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اميرفيض - کشورھا
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   ١ برگ ٢٠/ ١٢

 حقوقدان -يض

 محاکمه علی
رگشوده گردي
شت زنده ميشو
رداشت اين س

ورشان رادراخ

نھآی که دين 

 دراساسنامه
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رسيدگی نمايند
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کمه متھم محا
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 ٢/ ٢٠١١
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کيفری
ھای م
شده ر

بندرت
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١ 



 حقوقدان - اميرفيض -لين کشورھاوموانع ديوان کيفری بين المللی در محاکمه مسئ                                                ٢ برگ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١١ 

گانه فوق راجنايت وقابل رسيدگی دانسته   ۴حقوق جنائی ھرکشوری که ھريک از اعمال  ،بنابراين
  .نداردارن کشورآديوان کيفربين المللی حق دخالت ومحا کمه متھم  باشد

که دارای نظام حقوقی قانونی ودادگاه ھای ملی است نسبت به کليه جرائم از ھرکشوری  –نتيجه اينکه 
  گانه فوق مستقال عمل ميکند واز محدوده اختيارات ديوان کيفری کامال جداست   ۴جمله جرائم 

ن آعلت اينکه حدود يکصدو چند کشوراساسنامه ديوان راامضاکرده اند ھمين است که حاکميت ملی    
  .دادگاه بين المللی کيفری مصون از تعرض است کشورھا درمقابل

  

  

   

    

 


