محکمه چگونه می فهمد که شاهدان دروغ نمی گویند؟ .84

قبهل از اینکهه گهواهی بدهنهد، ههر  تدابیر گوناگون برای جلوگیری گواهی دروغین به کار گرفته شهده اسهت.

د. قاضان ص حیت دارند تا همه شواهد نیه از شاهدان یروسه حلف را سیری نمایند که راستگویی می کن

 تحویل داده شده را آزادانه بررسی نمایند تا ربط به قضیه و یفیرد حقوقی آن را ت ین نماید.

حبس که از ینج سال بید نباشد محکمه او را به مدت  گر یه شاهد گواهی نادرست بدهد، ممکن است کها

 .مجازات نماید جریمه مالی بهیا و/

 شاهدان که به محکمه حضور می یابند چگونه مساعدت می شوند؟ .85

داده می شود. بهرای همهین ههدف تهیج  ها برای شاهدان که به محکمه حضور می یابند م لومات و راهنمایی

خهدمات گونهاگون را مرضهه مهی کنهد ماننهد حمایهت در مسهاول روانهی،  ،حمایوی بخهد قربانیهان و شهاهدان

 کمه در حایت اضطراری و دسترسی به م اظبت صحی، زمانیکه نیاز بوده باشد. 

 امیهده مهی شهود شهاهدان را بهراین "ییآشهنا"همچنان بخد قربانیان و شاهدان طهی یهه برنامهه کهه بهه اسهج 

آن اطهاق ههای محکمهه و رونهد در محکمه آماده می سازد. ایهن یهه برنامهه اسهت کهه در طهی  دادن گواهی

ت هداد زیهاد از شهاهدان شهاید آنها نشان داده می شهود. برای  ،شاهدان قبل از زمان گواهی دادن ،را محاکمه

ان بهر آسهاید ایجهاد شهود. ایهن میتهو نگرانهی شده باشند و ممکن است برایشانقب ً هیچگاه به محکمه وارد ن

، که برنامهه آشهنایی از چنهین اتفاقهات جلهوگیری مهی بر گواهی آنها خود شان تأثیر گفار بوده باشد طوریکه

شههواهد گفتگههو در مههورد ، زیههرا دریههن برنامههه گههفار نیسههت برنامههه آشههنایی بههر محتویههات گههواهی تههأثیر کنههد.

 نمی گیرد. صورت
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 که در محکمه گواهی می دهند، چیست؟ تدابیر حفاظتی موجود برای شاهدان .86

به سهاور افهراد تدابیر حفاظتی دارد که میتوان به شاهدان که به محکمه حضور می یابند یا محکمه ت داد از 

یهه مملکهرد اصهل تهدابیر حفهاظتی محکمهه . فهراهج گهردد، ندکه از بههر گهواهی داده شهده مهورد خطهر اسهت

از انظهار جم یهت خهود شهان و از انظهار ممهوج مهردج  ،محکمههدرست است که ف الیت ههای شهاهدان را بها 

مورد اجراء قرار مهی  ، این رود راینهان نگهداری می کند. همه کسانی که با شاهدان در تماس می شوند

 .دنگیر

میتواند در محل کهه شهاهدان زنهدگی مهی کننهد بهه اجهراء درآورده شهود؛ طهور مثهال  تدابیر حفاظتی مملیاتی

است کهه بهه محکمهه تهوان هفته روز  ۷ سامت در ۲۴" یه سیستج جوابدهی ماجل سریع سیستج جوابدهی"

می بخشد که در صورت حمله بر شاهدان یا خطر حمله بر شاهدان، مشروط به موثریت، آنهها را بهه محهل 

شهاهدان در مهورد اهمیهت  دادن برایامن انتقال دهد. ساور تدابیر حفاظتی مملیاتی مشتمل است بر آموزد 

 یا توافق بر این که در حایت اضطراری کداج برنامه رویکار گردد. مخفی سازی قصه هایو رمیت مح

در صهورت و را مملهی سهازد. ایهن تهدابیر مشهتمل اسهت بهر تغیهر  تهدابیر حفهاظتی رونهدیز میتواند محکمه ن

اسهت، کهودک، صدا یا استفاده از اسج مست ار. محکمه میتواند برای شهاهدان کهه مهورد صهدمه قهرار گرفتهه 

ایهن تهدابیر مشهتمل اسهت  حکج تدابیر ویهژه را صهادر نمایهد. استند، شخص مسن و یا قربانی خشونت جنسی

مانند حضور داکتر مسهاول روانهی یها مضهو خهانواده در زمهان  ،بر فراهج نمودن تسهی ت در زمان گواهی

 س رو در رو با متهج.یا استفاده از یرده یا حاول برای جلوگیری تما ،که شاهد گواهی می دهد

 اسههت کههه طههی آن شههاهد و محکمههه جنههایی بههین المللههیوارد شههدن بههه برنامههه حفههاظتی  تههدابیر حفههاظتی نهههایی

اقارب نزدیه او به محل منتقل میشود که از منبهع تهدیهد دور باشهند. ایهن یهه رود مه ثر حفهاظتی اسهت، 

ولی بناء بر اینکه فشار زیاد را بر شخص که انتقال داده میشود وارد می کنهد، لههفا، انتقهال بهه محهل دیگهر 

نیاز مطلهق بهراید وجهود داشهته از نهایی ترین تدابیر است که تنها درصورتی از آن کار گرفته باید شد که 

 باشد.

تههدابر حفههاظتی م ثریههت محاکمههه را مههورد تههأثیر قههرار نمههی دهههد. از ایههن تههدابیر اسههتفاده ب مههل مههی رود تهها 

شاهدان محفوظ و راحت باشند. این تدابیر به شاهدان هردو طرف قضهیه، ی نهی شهاهدان سهارنوالی و دفهاع 

ولهی  ؛یر حفاظتیبه محرمیت و احتراج به تداب استند مت هد همه اطراف یکسان به اجراء درآورده می شود.

 د.نشاهدان مورد س ال قرار گیرباز هج  ممکن است  تدابیر حفاظتی،این با وجود مملی سازی 
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VII.  محکمه جنایی بین المللیاطالعات بیشتر در مورد 

 م؟یدریافت نما المللیمحکمه جنایی بین کجا میتوانم اطالعات بیشتر را در مورد  از .87

 از آدرس ،اط مات بیشتر در مورد محکمه جنایی بین المللی را میتوان از صفحه انترنتی محکمه

  http://www.icc-cpi.int مههتن هههای حقههوقی،  اسههت بههر . صههفحه انترنتههی محکمههه حههاویدریافههت نمههود

 بهه اسناد و فیصله ههای محکمهه، جهدول زمهانی جلسهات محکمهه، م لومهات وضه یت هها و دوسهیه ههای کهه

اط مهات  ، اط میهه هها،ارگهان ههای محکمههم لومهات آورده شده است. همچنان  محکمه جنایی بین المللی

کهار کوتهاه مهدت  ههای تجربه کاری )انترنشه(( و برنامهه فرصت های، برای رسانه ها، فرصت های شغل

  .دریافت نمود اینجا میتوان کارشناسان )ویزیتنگ یروفیشنل یروگراج( و ساور اط مات را

محکمه جنایی بین که از صفحه انترنتی رسمی  web-streaming "ویب ستریمنگ"برم وه برنامه زنده 

کانهال  ۲۰۱۰، محکمه در مارچ سال شوددنبال  از آنجامحکمه  یجلسه ها میتوان یخد می گردد و المللی

نشر مهی سهیارد تها  به  www.youtube.com/user/IntlCriminalCourtآدرس رسمی یوتیوب را از 

این کانال ویدیویی به بیننده هها  ،در بین ساور مزیت ها محکمه و ف الیت های آن را به انظار مامه برساند.

کمهه قهرار مهورد اجهراءات مح محکمه جنایی بهین المللهیفرصت می دهد تا دوسیه های گوناگون را که در 

در "تحهت منهوان دارد، در زبانهای مت دد دنبال نماید، که از راه نشهر هفتهوار مختصهر اجهراءات محکمهه، 

محکمهه جنهایی بهین نیهز از کانهال یوتیهوب  بصری -سم ی ساور برنامه های  .دنشر می گرد "اطاق محکمه

 دریافت می گردد که مشتمل است بر برنامه های آگاهی مامه و مختصر ف الیت ها و برنامه ها. المللی

حساب تویتر را باز نمود تا اخبار زیهربط و آخهرین اط مهات یه ، محکمه توتیوبکانال ب د از آغاز نشر 

بههه نشههر بسههیارد. اسههتفاده از ایههن رسههانه اجتمههامی  http://twitter.com/IntlCrimCourtرا از آدرس 

ههای گونهاگون و بصهورت  از راه ،بخد از مسامی محکمه را تشکیل می دهد که دسترس به اط مهات را

 تضمین نماید.  ،شفاف

 این اطالعات به کدام زبان موجود است؟ .88

بههان انگلیسههی و بههه ز محکمههه جنههایی بههین المللههیبشههکل ممههومی، اط مههات موجههود در صههفحه انترنتههی 

بهه  به وض یت ربط داشته باشهد، اسهنادفرانسوی موجود است، که زبانهای کاری محکمه میباشد. زمانیکه 

بهه زبهان  محکمهه جنهایی بهین المللهیمده از اسناد یزمی در صفحه انترنتهی  مربی نیز موجود است.زبان 

مربههی، چینههایی، روسههی و هسههیانوی نیههز وجههود دارد، کههه یکجهها بهها انگلیسههی و فرانسههوی زبانهههای رسههمی 

 . را تشکیل می دهدمحکمه 

 دنیهد یالملل نیب ییمحکمه جنااز  ،جلسه محکمه یا در جلسه اطالعاتی حضوربرای چگونه میتوانم  .89

 ؟کنم

در هههاگ از آمههدن هههر آن کسههی اسههتقبال مههی کنههد کههه بهها  محکمهههایههن قههر در م محکمههه جنههایی بههین المللههی

  ساختمان ، ف الیت ها و طبی ت کاری محکمه م قمندی دارند.
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 در مورد محکمه: برای حضور در جلسه اطالعاتی

اشتراک نمایند تقاضها ب مهل مهی  در جلسه اط ماتی در مورد محکمهاز افراد و گروه های که ماول استند 

 www.icc-cpi.intآید تا فورج درخواست مشخص را یر نمایند، که در صفحه انترنتی محکمهه بهه آدرس 

ارسال شود. گهروه هها بایهد حهد اقهل  visits@icc-cpi.intموجود است. درخواست ها باید به آدرس ایمیل 

را ارسال نماید و افراد حهد اقهل یهه مهاه قبهل  ی شانها فورج ،از تاریخ حضور شان به محکمهدوماه قبل 

  از تاریخ حضور شان.

 محکمه: ءبرای حضور در جلسه

مموماً بروی مردج ماج باز است، غیر از آنکه هیوت قضایی حکج جلسهه  محکمه جنایی بین المللیجلسات 

دموت ب مل می آیهد کهه  که میخواهند به جلسات محکمه حاضر شوند، . از افراد فی  قهبسته شده را بدهد

د(. شههخص کههه بههه را قبههل ار قبههل یههر کههربههه در ورودی محکمههه برونههد )نیههاز نیسههت کههه فههورج مشههخص 

مههی شههود بایههد از بازرسههی امنیتههی بگههفرد و اسههناد م تبههر شناسههایی را اراوههه نمایههد سههاختمان محکمههه داخههل 

  .)یاسیورت، کارت هویت یا ییسنس رانندگی(

یر بهه نشهر سهیرده مهی شهود. برم وه، همه جلسات محکمه در صفحه انترنتهی محکمهه بهه نهیج سهامت تهأخ

 دسترس داشت.به آن  www.icc-cpi.intآدرس از میتوان 

 ان بهه یهاد داشهته باشهید کهه از خهاطرجلسهات مراج هه کنیهد. همچنه فهرسهتبرای اط مات بیشتر، لطفاً بهه 

 دارند اجازه ورود به ساختمان محکمه را ندارند.ممر سال کمتر  ۱۶منافع نظج مامه، خورد ساین که از 

 :با ما برقراری تماس جزئیات

 و اط مات مامهبخد اسناد 

 محکمه جنایی بین المللیاداره ثبت 

Public Information and Documentation Section   

Registry, International Criminal Court  

Maanweg 174   

2516  AB, The  Hague,   

The Netherlands  

Telephone: +31 (0) 70 515 9767  

Fax: +31 (0) 70 515 8567  

Email address: PublicAffairs.Unit@icc-cpi.int 
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