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فوریه و  22توان تاریخهای آیا می .1

را که در آنها شورای امنیت   3991مه  22

به ترتیب تصمیمهای ذیل را گرف ، دو روز 

  تاریخی نامید؟

ا مقرر شد از یت  موجب این تصمیمهبه

المللی تشکیل شود تا به دادگاهی بین» سو

وی ستاب  اتهام کسانی که در ختا  یوگستتا

الملتتل ل نقتتع دمتتدو  قتتو  بتتینومستت 

قلمتتداد  3993وستتنانه از ابنتتدای بشرد

، و از ستوی دیرتر «شوند، رسیدگی کنتدمی

صویب قترار  اساسنامه این دادگاو مورد ت

بنتتابر تیریتت ،  گیتترده هتتر رویتتدادی،

کس دربتارو شتود و هترمیمحسوب « تاریخی»

تتتر از  «تتتاریخی»اینکتته فتتان رویتتداد 

                                                           

. David, Eric: "Le tribunal International pénal pour l'ex-yougoslavie", in Revue belge de droit 

international, vol. XXV, 1992 no 2, pp. 565-598. 
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رویداد دیرر اس ه نظر خاص خود را دارده 

مانتد کته از نظتر یت  مي این نکنه باقی

المللتتی ایتتن دو قمینامتته  قوقتتدان بتتین

چنتد بتا تترخیر، در رویدادی مهت،، هتر 

گردد، زیرا الملل تلقی میتاریخ  قو  بین

نخسنین بتار است  سال گذشنه برای  52طی 

المللی در اوضتا  و ا توال که جامیه بین

منفتتاوتی بتته تشتتکیل یتت  دادگتتاو  کتتاماا 

 پردازدهالمللی کیفری میبین

دلل ترستیس ایتن دادگتاو آشتکار . 7

المللی کته پتس ی و بیناس : جنرهای داخل

ژوئتن  22از ادام استنقال استلوونی ردر 

( و 3993اکنبتتتر  8(، کرواستتتی ردر 3993

متار   2یا  1گتوین ردر تت هترزو یبوسن

( موجب مناشی شدن یوگساوی گردیتد و 3992

به افکار دمومی متردم اروپتا نشتان داد 

کردند زمان آن دیرر مي فجاییی را که فکر

در این قارو بستر آمتدو یتا تنهتا ختاص 

مناط  بسیار دور افنادو جهان اس ، این  

در قارو آنها جریان دارده ایتتن فجتای ، 

کتته  ا آنچنتتان منتترار ستتاخ ر مصتتلحان

المللتی خواسنار ترسیس یت  دادگتاو بتین

 کیفری شدنده 

اگر قنل دامی در آسیا یا آفریقا یتا 
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گرف ، در بهنترین مي آمریکای التین انجام

آن بود که سازمان ملتل آن  االت، شایسنه 

کند، اما اینکه آدمیان در  را رسماا محکوم

ه،  انگاهوارو تمدن اروپایی به جمرزهای 

شتتد کته وجتدانهای بیفنند مان  از آن می

بیدار بته محکتتومینی نمتتادین رستمبلی ( 

 قناد  کننده

ادنقاد به اینکه با تتدوین قوادتدی 

نتتوین، قوادتتد و مقتتررات موجتتود متتورد 

گیرد، گرچته کمتی نرام بیشنری قرار میا 

لو انه اس  ولی گذشنه از هتر چیت ، سادو

رسده نمی نظریی در ادنقاد بدان ه، بهمان

نه تنهتا دول این قوادد تمام دولنها رو 

کند که رأساا جترای، منخاص،( را مجبور می

ارتکتتابی و مباشتتران آنهتتا را مجتتازات 

کننده طب  این برداشت ، افکتار دمتومی، 

و اس  که اگتر بته  کومنها را وادار کرد

تشتکیل پردازند الاقل به دخال  نظامی نمی

 دادگاهی رضای  دهنده

صمی، غافلریرانه نبتود، زیترا این ت

اکنبر  2مصوب  087منیاقب قمینامه شمارو 

گرف ، کته طتی آن شورای امنی  صورت 3992

کمیسیونی از کارشناستان مترمور شتد تتا 

الملتتل دربتتارو نقتتع دمتتدو  قتتو  بتتین»
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یوگستتاوی ستتاب  »کتته در « بشردوستتنانه

 گ ارشی تهیه کنده« گرفنه اس صورت

از دادگتاو  نکه ستخ ماا هنرامیمسل .3

 آید مقایستهمیان می کیفری به المللیبین

 بتتاروایتتن ستتابقاا در کتته کوششتتهایی بتتا

دادگاههایی کته پتیا از آن  و گرفنهصورت

 شود:مي ترسیس شدو اس  منبادر به ذهن

شدو بیتد  بینيپیااوله دادگاو ویژو 

 220از جنگ جهانی اول، بته موجتب متادو 

، بترای 3939ژوئن  22میاهدو ورسای مورخ 

اتهام ویلهل، دوم از خاندان »رسیدگی به 

نی هوهن ولرن، امپراتور پیشین آلمان، مب

المللتی و بر نقع دمدو قوادد اخاقی بتین

 «ه مقام مقد  میاهدات

المللی رکه از فری بیندومه دیوان کی

« 3910دیوان کیفتری ستال »آن را این پس 

ستیون ژنتو نامی،( که به دنبتال کنوانمی

یری و منظور پیشربه 3910نوامبر  32مورخ 

مجتوز آن، مجازات تروریس، ایجتاد شتد و 

ر همان روز به کنوانسیون دیرری بود که د

ایتتن پتتس آن را از امضتتار رستتید رکتته 

نامی،( و هدف از می« 3910کنونسیون سال »

 رسیدگی به اتهام کستانی بتود»آن تشکیل 

کتته مرتکتتب یکتتی از جتترای، متتذکور در 
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شتریری و مجتازات تروریست، یون پیکنوانس

 (ه 3رمادو « شدندمی

ی المللتبینسومه دادگاههتای نظتامی 

 نورنبرگ و توکیوه 

دانتی، دو دادگتاو کته متی گونههمان

نخس ، بتردکس دادگاههتای ستوم، هیچرتاو 

تشکیل نشد، زیرا از ی  سو دول  هلند از 

اسنرداد ویلهل، دوم بته قتدرتهای منفت  

رر کنوانستیون خودداری کرد، و از سوی دی

راج  به تروریس، فقت  در شتور  3910ژنو 

اجرا صویب رسید ولی هیچرتاو بتهاول به ت

نیامده با این همه، در مورد تمام این در

دادگاهها ی  وجه مشنر  وجتود دارد و آن 

دل  تکوین آنهاس ، یینی رویدادهایی کته 

دهندو برای افکار دمومی غرب تکان ویژوبه

جنگ جهتانی اول کته    بودو اس :و دردنا

انیقتتاد دهدنامتته ورستتای انجامیتتد،  بتته

که موجب  3در مارسی 3915اکنبر  9سورقصد 

ژنو گردیتد، جنتگ  3910تصویب کنوانسیون 

جهتتانی دوم کتته ستتبب تشتتکیل دادگاههتتای 

نورنبرگ و توکیو شد، و سرانجام مناقشته 

یوگساوی که به تشکیل دادگاو متورد بحت  

                                                           

در این تاریخ ی  نفر از اهتالی صربستنان در مارستی  .1

فرانسه، الکساندر اول پادشتاو یوگستاوی و وزیتر امتور 

 خارجه فرانسه را ترور کرده 
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 گش هما در این نوشنار مننهی 

خود را به اي هاما اگر ممالیه مقایس

واقیاا تشتکیل شتد محتدود  دادگاههایی که

بینتتی، کتته زمینتته تشتتکیل کنتتی،، متتی

دادگاههای نتورنبرگ و توکیتو و دادگتاو 

دو  3952مورد بح ، کاماا منفاوت اس : در 

دادگاو اول را فاتحتان جنتگ جهتانی دوم 

ترسیس کردند تا کسانی را که اسیر آنتان 

کته امتروز ند محاکمه کنند، در  تالیبود

بته ترستیس دادگتاو دادو  مقامی که  کت،

المللتی یینتی شتورای امنیت  مرجیی بتین

ستتازمان ملتتل منحتتد استت  کتته نستتب  بتته 

بیشتنر شتخ  زو مناقشات یوگستاوی، امترو

روز در  گردد،  نی اگر هتراال  محسوب می

و اما در مورد منهمتان آن درگیرتر شود؛ 

 که همری آزاد هسننده گف  آیندو باید

همتته، بررستتی اساستتنامه بتتا ایتتن

هتای کنونی در مقایسه با اساسنامهگاوداد

 ویژوبتهدادگاههای میروف مقتدم بتر آن، 

دادگاههتتای نتتورنبرگ و توکیتتو و تحلیتتل 

دقی  آنچه اساسی اس ، جالب توجه خواهتد 

مسائل  قوقی بوده البنه طرح یا  ل تمام 

مسنل م نوشتنن  کند،که اساسنامه ممرح می

 کنابی اس ه 
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مستتائل اولتتی، در اینجتتا  طریتت بتته

نهایی که در پیچیدو تج یه یوگساوی و دول

اند، ممترح نخواهتد ننیجه آن بوجود آمدو

 شده

 آیندو، مستائل زیتر بته اتدر صفح .4

 فشردو بررسی خواهد شد: طوربهاخنصار و 

ت مبنای  قوقی ترسیس دادگتاو ربختا 

 اول( 

 او ربخا دوم( ت صا ی  دادگ

شکیات نهتادی دادگتاو  ت سازمان و ت

 ربخا سوم( 

سی میمتول در دادگتاو  ت آیتین دادر

 ربخا چهارم( 

 ت وسایل دفادی منه، ربخا پنج،( 

 ت مجازاتها ربخا شش،( 

 ت آیندو دادگاو ربخا هفن،(

 

1 

 مبنای حقوقی تأسيس دادگاه

 

دادگاو، ارگانی فردتی از شتورای  .5

منشور ملل  29موجب مادو امنی  اس  که به

منحد ترسیس یافنه اس ه بنتابراین، جتای 

گتاو از تیجب نخواهد بود کته ادضتای داد
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بینتی شتدو در امنیازها و مصونینهای پیا

ملتتل منحتتد  3912فوریتته  31کنوانستتیون 

هتای دادگتاو از برخوردار باشند و ه ینه

تامین شتود  بودجه دادی ستازمان متذکور 

 (ه12و  17رمواد 

این دادگاو به دنبتال اتختاذ  ترسیس

ادی، و نتتته براستتتا  یتتت  تصتتتمی، نهتتت

المللتی، یتادآور نحتوو کنوانسیونی بتین

تشکیل دادگاو توکیو اس ه دادگتاو اخیتر 

موجب دهدنامته بلکته بتر ااتر نی  نه به

« ادامیته ویتژو»تصمیمی یکجانبه، یینتی 

ای منفقین در ختاور فرماندهی دالی نیروه

آن تستلی، شتدن که منشتر دور، تشکیل شد 

و  3922ستتتپنامبر  2ژاپتتتن در تتتتاریخ 

 مسکو بوده 3952دسامبر  22کنفرانس 

 اودادگ آیین و روش ترسیس نهادی م ی 

 توانتدتشتکیل شتدو متی مرج  که اس  این

آنکه مقیدبته کار کنده بیشرو  بهدرنگ بي

 ط بهوو تشریفات مرب محدودینها، ال امها

ای سننی هکنوانسیونموجب ترسیس دادگاو به

شکات مربتوط بته تشتریفات  باشد ریینی م

برگ اری کنفرانس دیپلماتی ، کندی جریان 

ا یتا آن و فقدان ا نمالی موارد تصتتویبه

 کنندگان(هالحاقها و غیرو از سوی شرک 
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امر مان  از آن نیست  این  البنه .6

که اخنیار شورای امنی  برای ترسیس چنین 

ه منشور ارگانی، با توجه به صا ینهایی ک

ملل منحد برای آن تییین کردو اس ، مورد 

س ال قرار گیرده یکتی از  قوقتدانان در 

 دهد: مي این بارو چنین نظر

این اخنیار، بتا توجته بته وفتای  و »

تا  25که مواد  گونهاخنیارات شورا، آن

منشور ملل منحد تییین کتردو است ،  22

 « آشکارا خارج از  د اس ه

 

با نمی با این همه، به نظر رسد کته 

توجه بته متورد ختاص مناقشتات یوگستاوی 

بنوان در این صا ی  تردیتد کتترد، زیترا 

دینتی بته  فت  اي گونهمناقشات مذکور به

زند و با مي المللی لممهصلح و امنی  بین

توجه به اینکه در موقیینی قترار داریت، 

قربانیتتتان درگیریهتتتا رادتتت، از  کتتته

ندشدگان و مجرو ان و پکشنه گان( ستر ناه

زنند و با دنای  بته به صدها ه ار تن می

یهتتای داخلتتی تبتتدیل بتته اینکتته درگیر

گردد، به دقیدو ما المللی میمناقشات بین

شورای امنی     دارد برای توجیه ترستیس 

دادگاو، به فصل هفن، منشتور ملتل منحتد 
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بنابراین دبیرکل مح  است   اسنناد کند و

 بدانده که آن را شکلی از اقدام قهرآمی 

در این شرای  و با توجه بته اینکته 

 دادگاو بته موجتب تصتمی، شتورای امنیت 

ت  ففندترسیس یافنه اس ، کلیه دولنها مو

مماب  با اار  قوقی که باید بنابر مادو 

منشور به تصمیمات شورای امنی  نستب   22

ت اساسنامه و آاار  قتوقی ناشتی از  داد

 آن را بپذیرنده

ضو سازمان ملتل بنابراین، هر دول  د

باید با دادگاو همکتاری قضتایی الزم، از 

جمله در صورت اقنضا تسلی، اشتتخاص متورد 

از ایتن مقدمته  تیقیب، را میمتتول دارده

گردد که در مورد ختاص این ننیجه  اصل می

فاجیه یوگساوی، اگر دولنی اسنرداد منه، 

را موکول به شرای  مخنلفتی کنتد کته در 

شتدو است ، ایتن  بینيپیا قو  داخلی آن 

ت بته شترط  شرای  مان  از تسلیم، منه،

تت نخواهتد شتده خصوصتی   تقاضای دادگاو

منه، مورد نظر، از ممل  ال ام به تحویل 

الملل بتر  قتو  داخلتی و تفو   قو  بین

قیتتد و شتترطی در  بینتتيپیانیتت  از دتتدم 

اساستتنامه دادگتتاو در رابمتته بتتا  قتتو  

رداد تقاضتای استنداخلی کشوری که از آن 
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گردده این امتر بترخاف شدو اس ، ناشی می

ی استتت  کتتته در بستتتیاری از آن چیتتت 

المللتی در کنوانسیونهای  قو  کیفری بین

 شدو اس ه  بینيپیامورد اسنرداد 

رسد که هیچ چی  مان  از نظر می به .2

اجرای مسنقی، اساسنامه دادگاو، در نظام 

 قوقی داخلی دول دضو سازمان ملل نیست ، 

الملل را بدون ه  قو  بیندولنهایی کاما 

ش  بایتد بي کنندمي تشریفات پذیرش، قبول

در قتتوانین دتتادی یتتا قتتوانین اساستتی 

موازینی را مجرا دارند که بته موجتب آن 

اساسنامه دادگاو، آاتار  قتوقی ختود را 

بدون برخورد با اشکال خاصتی در سترزمین 

 آنان پدید آورده

مکرر  22در بلژی ، با توجه به مادو 

قادتدتاا بایتد مقامتات ذی  2قانون اساسی

رب  بنوانند ال امهای ناشی از اساسنامه 

دادگاو را مجترا دارنتد، امتا الزم است  

اساستتنامه متتذکور در روزنامتته رستتمی آن 

تا در مورد اتبا  بلژی  کشور مننشر شود 

 الردایه باشده نی  الزم

                                                           

 شرح زیر اس :قانون اساسی بلژی  به  22مادو  .7

ممکن اس  ادمال اخنیارات میینی را به موجتب میاهتدو، »

دمتومی  الملتلبینیا بر سب قانون، بته نهادهتای  قتو  

 «واگذار کرده
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در متتورد ستترزمین یوگستتاوی، گتت ارش 

 گونتهملل منحتد جتای هیچدبیرکل سازمان 

اجرای مستنقی، جترای، قابلی  تردیدی در 

بشردوستنانه قتراردادی و  المللبین قو  

این سترزمین اساسنامه در درفی مندرج در 

گذارده این قابلی  اجرا ا نماالا باقی نمی

 امری اس  آشکاره 

 

7 

صالحيت دادگاه

 الف. صالحيت ذاتی دادگاه

و بتتدین همچنانکتته گذشتت ، دادگتتا. 2

بته اتهتام »منظور ترسیس شتتدو است  تتا 

در ختتا   3993کستتانی کتته از ابنتتدای 

ل نقتع دمتدو  قتو  ووی ستاب  مست یوگسا

شتوند متي الملل بشردوستنانه قلمتدادبین

 (ه3رسیدگی کندرمادو 

الملتتتل نقتتتع دمتتتدو  قتتتو  بتتتین»

که در این مادو متورد نظتر « بشردوسنانه

دگتاو قرار گرفنه و موضو  صا ی  ذاتی دا

اس ، شامل جرایمی اس  که رویهرفنه جت ر 

جنایتتات جنرتتی و جنایتتات دلیتته بشتتری  

                                                           

. Ratione materiae. 
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هسننده با این همته، آنجتا کته ستخن از 

آیتد، ایتن فترر در آن مي جرای، به میان

مسننر اس  که  قوقی وجود دارد کته نقتع 

بیضی از قوادد و مقتررات آن جترم تلقتی 

شدو است ه بنتابراین، جتا دارد پتیا از 

حنتتوای جتترای،،  قتتوقی را کتته بررستتی م

 دادگاو باید مجرا دارد، مشخ  کنی،ه 

 

 . حقوق قابل اجرا در دادگاه:1

وفیفه دادگاو رسیدگی به جرایمتی  .2

استت  کتته در چتتارچوب مخاصتتمات مستتلحانه 

ارتکتتاب یافنتته استت ه بنتتابراین، بایتتد 

قواددی که مخصوصاا برای چنین موقیینهایی 

مخاصتمات شدو اس ، یینتی  قتو   بینيپیا

مسلحانه را اجتترا کنتده در ایتن  قتو ، 

دارد کته  دادگاو باید قوادتدی را مجترا

 گیردهنف  را دربرمیطرفین ذی

این  قو  فقت  در  تالنی کتاماا بته 

حانه اجتترا درمتتی آیتتد کتته جنتتگ مستتل

المللی در گرفنه باشد و فق  هنرتامی بین

شتود کته جنتگ جنبته مي بخشی از آن اجرا

ه در ننیجتته، بایتتد داخلتتی داشتتنه باشتتد

ابندا این مسرله روشتن شتود کته ماهیت  

مناقشاتی که در خا  یوگساوی و یوگستاوی 
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ساب  درگرفنه اس  و همچنان ادامه دارد، 

چیس ، تا بید از آن بدانی، آیا دادگتاو 

قو  مخاصتمات مستلحانه را  باید کلیته  

 اجرا کند یا فق  بخشی از آن راه

با  همین که این مسترله  تل شتد، و

الملل کته  قو  بینتوجه به تابیان جدید 

وجتود ههای یوگساوی ساب  بتبر روی خرابه

باید ببینی،  قوقی که دادگتاو اند، آمدو

باید اجرا کند تا چه می ان این تابیتان 

 دهده قو  را به ه، پیوند می جدید

 

 اول. ماهيت مخاصمات مسلحانه: 

یوگساوی را  3993مناقشاتی که از  .10

و اس ، گاو داخلی بودو و گتاو مناشی کرد

المللیه داخلی از آن جه  که نیروهای بین

مقابل ارتا ملتی اسلوونی و کروات را در 

دادو اس  پیا از اینکته یوگساوی قرار می

هتا و آاتار آن  کوم  بلرراد این تج یته

ضتتمنی، بتته رستتمی   طوربتتهرا، هتتر چنتتد 

از  بشناسده مناقشات باز ه، داخلی بتودو

آن جه  کته  کومت  ستارایوو را فقت  در 

مقابل چریکهای صترب و کتروات بوستنی ت 

دادو است ه بتا وجتود مي هرزو گوین قرار

، مناقشتتات متتذکور هنرتتامی جنبتته ایتتن
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المللی یاف  کته نیروهتای یت  دولت  بین

تج یه شدو در مقابل دولت  اصتلی یتا در 

مقابتتل دولتت  تج یتته شتتدو دیرتتری قتترار 

ه مناقشات داخلی موضتو  گرفنند، یا اینک

 دخالنهای خارجی واق  شده

آنکتته وارد ج ئیتتات ایتتن مستترله بتتی

ستیهای برربشوی، که ممکن اس  کار رابته 

طوالنی ت ه، در رویدادها و ه، در مستائل 

ذکتر همتین نکنته   قوقی ت بکشتاند، بته

وا تد اي هکنی، کته  نتی مناقشتاکنفا می

در آغاز داخلتی باشتد و بیتداا  ممکن اس 

المللی گردده چنین اس  کته در متورد ینب

در  که دول  رااي هتج یه ی  کشور، مناقش

دهتد، تتا مقابل بخا تج یه شدو قرار متی

یر  اصل نشتدو هنرامی که یکی از شرای  ز

 ای داخلی اس : اس ، مسلماا مناقشه

 ت دول ، تج یه را به رسمی  بشناسد؛ 

ت دول ، نیروی منخاص، را به رستمی  

 ؛ بشناسد

ت مناقشه موضو  دخالنهتای اساستی و 

 جدی خارجی قرار گیرد؛ 

المللتی ت شورای امنی ، خصیصته بتین

 مناقشه را به رسمی  بشناسده 

تتوان در مورد مناقشات یوگستاوی متی
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 مثاا دناصر واقیی زیر را ذکر کرد:

ت مجلس فتدرال یوگستاوی بتا تصتویب 

 3992آوریل  20قانون اساسی جدید خود در 

را کته منحصتراا « هوری فدرال یوگساویجم»

از جمهوریهای صرب و موننه نرر و تشتکیل 

ضتتمنی  طوربتتهشتتدو استت ، بوجتتود آورد و 

تج یه اسلوونی و کرواسی و بوسنی ت هرزو 

گوین و مقدونیه را به رسمی  شناخ ، هتر 

چند که دولت  جدیتد بته رستمی  شتناخنن 

های جدید را موکتول بته  تل چنتد جمهوری

 اقیماندو کردهمسرله ب

با  3992ژوئیه  31ت شورای امنی  در 

ت  تریید اینکه کلیته طرفهتا در بوستنی

با تیهتدات موففنتد ختو»گوین هرزو د را 

الملتتل بشردوستتنانه ناشتتی از  قتتو  بتتین

 3959اوت  32با کنوانستیون هتای  ویژوبه

ضو  طور ضمنی این مو، به«ژنو تمبی  دهند

ی کته در ارا به رسمی  شناخ  که مناقشته

یتتن ستترزمین در جریتتان استت  جنبتته ا

المللی دارد، زیرا کنوانسیونهای ژنو بین

مخاصتمه »گتردد کته فق  هنرامی اجرا متی

مسلحانه میان دو یا چنتد دضتو مستنقل و 

مشتنر   2رمتادو « آزاد منیاهد واق  شود

 ها(هبین کنوانسیون
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هایی اس  کته نشتان ا فق  نمونهاینه

د با صرا   دمتل دهد اگر دادگاو بخواهمی

کند و به تصدیقهای کلتی و متوج  اکنفتا 

نورزد، باید برای هر جرمی که در دادگاو 

شود دقیقاا ببیند در چتته تتاریخی مي ممرح

اتفا  افنادو اس  تا بنواند مشتخ  کنتد 

ت  در آن زمان ماهی  مناقشته چته بتودو

تت و در  المللتیداخلی بودو اس  یا بتین

اجترا درآیتده ننیجه چه قانونی باید به 

آیا تمام  قو  مخاصمات مسلحانه یا فقت  

 بخشی از آن باید اجرا شود؟ 

در متورد استناد  ویژوبتهاین بررسی 

ضرورت دارد، لیکن در دتور « جنای  جنری»

خواهی، دیتد کتته در متورد جنایت  دلیته 

بشری ، مسرله  تای  آن درجته از اهمیت  

 نیس ه

کمیستتیون کارشناستتانی کتته بنتتا بتته 

ورای امنیتت  از طتترف دبیرکتتل تقاضتتای شتت

قتع تییین گردیدو اس  تا دربارو موارد ن

الملتتل کنوانستتیونهای ژنتتو و  قتتو  بتتین

بشردوسنانه که در یوگساوی تحقت  یافنته 

گ ارش تهیه کند، ز م  رستیدگی بته ایتن 

همتته فرایتت  را بتته ختتود نتتدادو استت ه 

کمیستتیون متتذکور پتتس از ا تتراز کثتترت 
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د بتترای رهتتایی کتته بایتتمییارهتتا و من ی

مورد توجته گ هتایتوصی  مناقشه ونتاگون 

کتتوری را کتته از او  گتترو قتترار گیتترد،

ز کنتد، بتا یت  خواسنه بودند با دس  با

طور کنتد؛ یینتی بتهضربه شمشیر پتارو می

مجمتو   قتو  »گیترد کته خاصه ننیجه متی

مجمتتو  »در متتورد « مخاصتتمات مستتلحانه

قابل اجراس ه « مخاصمات مسلحانه یوگساوی

 نویسد: ن میون در این مورد چنیکمیسی

با این همه، کمیسیون مینقد است  بتا »

توجه بته طبییت  و پیچیتدگی مخاصتتمات 

بح  و با توجه به کثترت مسلحانه مورد 

هتتایی کتته طرفهتتای درگیتتر توافقنامتته

ل بشردوستنانه بتین ختود دربارو مستائ

اند، مسل، است  کته قوادتد منیقد کردو

مستلحانه خاصمات قابل ادمال در مورد م

ن در متورد مجمتو  تواالمللی را میبین

ای که در خا  یوگساوی مخاصمات مسلحانه

 «ساب  جریان یافنه اس ، مجرا دانس ه

 

س   آنچه را  قو  در قلمرو دق  از د

یابتده بشتری  بتاز متیدهد، در دتال، می

کمیستتیون بتتا پرهیتت  از ورود در ریتت و 

 کاریها، دس  ک، این شایسنری را داش  که
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بتتا مایتت، ستتاخنن شتترای  ادمتتال  قتتو  

 بشردوسنانه، در پیشرف  آن بکوشده

 

 دوم. حقوق پيونددهنده دولتهای ذی نفع:

ادمالی کته دادگتاو بایتد متورد  .11

رسیدگی قرار دهد، گاو در یوگساوی وقتو  

یافنه اس  و گاو در قلمرو یت  یتا چنتد 

مهتتوری فتتدرال دولنتتی کتته از تج یتته ج

انتده ایتن دولنهتا ویوگساوی بوجود آمتد

دبارتنتتد از: جمهتتوری فتتدرال یوگستتاوی 

رصربستتنان و موننتته نرتترو(، استتلوونی، 

کرواسی، بوسنی ت هرزو گتوین و مقدونیته 

رفرر ارتکاب جرم در سترزمین اخیتر فیتاا 

مننفی اس ، زیرا تاکنون مقدونیته موفت  

 شدو اس  از مناقشه برکنار بماند(ه

وگساوی که جرم در سرزمین یهنرامی .17

بتته وقتتو  پیوستتنه باشتتد، مستتلماا تتتاب  

  که یوگساوی را به ه، مجموده قواددی اس

دهده در مورد  اضر، ایتن کشتور پیوند می

بشردوسنانه با چندین اب ار و سند  قوقی 

گتتردد: کنوانستتیون راجتت  بتته متترتب  متتی

شنار دستنه »پیشریری و مجازات جنایت   ک

ینجا رکه در ا 3958دسامبر  9مصوب « جمیی

یتاد « نوانسیون ژنوستیدک»از آن به نام 
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 3925مته  35کنتی،(، کنوانستیون الهته می

راج  به  مای  از اموال فرهنری رکته در 

« 3925کنوانستتیون »اینجا از آن به نتام 

اوت  32کنتی،(، چهتار کنوانستیون مي یاد

ژنو راج  بته  مایت  از قربانیتان  3959

ن کنوانستیو»را  جنگ رکه از این پس آنها

نتامی،(، دو پروتکتل متی« ژنتو 3959های 

های ملح  به کنوانسیون 3900ژوئن  8ب مصو

پرتکل »س آنها را ژنو رکه از این پ 3959

 37نتامی،( و کنوانستیون می« های الحاقی

سازمان ملل دربارو تحری، یا  3983آوریل 

تحدید کتاربرد برختی از ستا های کاستی  

ری که دارای آاار جرا   آور شدید یا آاا

گتردد رکته یرنظامی نی  میمنوجه اشخاص غ

 3983کنوانستتتیون »از ایتتتن پتتتس آن را 

 نامی،(همی« سازمان ملل

جمهتتوری کتته جتترم در ستترزمین هنرتتامی

همتین  یابد نی فدرال یوگساوی ارتکاب می

شتتود، زیتترا مسنندات به اجرا گذاردو متتی

 3992آوریتل  20این دول  جدید در تاریخ 

دول  ساب  « اسنمرار»که  ترکید کردو اس 

کلیتته »کنتتد و متتي یوگستتاوی را تضتتمین

داتی را کتته آن دولتت  در قلمتترو تیهتت

دهتدو گرفنته است  دقیقتاا المللی بتهبین
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در بیانیه مذکور فیل ]« ردای  خواهد کرد

است ، ولتتی مسنقبل و قمیی  صی هجمله به 

 ه[آن را باید شرطی تلقی کرد

 در که این ادمال و جترای،هنرامی .13

هتای جدیتد بته یکی دیرتر از جمهوریخا  

تتوان گفت  همتوارو پیوندند، متیمي وقو 

همان قاددو را باید اجرا کرد، زیترا در 

اوت  21اینجا قوادد مقرر در کنوانستیون 

ه جانشتتینی دولنهتتا ویتتن راجتت  بتت 3908

خصوص میاهدات  اک، اس  کته بنتد الت  در

را در صتورت آن، اصتل استنمرار  15مادو 

 داردهدولنها مقرر میتج یه 

ظتر داشت  کته با این همه، باید در ن

آوریتتل  28تتاریخ اگر این کنوانسیون در 

یوگساوی قترار گرفنته،  مورد تصویب 3987

اجرایی نیافنه و این اددا که هنوز قدرت 

مرستوم و اي وآن، قادتد 15بند ال  مادو 

میمول اس ، چندان مستل، نیست ، مخصوصتاا 

ی تصویب کنوانستیون وقنی که امور مقدمات

الیادو شدیدی را که هنرتتام بحثهای فو  و

 تصویب آن روی داد، در نظر آوری،ه

در دمل، اسلوونی و کرواسی و بوستنی 

، «ادامیته جانشتینی»ت هترزو گتوین بتا 

ژنو و  3959های منیاهد کنوانسیونطرفهای 



   772 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

پروتکل های الحاقی آن قرار گرفنند ربته 

 13مه و  33 مار ، 22ترتیب در تاریخهای 

( و همچنانکتتته در مجلتتته 3992بر دستتتام

هتا المللی صلیب سرخ، که این ادامیتهبین

ی هاهمیتدر آن درج گردیدو، آمدو اس  ادا

تتا روز « المللیبر طب  رویه بین»م بور 

ژوئتن  22ترتیب سنقال این جمهوریها ربها

( دمتت  3992متتار   2و  3993اکنبتتر  8و 

دقیقاا « رویه»ین گردده باری، ابماسب  می

 3908کنوانسیون  21همان اس  که در مادو 

لتوح »از اصتل وین در مورد دولنهایی که 

و مقترر شتد کننتداسنفادو متی« نانوشنه

دهتد کته اس ه این مینی به خوبی نشان می

، در متتتورد 15متتتادو  3بتتترخاف بنتتتد 

هتتای جدیتتد مستترله استتنمرار و جمهتتوری

ان فق  جانشینی خودبخودی ممرح نیس ه این

در مواردی از نظتر  قتوقی بته یوگستاوی 

یابند که خود الحتا  بته آن را مي پیوند

ادام کنند رننیجه  اصل از زمتتان قبتول( 

یا ختود را جانشتین آن بداننتتد رننیجته 

 اصل از زمان ایجاب یینی از بدو اسنقال 

 دول  جانشین شوندو(ه

م بنابراین، وقنی دادگاو در مقتا .14

                                                           

. یینی تیهدی قبلی برایشان بار نیس ه 
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المللتی یا آن قاددو بتتین آن اس  که این

را در مورد منهمی ادمال کنتد، بایتد در 

هر مورد تحقی  نماید کتته آیتتا در لحظته 

ارتکاب جرم، قاددو مذکور در سرزمینی که 

این جرم در آن ارتکاب یافنته است ، بتا 

سائل جانشتینی دولنهتا ادمتتال توجه به م

 گردد یا خیرهمی

یتتادآوری کنتتی، کتته در بستتیاری از 

ای سلماا این امتر بیشتنر مسترلهارد، ممو

نظری اس  تتا دملتی، زیترا قوادتدی کته 

باا قوادتدی  دادگاو باید ادمال کنتد غال

کاماا ابندایی درخصوص ادمال آدمتی است ؛ 

قواددی که نقع آنها در  قو  کیفری تمام 

دولنها، و از جمله سترزمین متتورد نظتر، 

جرم شناخنه شدو اس ه بنابراین، ا نمتاالا 

دی اس  کته دادگتاو بتا فقتدان کمنر مور

قاددو مواجه گردده این امتر از آن نظتر 

نماید که دولنهتای جدیتد بتا مي  نمی تر

نشان دادن تمایل خود براینکه به من لته 

ه دولتت  شتتناخنه شتتوند و جتت ر جامیتت

ستا  ضتمنی ا طوربتهالمللتی باشتند، بین

بینتی شتدو قوادد مرسوم را که جرای، پیا

ر آن پایه بنا شدو بدر اساسنامه دادگاو 

انده و چنین اس  بته طریت  اس ، پذیرفنه
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اولی از همان زمانی که این دولنها وارد 

سازمان ملل شدو و بنابراین نه فق   قو  

وادتد مندرج در منشور ملل منحد، بلکته ق

گردد، مي ه از آن ناشیای را نی  کگسنردو

 انده قبول کردو

 

 ی جرايم:ا. محتو7

یل امر، جرای، متورد ما برای تسه .15

نظر را به جرای، مربوط به جنایات جنرتی 

و جرای، مربوط به جنایات دلیه بشری  به 

 کنی،ه مي مینای وسی  آن تقسی،

 

 اول. جنايات جنگی:

اساسنامه، دادگاو را  1و  2مواد  .16

نقتع دمتدو »ن بته سازد که منهمامي مکل 

و نیت  « ژنتو 3959های مقررات کنوانسیون

وانین و مقررات یتا آداب و رستوم نقع ق»

مال« جنگ میمتوالا  را مجازات کنده این اد

 شوندهتوصی  می« جنایات جنری»

 قو  مخاصمات مسلحانه، مجازات نقتع 

مقتتررات متتذکور را بتته ادمتتالی کتته در 

المللتی روی رچوب مناقشه مستلحانه بینچا

کنتتده نقتتع چنتتد دادو باشتتد، محتتدود متتی

  مناقشتته صتتاا در یتتکتته مخصواي وقادتتد
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یترد گمتي المللتی صتورتمسلحانه غیتربین

المللی قرار هیچراو صریحاا ج ر جرای، بین

مشتنر  بتین چهتار  1نررفنه اس  رمتتادو 

کنوانسیون  39ژنو، مادو  3959کنوانسیون 

الهتته و دو پروتکتتل الحتتاقی ایتتن  3925

 (ه3900کنوانسیون مصوب 

منتدرج در  شاید اددا شود که جترای،

ژنتو و  3959های نوانستیونشروط پایانی ک

الهه ررجو  به شمارو  3925نی  کنوانسیون 

همین مقاله( به ترتیب  اک، بر متادو  27

متذکور هستتنند، ولتی  39مشنر  و مادو  1

این اسندالل مخال  این واقیی  اس  که دو 

ایتن پروتکل الحاقی که قوادد منتدرج در 

کنند، شامل دو مادو را تکرار و تکمیل می

خصوص جرم شناخنن نقع مقرراتی در گونههیچ

مقررات پروتکل نیسننده سکوت پروتکل دوم 

کند در در این بارو این نظر را تریید می

های اندیشه دولنهتای منیاهتد کنوانستیون

هه، مقررات ال 3925ژنو و کنوانسیون  3959

ها در مورد مقتررات ج ایی این کنوانسیون

 ناقشات داخلی قابل ادمالج ئی  اک، بر م

گرنتته میلتتوم نیستت  چتترا در دو نیستت ، و

انتده پروتکل به آن مجتدداا اشتارو نکردو

که ش ، این نظر تنها ی  فرر سادو اس  بی
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 شودهاز سکوت دو پروتکل اسننباط می

شدو برای  بینيپیااگر مجازاتهای  .12

موارد نقع  قو  مخاصتمات مستلحانه، بته 

رتکابی در یت  مناقشته مستلحانه ادمال ا

گتتردد، بنتتابراین مللتتی محتتدود میالبین

تواند کسی را که در جنری بته دادگاو نمی

مینای اخ  کلمه مرتکب جنایت  شتدو است  

د، مرر آنکته جنایت  تیقیب یا مجازات کن

مناقشته ارتکتاب « المللتیبین»در مر له 

 یافنه باشده

بنابراین، دادگاو باید ا تراز کنتد 

کتته آیتتا در زمتتان وقتتو  جتترم، براستتا  

گفنه، مناقشته متورد بحت  های پیادیدگاه

ی بودو اس  یا نه ررجو  المللبینمناقشه 

 همین مقاله(ه 37به شمارو 

ش  مسرله تتا  تدودی با این همه، بی

کند، زیرا مي خود را  ف « آکادمی »جنبه 

به فرر اینکه جنای  جنری به سب خصوصتی  

جنایتت  »داخلتتی مناقشتته، از نظتتر صتتوری 

ان لحاظ کته دلیته نباشد، لیکن بد« جنری

افراد غیرنظامی ارتکاب یافنه است ، بته 

 ک، جنایت  دلیته  ا نمال زیاد غالباا در

 (ه21ررجو  به بند  شودبشری  شناخنه می

 یجرایمی که دادگاو بدانها رسیدگ. 12
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شوند: دستتنه کند به چهار دسنه تقسی، میمي

 27ستتنند کتته در متتادو اول جرایمتتی ه

دبارتنتتد  نتتی شتتدو وبیاساستتنامه پتتیا

کنوانستیونهای ای کته در جرای، دمدو»از:

ایتن متادو «ه انتدبینی شدوژنو پیا 3959

تقریباا کلمه به کلمه هر ی  از جرای، مه، 

مذکور در مقررات نهایی چهار کنوانستیون 

 317، 23، 27رمواد  ژنو را دربردارد 3959

 (ه350و 

 1دستتنه دوم، بتته موجتتب متتادو  .12

نقع قتوانین و »از اساسنامه، دبارت اس  

تحت  ایتن « مقررات یا آداب و رسوم جنتگ

چهتار جترم کاستی   قتو  کیفتری  توصی ،

المللی، ی  جرم جدید و تیدادی جرای، بین

نامشتتخ  وجتتود دارنتتد کتته متتا آنهتتا را 

 کنی،:گانه بررسی میجدا

 ت جرای، کاسی  دبارتند از: 3 .70

دلیتتل شتتهرها و بتتي تخریتتب»اوله 

هایی که توجیته اد ویرانیروسناها یا ایج

 ت ب(ه  1رمادو « نظامی ندارد

ت ب  2این جرم در واق  تکرار مادو 

المللتتی اساستتنامه دادگتتاو نظتتامی بتتین

 نورنبرگ اس ه

 مله به شتهرها و روستناها و »دومه 
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دفا ، یا بمباران بي مساکن و ساخنمانهای

ت  1آنها، به هر وسیله که باشد رمتادو 

همان ممنودی  مصتر ی ج(ه این جرم تکرار 

مقتررات الحتاقی بته  22اس  که در مادو 

الهته  3970اکنبتر  38چهارمین کنوانسیون 

دربارو قوانین و آداب و رسوم جنگ زمینی 

 «مقتتررات الهتته»رکتته از ایتتن پتتس آن را 

نامی،( آمدو اس  و از نظر صوری شتامل مي

با این همه، جرم  1های نیس تازوهیچ جرم 

اساسنامه مورد بحت  تتا بینی شدو در پیا

 د زیادی با جرم مذکور در دو ج ر ال  و 

پروتکتل الحتاقی مصتوب  82مادو  1د بند 

 5منمب  اس ه 3900

سومه مصادرو، تخریب یتا وارد کتردن 

خسارت دمدی به بناهتای ختاص متذهبی یتا 

بناهای خیریه یا فرهنری یا ختتاص مقاصتد 

هنری، دلمی یا بناهای تاریخی یتا آاتار 

رمادو  آااری که جنبه دلمی دارندهنری و 

                                                           

 مله به شتهرها و روستناها و مستاکن یتا : »22مادو  .3

ای که هر وسیله ران آنها، بهدفا  یا بمبابي ساخنمانهای

 «هباشد ممنو  اس 

ادمال زیر در  ک، جرای، مه، مذکور : »82مادو  1بند  .2

 گردد: مي در پروتکل  اضر محسوب

 ال ه  مله به مجام  غیرنظامی یا افراد غیرنظامی؛

 رههه(

 دفا  یا نوا ی غیرنظامی؛ بي ده  مله به محلهای

 رههه(«
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 ت ب(ه 1

مادو   20این جترم کته متنن آن بته 

بسیار ن دی  اس  ک، و بتیا  2مقررات الهه

کنوانسیون الهه  28با جرم مذکور در مادو 

اما از مقررات  2،ممابق  دارد 3925مصوب 

تتر پروتکل الحتاقی موست  82مادو  5بند 

فق   مله بته  82اس ، زیرا مقررات مادو 

که به موجتب مقرراتتی »اموال فرهنری را 

 جترم« ویژو تح   مای  خاصی قرار دارنتد

 شناسدهمي

چهتتارمه غتتارت امتتوال دمتتومی یتتا 

 ت و(ه  1خصوصیرمادو 

س  کته  این منن، تکرار جرم دیرری ا

اساسنامه دادگاو نظامی  2ادو در بند ب م

 المللی نورنبرگ آمدو اس ه بین

جترم بینتی، کته چهتار بنابراین، می

ا جترای،  قتو  بتر ماهیت  مذکور از نظت

 المللی موضوده ممابق  داردهکیفری بین

                                                           

و بمبارانهتتا بایتتد تمتتام  هتتاودر محاصتتر:»20متتادو  .2

اقدامات الزم صورت گیرد تا  نتی المقتدور بناهتای ختاص 

اجرای مراس، مذهبی یا بناهای وق  مقاصد هنری و دلمی و 

ی خیریته و نیت  بناهتای تتاریخی و محتل تجمت  هاهم سس

بیماران یا مجرو ان آسیبی نبیند، به شرط آنکه محلهتای 

 «هصاص نیافنه باشدمذکور ضمناا برای مقاصد نظامی اخن

کستانی را »کند: دولنهای منیاهد را مل م می 28دو ما .6

که مرتکب جرای، مندرج دراین کنوانسیون شوند یا دستنور 

 مجازات کننده« ارتکاب آنها را بدهند
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ت 1ت جرم جدید مذکور در مادو 2 .71

ال  اساسنامه دادگاو متورد بحت  دبتارت 

بکار بردن سا های سمی یا ستایر »اس  از 

د درد و ستتا هایی کتته بتته منظتتور ایجتتا

این جترم «ه اندرنجهای بیهودو ساخنه شدو

نودینهتتای متتذکور در استتناد زیتتر بتتا مم

 ممابق  دارد:

صوب   30ت از طرفی، با پروتکل ژنو م

دربارو منت  کتاربرد گازهتای  3922ژوئن 

کننتدو یتا ستمی یتا مشتابه آنهتا و خفه

ستتا های میکروبتتی در جنتتگ، و نیتت  بتتا 

ژانویه  31مقررات کنوانسیون پاریس مورخ 

 دربارو من  سا های شیمیاییه 3991

یرر، با بیضی از مقتررات ت از طرف د

 هایی کتته بادتت  دردهتتای مربتتوط بتته ستتا

مقدمه ادامیه ستن  5شوند ربند بیهودو می

منظتور منت  کتار به 3828پنرزبورگ مورخ 

های پرتابی در زمان جنتگ، بیضی از گلوله

، بند 3970مقررات الهه مصوب  هتت 21مادو 

 1پروتکتل اول الحتاقی، بنتد  12مادو  1

 3983ون سازمان ملل مصتوب مقدمه کنوانسی

پروتکتتل دوم همتتین  2متتادو  2و بنتتد 

 کنوانسیون(ه

هتا با این همتته، نقتع ایتن ممنودیت 
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ت 2هیچراو جرم شناخنه نشدو بوده فق  بند 

نویس قانون جرای، دلیه صلح پیا 22ج مادو 

الملتل امنی  بشری که کمیسیون  قو  بین و

 «کاربرد سا های ممنوده»تدوین کردو بود، 

را جرم شناخنه بود، اما ایتتن متنن قتوت 

اجرایی نیاف  و نی  صرا ناا بتته کتاربرد 

 سا هایی که موجب درد و رنجهای بیهتودو»

 گرددهنمي مربوط« شوندمي

مورد متذکور در  قتو   جرم نشناخنن 

الملل موضوده زادو تصادف نیست : بته بین

 – 3905هنرام کنفرانس دیپلماتیت  ژنتو ر

ن پروتکتل الحتاقی بته دوی( که به ت3900

ژنو پرداخ ، بستیاری  3959های کنوانسیون

از دولنها از پیشنهادی  مای  کردند کته 

 در آن کتتاربرد ستتا هایی کتته بتته موجتتب

 اند جرمقوانین موضوده ممنو  شناخنه شدو

شده اما این پیشنهاد مورد ب رگی تلقی می

تصویب قرار نررف ، زیرا برای تصویب شدن 

الزم بتتود و پیشتتنهاد  آن دو ستتوم آرار

 مذکور ی  رأی ک، آورده 

« جنبتته منرقتتی»بنتتابراین، بایتتد 

اساسنامه دادگاو مورد بحت  را پتذیرف ، 

زیرا دبیرکتل ستازمان ملتل رستیدگی بته 

ستنه کته ادمالی را در صا ی  دادگاو دان
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المللتی جترم هیچراو در  قو  کیفری بتین

 شناخنه نشدو بودو اس ه

باقی اس  که  از طرفی، جای این پرسا

منن متذکور  مرمور تتدوین  آیا کمیسیون 

با این کار منوجه این مینی بودو اس  که 

ملل بشردوستنانه الخود در بنای  قو  بین

کنتد یتا نته؟ مفستر سنگ دظیمی نصتب متی

کنتتد،  اساستتنامه  تت  دارد در آن تردیتتد

انتد  قتوقی را رسد خواسنهنظر میزیرا به

قتتوقی درفتی کند به  مي که دادگاو ادمال

هتیچ دملتی »محدود سازند که طب  قادتدو 

قابتل  0«جرم نیس  مرر بته موجتب قتانون

ادنرار نباشده گ ارش دبیرکل بتدین شترح 

 اس : 

هتیچ »کل، ادمتال اصتل به دقیدو دبیر»

« دملی جرم نیس  مرتر بته  کت، قتانون

المللتتی ادگتتاو بیناقنضتتا دارد کتته د

الملتل بشردوستنانه را قوادد  قو  بین

بتدون کتوچکنرین تردیتدی ج ئتی از که 

رترکیتد «  قو  درفی اس  ادمال نمایده

                                                           

شود مرر نمي هیج دملی جرم نیس  و هیچ مجازاتی مقرر» .2

 ویژوهبالملل اس  که ، ی  قاددو  قو  بین«به  ک، قانون

منشتور ملتل  32ادامیه جهانی  قو  بشر و مادو  33مادو 

منحد راج  به  قتو  متدنی و سیاستی، آن را بته رستمی  

 شناخنه اس ه
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 از ماس (ه

 

یاف  شود کته اي وباید گف  اگر قادد

جنبه درفی آن محل تردیتد باشتتد، همانتا 

جتترم دانستتنن کتتاربرد ستتا های ستتمی یتتا 

ستتا هایی استت  کتته موجتتب درد و رنجهتتای 

 گونهیا از آن هیچشوند، زیرا پمي بیهودو

بتارو ای یا قضایی در ایتندهدنامه سابقه

شود، بلکه بتردکس پتان دو ستال نمي یاف 

پیا بیضتی از دولنهتا پیشتنهادی را کته 

موضو  آن وض  منت  کتاربرد ایتن ستا ها 

ای  قتو  انتد  و ایتن بتتربود، رد کتردو

و المللی م نن، اس  که در پرتتکیفری بین

بینی این اساسنامه مورد بح  از طری  پیا

قباا فاقد آن بودو اس ،  جازات کهجرم و م

 گرددهغنی می

ماند که ادمال این این مسرله باقی می

کیفر در مورد ادمالی که پتتیا از تصتویب 

اساسنامه مذکور از طرف شورای امنی  روی 

دادو اس ، بته ستبب دمت  بماستب  نشتدن 

قوانین ج ایی ممکن اس  اشکالهایی ایجاد 

ارتکابی  کند، مرر اینکه گفنه شود ادمال

به موجب اصول کلی  قو  که متتورد قبتتول »

در زمان ارتکاب نی  جترم « س تمام ملنها
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میثتا   قتو   32متادو  2اند ربنتد بودو

در مورد  ویژوبهمدنی و سیاسی(ه این  ک، 

یوگساوی صاد  اس ، زیرا به هنرتام بحت  

دربتتارو جتترای، مهتت، منتتدرج در نخستتنین 

شناخنن  پروتکل، به پیشنهاد مبنی بر جرم

کاربرد سا های ممنودته رأی موافت  دادو 

 بودو اس ه

  ت جرای، نامشخ  از این واقییت1 .77

دارد: مقترر متی 1شود کته متادو مي ناشی

موارد نقع قوانین و مقررات یتا آداب و »

 مرتکبتان دارد  ت  که دادگاو« رسوم جنگ

 آنکه محدود بتهبی » کند، مجازات را آنها

در ]ی، زیتر است : آنها باشد، شامل جترا

اینجا سیاهه جرایمی که پیشتنر نقتل شتد 

 رترکید از ماس (ه « [آوردو شدو اس 

 توانتد بتهمي که دادگاو سایر جرایمی

کدامها هسنند؟ این مورد  کند رسیدگی آنها

منحصتر بته « جنرتیجناینهتای »به دنوان 

ای اس  که سیاهه آنهتا جرای، دمدو»دیرر 

لحاقی آمتدو نخسنین پروتکل ا 82در مادو 

اساستنامه متورد بحت  قیتد  1و در مادو 

هتدف، بتي نشدو اس ، به این شترح:  ملته

 ملتته بتته ستتاخنمانهای  تتاوی نیروهتتای 
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خمرنا ،  ملته بته اشخاصتی کته  [مواد]

 توان جنریدن ندارند و غیروه

آیا این بدان میناس  که نقتع ستایر 

ه یچ متوردی  قو  مخاصتمات مستلحانه در 

شود؟ پاسخ مثبت  ب نمیمحسو« جنای  جنری»

افراط  از باید که قلمروی به این پرسا در

شراهی بحثهتای یا طلبی من و در  دوری دان

ین اسا  ش  مبال ه آمی  اس ه برابي جس ،

المللی نورنبرگ بین بود که دادگاو نظامی

را جرای، جنری شتناخ ، « قوادد الهه»نقع 

ین قوادد به جترم که در هیچ جای ا الیدر

ای نشدو بود   ال آنکته آنها اشارو بودن

د گذشتنه، ایتن راو  تل را توجیته دملکر

 کردو اس همی

 

 دوم. جنايات عليه بشريت:

کشتنار »دو دسنه آخر جرای، شامل  .73

جنایتات دلیته »یا ژنوسید و « دسنه جمیی

 اس  که صرا ناا ذکر شدو اس ه« بشری 

بتتردکس جنایتتات جنرتتی رمتتذکور در 

همین مقاله(، در  قو   30و  32ی هاوشمار

الملل دمومی میاصر کشنار دسنه جمیتی بین

                                                           

. رود در بکارگیری این کلمه رتصور میforces در منن )

 اصلی اشنباهی روی دادو باشده
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و جنایات دلیه بشری  با وقو  ی  مناقشه 

مسلحانه مربوط نشدو اس ، چه این مناقشه 

المللی باشد یا نباشده با این همته، بین

رود و اساسنامه این همه دور نمتی 2مادو 

دایرو ادمتال جناینهتای ضدبشتری را بته 

در جریتتان یتت  مناقشتته »ادمتتالی کتته 

ستازد، مي  ، محدودروی دادو اس« مسلحانه

ه این مناقشته ممکتن کند کلیکن تصریح می

داشتنه « المللی یا داخلتیجنبه بین»اس  

 باشده

در متتورد یوگستتاوی، محتتدود کتتردن 

مجازات جناینهای ضدبشری بته متنن و جتو 

مناقشه مستلحانه نبایتد بنوانتد چنتدان 

طرف دادگاو شتود،  مان  ادمال مجازات از

مالی که در مقابل دادگتاو زیرا بیشنر اد

گردد ا نماالا به مناسب  مناقشتات ممرح می

مسلحانه یا در چتارچوب آن وقتتو  یافنته 

 اس ه

« کشنار دسنه جمیتی»نجا که به  تا آ

(، اساستنامه جترم را 5مربوط اس  رمادو 

کنتد و نمي به وجود منن و جوی خاص مشروط

وانستیون کشتنار دستنه این منمب  بتا کن
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صترف نظتر از  که آن را، اس  3958جمیی 

ن کشتنار دستنه جمیتی منن و جوی که در آ

 شناسدهمي وقو  یافنه اس ، جرم

شود که بیضتی مي از این موضو  ننیجه

 چتارچوب کته دررفنارها، بته ایتن جهت  

 ارتکتتاب المللتتیبتتین مستتلحانه مخاصتتمه

را توان آنهتا نمي بنابراین و اندهنیافن

مضتی  آن  ک، جرای، جنری بته مینتای  در

تت اگتر  تلقی کرد، ممکن اس  در دین  ال

 ها نی  باشندمنمب  با یکی از این توصی 

جترای، دلیته  یتاجمیی ت ج ر کشنار دسنه

ایتتن  29گیرنتتده در شتتمارو بشتتری  قتترار

 مقاله خواهی، دید که همیشه چنین نیس ه

د بیشتنر جرم را با ورواکنون این دو 

 کنی،هج ئیات آنها بررسی می در

ستومین دستنه « کشنار دسنه جمیی» .74

 5شتتدو در متتادو  بینتتيپیااز جتترای، 

 اساسنامه دادگتاو متورد بحت  را تشتکیل

دهده این مادو تقریباا تکرار کلمه بته مي

 1و  2کلمتته دبتتارتی استت  کتته در متتواد 

بته پیشتریری و مجتازات کنوانسیون راجت 

 3958دستتامبر  9جنای  کشنار دسنه جمیتی 

                                                           

.  برای ممالیه بیشنر در زمینه این کنوانسیون ر ه دکنر

، 33، مجلته  قتوقی، ش «کشتنار جمیتی»ی اردبیلی:محمددل

 ه03-11، ص  3128زمسنان  –پایی  
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 آمدو اس ه

سرانجام، چهارمین دسنه از جرای،  .75

جنایات »اساسنامه شامل  2مذکور در مادو 

ضتد جمیینهتای  »کته  است « دلیه بشتری 

کاب یافنته  غیرنظامی، از هر قبیتل، ارت

این جرای، از ی  سو دبارتنتد از «ه باشد

شکنجه اشخاص بتته دلتل سیاستی، نتژادی و 

قنتتل باستتب  »ر متتذهبی، و از ستتوی دیرتت

، «داریبردو»، «جمییکشنار دسنه»، «تصمی،

« هن  نتامو »، «شکنجه»، « بس»، «تبیید»

 «هدیرر ادمال ضدبشری»و 

مادو   2این متادو، مقتررات بنتد ج 

المللتتی بتتیناساستتنامه دادگتتاو نظتتامی 

نتتورنبرگ را کتته دبتتارات آن کتت، و بتتیا 

اساستنامه دادگتاو  2ادو تکرار بند ج متت

مللی توکیو اس ، با ت ییرات النظامی بین

ج ئی الزم، نقل کردو اس ه در اینجا  تبس 

و شکنجه و هن  نتامو  کته در اساستنامه 

دادگاههای نورنبرگ و توکیو تصریح نشتدو 

 بود، اف ودو شدو اس ه

                                                           

.  برای کسب اطادات بیشنر در این خصوص ر ه دکنتر رضتا

، مجلته تحقیقتات «انسانی  و جترای، دلیته آن»نوربها: 

؛ 227-273، صت  02تابستنان  -03، پایی  33-32 قوقی، ش 

و جنایتات دلیته جنایتات جنتگ »دکنر محمددلی اردبیلی: 

، زمستنان 0رترجمه و تلختی (، مجلته  قتوقی، ش « بشری 

 ه222-270، ص  3132



  المللي كيفريدادگاه بين...  722 

رات ذکر چند نکنه را ضتروری این مقر

 نماید: می

اساسنامه متورد بحت ،  2مادو  ت3 .76

 را تا  تد« بشری ضدجنای  »دامنه مفهوم 

دهد، اما این امر در مستیر زیادی بس  می

 تحولی  قوقی صورت گرفنه اس ه

در دادگاو نورنبرگ، اگر نه از متنن 

کت، از اساستنامه آن، دست  2بند ج مادو 

که وجته مشخصته  آمدن برمیکیفرخواس  چنی

جنایات ضدبشری موردنظر با توجه به هتدف 

 ستتی، نتتژادی یتتا متتذهبی آنهتتا مشتتخ سیا

نویس پیا 2مادو  33و  37گردده بندهای می

قانون جنایات دلیه صلح و امنی  بشری که 

آن را  3925در  الملتلبینکمیسیون  قتو  

گ ارش  32مادو  5تدوین نمودو و نی  بند 

در  3982گ ارشرر ویژو کمیسیون مذکور در 

 ادامه همین مینی اس ه

در  الملتلبینطر ی که کمیسیون  قو  

، «جنای  ضدبشری»کردو به جای  تهیه 3993

بتا ]نقتع دمتدو یتا نظتام یافنته »جرم 

 را دنوان نمودو اس ه«  قو  بشر [برنامه

، «شتکنجه»، «قنل دمتدی»این مفهوم شامل 

اذیتت  و آزار بتته دلتتل »، «داریبتتردو»

تبییتد »و « اجنمادی، سیاستی، نتژادیههه
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گردده در این مورد، ضتابمه مي «جمییدسنه

«  اذیتت  و آزار»محدود به  های جرمانری و

اس ه ج  تبیید، تمتام جترای، بایتد یتا 

یافنته و دار و وسی  باشند یا نظامدامنه

رنامتتهه بنتتابراین، در ایتتن متتورد بتتا ب

 توان از بس  دامنه جرم سخن گف همی

اساسنامه مورد بح  از ایتن نظتر در 

مسیر یاد شدو چند گام به پیا رفنه است  

شناسد کته مي جرماز ادمال را اي هکه رشن

ه نظتتام انتتد و نتتدار و دمتتدومنتتهنتته دا

هتای سیاستی و یافنه، و نی  فاقد انری و

نژادی و مذهبی هسنند و ایتن انریت و را 

 فتتت  « اذیتتت  و آزار»در متتتورد  فقتتت 

 اندهکردو

داوو بر این مینی، اساسنامه متذکور 

در این مسیر اس  که در مورد جرای، دیرر 

ان جنایات ضدبشری نی  هرگونه مرزی را می

 دارد:مهای ذیل از میان برمیو جر

چارچوب  ت جنایات جنری مربوط که در 

ی  مناقشه مسلحانه به وسیله ادضای یکتی 

از طرفهای درگیر برضد ادضای طترف دیرتر 

 صورت اس ه

 ت جرای، مربوط در  قو  دمومیه

شتت ، برختتی از صتتا بنظران در تتت بتتی
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جترم اینجا ایراد خواهند گرف  کته ستمح 

انری  وسی  بتا پایین آمدو و ادمال نفرت

جرای، پراکندو  قو  دمومی در یت  ردیت  

فنه اس ه اما این پرستتا را نیت  قرار گر

توان ممرح ساخ  کته آیتا ایتن موضتو  می

برای قربانی منفرد فان جترم، کته درد و 

م بتور رنج وارد بر او بتا توصتی  جتترم 

 کنتتد؟ و آیتابسنری ندارد، فر  زیادی می

بشری  مشمول مترور که جنای  دلیه هنرامی

شود،  نی با وض  بهنتتری مواجته زمان نمی

 ،؟ ینیسن

ت بس  دادن دامنه جرای، منجصتر 2 .72

به اینها نیس : بیضتی از ادمتتال کته در 

انتد، نامه جرم شتناخنه شتدواساس 2مادو 

به موجب  قو  داخلی  مانند  بس و اخراج،

اری اتهتتای کیفتتری یتتا ادمستتنوجب مجاز

اینجتا کته در انتد، در  تالیشناخنه شدو

 اند جرای، ضدبشری توصی  گردیدو

سبب نبتودن ضتابمه  در این مورد، به

برای تمی  یکتی از دیرتری، ستترانجام در 

 تشخی  نو  جرای، کار به اخناط و اغنشاش

 کشدهمي

قضتایی  بر دادگاو اس  که بتا رویته

خود برای امکتان تشتخی  ایتن ادمتال از 
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تکیته بته متنن و  ای قانونی، بتارفناده

که ادمال مورد نظر در آن ارتکتاب  فضایی

یافنه اس ، بته تتدوین ضتابمه و مییتار 

 بپردازده

اساستتنامه  2تتت در متتورد متتادو 1 .72

اذی  و آزار به دلتل »مورد بح ، سخن از 

است  رترکیتد از « سیاسی، نژادی و مذهبی

 2ادو کتته بنتتد ج متتماستت (، در  تتالی

المللتتی او نظتتامی بتتیناساستتنامه دادگتت

اذی  و آزار بته دلتتل سیاستی، »نورنبرگ 

شناسد و بنتد مي را جرم« نژادی یا مذهبی

اساستتنامه دادگتتاو نظتتامی  2ادو ج متت

اذی  و آزار بته دلتل »المللی توکیو بین

را رباز هت، ترکیتد از « سیاسی یا نژادی

ماس (ه جای این پرسا اس  کته آیتا ایتن 

مصترح بترای  موارد سهو قل، اس  یا قصتد

محدود کردن اذی  و آزار به متتواردی کته 

ش ، سهوی بي این سه انری و در کار باشد؟

در کار بودو است  زیترا در تفستیر طترح 

اساسنامه که از طرف دبیرکل سازمان ملتل 

 خوانی،: دو اس  میتدوین ش

جنایات دلیه بشری  دبارتند از ادمال »

غیربشری بسیار دمتدوههه کته بته دلتل 

سیاسی، قومی، نتژادی یتا متذهبی ملی، 
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رترکیتتد از « انتتدهههه ارتکتتاب یافنتته

 ماس (ه

 

ین بنابر این، وجتود  نتی یکتی از ا

تحقت   2ها کافی اس  تا جرم مادو انری و

 یابده

تتت نویستتندگان اساستتنامه متتورد 5 .72

بح ، به سبب دق  آشکار در تیری  جترای، 

بارتهای مربوط بته  قتو  با اقنبا  از د

 25، 27المللی موضوده ربندهای کیفری بین

شتتتین(، گتتتاهی بتتتا تضتتتییقات پی 22و 

 انده ای روبرو شدوغیرمننظرو

جنایتات »کردن چنین اس  که با محدود

برضد متردم  »به جرایمی که « دلیه بشری 

شند صتورت « غیرنظامی، از هر قبیل که با

و بنتد ج  2از بند ج مادو  2گیرد، مادو 

ی نتورنبرگ و اساسنامه دادگاههتا 2مادو 

دنتوان کته تحت  توکیو الهام گرفنه است 

جنایتتات دلیتته بشتتری ، ادمتتال ارتکتتابی 

را جترم « م غیرنظتامیدلیه هرگونه مترد»

انتتده در آن زمتتان محتتدود کتتردوتلقتتی می

ننیجته  گونتهساخنن قلمرو ادمال جرم هیچ

دملی نداش ، زیرا همین ادمال اگر دلیته 

ن نظامیان دشمن صتورت گرفنته بتود دنتوا
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 2را داش  ربنتد ب متادو « جنایات جنری»

اساسنامه دادگاو نورنبرگ و بند ب متادو 

 اساسنامه دادگاو توکیو(ه 2

باری، اگر این محدودی  مفهتومی، در 

المللتی که منحصراا بتیناي هچارچوب مناقش

 ، در مورد ادمتال  قتتو  کیفتری بودو اس

دیتب و نقضتی ایجتاد  گونهالمللی هیچبین

ابتتل، در چتتارچوب مناقشتتات نکنتتد، در مق

گاو را بتا مسلحانه داخلتی چته بستا داد

جرایمی مواجه کند کته جنایت  جنرتی بته 

خ  نیستنند، زیترا مناقشته جنبته مینی ا

همتتین  32المللتتی نتتدارد رشتتمارو بتتین

جنایات دلیته بشتری  مقاله(ه و نی  ج ر 

می شتوند، زیترا نته دلیته نی  محستوب ن

رتکتاب بلکه دلیه نظامیتان ا غیرنظامیان

 اندهیافنه

وجته جنبته نظتری هتیچاین فترر بته 

 از ، در مر له داخلی یکیندارد: فرر کنی

  طترف ی  نظامی نیروهای یوگساوی مناقشات

طرف مقابل را قنل دتام کنتد،  یروی نظام

اند و اسیر به تسلی، شدو که آنهادر  الی

صتوری  ال، از نظتر آینده در این ساب می

 رزیترا یافنتهکتابارت« جنای  جنرتی»نه 

نبتودو است ( و نته المللتی مناقشه بتین
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ا قربانیتان رزیتر« بشتری  جنای  دلیته»

انتد( تتا دادگتاو  اداه غیرنظامی نبودو

بنواند به آنها رسیدگی کند  اگر دادگاو 

هیچ جنای  مهمتی را در ایتن  تد  بخواهد

ای ندارد ج  اینکته کیفر نرذارد، چاروبی

د و آن را ی  جترم را توستیه دهتیا توصت

که دایترو  یتا و کنتد المللی تلقیبین آن

 گسنرش دهد و بروید شمول جنایات جنری را

مسلحانه مجرمانه، مخاصمات دنوان  که این

گیترده متی المللتی را نیت  دربترغیربین

 ل اخیر را نباید مننفتی دانست ه در راو

 جه  موافقت  بتتا ایتن استندالل از جملته

در ایتن  توان به برختی از دالیلتی کتتهمي

و ه به آنها اشارو شد ربند سوم شمارمقال

استتنناد کتترد و یتتا،  (ایتتن مقالتته 32

ن سابقه امر، به برخی استنداللهای دنوابه

ارو  قوقی منهورانه دادگاو نورنبرگ رشتم

کمیستیون این مقاله( و نی  بته آرار  22

کارشناسان مرمور تشخی  و گت ارش متوارد 

رشمارو  نقع  قو  بشردوسنانه در یوگساوی

 ( توسل جس ه37

در سیاهه « پاکسازی قومی»جرم ت 2 .30

شتدو نیامتدو استت ، امتا هت،  جرای، یاد

یتا « طترد و اختراج»ه نتتودی لحاظ کبدین



   727 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

آزار به دلتل سیاستتی، نتژادی و  اذی  و»

اس  در دایرو شمول جنایت  دلیته « مذهبی

 تیریت  گیترد، هت، مشتمولمي بشری  قرار

 گتتردد و هت،متی« غیرانسانی ادمال سایر»

که مجمت  دمتومی ستازمان ملتل  بدین جه 

صتتورتی از کشتتنار »را « پاکستتازی قتتومی»

کشتنار  کردو است ، جتترم ادام« جمیی دسنه

 شوده مي جمیی تلقی دسنه

 

. مالحظات درباره صالحيت دادگاه از نظر 3

 نوع جرايم: 

صا ی  دادگاو از نظر نو  جترای،  .31

ر  قتو  بتاس  کته مبننتی وضوح هدف آنبه

المللی موضوده کته در سترزمین کیفری بین

یوگساوی ساب  قابل اجراس ، باشد رشمارو 

 همین مقاله(ه 23

تر از صا ینی مسلماا این صا ی ، وسی 

مقرر شدو  3910اس  که برای دیوان کیفری 

و محدود بته ادمتال تروریستنی بتوده در 

ر با صا ی  دادگاههتای نظتامی مقابل، اگ

مقایسه شتود  نورنبرگ و توکیو المللیبین

تتتر استت  و هتت، در دتتین  تتال، هتت، وستتی 

 محدودتره

 تر اس ، چون جنایات جنرتی متوردوسب 
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نظر در اساسنامه مورد بح  نه فق  محدود 

به نقع دمدو  قو  ژنو، بلکه تا  د نقتع 

دمدو  قو  مندرج در کنوانسیون الهته کته 

 اسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیودر اس

ه یابتدبینی نشدو بود نی  گستنرش متیپیا

تتر از بیاوو، دامنته ایتن صتا ی  وستی 

روتکتل اولین پ 82موردی اس  که در مادو 

ای از متوارد الحاقی به جرم شناخنن پارو

بینتی شتتدو است ه چتون نقع  قو  الهه پیا

 1ستتیاهه جتترای، دمتتدو متتذکور در متتادو 

دانست ،  اساسنامه  اضر را باید تمثیلتتی

که در مادو شود را شامل مواردی نی  میزی

مقاله  22و  23های نیامدو اس  رشمارو 82

  اضر(ه

تتر است ، صا ی  دادگاو کنونی وستی 

جنایتات دلیته بشتری  بته  زیرا داوو بر

(، شامل کشتتنار دستنه 2مینای اخ  رمادو 

( کته تحت  ایتن دنتوان در 5جمیی رمادو 

اساسنامه دادگاههتای نتورنبرگ و توکیتو 

قید نشدو بود ولی در واق  مشمول مقررات 

د شمربوط به جنایات دلیه بشری  محسوب می

گردده با وجود این، صتا ی  متورد نی  می

بح  دادگاو، محدودتر از صتا ی  دادگتاو 

( و دادگتاو 2نورنبرگ ربنتد الت  متادو 
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( است ، از ایتن 2ربند ال  متادو  توکیو

 تا  د جنایات دلیه صتلح گستنرشلحاظ که 

 یابدهنمی

 

ب. صالحيت دادگاه از نظر اشخخا  صصخالحيت 

 شخصی[

صتتا ی  شخصتتی محتتدود بتته اشتتخاص  .37

، شتری  و  قیقی اس  کته مباشتر، میتاون

و  2انتد رمتواد محر  جنایات مذکور بودو

فری اشتخاص 0 (ه اساسنامه برای تیقیب کی

تت  تت چته دولنتی و چته غیردولنتی  قوقی

مکان ادام مقرراتی وض  نکردو و یا  نی ا

دنوان مجرم را، گروهها یا سازمانهایی به

مانند آنچه در اساسنامه دادگاو نورنبرگ 

بینتتی شتتدو بتتود، بتترای ا( پی37رمتتادو 

 بینی نکردو اس هدادگاو پیا

جنایتتات جنرتتی متترموران زیردستت   .33

کیفتری یتا انضتباطی  لی وسلب مست موجب 

شتود، بته شترط نمتي مقامهای مافو  آنان

ان بدانند چنین ادمالی در شترف آنکه این

ارتکاب اس  و اقدام الزم بترای جلتوگیری 

(ه این 0مادو  1از آن انجام ندهند ربند 

قاددو پیا از این نی  در نخسنین پروتکل 

                                                           

. Ratione Personae. 
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شتدو بتوده  ( قید82مادو  2 الحاقی ربند

 شتودگرفنه متی ز این مقدمه چنین ننیجها

س  کته را ی  جنای  جنرتی که  مترموری تو

تتوان کتاا یتا ج ئتاا بته می گیردیم صورت

ستتتب  داد، همچنانکتتته از نمتتتافو  وی 

ام دادگاههتای نتورنبرگ ا کتاساسنامه و 

( و از ستواب  2 توکیو رمادو( و 2رمادو 

، 9، لیس 8های یاماشینامانند پروندوامر 

 شودهاسننباط می 33و فن لیب 37میر

 

 

ج. صالحيت دادگخاه از نظخر محخخل و زمخا  

 ارتکاب جرم

صا ی  دادگاو از نظر محل و زمان  .34

ارتکاب جرم محدود به ادمالی اس  کته در 

صله زمتانی »سرزمین یوگساوی ساب   در فا

و تتتاریخی کتته شتتورای  3993اول ژانویتته 

ین خواهتد امنی  پس از اسنقرار صلح تییتت

و  8یابد رمتادو یافنه و می ارتکاب« کرد

مته  22شورای امنی ، متورخ  820قمینامه 

                                                           

8. Yamashita, Manila, U. S. Mil. Comm., 7 Dec. 1945, A. D., 1946, 257. 

9. List, Nuremberg, U. S. Mil. Trib., 19 Febr. 1948, A. D., 1948, 652.  

10. Meyer, Aurich, Can. Mil. Crt., 28 Dec. 1945, A. D., 1946, 332-333.  

11. Von Leeb, Nuremberg, U. S. Mil. Trib., 28 Oct. 1948, A. D., 1948, 387. 

. Ratione loic et ratione temporis. 
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 (ه2، بند 3991

کیفتری  بردکس دیوانمورد بح   دادگاو

و ماننتتد دادگاههتتای نتتورنبرگ و  3910

توکیو، دادگاهی اس  زادو اوضادی ختاص و 

آن  دکه موجتب ایجتا نباید پس از وقاییی

 2نتد ب اس  گفننی شدو اس ، باقی بمانده

 کت، بته  امنی  رکته شورای 820قمینامه 

 2 ترسیس دادگاو دادو است ( دبتارت بنتد

دادگتاو را رکه اصل ایجتاد  878قمینامه 

کند، امتا بتا را پذیرفنه اس ( تکرار می

ت ییتتری کتته  تتاکی از محتتدودی  قلمتترو 

 ادگتتاو استت ، یینتتی مقرراتتتی دارد کتتهد

منحصراا با هدف رسیدگی به اتهام » دادگاو

یابتتد متتي تشتتکیل« اشتتخاص ههه التتی آختتر

رترکید از ماس ( رمقایسه شتود بتا متنن 

 این مقاله(ه 3، بند 878مینامه نخسنین ق

دادگتتاو  از نظتتر ج رافیتتایی صتتا ی 

ادگاو نتورنبرگ است  محدودتر از صا ی  د

به اتهام مجرمان جنری کته »بایسنی که می

به محتدودو  جرای، ارتکابی آنها منحصتر 

کترد رستیدگی متی« ج رافیایی خاصی نبتود

اوت  8موافقننامته لنتدن متتورخ  3رمادو 

ایتتن تفتتاوت از طرفتتی (ه امتتا دلتت  3952

 و دوم است  جنتگ جهانی ه خصوصی مربوط ب



  المللي كيفريدادگاه بين...  722 

دیرر مربتوط بته خصوصتی  محتدود  طرف از

صرب، کتروات، مستلمان بته  بودن مناقشه 

ا ی  دادگتاو سرزمین یوگستاویه بترای صت

بینتتی شتتدو در توکیتتو و دادگتتاو پتتیا

محدودی  ج رافیایی وجود  3910کنوانسیون 

 نداشنه اس ه

صتتا ی  مراجتت  در متتورد تیتتدد  .35

رسیدگی، دادگاو باید    تقدم مراج  محلی 

توانند ادمتتال مي را در  دی که این مراج 

موردنظر را شناسایی کنند، ردای  نمایتتده 

اما اگر دادگاو مورد بح  از آنها بخواهد 

از رسیدگی خودداری ورزند، مراجت  محلتتی 

باید به ادنبار صا ی  دادگاو مذکور قرار 

(ه 9کننده رمتادو  ود را صادرددم صا ی  خ

این نکنه در اساسنامه دادگاههای نورنبرگ 

بینی نشدو بوده این    پیاو توکیو به صرا

 مصتتدا  3910 یکیفتتر دیتتوان متتورد در امتتر

متذکور، بترخاف  دیوان صا ی  زیرا ندارد،

دادگاههای دیرر، اننخابی بوده یینی هتر 

جتتای  اخنیتتار داشتت  بتته»دولتت  منیاهتتدی 

در مراج  قضایی خود، پروندو منه،  رسیدگی

 «را به دیوان کیفری متذکور ا الته دهتد

رترکید از ماس (ه از این  (2مادو  3ربند 

 بتیا از هتر متتورد 3910نظر، کنوانسیون 



   722 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

دیرری بر  اکمی  دولنهتتا ترکیتد داشتنه 

 اس ه

 

3 

 سازما  و تشکيالت نهادی دادگاه

 

آن در شتهر الهته که مقر  دادگاهی .36

( از یتازدو قاضتی 1رمتادو  32بودخواهد 

 (ه دیتوان32و  33د شتود رمتوامتي تشکیل

 اصتلی قاضی پنج سنی ازبایمی 3910کیفری 

 از که یاف مي تشکیل البدلدلی قاضی پنج و

المللتی، دیوان دائمی دادگسنری بتین طرف

و کته در آن هتر دولت  د موجب صتورتی به

شتدند متيکترد، اننختاب مي داوطلب میرفی

ادگاو نورنبرگ چهتار (ه در د0و  2رمواد 

البدل دنوان دلیهار نفر بهقاضی اصلی و چ

قتتتدرت امضتتتارکنندو از طتتترف چهتتتار 

رفرانستتتته،  3952اوت  8موافقننامتتتته 

شتتوروی، امریکتتا( اننختتاب انرلستتنان، 

اساستتنامه دادگتتاو  2شتتدند رمتتادو متتی

 کته در توکیتو دادگتاو الی، درنورنبرگ(

دضتتوی تشتکیل بایسنی از شا تا یتازدو می

                                                           

بایسنی در الهته باشتد مي نی  3910مقر دیوان کیفری  .17

 (ه 3910کنوانسیون  2رمادو 
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گردد که فرماندو دالی قوای منفقین آنها 

را از روی فهرس  نامهتایی کته دولنهتای 

امضتتارکنندو قتترارداد تستتلی، ژاپتتن بتته 

پی،ه دولنهتای هنتد و اضاف تنظتی،  فیلی

منشتور  2رمادو  نمودکردند، اننخاب میمی

 31هالمللی(دادگاو نظامی بین

داوطلبتتتان شتتت ل دادرستتتی در  .32

طرف مجم  دمومی سازمان ملتل دادگاو، از 

ی سی ز روی فهرسنی که  داکثر شامل اساما

شونده این فهرس  یو سه نفر اس  اننخاب م

نیتت  از روی فهرستت  دیرتتری را شتتورای ام

 کند که دولنهای دضو رهتر دولت تنظی، می

تواند دو نفر با ملینهای مخنل  میرفی مي

(ه این نظام 31رمادو  اندکند( تهیه کردو

که برای اننخاب ادضتتای دیتوان  ظامیبا ن

بینتی شتدو است  المللی دادگسنری پیابین

در شتورای امنیت  و  ویژوبهتفاوت دارده 

گیری مضتاد  مجم  دمومی سازمان ملل، رأی

اساستنامه  35تتا  5متواد وجود نتدارد ر

 المللی دادگسنری(هدیوان بین

اضی دادگاو بین دو شتیبه یازدو ق .32

                                                           

انجام، یازدو قاضی اننخاب شدند که هر ی  تابیی  سر .13

یکی از کشورهایی را که در جنگ با ژاپتن شترک  داشتنند 

دارا بودنتتد: استتنرالیا، کانتتادا، چتتین، انرلستتنان، 

 فرانسه، هند، هلند، زالندنو، فلیپین، امریکا و شورویه
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و دادگاو بدوی هر ی  از شونده دتقسی، می

و تجدیدنظر از پتنج سه قاضی، و ی  دادگا

(ه در 32و  33گردد رمتواد قاضی تشکیل می

واق ، بترای هتتر فترد محکتوم یتا بترای 

دادستتنان ربتته شتترح آتتتی( ایتتن امکتتان 

شدو اس  که از تصمیمات دادگتاو  بینيپیا

ایتن  بدوی درخواس  تجدیدنظر کنند، امتا

میدرخواس  به شترطی پذیرف شتود کته نته 

تصمی، بتدوی ناشتی از اشتنباهی موضتودی 

باشد که موجب امحای ددال  گردیتدو است  

 (ه 22رمادو 

   تجدیدنظر محدودتر از  قی اس  که 

در  قو  داخلی مقرر شدو است ه در  قتو  

بینتی داخلی، ج  در موارد اسنثنایی پتیا

رد هتر شدو در قانون،    تجدیدنظر در مو

کنندو اتختاذ درخواس  تصمیمی که به زیان

شدو باشد، شناخنه شتدو است ه بتا وجتود 

تتر از  ت  درخواست  این،    مذکور موس 

بیتتان کتته  رستتیدگی فرجتتامی استت ، بتتدین

دادگاو تجدیدنظر    رستیدگی بته ماهیت  

کته دیتتوان کشتور ددوی را دارد، در  الی

بلژی  اصوالا، ج  در مورد نقع قوانین،    

اوو، دادگتاو رسیدگی دیرتری نتدارده بیت

تجدیدنظر با داشنن    ترییتد، فستخ یتا 
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اصاح تصتمی، نخستنین، بته ماهیت  ددتوی 

 (ه22مادو  2دهد ربند ه میخاتم

یتا دو اي هس دادگاو دو مر لترسی .32

از نظر رستیدگی، در مقایسته بتا ای درجه

قمیتی »دادگاو نورنبرگ که در آن تصمیمها 

 22 بودو اس  رمتادو« و غیرقابل تجدیدنظر

ورنبرگ(، ترسیس جدیتتدی ناساسنامه دادگاو 

روده در مورد دادگاو توکیو فق  شمار میبه

کل نیروهتای بینی شدو بود که فرماندوپیا

دهتد تواند مجتازات را تخفیت  مي منفقین

 اساستتنامه(ه در متتورد دیتتوان 30ادو رمتت

محکومیت  ، تجدیدنظر از ا کام 3910کیفری 

اي هر آییننامشدو د فق  برای موارد تییین

کتترد، آن را تصویب متیبایس  که دیوان می

 (ه51مقرر شدو بود رمادو 

دادگتتاو دو  بتتا ایتتن همتته، ترستتیس

سابقه نیس ه الملل بیدر  قو  بیناي همر ل

المللی دادگسنری یتا در اگر در دیوان بین

دیوان اروپایی یا امریکایی  قو  بشر یتا 

نتین در دیوان دادگسنری جوام  اروپایی چ

ترسیسی وجود ندارد، این مراج  برای بیضی 

اصحاب ددوی و در بیضی شرای  خود دادگتتاو 

است   گونتهشوند: بدینمي تجدیدنظر محسوب

المللی دادگستنری نقا و وفیفه دیوان بین
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مورد تصمیمهای دادگاههای اداری سازمان در

کتتار،  یالمللتتبینملتتل منحتتد و ستتازمان 

تیب به ترخوزو  دیوانهای اسنراسبورگ و سن

های اروپتایی و برای گ ارشتهای کمیستیون

امریکایی  قو  بشر، و دیوان لوک امبتورگ 

برای تصمیمهای دادگاو بدویه همچنین باید 

 3970یادآوری کنی، که هفنمین کنوانستیون 

، الهه امکان درخواس  تجدیتدنظر از تصتمی

المللتتی دادگاههای ملی را در دیوان بتتین

کردو بود، اما این امر  بینيپیادادگسنری 

و تحقتت  نیافت ، زیترا کنوانستیون هیچرا

دول  رسید لیکن فقت   11چند به امضای هر

دست  آورد و در ی  اب ار و سند الحاقی به

 دور هرگ  به تصویب نهایی نرسیده

ن در مییتت  همچنتتین یتت  دادستتنا .40

کنتد کتته از طترف دادگاو انجام وفیفه می

( و 32متتادو گردد رمي شورای امنی  تییین

ای خواهد داش  کته نی  دادگاو، دبیرخانه

 ادضای آن را دبیرکل سازمان ملتل تییتین

(ه در مییتت  دادگاههتای 30کند رمتادو می

نتتورنبرگ و توکیتتو نیتت  یتت  دادستترای 

ی وجود داش  که ادضای آن را به المللبین

اوت  8ترتیتتب امضتتاکنندگان موافقننامتته 

اساستتتنامه دادگتتتاو  35رمتتتادو  3952
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نورنبرگ( و هر ی  از دولنهتتایی کته بتا 

 8ژاپن وارد جنگ شدو بودند ربند ب مادو 

 کردندهمي منشور دادگاو توکیو( تییین

وض  بکلی  3910در مورد دیوان کیفری 

منفاوت بوده نظام اننخابی دیوان از طرف 

بود دولنتی کته (  اکی 12دولنها رشمارو 

ایست  ختود بمتي کتردبه دیوان مراجیه می

تا  21رمواد  نمودرخواس  را تنظی، میکیف

 (ه 22

در متتورد دادگتتاو  اضتتر فقتت  یتت  

دارد، ولتی ایتن دادستنان  دادسنان وجود

توانتتد بتته پیشتتنهاد ختتود و تصتتویب متتی

دبیرکل، پرسنل و دسنیارانی داشنه باشتد 

 (ه 32مادو  2و  1ربندهای 

 

4 

آيين دادرسی معمول در دادگاه

شام. 41 ل سته آیین دادرستی دادگتاو 

 مر له اس : 

به آوری اطادات و تحقیقات راج جم  ت

 موضو  پروندو؛ 

 صدور کیفر خواس ؛ ت

 ت دادرسیه
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مر لتته اطادتتات و تحقیقتتات بتته . 47

دادسنان واگذار شدو اس ه وی باید ه، به 

تحقی  دربارو موضتو  بپتردازد و هت، در 

مورد مناسب  تیقیب یا ددم تیقیتب متنه، 

 3و بنتد  32متادو  3ربند  افهارنظر کند

 (ه38مادو 

در این مر له، بردکس آنچه در  قتو  

شتود، تمتای  یبلژی  یا فرانسه دیتدو مت

کیفری میان دادسرای مترمور  وفای  ددال 

تیقیب جرم از ی  سو، و بازپر  که بایتد 

دربارو وقو  جرم و دالیتل امتر و استناد 

جرم به منه، تحقی  و افهتارنظر کنتد از 

 ندارده سوی دیرر، وجود

 ت نیس  ه، مسنمر که ت وفیفه تفکی  این

تفنیشی تیقیب جرم اس  که  نظام آن مخصوص

که دارای ستن  تمتدن  کشورهایی میموالا در

بتل، مقا گتردده درمي رومی هسنند، ادمال

چنتین  35الکشتورهای کتامن در نظام اتهامی

امری بسیار نتادر است ه ایتن جتدایی در 

و  35واد رمت اساسنامه دادگتاو نتورنبرگ

( وجتتود 8رمتتادو  ( و دادگتتاو توکیتتو32

نداش  و، در هتتر متورد، دادسترا هتر دو 

                                                           

14. Common Law :ه این دو نظام  قوقی در ه، نفتوذ دارنتد

وساکسون نی  در امر تیقیب، وضیی ن دی  به کشورهای آنرل

 نظام ما ]اروپا[ دارنده 
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وفیفه تحقی  و تیقیب و اتهتام را دهتدو 

 دار بوده

المللی خماس  مورد دادگاو بین در .43

طرح ددوی  که دادر  پیا از کنی، اگر تصور

مینتای اخت ، هتیچ نقشتی نتدارده در  به

بته یقتات واق ، همین که بازپرستی و تحق

گیترد کته پایان رسید، دادسنان تصمی، می

آیا باید به تیقیب در امر دادرسی ادامه 

صتتورت نخستت  قتترار  داد یتتا نتته، کتته در

کند و پروندو را به شیبه مي مجرمی  صادر

فرسنده این دادگتاو، مي اول دادگاو بدوی

گیترد کته مي براسا  دالیل پروندو، تصمی،

د یتا نته خواس  صتادر کنتتآیا باید کیفر

(ه بنتتتتابراین، دادر  39و  38رمتتتتواد 

دادگاو در این مورد نقا همان دادرسی را 

وفتای  در آیتین  گونتهدارد که برای این

شدو  بینيپیاکیفری کشورهای منیدد دادرسی

 اس ه 

مر له قضاوت دربارو اتهتام، در این 

ه دادگاههتای نتورنبرگ و توکیتو اساسنام

ن امتر، بینی نشتدو بتوده مستلماا ایتپیا

تضمینی تکمیلتی بترای منهمتان ا نمتالی 

توانتد منهمتی را نمي اس ، زیرا دادسنان

بازداش  یا جلتتب کنتد مرتر آنکته دادر  
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 شتتیبه اول دادگتتاو بتتدوی بتتا اتهتتام و

کیفرخواستت  صتتادرو بتته وستتیله دادستتنان 

(ه 39ادو مت 2کتردو باشتد ربنتد  موافق 

ای در کار نخواهد چنین نباشد، محاکمهاگر

ایتن  3910کیفتری  در متورد دیتوانبوده 

 مسائل به  قو  داخلتی هتر دولت  مربتوط

شد، زیرا آغاز دادرسی در دیوان منتوط مي

این  12به تصمی، دول  مربوط بود رشمارو 

 مقاله(ه

نورنبرگ همچنانکه در دادگاههای  .44

حقیقتات و توکیو مقرر بودو اس ، شترو  ت

سنری دارد: قضایی منحصراا به دادستنان  ب

ر امر دمومی به صرف اقامه ددوای مددی اگ

اار قرار جلتب مستنقی، بته  خصوصی یا بر

 کنندو به ماهی  ددوی شرو دادگاو رسیدگی

میمتول شود رماننتد آنچته در بلژیت  نمي

ددوی اد، از اس (، در اینجا تمام اصحاب 

دگان  تت ، زیتتان دیتتدو از جتترم و دارنتت

المللتتی و بتتیندولنهتتا و ستتازمانهای 

شخاص االت   ایسازمانه غیردولنی و نی  ا

خود را بته « اطادات»توانند مدار  و می

ان تحویتتل نماینتتده دادستتنان در دادستتن

دهد که آیا تیقیتب متنه، مي نظر» ال این

(ه این 38مادو  3ربند « ضروری اس  یا نه
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سب  داشتنن  مینی همان نظتام قتدیمی منا

 اس ه در مورد دیتوان آغاز تیقیب کیفری

دیدی، کته امتر ارجتا  بته  ،3910کیفری 

دیوان منحصراا منوط به ارادو دول  مربوط 

این مقاله(، اما همین که  12بود رشمارو 

شد، دیوان متذکور مي وان ارجا امر به دی

دیدو از توانس  اجازو دهد که شخ  زیانمی

 دنوان مددی خصوصی طرح ددتوی کنتدجرم به

 (ه22مادو  2ربند 

داش  متنه، در آنچه مربوط به باز. 45

و  ضور او در دادگاو اس ، تمام دولنهای 

در متورد « موففند» دضو سازمان ملل منحد

شناسایی و جسنجوی اشتخاص، تهیته دالیتل، 

بازداش  و تحویتل  ویژوبهارسال مدار  و 

کستتانی کتته دادستتنان بتترای آنهتتا قتترار 

کردو اس ، بتا  بازداش  یا برگ جلب صادر

 ه(29رمادو  دادگاو همکاری کنند

با توجه به اینکته مقتر دادگتاو در 

الهه اس ، کشور هلند ل وماا بایتد وفتای  

گترفنن و نرهتداری  خاص مربوط به تحویتل

دار شوده این تیهدات مربوط منه، را دهدو

                                                           

 .  برای اطا  بیشنر در ایتن زمینته ر ه دکنتر منتوچهر

سیسن، قتانونی بتودن و سیستن، موقییت  داشتنن »خ انی: 

، نشتریه دانشتردو  قتو  دانشتراو شتهید «تیقیب کیفتری

 ه 82-29، ص  3122، 2بهشنی، دورو دوم، ش 
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ربند  3910انسیون به کشور می بان در کنو

 شدو اس ه  بینيپیا( 13مادو  2

جلسات دادرسی دلنتی است  جت  در  .46

دگتاو محاکمته را غیردلنتی موردی کته دا

(ه 22 و متادو 27متادو  5ربند  ادام کند

بینی شتدو در تمام تضمینهای پیا 23مادو 

المللی میثا  بین 35مادو  1تا  3بندهای 

را در متتورد  3922 قتتو  متتدنی و سیاستتی 

کند از قبیل اصل برائ ، مي منهمان تریید

ردای     دفا ،    برخورداری از محاکمه 

 و غیروه منصفانه 

همچنانکتته در دادگتتاو نتتورنبرگ  .42

( و دادگاو توکیو ربند ب 25ربند ب مادو 

شدو بود، دادگاو از منه، ( مقرر 32مادو 

دانتد کند آیا خود را گناهکار میس ال می

(ه ایتن نظتام کته 27مادو  1ربند  یا نه

و در  ت اس « کامن ال»میموالا خاص کشورهای 

بینتی نشتدو پتیا 3910مورد دیوان کیفری 

 ت مخصوصاا موجب کوتاهی متدت دادرستی بود

که مي منه، بپتذیرد  « مقصتر»گردد: اگر 

اس ، دیرر دربتتارو ادمتال او و قابلیت  

شتتود، بلکته وی بح  نمتیاننساب آنها به 

، فق  در مورد کیفیات مخففه که موجتب کت

نه می س  تصتمی، گرف شتوده شدن مجازات ا
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نستان ادنتوان یت  یینی فق  شخ  منه، به

 گیردهاس  که مورد محاکمه قرار می

ندانتد، « مقصتر»اگر متنه، ختود را 

می دالیل اتهامابندا به شتوده در رسیدگی 

اینجا سخن از ادمال منه، اس  نه از شخ  

اخنه شد، مانند او، و اگر دالیل مینبر شن

شود، یینی بتته کیفیتات مورد قبلی دمل می

 ده کننمخففه رسیدگی می

هر منهمی  23مادو  5بند  به موجب .42

    دارد:

 رههه( »

خود از  جه در دادرسی  اضتر شتود و 

 «خویا دفا  کنده

در گ ارش دبیرکل سازمان ملتل منحتد 

 1آمدو اس  که این امر رمترخوذ از بنتد 

ی  قتو  متدنی و المللبینمیثا   35مادو 

( رستتیدگی غیتتابی را مننفتتی 3922 سیاستتی

ر موجتب ه به دقیدو ما ایتن تفستیسازدمی

شود که بته متنن مراجیته کنتی،: ایتن می

 قیق  که منه،    دارد در دادگاو  اضتر 

باشد، منتافی بتا آن نیست  کته دادگتاو 

غیاباا رسیدگی کند، مشروط برآنکته متنه، 

 ضتور امکان آن را داشنه باشد که از    

بپتذیری،  در دادگاو اسنفادو نمایده اگر
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ان  دادگاو م درکه    منه، مبنی بر ضور 

امتر را  گتردد، ایتناز رسیدگی غیابی می

منه، با ختودداری از  که ای،نی  پذیرفنه

توانتد نهاینتاا متان  گاو می ضور در داد

 بته شوده این تفسیر مننهی انجام دادرسی

« مینتی و نابخردانتهآشکارا بی ایننیجه»

کنوانسیون وین دربتارو  12رمادو گردد می

متردود د  قو  میاهدات( و بنابراین بایت

مینتی بتودن بتي دلیتلشناخنه شود، ه، به

که بایتد دلیل ترایر مفیدی و ه، به 32آن

اساسنامه دارا باشد کتته دادگتاو  3مادو 

ل، ودربارو اشتخاص مست »کند را مرمور می

 8رشتمارو  ه«رسیدگی و افهتارنظر نمایتد

 این مقاله(

که بلژیت  و  وانرهی، شایان توجه اس 

دو میثتتتا  فرانستتته دو دضتتتو امضتتتاکنن

 3922 قتتو  متتدنی و سیاستتی ی المللتتبین

 35ت د متادو 1آنکه دربارو بند هسنند بی

آیین دادرسی خود، مبنی بر تجتتوی  صتدور 

رأی غیابی به موجب  قتو  داخلتی، شترطی 

 کردو باشنده

                                                           

مینی بودن منن شود باید بي سیری که مننهی بههر تف» .12

ر ه  قتو  افتراد یتا اصتل قتانون «ه مردود شناخنه شود

( و آاتار منیتدد دیرتر در ایتن Vattelطبییی ااتر واتتل ر

  زمینهه
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ت تصتریح ت یینی اینالیافق  ی  دول 

بتا » 35ت د مادو  1کردو که مقررات بند 

مربتوط بته  ضتور مقررات جاری اینالیتا 

 «همنه، در دادرسی منمب  بودو اس 

   »من له وانرهی، این ادامیه که به

گتردد بتا هتیچ ادنراضتی ی نمتیتلق« شرط

 روبرو نشدو اس ه 

بنابراین، مبال ه اس  اگتر برتویی، 

میثتا ، هرگونته  35تت د متادو 1که بند 

توان سازد و میمي دگی غیابی را مننفیرسی

مشابه  23ت د مادو  5 ننیجه گرف  که بند

اساسنامه باید منضمن همین مینتی باشتد؛ 

یینی اینکه  ت   ضتور متنه، در دادگتاو 

سلماا  بتدان  مان  رسیدگی غیابی نیست ، م

شرط که وی در وضیی باشد کته بنوانتد در 

 محاکمه خود شرک  کنده

 ، باید یادآوری کترد کته در در واق

یا فرانسه مقررات منقتابلی وجتود بلژی  

که بته منهمتی کته دربتارو وی رأی  دارد

غیابی صادر گردیدو    دادو شدو اس  کته 

اار کند و خواسنار دادرسی بي محکومی  را

 جدیدی با  ضور خود او شوده

چنین مقرراتی در اساستنامه دادگتاو 

نشتدو است ؛ بنتابراین رستیدگی  بینيپیا
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غیابی در مورد متنه، جتای  نیست ، مرتر 

قیتب ختود مملت  آنکه منه، مممئناا از تی

باشده اگر این شترط دملتی شتدو باشتد و 

منه، از     ضور خود در دادگاو اسنفادو 

تت و توانتدمتي نکند، در این  ال دادگاو

تت دادرسان باید این مینی را ا راز کنند

که با توجه به آنچه در سمور گذشنه گفنه 

 شد،  ک، غیابی صادر نماینده

او دادگ 23ت د مادو 5در مقابل، بند 

را من  کردو اس  دربتارو منهمتی کته از 

دللتی تواند بتهنمي دادرسی ممل  نیس  یا

خارج از ارادو او در دادگاو شرک  جوید، 

 غیاباا رسیدگی کنده

با این همه، صدور رأی غیابی بتا  .42

شتود مي دو اشکال فری   قوقی دیرر مواجه

 که باید رف  گردده

ه مقرراتی در اساسنام هرگونه ت فقدان

که صتدور چنتین رأیتی را تجتوی   دادگاو

یتت  دادگتتاو هیچرتتاو کتته  الیدرنمایتتد؛ 

 ینی ج  آنچه صتریحاا بته آن صاتواند نمی

نده نی  این نکنه کتفویع شدو اس  ادمال 

در اساستتنامه کتته شتتایان توجتته استت  

المللتی نتورنبرگ بتیندادگاههای نظتامی 

( 32وکیتتو ربنتتد ج متتادو ( و ت32رمتتادو 
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کته نستب  بته   شتدو استبینی اصریحاا پی

کترد، تتوان رستیدگی منهمان غایب نی  می

 گونتههیچ 3910اما در مورد دیوان کیفری 

 تصریحی وجود ندارده

تتت غیرقابتتل اجتترا بتتودن بیضتتی از 

مقررات در غیاب منه،؛ متثاا دتتدم امکتان 

اینکه از منه، س ال شود آیتا اتهتام را 

 قبول دارد یا نهه

مختال  ایتتن  با وجتود ایتن، در جهتت 

توان به امکان صدور رأی غیتابی مي مینی،

 3مفیتد بتته متادو  به اصتتل ادمتای ااتر

ایتن  58رشتتمارو  کترداساسنامه استتنناد 

باید در نظتتر داشت  کته مقاله(ه بیاوو، 

نبایتد بتتا فترار متتنه، و اجرای دتدال  

ختتودداری او از استتنفادو از  قتتوقی کتته 

 شدو اس ، منوق  گردده ناخنه برایا ش

ان نی  بتا گونه، در  قو  انرلسننبدی

شود آیا اتهام را اینکه از منه، س ال می

ممکن »قبول دارد یا نه، پذیرفنه شدو که 

اس  متنه، در دادرستی غیتابی هت، متورد 

 «ه  محاکمه و  ک، قرار گیرد

 بختارسد در پش  تفسیر به نظر می .50

مبنی بر ممکتن نبتودن  23ت د مادو 5بند 

ه بته اشتکال مهمنتری رسیدگی غیابی، توج
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وجتتود داشتتنه باشتتده دادستتنان دستتنور 

کنتد امتا  ت  مي آوری دالیلی را صادرجم 

توانتد تتا ار آنها را ندارد و نمتیاننش

زمانی که به  ضور منه، در دادرسی مممئن 

دمتل آورده هتیقیبی ب گونهنشدو اس ، هیچ

داند توجه به این نکنه، منهمی که نمی با

آوری دالیتل و تحقیت  جمت  در مورد او به

خا  دولنتی پرداخنه انتد، در اینکته در 

بماند که چندان تمایلی به تحویل او بته 

و نتتدارد، مراقبتت  چنتتدانی نشتتان دادگتتا

توان او را در سفر مي دهد و در ننیجهنمی

کشتوری کته منمایتل بته همکتاری بتا به 

 تر دسنریر کردهدادگاو اس ، آسان

ا  تدی ، تاگر این برداش  درس  باشد

توان تصتور کترد جنبه نظری دارد: آیا می

که دادگاو بنواند دستنور تیقیتب و بترگ 

آن را در  المللی صادر کند و مثاا جلب بین

المللی راننرپتل( اخنیار پلیس جنایی بین

برذارد و با این تصور که ممکن اس  بیضی 

دولنها نستب  بته منهمتان نظتر مستاددی 

، بتته داشتتنه باشتتند، از مراجیتته مستتنقی

  دولنها خودداری ورزد؟

ی، تحق  این امر دشوار به از نظر دمل

کلی جتای تردیتد است   طوررسد و بهنظر می
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که دلیته او اي ووندمدید از پر منه، مدتي

خبر بمانده در ایتن صتتورت، تشکیل شدو بی

آیا بهنر نیس  که در هر  تال بترگ جلتتب 

منه، صادر گردد و تح  تیقیب قرار گیترد، 

گر در جلسه دادگاو  ضور نیابتد و و  نی ا

ا محرز بداند او را غیاباا دادگاو اتهام ر

دین کند؟ آیتتا ایتن محکومیتت  نمتامحكوم 

المللی و ه، رسمبلی (، ه، برای جامیه بین

  برای قربانیان دمل منه،، بهنر نیس ؟

در این  تال، شتخ  محکتوم نتته تنهتا 

مجبور اس  در کشوری که در آن پناو گرفنه 

بسا شورای امنیت  بتترای ت و چهانداس  بم

این کشور به سبب ددم همکاری با دادگتاو 

ت بلکه همیشه دچار این مجازاتی تییین کند

خمر هس  که سیاس   کوم   امی او ت ییتر 

کند یا اصوالا  کوم  دور شود و نستب  بتته 

درخواسنهای دادگاو مبنی بر تحویل او بته 

 دادگاو پاسخ مثب  بدهده

با متي رر بتاقیی  مسرله دی مانتد: 

توجه بته فقتدان مقرراتتی در اساستنامه 

بر تجوی  صتدور رأی غیتابی، دادگاو مبنی

در این نکنه که آیا دادگاو دارای چنتین 

اخنیاری هس  یا نه، تردید بستتیار وجتود 

 دارده
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 وسايل دفاعی متهم

تواند برای مقابله مسلماا منه، می .51

ملتی و با اتهام خود بته تمتام وستایل د

 قوقی مجاز منوسل شتوده بتا ایتن همته، 

بیضی از وسایل دفادی از او سلب شدو یتا 

 محدود گردیدو اس ه

کته در دادگتاو گونه، همتان طوربدین

( و در دادگتاو 0نورنبرگ ربه موجب مادو 

( مقرر شدو بتود، 2توکیو ربه موجب مادو 

دنوان رسمی منه، از قبیل رئیس دول  یتا 

ند دالی رتبته متان  رئیس  کوم  یا کارم

گتتردد و از کیفیتتات مخففته نمي از تیقیب

(ه به 0مادو  2رود ربند نمي نی  به شمار

دبارت دیرر، اساستنامه دادگتاو مصتونی  

قضایی ناشی از سن   قوقی بترای رهبتران 

ر کمرانتتان( بیرانتته را مننفتتی دانستتنه 

 اس ه

همچنین در اینجا نی  مانند دادگتاو 

( و دادگتاو 8و نورنبرگ ربته موجتب متاد

ور ( امتر و دستن2ربه موجب متادو  توکیو

کنتد و مافو  دمل مترمور را توجیته نمتی
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 داکثر، چنانچته دتدال  اقنضتا نمایتد، 

 5ممکن اس  موجب تخفی  مجازات گرددربند 

 (ه0مادو 

کتس  هتتیچ»و سرانجام، به موجب قاددو 

یت  « شتودبرای ی  دمل دوبار محکوم نمتی

ستی را کته در توانتد کنمتي دادگاو ملتتی

دادگاو موردنظر ما به دل  ارتکاب همتتان 

دمل مورد محاکمه قرار گرفنه اس  تیقیتب 

شود دادگاو نمي کنده اما این قاددو مان 

کنونی کسی را که به ستبب ارتکتاب همتان 

دمل در کشوری مورد محاکمه قترار گرفنتته 

دمتل او در كه صتورتيدراس  تیقیب کنتد، 

متتومی شتناخنه دادگاو کشور مذکور جترم د

شدو یا اگر مورد شبیه موارد امننتا  از 

یکجانبه  (ه خصوصی 37رسیدگی باشد رمادو 

گتردد کته متنه، بودن اسنثنار موجتب متی

ننواند برای فرار از مجازات به محاکمات 

ملی و رسیدگیهای داخلتی یت  کشتور، کته 

کاماا جنبه صوری دارد، منوستل شتوده بته 

هتیچ »قادتدو همین دالیل، در  قو  بلژی  

«  شتودنمتي کس برای ی  دمل دوبار محاکمه

در موردی که منه، در کشور خارجی محاکمه 

گردد، مرر آنکه ادمتتال مي شدو اس  ادمال

 مذکور در زمان جنگ ارتکاب یافنه باشده
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 مجازاتها

ا الهتام از اساسنامه دادگاو، بت .57

المللی کته تمایتل تحول کنونی جامیه بین

هتا ت ادتدام دارد، بحت  تنبه ل و مجازا

کنتتد بینتتی متتیکیفرهتتای زنتتدان را پیا

این نظر،  ه از32(25مادو  2و  3ربندهای 

تر از اساستتتنامه دادگتتتاو محدودکننتتتدو

و  20های دادگاو نورنبرگ رمواد اساسنامه

( است  کته 32ادو ( و دادگاو توکیو رم28

داد مجازات ادتدام یتا به آنها اجازو می

کته دادگتاو دادالنته هرگونه کیفتری را »

دمتال نماینتده همچنتین محتدود ا« بداند

است  کته  3910تتر از کنوانستیون  کنندو

پذیرفنه بود دیوان کیفتری، مجتازاتی را 

که در  قو  دولنی که از دیتوان تقاضتای 

رسیدگی کردو یا دولنی که دمل در خا  آن 

دارد و اگر مي به وقو  پیوسنه اس ، مقرر

                                                           

، «هتدف مملتوب»ترکید کتردو است  کته  3903از سال  .12

مجازات اددام اس ه همچنین رجو  شتود بته « ال ای کامل»

 28کنوانسیون اروپایی  قو  بشتر متورخ  3 پروتکل شمارو

و دومین پروتکل اخنیتاری راجت  بته میثتا   3982آوریل 

 ه3989دسامبر  32ی  قو  مدنی و سیاسی، مورخ المللبین
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وجتتود داشتتنه  قتتوانین مخنلتت  و متتوازی

قانونی را کته »باشند، دادگاو مکل  اس  

رمادو  ادمال کند« شامل مجازات کمنر اس 

 (ه23

اساسنامه نه کیفر نقدی تییین کتردو 

اس  و نه مجازات جایر ینه  نی ه ینته و 

مخارج دادرسی به دهدو محکوم نیست ه الزم 

ه ینته دادگتاو از  اس  یادآوری شود کته

ملتتل تتترمین  بودجتته دتتادی ستتازمان محتتل

 (ه12گردد رمادو می

و دامنته مجتازات زنتدان، دربار .53

کردو اس  که باید بته  بینيپیااساسنامه 

جدول دمومی مجازاتهای زنتدان میمتول در 

ستاب  مراجیته کترد دادگاههای یوگستاوی 

ه بنابراین، مجازاتهتای (25مادو  3ربند 

ری  قتتو  داخلتتی در متتورد جتترای، کیفتت

گتردده ایتن تصتمیمی یالمللی ادمال مبین

هیچ دملتی جترم »داقانه اس  زیرا قاددو 

بترای آن نیس  مرر آنکه کیفتری قتانونی 

 ، از آن روشتودنمی نقع «باشد تییین شدو

هستنند کته  قتو  که مجازاتها همانهایی 

ن ارتکتاب میمول در کشوری کته جترم در آ

 کندهبینی مییافنه اس ، پیا

بتاا نی  نظتامی تقری 3910کنوانسیون 



   720 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

 22رشتمارو تت  کردو بتودبینی مشابه پیا

 این مقاله(ه

که آیتا  قتو  کیفتری ما نمی دانی، 

هتای قابل اجرا در یوگساوی یا در جمهوری

جدیتتد، مخصوصتتاا بتترای جتترای، منتتدرج در 

اساسنامه، مجازاتی تییین کردو است  یتا 

مجتازاتی تییتین نکتردو كه صتورتيدرنهه 

که مباشد، می جتازاتی توان بته محتع این

برای جترای، منمبت  بتا آنهتا در  قتو  

دگتاو دمومی تییین گردید، آنها را در دا

که بستیاری ادمال نموده این تصمیمی اس  

رله تیقیتتب از دولنهتتایی کتته بتتا مستت

بودنتد و قتانون جناینکاران جنری مواجه 

برای جنایات جنرتی،  ویژوبهمجازات آنها 

نکتتردو بتتود، آن را مجتتازاتی تییتتین 

بتتود کتته ایتتن ده استتندالل ایتتن پذیرفننتت

جرای،  قو  دمومی جناینها منمب  با نو  

توان دامان آن را، تا مي اس  و در نبیجه

که  قو  جنگ آن جنایات را مجتاز هنرامی 

 نشمردو اس ، محکوم کرده 

تواند می»نی، دادگاو در قلمرو مد. 54

کلیته امتوال و منتابیی کته  به اسنرداد

قتتانونی تحصتتیل محکومتتان از راههتتای غیر

ربنتد « به صا بان آنها رأی دهداند وکرد
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(ه اگر این موضتو  تصتریح هت، 25مادو  1

نشدو بود، بته دقیتدو متا، مستلماا ایتن 

مانند هرگونه رف  خسارت مدنی « اسنرداد»

ادادو کامل اموال به صا ب »منضمن قاددو 

بود کته ایتن قادتدو نیتت  شتامل دو « آن

ی کتته جبتتران خستتارت»قادتتدو زیتتر استت : 

نه است  میلولمسنقیماا  و « دمل مشتنکی د

اگتر ایتن نکتات در «ه النفت جبران ددم»

مورد خماهای مدنی صاد  باشد، بته طریت  

اولی باید در مورد خماهتای کیفتری نیت  

 ما  قرار گیرده

ضو  ما را با این مسترله اما این مو

بتدانی، آیتا در قلمترو  کهکند مواجه می

قو  داخلی قرار بینی شدو در  ی پیا«خما»

 قو  « دمل غیرمشرو »ر قلمرو داری، یا د

اخ  نه این الملل؟ مورد ما به مینای بین

اس  و نه آن: نه  قو  یوگستاوی دربتارو 

مورد بح  به  چون دادگاولی  مجراس  ومس 

دهتد متي الملتل  کت،مجازاتهای  قو  بین

   قتو  این مقاله(، و نته طبت 8رشمارو 

است ، المللی لی  بینوسننی مربوط به مس 

رای  کنتونی در شت« دمل غیرمشترو »زیرا 

موجب  قتو  که به  رفناری اس »محدود به 

« شتودمتي الملل به دولنها نسب  دادوبین
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 قتو  پیا نویس متواد کمیستتیون  1رمادو 

 لی  دولنهتا(والملتل راجت  بته مست بین

رترکید از ماس (، در  الی که در شترای  

ادمتالی کته بته  بتا مورد بح ، ما فقت 

 گردد، سروکار داری،هافراد مننسب می

به  با وجود این، باید گف  با توجه 

دارد، مي بح  مجرا قوقی که دادگاو مورد 

الملتل بر ت  مربتوط بته باید  قو  بتین

جبران خسارت  اک، باشد، امتا چتون ایتن 

ی از  قتتو  دربتتارو جبتتران خستتارت ناشتت

الملتل ادمالی کته بته موجتب  قتو  بتین

یرمشرو  شمردو شدو و دامل آن افرادند، غ

ش  بایتد از بي 30مملب قابل توجهی ندارد

امل متال طری  قیا  و تمثیل اصل ادادو ک

الملتل بترای به صا با را که  قتو  بتین

کردو و در ددوای بستیار  بینيپیادولنها 

مشهور کارخانه ختورزو یتادآوری گردیتدو 

 اس ، ادمال نموده رأی صادرو در پرونتدو

  اکی اس : 3928سپنامبر  31مذکور در 

                                                           

خارج از دایرو بیضی از نظامهای قتراردادی مست لی  . 12

و محتتدودی  جبتتران خستتارت، رجتتو  کنیتتد بتته « دینتتی»

دربارو مس لی   مل  3929بر اکن 32کنوانسیون ورشو مصوب 

 29و نقل هوایی و ادوات تابیه، کنوانسیون پاریس مصتوب 

دربارو مس لی  مدنی در زمینه انترژی هستنه  3937ژوئیه 

، 3931ژانویته  13ای، کنوانسیون تکمیلی بروکستل متورخ 

 و غیروه 3903نوامبر  39کنوانسیون بروکسل مصوب 
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جبران خستارت بایتد  نتی االمکتان »ههه 

کلیه آاار دمل نامشرو  را جبران کند و 

وضیی را که به ا نمال قریب به یقین در 

داش  برقرار مي صورت ددم وقو  ب و وجود

دارده بایتتد وضتت  دینتتاا بتته  تتال اول 

برگردد، و در صتورت دتدم امکتان بایتد 

بر باارزش ادادو وض  پرداخنه مبل ی برا

شوده اگر خسارتی وارد شدو باید جبتران 

که ادادو وض  بته اي وگردد و زیان وارد

شین آن   ال اول یتا مبل تی را کته جان

شدو، ترمین نکتردو است ، بایتد جبتران 

 «هشودههه

 

بینتی شتدو در  قتو  باید جنای  پیا

الملل کته دامتل آن فتردی از افتراد بین

فرد دیرر صتورت گیترد، یتا باشد و دلیه 

دمل غیرمشرودی که دولنی به زیان یکی از 

افراد مرتکب شود، در هر مورد مجنی دلیه 

ی  فرد اس  و خسارتی کته واقیتاا بته او 

طب  مییار منظتور شتدو »وارد آمدو باید 

تترمی، گتردده رایتن « برای جبران خسارت

استت  کتته دیتتوان دائمتتی دتتین دبتتارتی 

دربارو جبران ادمال المللی دادگسنری بین

 غیرمشرو  دول  بکار بردو اس (ه
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هماننتتد دادگاههتتای نتتورنبرگ و  .55

توکیو، اساسنامه مورد بح  نی     زیتان 

دیدو از جرم را برای اینکته بته دنتوان 

صوصی در دادگتاو طتترح ددتوی کنتد مددی خ

بینی نکردو اس ؛ بنابراین فترر طترح پیا

د ددوای ترمی، نی  مننفی است ه بتا وجتو

تواند  ک، به ادتادو مي این، چون دادگاو

وض  به  ال اول به سود مجنی دلیه، رب و 

(، منمقتتی 25متادو  1دیدگان( بدهد ربند 

خواهد بود که اینان مجتاز باشتند  قتو  

خود را برآورد کنند و آن را به دادسنان 

«  گتواو»تسلی، نمایند و  نی بته دنتوان 

مستتنقیماا بتته دادگتتاو بدهنتتد راستتنما  

متتادو  5 از بنتتد ویژوبهفهارات گواهان ا

 گردد(هاسننباط می 22و مادو  23

بته متددیان خصوصتی  3910کنوانسیون 

وان کیفری باید که دیداد هنرامیمي اجازو

انهتا رأی بدهتد، در دربارو خسارات و زی

 (ه22مادو  2ربند  جلسات شرک  کنند

جترای تا آنجتا کته مربتوط بته ا .56

المللی وجود دان بینمجازات اس ، هنوز زن

ندارد  بنابراین، به دهدو دولنهاس  کته 

به شتورای امنیت  ادتام دارنتد  اضترند 

محکومان را بپذیرند و به دهتدو دادگتاو 
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اس  که از میان دولنهای مذکور دولنی را 

که زندانی کردن محکتوم را تییتین کنتد، 

(ه این ترتیب تقریبتاا 20رمادو  برگ ینند

 (ه57اس  ر 3910یون نظیر مقررات کنوانس

ا با دادگاو مسرله این همکاری دولنه

که دولنهتا مخارج و ه ینته هتای مربتوط 

گیرنتد و نیت  متي هتدودپرداخ  آن را به

كته لی  ادمال غیرمشترودی را ومس مسرله 

دولنهای تیهدکنندو اجرای مجازات  ویژوبه

این سازده مي ممکن اس  مرتکب شوند، ممرح

 کنی،هبررسی میدو نکنه را جداگانه 

های بازداشت ، ت چه مقامی ه ینه3 .52

نرهداری و جابجایی منه، و اجرای مجازات 

مخارج جت ر گیرد؟ آیا این دهدو می را به

بینی شدو در متادو ی دادگاو پیاهاهه ین»

ایتتن  2اساستتنامه آن استت  رشتتمارو  12

مقاله(، یا به دهدو دولنهتایی است  کته 

 آنهاس ؟منحصراا موضو  مربوط به 

به دقیدو ما اگر دملیات  فت  صتلح، 

ج  در موارد اسنثنایی، مربوط به بودجته 

ربتا توجته بته  دادی سازمان ملتل باشتد

 5گ ارش کمینه ویژو ادمال  ف  صلح مورخ 

( در این مورد نی  چنین است ؛ 3992ژوئن 

کننتد متي دولنهایی که با دادگاو همکاری
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انتد ید تردیه مخارجی را که منحمل شدوبا

از سازمان ملل بخواهنتده وانرهتی، هتیچ 

چی  مان  از آن نیست  کته ستازمان ملتل 

بنواند در دادگاو دلیه دولنی نی  که در 

ادمال مجرمانه موضو   کت، محکومیت  بته 

نودی مشارک  داشتنه است ، بترای گترفنن 

ی منحمله اقتدام بته طترح ددتوی هاهه ین

 نمایده

تتتت مستتتائل ناشتتتی از اجتتترای 2 .52

ا به دهدو کیست ؟ آیتا دولت  در مجازاته

 دمل به دنوان دامل ستازمان ملتل اقتدام

کنتتد؟ اگتتر دولتت  مرتکتتب نقتتع  قتتو  متتي

ت از هر نودی که باشد ت بشود،  المللبین

ؤلی  منوجتته اوستت  یتتا منوجتته وآیتتا مستت

 سازمان ملل؟ 

جتتا دارد در ایتتن متتورد بحتت  بستتیار 

ر اینجا به همتین اما د گسنرش دادو شود،

کنی، که در فتترر کاستی  فا میاندازو اکن

رای دمل دیرری، کمیستتیون  قتو  مس لی  ب

لی  انحصاری یت  دولت  را والملل مس بین

المللتتی کتته از نظتتر بتتینبتترای دملتتی 

و دولت  دیرتری مرتکتب آن  غیرمشرو  اس 

پذیرد مرر آنکه دول  دوم تتاب  شدو، نمی

دولتت  اول باشتد « قدرت اداری یا کننرل»
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لی  دولنهتتا، وبته مست  رطرح مواد مربوط

(، یینتتی در متتورد تحتت  28متتادو  3بنتتد 

الحمایری یا وض  دول  فدرال یتا اشت ال 

یرر، دولنتی کته دول  خارجیه در موارد د

لی  وشدو دارای مست  مرتکب دمل غیرمشرو 

 ویژو اس ه

در مورد  اضر، اساسنامه دادگاو فق  

 کردو اس : بینيپیا

خلتی اجرای کیفر زندان تاب  قوادد دا»

مربوط است  تحت  نظتارت دادگتاو  دول 

 (ه20رمادو  «المللیهبین

 

ازات را رسد دولنی که مجتبه نظر نمی

اجرای سازمان  کند به من له داملمي اجرا

ملل محسوب گردد،  نی اگر  بس شخ  محکوم 

(ه در 20باشد رمادو « تح  نظارت دادگاو»

 لی   قوقیوننیجه، دول  مذکور دارای مس 

 سازمان ملل اس  و درلی  ومس  زا منمای 

مورد ادمتال غیرمشترودی کته ممکتن است  

اي هلی  جداگانتتومرتکتتب شتتود دارای مستت 

خواهد بوده دول  شبیه نماینتدو و وکیتل 

نه تنها در متورد »اس  که در  قو  مذنی 

کته ضتمن  هتاییتقلب، بلکه در متورد خما

« شود نی  پاسخروست انجام امور مرتکب می
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نون متتتدنی بلژیتتت (ه قتتتا 3992رمتتتادو 

ل مشتتابه در  قتتو  جامیتته ملتتاي گونتتهبه

ملل ممکن ساب ، هر دول  نمایندو سازمان 

بود از طرف دول  دیرر دضو، به منظور  ل 

هرگونه اخناف در خصوص تفسیر یتا اجترای 

گی، بته دیتوان دائمتی دادگستنری نمایند

 المللی فراخواندو شودهبین

ل  لی  ویژو دووبا این همه، این مس 

لی  سازمان ملل را برای ادمال وباید مس 

مننسب به دادگاو، مثاا به سبب ددم نظارت 

 کافی در  بس محکوم، مننفی سازده

بایتتد منوجتته بتتود بتتردکس آنچته  .52

میموالا در کنوانسیون های راج  به میاضدت 

قضتتایی منقابتتل در متتورد ا التته تیقیتتب 

کیفری، اجرای ا کتام ختارجی یتا نقتل و 

گتردد و در متي بینيپیازندانیان اننقال 

آنها قانون دولنی کته از آن تقاضتا بته 

دمل آمدو اس  جانشین قانون دول  تقاضتا 

 شود، قانون دولنی که محکتوم رامي کنندو

 پذیرد در مورد کیفتر زنتدان وی اجترامي

گردد و، همچنانکه دیتدی،، ایتن دمتل نمي

خواهتد « یالمللتبینزیر نظارت دادگتاو »

، دفتتو یتتا ترتیببتتدین(ه 20دو بتتود رمتتا

تخفی  مجازات محکومان که به موجب قانون 
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گتردد، متي دول  محل اجرای مجازات ادمال

 ی تستتریالمللتتبینبتته محکتتوم دادگتتاو 

یابد، مرر با اجازو رئیس دادگاو پتس نمي

 (ه28از مشاورو با دادسنان رمادو 

دادگتاو دمتر كه صورتيدراین قاددو، 

و کستانی محکتوم بته محدودی داشنه باشد 

زنتتدان ابتتد یتتا مجازاتهتتای بلنتتد متتدت 

کنتدههه البنته متي باشند، مسائلی ایجاد

 دهمشروط برآنکه آرار محکومینی صادر بشو

 

2 

 آينده دادگاه

 

دمر دادگاو اصتوالا طتوالنی نیست ه  .60

بدگویان دقیدو دارند ایتن دادگتاو  نتی 

نشتدو است ، برای ادامه کار نی  ترستیس 

دهتد کته امکتان مر نشان متیزیرا فاهر ا

ی هاوصدور رأی غیابی را ندارد رر ه شمار

 همین مقاله(ه 27تا  58

ندارده  در هر  ال، اینهتا اهمینتی 

 نی اگر کار این دادگاو محدود به شترو  

تحقیقات قضتایی باشتد، بتاز هت، پتس از 

« دومتتین»دادگاههتتای نتتورنبرگ و توکیتتو 

و  گرددمرج  ب رگ دادرسی کیفری محسوب می
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وجودش م یتد یکپتارچری ف اینتدو جامیته 

المللتتی استت  کتته رنتته ژان دوپتتوئی بتتین

 دربارو آن چنین نوش : 

نودی موازات میان فرایند سازمان این »

جامیه و فرایند قدرت یافنن امتر قضتا 

 38«یا قضایی شدن وجود دارده

 

ای ش ، این دادگاو مانند دادگاههتبی

د و یابتداخلی به جرایمی که ارتکتاب متی

دهتد، ولتی نمي واهد یاف  پایانارتکاب خ

در پایتان بخشتیدن توان امیداوار بود می

کیفر ماندن دامان جرای، به رسوایی که بی

دنبتال خواهتد داشت ، هتر چنتد کت، و به

 مخنصر، سهی، باشده

ددم مجازات مباشتران ایتن قبیتل  .61

جرای، بیشنر ی  واقیی  اس  تا یت  جبتر 

ا دولنهتتا منیهتتد  قتتوقیه از متتدتها پتتی

گاو کنتونی اند وشد جنایتاتی را کته داد

مورد رستیدگی قترار دهتد، مجتازات  باید

 این مقاله(، اما هتر کتس 2کنند رشمارو 

داند که ردای  این تیهتد کتتاماا جنبته مي

 فاهری داشنه اس ه

                                                           

18. R. J. Dupuy: In presentation synthetiquie de la Justice internationale, Cours de l'Institut des 

Hautes Etudes Internationales, Paris, 1965. 
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شاید ترسیس این دادگتاو دولنهتا را 

یت  و صتدور ردا»به وفای  خود مبنی بتر 

الملل بشردوسنانه قو  بین « دسنور ردای 

آگاو سازد و با تجوی  اد ام منهمان بته 

دادگاو، کوشتا آنهتا را در ایتن زمینته 

 واداردا آنکه این دولنها ربي تسهیل کند

المللی را دهدو خود نقا اجرای ددال  بین

دار شوند، زیرا آشکارا پیداس  کته ختود 

یابند که رأساا چنین امری نمي را در وضیی

 بل گردندهرا منق

نظر، ترسیس ایتتن دادگتتاو تتا  از این

ی از شکست  صتتا ی   تاک دی ادنرافی اس  

که برای دولنها در مواردی جهانی؛ صا ینی 

یمی در میان باشتتد، بیشتنر که مسرله جرا

کمنر فتردی شتناخنه شتدو است ه دولنی و 

دادسراهای فان دول  بیشنر مایلند مرتکتب 

ر آن ستتوی جرم هواپیماربایی را، هر چند د

دنیا اتفا  افنادو باشد، تیقیب کنند تتا 

گر یا فان فرماندو دتالی اینکه فان شکنجه

نظامی را که در کشور مجاور بتتا موافقت  

 کومنا در شکنجه یا کشنار دهها، صدها یا 

ه ارها انسان مشارک  داشتنه است ، تحت  

 تیقیب قرار دهند 

با وجتتود ایتتن، قربانیتان جترای، از 
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گتاهی در بیضتتی از کشتورهای  لحاظ متدنی

یابنده از مي غیرذی نف  به توفیقهایی دس 

کیفری نی  اینان شرو  به اقدامهایی لحاظ 

برای منقادد کردن دادستتراها بته منظتور 

رستتیدگی بتته جتترای، متتذکور کتتردو انتتده 

 نشکاینهایی که به تازگی از طرف پناهندگا

از مستت الن اي وبوستتنیایی بتته طرفیتت  دتتد

رب مبنی بر ادمال شتکنجه و اردوگاههای ص

ارتکاب جنای  جنری و جنایات دلیه بشتری  

تسلی، مقامات قضایی فرانسه گردیدو شتاهد 

این مدداس ه اگر در نخستتنین وهلته ایتن 

شکایات موجب شرفنی شود، از نظر  قوقی چه 

بستتا بتته محکومیتت  کیفتتری منجتتر گتتردد، 

تتر در کلتیاي ههمچنانکه آن را در زمینتت

 ای،هورد تریید قرار دادو قو  بلژی  م

از این دادگتاو، یوگستاوی ستاب  . 67

تنهتتا دولنتتی در جهتتان نیستت  کتته در آن 

ابندایی ترین  قو  فرد بشری شدیداا و در 

مقیاسی وسی  نقع شتدو است ه بنتابراین، 

به اي هترسیس دادگاو کنونی را باید مر ل

المللتی سوی ترسیس ی  دیتوان کیفتری بین

که در ی]دائمی[ دانست ه مت  3989دانتی، 

مجم  دمومی سازمان ملل به کمیسیون  قو  

مرموری  دادو اس  که طر تی در  المللبین
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 این زمینه تنظی، کنده

اگر تجربه  اضر با توفی  روبرو شود 

 اوشتتاید بنتتوان، بتته جتتای دبتتور از ر

المللتی، پایان تدوین کنوانستیون بتینبي

اساسنامه کنونی دادگاو را در جه  ترسیس 

دادگاهی جهانی و دائمتی، بتا توجته بته 

الملتل در کمیسیون  قتو  بیناصا اتی که 

کند، ت ییتر داده بترای ایتن کتار آن می

کافی اس  شورای امنی  همان ارادو سیاسی 

را که برای ترسیس دادگتاو  اضتر میمتول 

 داشنَه، در این مورد نی  میمول دارده

 شتورای طترف از دادگتاو «کردن دائمی»

ایجاد اشکال فنتی خاصتتی نخواهتد امنی ، 

تت یت   کرد: ی  تصمی، نهادی سازمان ملتل

تت کتافی  قمینامه مجم  دمومی سازمان ملل

دادگتاو اداری »سال پیا  52بود تا  دود 

گتاو ترسیس شود، و ایتتن داد« سازمان ملل

 برد کمال سام  بسر می هموارو در

 
 


