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اسر

واژگان کلیدی
ج مانگاا ح حقق بر ح ض زا ح نفافیر
 .استادیاا دانرک .حقق دانرگا نه ان (پ دیس م)
** دانرجق ددت حقق جزا ز ج م نناسی دانرگا نه ان
*** .دانرجق ددت حقق جزا ز ج م نناسی دانرگا نه ان

Email: shams_m_e@yahoo.com
Email: vahid.ab@gmail.com
Email: zahra.at@gmail.com

ناایخ پذی ش89/10/22 :

ناایخ ااسال89/11/12 :
فصلنامه راهبرد  /سال بیستم  /شماره / 58بهار  / 1390صص 267-299

حقق جزا انهکاسی ای جادهه ز ناخصه هوا

مقدمه
زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

یکوی ای دهومنو ین زاوای دزلورهواح
حمایر ز نضمین حقق ز دیاد ها اساسی

دی بان .ز بناب این حقق جوزا هو دروقاح

بر دوه دا اسوناد بوینالمللوی حقوق برو

گ چه دااا بخشها درابهی با دروقاها

نناسایی ن .ان.ح دیبان .ز یکی ای دهمن ین

دیگ اسرح ادا بخشها زیژ ا هم دااد ده

سووایزدااها بوو ا نضوومین ایوون حقووق ز

د بقط بوه اایشهوا دخصوقص دن جادهوه

بووا

دیبانو )Albrecht, et al, 2008, p. 45( .دا

ج و مانگوواا افتااهووا نه.ی.دننوو .دنهووا ز

بین حال بای .اذبان دانر دوه پیو.ا دو دن

دیاد هوواح اسووتفاد ای ابووزاا دیفوو

دجایا نا ضان این حقوق اسور ز دا زا وع

اصقل ز زیژگیها درت

بنص ض زا ه گقنه سیاسر

درقاها دختل

حقق دیف

دیف

دا لم ز حقوق
نیز درکل نبقد ز

جووادع حقووق بروو اا نرووکیل دوویدهوو.

دناسووبنوو ین دنبووع بوو ا یووافتن چنووین

(نادقنا ح 1386ح ص)464

انووت ادانیح اسووناد بووینالمللووی حقووق برو

دا زا ع ب.الر دیف

بهضوی ای حقوق

بنیاد اا دح.زد یا سلب دیدن .ز حال دنکه
همین نظام دیف

ح زایفه حمایر ای حقوق

بنیادین اا نیز ایفا دینمای .لذا لززم د.اخلوه
دیف

دزلر دا ب خی ای حقق ز دیاد ها

دیبانن.
ای سق دیگ به نظ دویاسو .بهتو ین
ااهکاا ب ا جلقگی

ای سقءاستفاد دزلرها

ای .ا خقد ب ا دح.زد د دن حقق بر ح
پی.ا د دن دهیااها ز زیژگیها ج مانگواا

ف د ح ب ا نظامبخری به جادهه ز همچنین

ای نظ اسناد بینالمللی حقق برو اسور نوا

نضمین ب خوی ای هموان حقوق ز دیاد هواح

هم بتقان ای حقق بر با بهت ین ز دؤث ن ین

پذی فته ن .دیبان.ح ادا نهیین ح.زد

ابووزاا حمایوور نمووقد ز هووم ایوون حمایوور بووه

اد

ایوون د.اخلووههووا ز دووال هووا ز اصووقلی دووه
دینقانن .ناا ب د.اخلههوا دیفو

نحور

بنقان ج مانگاا ب خی ای افتااهوا دحسوق
نقن.ح دا ه نظام انقنگذاا ز بوا نقجوه بوه
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دن و همانن .نظام ااینی ز اخال ی زابسته وو

دبانی دنح دینقانو .دتفواز بانو .دا زا وع

دمت ین دیزان دمکنح نا ض ز دح.زددننو.
حقق دذدقا بان .با ب اسی ج مانگاا ها
دقجووقد دا اسووناد بووینالمللووی حقووق برو ح
ازنن دی نقد ده دا نمام دنهوا زیژگویهوا
درت دی زجقد دااد ده دوینوقان دنهوا اا دا
الب دقااد یی ب اسی نمقد

قانونی بودن)

ابایر ن ایط الیم دیگ ح ن.انسته اسر

اصل انقنی بقدن به ایون دهناسور دوه
ه گقنه نح.ی .بای .دا چااچق

انقن ز به

دیثا حقق ی د.نی ز سیاسوی دا دواد
 12خقد بیان دانوته دوه ابموال دحو.زدیر

حکم دن صقا گی د ایون اصول بوا ببوااا

ب حق ببقا ز د زا اف اد دجای نیسورح «دگو

گقناگقنی دا دنقانسیقنهوا دتهو.د حقوق

دح.زدیرهایی دوه بوهدقجوب وانقن دقو ا

بر داج گ دی .اسر دا دواد  29ابالدیوه

گ دی.

جهووانی حقووق برو ددوو .دووه «هو دس دا

 3بیوان دانوته دوه «دیاد ابو ای دوذهب یوا

اج ا حقق ز اسوتفاد ای دیاد هوا خوقد

دهتق.ا اا نمینوقان نوابع دحو.زدیرهوایی

فقط نابع دح.زدیرهایی اسر ده بوهزسویله

نمقدح دگ دنچوه دنحصو اً بوهدقجوب وانقن

انقن ز دنحص اً بهدنظقا نومدین نناسوایی ز

پیشبینی ن .ز » همچنین دا دوقاد  19ز

د ابا حقق ز دیاد هوا دیگو ان ز بو ا

 21ز  22همووین دیثووا ز دووقاد  2ز  8ز  9ز

دقتضوویا صووحیال اخال ووی ز نظووم ز افووا

 10ز  11دنقانسیقن اازپوایی حقوق برو ز

همگانیح دا ن ایط یک جادهوه ددقد انیوک

دووقاد  13ز  16ز  22دنقانسوویقن اد یکووایی

زضع گ دی .اسر »

حقق بر نیز بهاصل انقنی بقدن با نهابی

همچنووین دوواد  4دیثووا بووینالمللووی
حقق ا تصاد ح اجتموابی ز ف هنگوی دقو ا

» داد  18همین دیثا نیز دا بن.

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

 -1قانونی بودن جرم انگاری(اصل

دگ دنچه ده بهدقجب انقن نجقیز ن .ز بوا

چقن «نهیینن .بهزسیله وانقنح دق انو.
بهزسیله انقنح بهحکم انقنح دطوابق وانقنح
1

دیدااد ده « دا نمتع ای حقق ی ده دطابق

بهدقجب انقن ز دتها ب حکم انقن» اناا

این دیثا دا ه درقا دق ا دوینوقدح دن

ن .اسر

درووقا نمووینقانوو .حقووق دزبووقا اا نووابع

دنظووقا ای ووانقن دا ایوون دووقادح ووانقن

دح.زدیرهایی جز بهدقجب وانقن بنمایو .ز

داخلی درقاهاسر به ببواا دیگو ای دنجوا

دن هم فقط نا حو.زد دوه بوا داهیور ایون

ده این دزلرها هستن .ده نهیوین دویدننو.

حقووق سووایگاا بووقد ز » ز دوواد  8همووین

دا چووه اوو ف یدووانی ز دکووانی دووینووقان

دیثا نیز حوق هو دس دا نروکیل انحادیوه

دح.زدیرها اا ب دیاد ها ز حقق انوخاص

بهدنظقا پیرب د ز حفو دنوافع ا تصواد ز
اجتمابی خقد اا نابع هیچگقنوه دحو.زدیتیح

1. Determined by law, Provided (for) by law,
Prescribed by law, In Accordance with the law,
Established by law, Pursuant to a law
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ابمال نمقدح دقاد پیشگفته دا دنقانسیقنهوا

نکته ابل ذد دیگو دا خصوقص اصول

دق ا دیداان .دوه ایون

انقنی بقدنح همانگقنه ده بیان نو.ح وانقن

دح.زدیرهوا بایو .دطوابق بوا وانقن داخلوی

داخلیِ دح.زددنن .حقوق بایو .ای دیفیور

درقاها بان .بوه ببواا دیگو ایون وانقن

الیم ب خوقاداا بانو.ح بو.ین دهنوی دوه ایون

داخلی اسر ده بوه نه یو ز نو ایط ابموال

انقنح بایو .بوهطوقا اسومی انترواا یافتوه ز

دح.زدیرهوا دویپو داید ادوا دنچوه دا ایون

دحتقا دن ازنن ز بو.زن ابهوام بوقد ز بوه

خصقص اهمیر داادح دن اسر ده این وانقن

گقنها زضع نقد ده ب ا ه نخصی ابول

بای .خقد ای دیفیر دناسبی ب خقاداا بان .ز

پیش بینوی بانو .همچنوین دا ایون وانقنح

نظاا ب دیفیر وقانین داخلوی ز دطابقور

جزئیا ز ن ایط ه گقنه دح.زدیر ب حقق

ز اسناد حقق بر
زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

دنها با دقایین حقق بر

ب به .نهادهوا

ناا ب دهاه.ا حقق بر دیبان .الیم به

گ و دد نووا انووخاص بتقاننوو .لم و ز ز حوو.زد

ذد اسر ده دنظقا ای وانقن ای نظو دمیتوه

دح.زدیرها خوقد اا ب.اننو .بوالز بو این

حقق بر ز همچنین دادگا اازپایی حقوق

ووانقن بایوو .نووفاف بووقد ز بوو.ینزسوویله ای

بر و ح دفهووقم بووام ووانقنح بووه دهنووی ووانقن

استب.اد دا انقنگذاا جلوقگی

الیماالج و ا بووقد ز ابووم ای دصووقبا دجلووس

همین ااستا ای نظو دادگوا اازپوایی حقوق

انقنگووذاا ز دصووقبا

گو دد دا

ووق دج یووه ز ازیووه

بر ح ننقد دکالما نلفنی اف اد با نقجوه بوه

ضایی دیبان .ادا ای نظو دادگوا اد یکوایی

ن .لطمه به ح یم خصقصی اف اد بایو .بوه

حقق بر ح دفهقم خاص انقن ز دنحص اً بوه

دقجب انقنی بان .ده دوادالً ازنون بوقد ز

دهنووا دصووقبا دجلووس انقنگووذاا دووقاد

جزئیا دن درخص بان .ادا هموین دادگوا

نمیی .اا گ فته اسر ز این به دلیل دن بقد

بقل د د ده دا ب خی ای لم زها دانن .ادقا

دووه ای اختیووااا نادحوو.زد اؤسووا جمهووقا

ا ابر نجواا ح دخواب ا ح انضوباط نظوادی ز

اد یکا النین نج بیا نلخی بهجوا دانو .ز

صوونهر داازسووای ح بووه دلیوول پیچیوو .ز

دادگووا اد یکووایی حقووق برو بوو.ینزسوویله

نخصصی بوقدن ایون لم زهوا ز نیوز نو ایط

خقاسته نا ای سقءاستفاد سوای دقادوا ح بوه

خاص دنهواح ازنون بوقدن وانقن نموینقانو.

خصووقص دقادووا اج ایووی جلووقگی
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ز دیاد ها بمقدیح بای .به طقا دادول ذدو

(دقچ یاد ح 1384ح ص )175

نمایوو.

دطلق بان( .دقچ یاد ح 1384ح ص)175

دقضقع دیگ

دقاد اصل انقنی بقدن دا اسناد بوینالمللوی

دادوول ای ایوون زاژ ابهووامیدایووی نمووینمایوو.

حقق بر ابل نمدل بان.ح نقجه بوه دفهوقم

(دقح.ح 1381ح ص )286به همین جهور دا

«خقدس انه» نبقدن دو.اخال اسور دوه دا

دقازلهنادههایی دوه پوس ای ابالدیوه جهوانی

این اسناد ب دن نمدیو .نو .اسور نقضویال

حقق بر ننظیم ن .ان.ح دقنوش نو .نوا

دنکه دا ابمال دح.زدیرها ب حقق بر ح دا

ازضاع ز احوقالی دوه ب و اا دحو.زدیر اا

این اسناد نقباً ن ط ن .اسر ده دی بایسر

دجووای دووینمایوو.ح بووه نحووق ازنووننوو ز

خقدس انه نبان .به بنوقان دثوال دا دواد 9

درخصن بیوان نوقد دوثالً دیثوا دو.نی ز

ابالدیه جهانی حقق بر ح «نق ی ح حوبس ز

سیاسی دا دقااد دختل ز ای جملوه دا دواد

نبهی« »ِ.خقدسو انه» دنوع نو .ز دواد 12

 22ز دنقانسیقن اازپایی حقق بر دا دواد

همین ابالدیه نیز بیان دانته دوه احو .دا

11ح دا خصوووقص حوووق دیاد اجتمابوووا

ین.گی خصقصیح ادقا خانقادگیح ا ادتگوا یوا

دسووالمرددیووز دقوو ا دوویدااد دووه هوویچ

دکانبا خقد نبای .دقاد د.اخال خقدس انه

دحوو.زدیتی دا ابمووال ایوون حووق دمکوون

اا گی د همچنین داد  15ابالدیهح دح زم

نمیبان.ح دگ دن دقو.اا دحو.زدیر دوه بوه

د دن «خقدس انه» اف اد ای نابهیر خقد ز یوا

حکم انقن دا یوک جادهوه ددقد انیوکح بوه

ای حق نغیی نابهیر اا دنع نمقد اسور ادوا

لحاظ ادنیور یوا حفااور دلوی ز بوا دنظوقا

اینکه زص

«خقدس انه» د یقاً چوه دهنوایی

جلقگی

ای اغتراش ز ز قع جو م یوا حفو

داادح دادالً ازنن نیسر گ چه ای ااه ایون

به.انوور بمووقدی یووا اخووال ز یووا حقووق ز

دقاد چنین به نظو دویاسو .دوه دنظوقا ای

دیاد ها دیگ ان الیم بان.

«خقدس انه»ح «غی وانقنی» بوقدن دو.اخال

 -2ضللرورت داشللتن یللا اصل

اسرح ادا با دطالهه صقا جلسههوا د بوقط
بووه دااهووا دقوو.دانی نهیووه ابالدیووه دهلووقم
دووینووقد دووه د و اد نوو.زیندننوو.گان دن ای
خقدس انه بقدنح «غی بادالنه ز نادقجه بوقدن
اد

اسر؛ اگ چه انقن دروقا دن اا اجوای

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

ده به نظو دویاسو .دا

زاژ خقدس انه اا ای بین دیب دح زلی به طوقا

فرعی بودن 2جرمانگاری (اصل
ضرورت)
دا ه جادهها دوه بو ا دیاد اایش
ائل اسرح بای .ای حقق جزا ننها بوه بنوقان

داد بان ».این نقضیال اگ چه نا ح .ابهوام
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2. Subsidiary

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

دخو ین اا حوول بو ا دنتو ل اجتمووابی (دا

دیف

دوووقااد دوووادالً ضو و زا ) اسوووتم.اد نوووقد

د ادوور افوو ادح دلدرووغقلی سیاسووتگذااان

(دالادسووقنح 1374ح ص  )225بووه دقجووب

دیف

اسرح دا ه دقاد ای ج مانگاا ح بای.

اب .ض زا ح ای دیان نو.ابی دتهو.د دوه

چنووان دصووحلتی دا حمایوور ای حقووق ز

دینقانن .اه.اف دوقاد نظو دقونن اا نومدین

دیاد ها اف اد زجوقد دانوته بانو .دوه بو

دنن.ح ن.بی

بای .انتخا نقد دوه دمتو ین

دفس .نانی ای دح.زد دو دن ایون حقوق ز

لطمه اا به دنافع ز دیاد ها خصقصوی زااد

دیاد ها چی گی دانته بان .به بباا دیگ ح

دیدزاد نرخیص این زیژگی دستلزم نجزیوه

ج مانگواا دا دجموقعح بایو .دایوه افوزایش

ز نحلیل اا حلها جانرین گقناگقن ز دثواا

خقددختاا ز ح دور ز حیثیور نوه زن.ان

ابل پیشبینی دنها ب زا هیا ین.گی ابضواء

گ دد (نقبهااح 1387ح ص )223

جادهه بقد ز دا نقع خوقدح دواا پیچیو .ز

دا زا ع اگ چوه زجوقد وانقن دیفو

سوخر دوویبانوو ( .اسوومیح 1383ح ص )78

ج مانگاا ب ا نمیز هنجااها ز ناهنجاا ها

یک سن .دزلتی نحر بنقان حقوق جوزا دا

ز نهیین الگق افتاا انقنی افو ادح بو ا هو

جادهه دانادا ( )1982به ایون دقضوقع نحور

جادهها ض زا اسرح ادا بو ا ایجواد یوک

بنقان ددتو ین دحو.زدیر انواا دااد ایون

جادهه سوالم ز انقنمنو .ز نومدین ز نضومین

سن .پیرنهاد دیدن .ده حقق جزا بای .ننها

حقق ز دیاد ها اساسی نوه زن.انح ننهوا

دا دقاد ب خقاد با افتاا به داا بو د نوقد

نمینقان ای سایزداا ج مانگواا بهو بو د ز

دووه سووای ابزااهووا دنتوو ل اجتمووابی دا

پیاد.ها دت نب ب ج مانگاا ز هزینههوا

خصقص دن افتااح غی دافی یا نادناسب بان.

جب انناپذی دن اا نادی .گ فر بوینوقجهی

ز دا خصقص د.اخله دا حقق ز دیاد هوا

به دح.زدیرها دقجقد ب ا ج مانگواا ز

ف د بای .فقط نا حو .دوه بو ا نیول بوه

نکیه ص ف به نقجیها نظو

اهووو.افش ضووو زا داادح د.اخلوووه نمایووو.

نقسل به سایزداا ج مانگاا دینقان .حقوق

(بب.الفتاحح 1381ح ص )51
همانگقنه ده بیان ن.ح ه ج مانگاا ح
نووقبی د.اخلووه ز ایجوواد دحوو.زدیر ف و ااز
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ِ د ادر دحقا ده پاس.اا ای ح در ز

حقق ز دیاد ها اف اد اسر لذا دا حقوق

دیف

ز

ز فلسوفی دا

اا با چوالش جو .ازبوهاز سواخته ز

در زبیر ز جایگا ز نقش دن اا بوه پ سوش
بکرووان .ای جملووه دهوومن و ین دثوواا دنفووی ز

اناا نمقد:

اا درمقل ضاز اخال وی و اا داد (حواجی

 1دا ج مانگاا ح انقنگذاا یا ص .دااد

د دباد ح 1378ح ص )35
بنوواب این بووه نظ و دوویاسوو .گ چووه دا

ده ب ا اَبمال خق ز دفی .ده نبای .ن
نقدح ضمانر اج ا نهیین دن .ز یا دیخقاهو.

گذنته ج م اانباط ننگواننگی بوا اخال یوا

ابمال بو .اا دوه بایو .ای دن ابو اد دو دح

دانته اسورح ادوا گو ایش ادو زی دا غالوب

نح یم نمای .دا صقانیده انقنگذاا بخقاهو.

دروقاها غ بوی ز همچنووین اسوناد حقووق

بو ا ابمووال خووقبی دووه نبایوو .نو

نووقدح

بر

دوه جادهوه ددقد انیوک ااح بوهبنوقان

ضمانر اج ا نهیوین دنو.ح بایو .دانسور دوه

جادهه دطلق دی نناسن.ح ب اسوار اصوقل

همقاا چنین سیاستی سقددن .نخقاه .بقد ز

ددقد اسی چنین اسر دوه هویچ گو ز ز یوا

گاهی به ای دسر افتن اایش یک بمل دنج

طبقه اجتمابیح صو فنظو ای دیوزان نفوقذ ز

خقاه .نو .ییو ا دا ابموال اخال ویح اصوقالً

ابتباا ده داان.ح حق نحمیل بقای .دینی یا

اایش زابسته به نیر اسور ز دا فو د بو.م

دهیااها اخال ی خقد اا ب گ ز هوا دیگو

زجقد ص .ز نیرح بوا دنکوه پیکو بوه اواه

بووا اسووتفاد ای یزا ن.اانوو .ز دسووانی دووه دا

اخال ی بان.ح دفایر نمیدن .ای این گذنوته

جادهه ددقد انیک ین.گی دی دنن.ح نسبر به

طبیهی اسر ده با اجباا د دن یوک بمولح

قابوو .اخال وویح دهیااهووا ز اایشهووا خووقد

دیگ ف د نه ای از خق ز دفی .بقدنح بلکوه

دستحق هستن( .دقح.ح 1381ح ص )153

بووه سووبب ن و ر ای ج یمووه ز دجووایا دن اا

ای سق دیگ اگ انقنگذاا بخقاه .ب ا

انجام دیده .ز بمل خاصیر اخال ی خقدش

ابمووالی دووه غی و اخال ووی هسووتن.ح دجووایا

اا ای دسر دی ده .دا حقیقر ا تضا اصلی

دیف

ز ازلیه ب.الرح ح در نهادن به یوک سلسوله

افتوواا دووقاد نظ و دض و ا ییوواد دانووته ز

حقق بنیادین ب ا بر اسر نوا از بتقانو .ای

چاا ا جز دیف زجقد ن.انته بان.ح دمکون

اااد دیاد ده خ.ازن .به د.د بقول بو ا از

ایجواد ز

اا داد ح ب خقاداا نقد نوا گوزینشگو

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

هزینهها ج مانگاا دینقان بوه دوقااد ییو

بهطقادادل ز دا بمل از اا دختواا ز افهوال از

دق ا دااد نیز ص فنظ ای دقااد ده

اسر درکالنی ای بیل نقام دیف

از

انس.اد ز ز فه داا داداسی ز همچنین فاسو.

اایش اخال ووی پیوو.ا دنوو .نووا ایوون دیووزان ای

ن.ن ف د دا ین.ان ده ب خی ای دنها دا دقااد

دیاد ب و ا بر و نهیووین نرووقدح نمووینووقان

دیگ اناا خقاه .گ دی.ح بهزجقد دی.
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دیف

 2د.اخلووه بیرووت ح بووهزیووژ د.اخلووه

نه اینکه ب ا ه افتاا دم اهمیورح جزئوی ز

ح دح.زد حقق ز دیاد ها ف د اا

د بقط به ح یم خصقصویح بوه دیفو نقسول

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

ننگن دی دن .اگ این د.اخله ای حو.ا لهوا
افززن نو نوقدح دو دم دزلور اا دوانع اصولی

بالز ب این هنگادیدوه دوقااد د.اخلوه

فهالیر ها دیادانه خقد دی پن.اان .دا چنین

دیف

ن ایطی ادکوان پو زاش ز نوکقفایی بیروت

نه.د دقاادح اج ا صحیال ز بادالنه انقن بوا

استه.ادها ز نقاناییها ف د دم دینقد ای

درکالنی دقاجه نو .ز دا ب خوی دوقااد بوا

سق دیگ به دوااگی

اف اطوی ز گسوت د

سووالح دیف و بووه زاسووطه دث و

افتااهووا

ای سق دزلر افزایش یاب.ح بوه بلور

نبهیض ز نضییع حقق اف اد هم ا دیگ دد
چ و ا دووه بووه طووقا دهمووقلح نهوو.اد دمووی ای

ج م انگاا ن .ح ای دااایی دن خقاه .داسور

دج دان نناسایی ز دستگی نو .ز هموقاا

گسووت د ضوومانر

ب .ا دقاد پیگ د اا نمیگی ن .بوالز بو

دا زا ووع بووه دووااگی
اج اها دیف

حقیقر دجایا اا نزد د دم

اینح به دلیل حجم باال پ زن .ها ااجابیح

پایین دیدزادح ز دنچه این احسار اا نققیور

به دلیل نماا ییاد جو ایم ز افوزایش فروااها

دی دن.ح ج م انگواا افتااهوا دوم اهمیور

ب ا نس یع دا ف این .دیف

ح د ر ز دیفیر

اسر

ف.ا س بر ز دمیر گروته ز دا نتیجوه دا
یدانی ده همه چیزح حقق جزا دیگ دد

ز یا همه چیز درمقل حقق دیف

دینقد

ز دا حقیقور ز توی دوه هموه چیوزح دهوم ز
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نقد

چنوین زضوهیتیح بو.الر دفهوقدی نووکنن.
یافتووه ز دیووزان ناااضوویان ای دسووتگا بوو.الر
دیف

افززد خقاه .ن.

اساسووی ز ابوول دیف و جلووق داد دووینووقدح

ای سق دیگ ح ج مانگاا ب.زن نقجه به

نه زن.ان دچاا س داگمی نو .ز دنهوا نیوز

ادکانا دستگا ب.الر دیف

سبب خقاهو.

همه چیز اا پیش پا افتاد نلقی دی نماینو .ز

نوو .دووه بخووش ییوواد ای ج و ایم اانکووابیح

دا اینجاسر ده ای داهش اایش دجوایا هوا

نناسایی ز در ز دقاد نهقیب زا ع نروقن.

سخن به دیوان دوی دیو( .گسونح 1371ح ص

ز دابین بز داا زا هوی ز بوز دواا

وانقنیح

)125؛ چ ا ده ز تی سخن ای دیف بوه دیوان

نکاف بزاگی ایجاد گ دد دوه ای دن بوه ا وم

دی دی.ح بای .دا ذهن د دمح ن.ی.ن ین ج ایم

سیا یاد دوینوقد بوالز بو ایونح بوهدلیول

ز نجازی به اساسی ن ین اایشها ن.ابی گ ددح

دمبقد ادکانا ح بسیاا ای ج ایم در

ن.

اا گی دح ن ایط دج دانوه ا اسور

(حبیب یاد ح 1385ح ص )6

ده بهزاسطه ج م دانستن یوک افتواا دمکون

یکی دیگ ای دقااد ده دوینوقان ای دن

اسر ایجاد گ دد ب ا دثوالح زجوقد جو ایم

به بنقان یکی ای دح.زدیر هوا ز دا حقیقور

ااجع به دقاد دخ.اح هزینه نهیه ایون دوقاد اا

دثاا دنفی ج مانگاا یواد نموقدح جو میایویِ

ب و ا دص و فدننوو.گان افووزایش دوویدهوو .ز

بالقق حقق دیف

دی بان .به بباا دیگ

بناب این یک ف د دهتواد دوه بوه هو صوقا

ج مح ج م نقلی .دی دن( .دالادسقنح 1374ح

دمکن سهی دا نهیه دقاد نیای خقد دویدنو.ح

ابوول

ب ا این دنظوقا غالبواً بایو .د نکوب جو ایم

نحقووق دوویبانوو :.یکووی دا پ نووق ف اینوو.

دثل س ر نقد نوا بتقانو .زابسوتگی

ص )235ایوون دسووبله بووه دز صووقا
ب چسبینی ز دیگ

به دلیل ایجواد نو ایط

دج دانه دا پ نق ب خی افتااها
دا ف این .ب چسبینیح فو د بوا خوقادن

دیگ

خقد اا ب این دقاد پاسخگق بان .دثال دیگو
دا این خصقص دی نقان .جو مانگواا سوقط
جنین بان .چنانچه این بمول دا نو ایطیح

ب چسب دج دانه بوه دلیول نصوقاانی دوه دا

انقنی نوناخته نوقدح دقجوب بیو زن اانو.

جادهه دا خصقص دج دین زجقد داادح حتی

ن.ن سقطدننو.گان غی وانقنی ز دا نتیجوه

اگ دا اث دجایانی ده نحمول دو د ح اصوالح

ابایر استان.اادها باالن

ای نظ دق اا ز

ن .بان.ح بایهم دچاا دح زدیرهایی ن .ز

ایمنی دیگ دد بالز ب اینح نقسل ف ازان به

دا حقیقر چاا ا جز اینکوه نقوش ز الوب

زادنش جزاییح جادهه اا دا دااید .به ایون

یک فو د بزهکواا اا بیوذی دح نو.ااد ز دا اثو
همین دسبله نیوز بوه سومر انحو اف ثانقیوه
درووی .دووینووقد دا زا ووع انح و اف ثانقیووه
هنگادی ایجاد دی نقد ده نقش دنح فانه بوه
زاسطه افزایش نمار با دنح فین دلوقد نو ز
غالب واً بووهزاسووطه دثوواا ب چسووبینووی نققیوور
دوویگ و دد (نجفووی اب نوو .دبوواد ح 1377ح ص
)271
ای سق دیگ یکی ای دهمن ین دوقااد
ده بل ای ج مانگاا یک افتواا بایو .حتمواً

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

دقاد نناسایی ز نهقیب اا نخقاهن .گ فور

د .نظ

سمر دیب د ده به جا گو ایش بوه نققیور
بنیووانهووا اجتمووابی ز نهادهووایی داننوو.
پیرگی

زضهی ز اجتمابی ای ج مح گ فتواا

زادنشها دنفیِ س دقبگ دنو .بوه ببواا
دیگ ح د.اخله نظام دیف

دی نقان .به بی اثو

ن.ن .ا ز نفوقذ سوایدانهوا اجتموابی
دنج ن .ز د دم افته افته باد دیدننو.
دووه بوو ا حوول پ.یوو .هووا دسووبلهسووای ز
دادس سایح یزا ز سو دق اا بهتو ین پاسوخ
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برناسن .ز دا این صقا ح نقش جادهه د.نی
ز نهادها دنح به طقا نادهققل به نفع حقوق
زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

نضووهی نوو .ز ایوون ازنوو .دقجووب

دیفو

ده دااا ح.ا ل اث ا دنفی بان .ز دا زا وع
دنج به ج مانگاا ح.ا لی ز دا ح .ض زا

ف هنگسوای ِ نوادطلق ز سواختاا دو دن

گ ددح به دز ازش نقاین ز صافی ده به بنقان

خرووقنر نادروو زع ز بووویدووقاد دا ب ابوو

ازشها دط ح دا یدینه ج مانگاا نناخته

پ.یوو .هووا اجتمووابی اسوور (نجفووی اب نوو.

نو .انو.ح دوینوقان انواا نموقد (دحموقد

دباد ح1377ح ص )272

جووووانکیح 1384ح ص  )306ازش نووووقاینح

با بنایر به دقااد ذد ن .دا خصوقص

.یمین ین اا نصمیمگی

ب اسار دقاینه

نبها دنفی ج مانگاا ح به نظ دویاسو .دا

گزینههاسر ده دا دن به سنجش بواا دالیول

دا خصوووقص

دقافووق ز دخووال ج و مانگوواا دا دقضووقبی

دا

خاص دیپ داین .اگ ایون ازش اا بوه نو ایز

حقق ز دیاد ها اف ادح بای .دخالور دزلور

نربیه دنیمح سوقدها جو مانگواا دا یوک

دا ایووون خصوووقص اا چوووااچق سیاسووور

دفوه ز هزینووههووا دن دا دفوه دیگو نهوواد

اجتمابی زیژ ا نقجیه دنو .دوه هو.ف دنح

دووینووقد ادووا بووه دالیلووی ایوون ازش دا

ب خوووقاد ز نصووومیمگیووو

ج و مانگوواا افتااهووا ز دخالوور دیف و

دووواهش ابموووال یزاح بووو.نادی ز نووواب اب
اجتمابی اسرح چ ا ده نظامها دیف

نصمیمگی

ها اساسوی ز دهوم نموینقانو.

دوه

ااهگرا بان .یکی دنکه چنان ده «ننروک»

ب ا اسی.ن بوه یوک هو.ف ای ابموال یزا ز

دا دتوووا خوووقد دطووو ح نموووقد اسووور

دسیب بوه دیاد ز ح دور انسوانی اسوتفاد

)(Schensheck, 1994, pp. 64-70ح بوه نظو

دی دنن.ح نادگاهانوه نواب اب

هوا دقجوقد اا

دوویاسوو .دووه گ چووه بووا نو ایز دیدایرووگا

نققیوور دووینماینو .ز لووذا ضوومانر اج اهووا

دی نقان دقاد اا زین د د ز نسبر دنهوا اا بوه

اا به طوقا دطلوق وو ز جو.ا ای دیگو

یک.یگ سنجی.ح ادا ادباها اا چقن زین بینی

دیف

ابزااهووایی دووه ای اهگووذاا دنهوواح دا نوو ایط

ن.اانوو.ح نمووینووقان زین دوو د ز لووذا چنووین

اا گ فتوه ز

دقاینه ا ذهنی ز دحل دنا ره ف ازان اسر ز

دروومکش دقجووقد حوول دووینووقد و نبایوو.

دا نتیجهح ایجاد نقافق بوه سوقد یوا بوه ضو ا

نگ یسر

ج مانگاا دمکن نمی بان .بالز ب اینح دا

خاصیح افتاا انسان نحر نمثی
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دا خصقص نیق هایی ب ا ج مانگواا

ن ایط نزدیک به هوم ز یوا هومزینوی دالیول

دقافق ز دخال ح ن جیال یک دفه زینه ب دفه

ب) فیلتر پیشفرضها:4

ازش دیگ

ده دا خصقص ج مانگاا

اصقل ببقا د دح نمی نقان ا .ام دزلور بو ا

حوو.ا لی دط و ح اسوورح ازش صووافیسووای ح

ج مانگواا دن افتواا اا بو.زن ب اسوی ایون

نیق ا اسر ده «ننرک» دن اا اب.اع د د

دقضقع ده «دیا اا ها دقفقیر ددیز دیگو

ز د.بی اسر دوه دناسوبنو ای ازش نوقاین

ده ز وقع بمول اا بو.زن بوهدوااگی

نظوام

دوویبانوو .از پیروونهاد دوویدنوو .یدووانی دووه

ب.الر دیف

داص.دِ ج مانگاا افتاا هسوتیمح بایو .دن

نقجیه نموقد چو ا دوه دسوی ای پتوک بو ا

افتاا به طقا دتقالی ز به گقنها دقفقیرددیز

نکستن فن .استفاد نمیدن .ز نبای .بو ا

ای سه فیلت دجزا ببقا دن .ز دا صقا گوذا

دنت ل افتاا ده دی نقانو .بوهزسویله سوای

ای ه سه فیلت ح ج م نوناختن افتواا دقجوه

انته ها حقق حمایر نقدح ای حقق جوزا

اسر فیلت ها دقاد نظ ننرک بباا انو.
ای:

استفاد د د (دالادسوقنح 1374ح ص )224
دا حقیقر فیلت پیشف دها بیوان دویدااد
ده ازش هایی دوه زاجو .دمتو ین دزاحمور

الف) فیلتر اصول:3
ب اسار این فیلتو ح دا زهلوه ازل بایو.
ثابر نقد ده افتاا ب اسار یکسو
نظ

نقلیل ده.ح زجقد دااد یوا نوهح

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

دیگ ح ادکانپذی ز یا نقجیهپذی نمیبان.

به دحوض اینکوه بملوی ای دیوان فیلتو

اصوقل

جو مانگواا (دوثالً اصول صو.ده)ح دا

حیطه صالحیر ضوایی جادهوه ز یوا ا تو.اا

ب ا فو د اسور ز دمتو جنبوه دد انوه داادح
نسبر به ازش هایی دوه دزاحمور بیروت
بوو ا از فوو اهم دوویدنوو.ح ااجووال اسوور
(حبیبیاد ح 1385ح ص)4
ج) فیلتر کارکردها:5

دزلتی اا دااد به بباا دیگو ح بایو .ثابور
نقد ده ب اسار اصقل ز دبانی نظ

دا این فیلت بقا ب بملی جو مانگواا ِ

د بقط

افتاا دقاد ب اسی اا دوی گیو د نصوقیب ز

به ج مانگواا ح دزلور دجوای بوه د.اخلوه دا

اج ا

ح پیاد.هایی دا پی دااد

حقق ز دیاد ها ف د نه زن.ان ای ط یق

ده ب خی ای دنها س یهاً خقد اا نمایان دو د ز

دمنقبیر ز یا ایجاد دح.زدیر دیف

اسر

3. The Filter Principle

قانین دیف

ب خی دیگ دمکن اسر پس ای گذنر یدوان

4. The Presumptions Filter
5. The Pragmatic Filter
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پ.یوو.اا گ و دد دا زا ووع بایوو .سووقد ز ییووان

بناب اینح اصل ض زا بوقدن ز ف بوی بوقدن

اجتمابی زجوقد یوا بو.م زجوقد یوک وانقن

جوو مانگوواا ح بیرووت ین اهمیوور اا بوو ا

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

ِ پیرنهاد ح ااییابی ز سوبک سونگین

دیف
گ دد

ج مانگاا دااد (گزااش ج میدایی اازپواییح

این سه فیلت یا «صوافی گوذا»ح چنوین

1384ح ص  )29دا این ااستا بهبنوقان یکوی

خاط نران دی ساین .ده همقاا نقنین جزایی

ای ااهکااهووا دنتوو ل اسوومی افتااهوووا

دی بایسر به بنقان دخ ین اا دقاد نقجوه ز

نابهنجوواا غیو ای جو مانگوواا ح دووینووقان بووه
6

اج ا اا گی د ز حتویاالدکوان ای زازد دحواد

گسووت ش نوویق هووا افووزایش «دوو.ااا» دا

ه جادهه (چه دا ب صه دلی ز چه دا ب صه

جادهه نسبر به انوقاع دختلفوی ای افتااهوا

نفاز هایی دا دقام نقنین

نادطلق اناا نمقد ب اسار ایون ازیوهح بوا

بین المللح با ان.

خووقدداا نمووقد

ادهان نظ به این ده همه جقادع انسانی بایو.

یافتهها ج.ی .بلقم جنایی نمییو .دویدنو.

به صقانی اجتنا ناپذی ح ب ا پذی ش حجوم

ز اج و ا) بووه نظووام دیف و
ده «نظام ب.الر دیف

چیوز جوز بخروی

دهینووی ای فهالیوورهووا ز افتااهووا نووادطلق

دقچووک ای نظووام دقجووقد دا جادهووه بوو ا

دداد بانن.ح بای .دا نظ دانر ده «افوزایش

دووو.ی یر درووومکش ز دنتو و ل افتااهوووا ز

سووطال دوو.ااا» الزادوواً بووه دهنووا ضوومنی

زضووهیر ناخقنوواین .نیسوور دنتوو لهووا

چرم پقنوی ای افتااهوا نوادطلق نیسورح

اجتمووابی اسوومی ز غی اسوومی بووه یکایووک

بلکه دینقان .ب زادنری دتهادلن نسبر بوه

نهادها دتصقِّا اجتمابیح حقق یح خصقصوی

دن دبتنی بان .ز لذا دی نقان گفر ده ای نظ

ز بمقدی نس

7

دییاب( » .گزااش ج میدایی

دمیته ف بی ج میدایی اازپا ح یکی ای ن ایط

اازپوواییح 1384ح ص  )36بنوواب این ضوومانر

بیش

اج ا دیف

ب.الر دن اسر ده نظام ب.الر دیف

اا نبای .به گقنها دطلقح بلکه

ای دنچه ب ا دنفهر جادهه ض زا اسرح دا

بای .دا اانباط با دیگ ابزااها نگ یسورح چو ا

دیاد اف اد دخالر نکن( .گزااش ج میدایوی

ده دیگ نظوامهوا اجتموابی نیوز ابزااهوا

اازپووواییح 1384ح ص )34؛ چو و ا دوووه هو و

دیگ

دا اختیاا داان .ده ای اهگذا دنهواح دا

ن ایط خاصی دمکن اسر درمکش دقجقدح
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نصمیمگی

هوا د بوقط بوه جو میدایوی ز

ب.زن نیای به دخالر نظام دیف

ج م انگاا ح نقبی د.اخله ز ایجاد دحو.زدیر
ف ااز حقق ز دیاد ها اف اد اسر

حل نوقد ز
6. Tolerance
7. Subcommittee on Decriminalization

دا اسوناد بوینالمللوی حقوق برو نیوز

دانستهان.

دح.زدیر دا حقق ز دیاد ها افو اد ز بوه

دا این خصقصح دا ابتو.ا الیم بوه نظو

ط یق ازلیح ض زا ابمال این دح.زدیرهوا

دی اس .ده دا اابطه بوا «دفهوقم» «ضو زا

ای ط یق ج مانگاا دقاد نقجه و اا گ فتوه

بقدن» ای نظ این اسوناد نقضویال دختصو

اسر؛ چنانده دح.زدیرها پذی فتوه نو.

داد ن .ز سیس دفهقم جادهه ددقد انیوک

دا اسنادح ب حقق ز دیاد ها بنیادین بر ح

دقاد ب اسی اا گی د ب ا اثبوا ضو زا

دنحص دا دقااد چقن «حمایر ای ادنیورح

بقدن د.اخلهح ننها ایون دقضوقع دوه «دزلور

نظمح سالدر یا اخوال بموقدی یوا حقوق ز

نران ده .دلیل یا دالیلوی بو ا دخالور دا

دیاد هووا اساسووی دیگ و ان» نلقووی نوو .ز

حقق ز دیاد ها اف اد زجوقد دااد»ح دوافی

بالز ب دنح اِبمال این دح.زدیرها بایو .دا

نمی بان.ح بلکه دزلر «بای ».ثابر نمایو .دوه

یک «جادهه ددقد انیک» «ض زا » دانوته

«این دخالرهوا دا یوک جادهوه ددقد انیوک

بانوو .اصوول «جادهووه ددقد انیووک» ز لووززم

ض زا بقد اسر» دا پ زن .هنو .سوای.

«ضو زا بووقدن» د.اخلووه دا یووک «جادهووه

بلیووه ب یتانیووا )(Merrils, 1990, p. 161ح

ددقد انیووک» نیووز دا اسووناد دتهوو.د حقووق
بر

دد .اسر دقاد  21ز  22ز  23دیثا

دقادا انگلیسی به نق یو

ز ضوبط هوزااان

صفحه ای دتا دستهجنی ده نقسط دز نان

«حقق د.نی ز سیاسی»ح دقاد  4ز  8دیثوا

دانماادی ب ا دقددان د.اسوه ا بوه چوا

«حقق ا تصاد ح اجتمابی ز ف هنگی»ح دقاد

اسی .بقدح دبوادا دو د بقدنو.ح ز ادبوا

 6ز  8ز  9ز  10ز « 11دنقانسیقن اازپوایی»

خقاهان این بقد ده ایون ا و.امح نقوض دیاد

ز دقاد  15ز  16ز « 22دنقانسیقن اد یکوایی

بیان از و زفق دواد  10دنقانسویقن اازپوایی

حقق بر » دا این باا ابل نقجوه هسوتن.

حقق بر و دیبان.؛ دیقان اازپوایی حقوق

همچنووین دلیووه اسووناد «هرووتمین دنگوو

بر ادبا خقاهوان اا بوه دلیول اینکوه ایون

سایدان دلل ب ا پیرگی

ای ج ایم ز افتاا

با دج دین»8ح ج مانگاا اا دوؤخ بو دلیوه

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

ابوو .یووا اصوول «ضوو زا بووقدن» ابمووال

نوو.ابی ح ایجملووه پیرووگی

هووا غی دیفو

دخالوور دزلوور ب یتانیوواح دا یووک جادهووه
ددقد انیک ب ا حمایر ای اخال یا ض زا
ب وقد اسوورح اد د و د ز دا خصووقص دفهووقم
«ض زا » ب.ین نحق دقو ا دو د دوه «[ایون

8. Eight United Nations Congress on Crime
Prevention and Criminal Justice
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زاژ ] نه دت ادف با [زاژ ] «اجتنوا ناپوذی »

9

ن نیبح بلویاالصوقل بو ا دلیوه دروقاها

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

اسرح نه ای انهطاف زاژگوانی همچوقن « ابول

بضقح بمقدیر ز حکقدیتی یکسوان دااد ادوا

نجوووووووووووقیز»10ح «دهموووووووووووقلی»11ح

حقیقر این اسر ده چنین ن طی با زا هیر

14

درقاها بضق دیثا ین سایگاا نبقد ز ایون

ب خقاداا اسر دادگا دا این خصقص دقو ا

درقاها ای ف هنوگهوایی دتفواز ب خوقاداا

نوقد

دیبانن.؛ به طقا ده ب خی ای این دروقاها

ده «دیا دالیلی ده دقادا دزلتی ب ا نقجیه

اصقالً به ددقد اسی ابتقواد ن.اانو .ادوا دا

د.اخله خقد ااائه دیدنن.ح با نقجه بوه دواد

بووقد دا جادهووه اازپوواح دفهووقم جادهووه

 10دنقانسیقن اازپایی حقق بر ح نایسته ز

ددقد انیکح دهمنو ین اایش «نظوم بموقدی

دافی به نظ دیاس .یا نه» همچنین دادگوا

اازپایی» دحسق ن .ز حقق بر اازپاییح

اازپایی حقق بر دا پ زن« .السقن» بلیوه

چووووقن دحووووقا دن وووو اا دوووویگیوووو د

«سقئ ».نیز دا خصقص دفهقم ض زا بقدن

(دقچ یاد ح 1384ح ص  )177دا ازیه دحادم

«دفیووو12».ح«دهقوووقل» 13یوووا «دطلوووق »
د د ده بای .دا ه دقاد نصمیمگیو

د.اخله چنین بیان نموقد« :دفهوقم ضو زا

بوووینالمللووویح ذدو و

دال ب دن اسر ده د.اخلهح ب خقاسته ای یک

ددقد انیک به چرم نمی خوقادح ادوا دادگوا

نیای دب م بقد ز به زیژ ح دا نناسب بوا هو.ف

اازپایی حقق بر دا پ زن« .دزجقن» بلیه

در زع د .نظ

ای ازصووواف جادهوووه

15

اا گ فته اسر»

«ب یتانیا» ح ای «د.ااا» ز «گست د ان.یروی»

دا خصقص نو ط «ددقد انیوک بوقدن

بووه بنووقان دز خصیصووه بوواای یووک جادهووه

جادهه»ح الیم به ذد اسور دوه ایون نو طح

ددووقد ا سووخن بووه دیووان دزاد همچنووین

ب ا ابمال دح.زدیر ها ب قابو .ز دوقایین

دووینووقان گفوور «زجووقد حووق دروواادر

حقق بر ح دن.اج دا ابالدیوه حقوق برو ح

همگانی»ح «حادمیور وانقن»ح «احتو ام بوه

دیثا بینالمللی حقوق دو.نی و سیاسوی ز

حقووق ز دیاد هووا»ح «نسووادال»ح «نحموول» ز

دیثا بینالمللی حقق ا تصاد و اجتموابی

«چن.گانگی سیاسی»ح «حکقدر ادث یور» ز

ز ف هنگووی دطوو ح گ دیوو .اسوور ز بوو.ین

«احت ام به ا لیر»ح «ب اب

همگان دا ب ابو

ووانقن»ح «نقییووع وو.ا » ز «بزاگ.انوور
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9. Indispensable
10. Admissible
11. Ordinary
12. Useful
13. Reasonable
14. Desirable

نخبگان»ح ای ن ایط الیم ب ا نحقوق «نظوام
15. Dudgeon v. The United Kingdom Judgment
of 22 Oct. 1981, Para. 53

حکقدرهوا ددقد انیوکح خو.دتکاا دو دم

اهقا دیاس .ز البته همه این افتااها نحور
21

اسوورح نووه ائوویس د و دم ز لووذا ووانقن بایوو.

«حکقدر انقن» صقا خقاه .پوذی فر »

دحصقل اااد د دم بانو .دا ایون حکقدورح

(نادقنا ح 1386ح ص )148

انقن جزا هنگادی دقفوقنو اسور دوه ادثو

همچنین دمیسیقن حقق بر سوایدان

د دم ب این بازا بانن .ده انقن بادالنه بقد

دلل طوی طهنادوها ح زیژگویهوا اساسوی

ز سیستم دینقان .بهطقا دافی ز دوؤث بمول

حکم انی خق اا دا دقااد یی خالصه نمقد

نمای(Mccarthy, 2006, pp. 114,145) .

اسر (یاابیح 1383ح ص :)162

همچنوووین دوووینوووقان دا خصوووقص

22

زیژگیها یک حکم انوی دطلوق ز دطوابق

25

دقایین حقق بر ای نظ اسوناد بوینالمللوی
حقق بر ح به دفهقم «دزلر خق » 16ده دا

23

24

«نفافیر ؛ دسبقلیر ؛ پاسخگقیی ؛
دروووووواادر ؛ حادمیوووووور ووووووانقن ز
انهطافپذی

26

»

«دزلر خق »ح اگ چه دفهقدی نسبتاً نق

ب خی اسناد بین المللی به چروم دوی خوقادح

دا ادبیا حقق ی ز سیاسی اسرح ادا ای نظو

د اجهه نمقد ددت ین «دزلور خوق » بو ا

اه.اف ز داهیر به نظ دی اس .با اایشهایی

ازلین باا دا سال  1989نقسط بانک جهوانی

چقن د دمساالا ح حقوق برو ز درواادر

ااائه ن .ز به ن ح یی نقصی گ دی:.

همسقیی دانته ز نزدیکن ین دفهقم بوه دنح

«حکم انووووی دطلووووق ای اهگووووذا

«حکقدر ددقد انیک» دیبان« .حکم انوی

« ابووول پووویشبینوووی»17ح

خووق »ح نووادل دجمقبووها ای دیوو.گا هوواح

19

«دنووکاا» 18ز «ازنوونگ انه» ز ای ط یووق

سایزدااهاح سیاسر ها ز ف این.هایی اسر دوه

«ف این .نفاف» 20؛ «دیقانساالا ِ دبتنوی

دا خ.در نحقوق ددقد اسوی ز حقوق برو

ب اصقل ح فه ا »؛ «نی ز اج ا حکوقدتی

اسر ز بناب این ای این دیو.گا هواح حکم انوی

دووه دا بووال ا وو.ادا ز فهالیوورهووا خووقد

خق اا دینوقان ابوزاا ز زسویله دطلوقبی دا

دسبقل اسر» ز «یک جادهه د.نی ق دوه

جهر نحقق دادان د دمساالا ح حقق برو

سیاسوووتگذاا

16. Good Governance
17. Predictable
18. Open.
19. Enlightened
20. Transparent

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

ددقد انیک» دیبان .دا زا وعح «دزلور» دا

دا ادووقا بمووقدی دروواادر دااد» بووه دنصووه

21. The Rule of Law
22. Transparency
23. Responsibility
24. Accountability
25. Participation
26. Responsiveness
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ز حادمیوور ووانقن دانسوور (یاابوویح 1383ح

ن دیه دادالً صحیال بوقد اسور حوز افوا

ص)165

بزاگ ن ین حز سیاسی ن دیوه بوقد دوه دا

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

دا اابطووه بووا نرووخیص ض و زا بووقدن

دهه نقد نقسط دادگا وانقن اساسوی ن دیوه

د.اخلوووه دا یوووک جادهوووه ددوووقد ا ز

دنحل ن .ننها دلیل انحالل حز افوا ایون

نصمیمگی

دا ایون خصوقص دوه د.اخلوه

بقد ده این حز به د دز فهالیرهوا دغوای

دقاد نظ نا چه حو .ضو زا اسورح بقادول

با اصقل سکقالایسوم دوه دا وانقن اساسوی

ب.ی .ا دی نقانن .دقاد نقجه اا گی نو .ای

نضمین ن .ح دب.ل ن .بقد دیقان اازپوایی

جمله این بقادل دوینوقان بوه «دصولحر یوا

با ابتقاد به اینکه انحالل حوز ح نقوض دواد

ااینی» ده «د.اخلوه» بو ا حمایور ای دن

 11دنقانسیقن اازپایی حقوق برو نیسورح

صقا دی گیو دح «نو .د.اخلوه» ز «نیوای

نمدی .د د ده ا .ادا حوز افوا دا جهور

اجتمابی» دب دی ده دزلر خقاهان بو دزاد

نبلیغ ب ا ایجاد نظام دینی ب پایوه نو یهر

د و دن دن اسوورح انوواا نمووقد دا خصووقص

اسالدی دطابق اصقل یک جادهه ددقد انیوک

داهیر د.اخلوهح بایو .گفور دوه هو چقو.ا

نمی بان .ه چن .سوه نفو ای هفور اضویح

د.اخله ن.ی.ن بانو.ح دالیول نقجیوهدننو.

ب ناده حز افا اا دا دز سوالی دوه بو سو

دخالر دزلر نیز بای .دسوت.ل نو ز وق نو

.ا بقدح د یقاً دنطبق با اصقل ددقد اسوی

بان .همچنوین نیوای اجتموابی دب دوی دوه

دی دی.ن.ح ادا دیقانح انحالل حز اا دغای بوا

نقجیهگ د.اخله اسر نیز به هموین صوقا

دنقانسیقن ن.انسر ز ابالم نمقد:

اسر به بنقان دثالح نقجیه د.اخالنی ده به

«یک دزلر نموینقانو .دنتظو بمانو .ز

بهانه ح اسر ای ادنیر دلی صقا دیگیو دح

د.اخله نکن .نا یک حز سیاسی .ا اا به

دسانن ای د.اخالنی اسر ده جهر صیانر ای

دسر بگی د ز ب ا اجو ا یوک خوطدروی

اخووووال بمووووقدی انجووووام دووووینووووقد

ناسایگاا بوا دنقانسویقن ز اصوقل ددقد اسوی

(دقالییاد ح 1385ح ص )83

دسر به ا .ادانی بزن .ز ای نظ دیقان اازپایی

دفهقم «جادهه ددقد انیک» دقجب ن.
دووه دیووقان اازپووایی حقووق بر و دا دبووقا

حقق برو ح سکقالایسوم ضوادن اایشهوا
ددقد انیک دیبان» .

27

«حز افا ز دیگ ان» بلیه «دزلور ن دیوه»
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ابالم دن .ده انحالل حز افا نقسط دزلور
27. European Court of Human rights: Refah party
V. Turkey, Judgment of 3 July 2001

جرمانگاری

دهنووی دفهووقم دنفووی دیاد اسوور بنوواب این

دا حقیقووور اصووول دیگووو

بووو ا

ج مانگاا الیم نم د نو .ح دن اسور دوه
حقق جزا بای .نافع بان .بوه ایون دهنوا دوه
فای .استفاد ای دنح ای ییان هایی دوه دا اثو
استفاد ای حقق جزا ب ف د ز جادهه نحمیل
دیگ ددح بیروت بانو .دوینوقان گفور دوه
لیب الیسم ج.ی .یا دکتوب اصوالر فایو .یوا
سقدنگ  28ده دا ابت.ا دا ان.یرهها هیوقم ز
بنتام نجلی یافر ز پوس ای دن بوا نفکو ا ز
نظ یا جان استقاا دیل اداده پی.ا د دح ب
نگا سقدانگااانه دبتنی اسر البتوه نظ یوا
سقدانگاا نیز خقد ب دز گو ز ابول نفکیوک
هستن .گ زهی نظ یا فای .گ ا با ابتقاد بوه
ج مانگاا حو.ا ل ز دقیو .بوه اصول دیاد
دنفووی بووقد ز دسووتها دیگوو ائوول بووه
فایوو .گ ایووی دبتنووی بو اصوول افووا ز دیاد
دثبوور ز دا نتیجووه جوو مانگوواا نهوواجمی
دیبانن( .دحمقد جانکیح 1384ح ص )98
فای .گ ایی نخستین بیروت ین دنفهور اا دا
بیرووت ین دیاد بوو ا همووه افوو اد جادهووه
دیدان.ح با این زیژگی ده ب ا فو اهم دو دن
ایووون دیاد خوووقد اا ناچووواا ای د.اخلوووه دا
دیاد هاح به دنظوقا جلوقگی

ای دخالور دا

ب اسار این نظ یهح د.اخله در زع جادهوه ز
دزلر دا دیاد هاح د.اخله ح.ا لی دیبان.
دطابق نظ گ ز دزمح ه چن .دیاد دا
جادهووه بسوویاا سووقددن .ز حیووانی اسوور ادووا
نووومدینح نقسوووهه ز نضووومین دن نیایدنووو.
د.اخلههایی اسر دوه بایو .ای اهگوذا دنوابع
اسوومی ز دروو زع وو.ا صووقا گیوو د ز

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

 -3نافع و قابل ارزیلابی بلودن

دیاد دیگ ان دحسق دوینمایو .ز ایون بوه

حمایر ای دنافع جادهوه بایو .هماننو .دنوافع
ف د دا دستقا داا دزلر هوا ددقد انیوک
اا گی د دطابق این گ ایش فک

ح نکلیو

دزلر اا نبایو .ننهوا دنوع د.اخلوه دا دیاد
نلقووی دوو دح بلکووه فوو اهم دوو دن نوو ایط ز
دق.دا دیاد ها اا نیز دا ید زایفه دزلر
بای .اا داد این گ ایش فک

با اسوتناد بوه

29

اصل افا ح ب ب.الر اجتمابی بازا دانوته ز
ص و ف جلووقگی

ای دخالوور دا دیاد هووا اا

بو ا اسووی.ن بووه بوو.الر دووافی نموویدانوو.
همانگقنه ده بیوان نو.ح زیژگوی دهوم ایون
گ ایشح پذی ش دفهقم دثبر دیاد اسر
دا ه حال زجه دروت

ایون نظ یوا ح

نمدی .ب لززم نافع بقدن ج مانگاا دیبان.
دینقان گفر ازلین نفع حاصل ای ج مانگاا
یک افتااح دم نو.ن دن افتواا جو مانگواا
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28. Utilitarian Movement, Utilitarianism

29. The Principle of Welfare

ن .دیبان.ح ادا ااییابی اینکه دم نو.ن دن

جمله دنهاح اث ج میایی بالقق حقق جزاسر

افتاا د یقاً نتیجه ج مانگاا دن اسور ز یوا

دطابق نظ یه ب چسبینویح جو م ز انحو افح

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

سای ن ایط اجتمابی ز ا تصواد ز ادو

نتیجه انقنگذاا اجتموابی ز اجو ا

بسیاا درکل اسر همچنین همانگقنوه دوه

نقسط نهادها پلیسی و ضایی اسر (نجفی

بیان ن.ح هزینه ها استفاد ای وانقن جوزا ز

اب نوو.دبوواد ح 1382ح ص  )1340چوو ا دووه

ج مانگاا یک افتاا بای .دمتو ای فقائو .دن

هنگادی ده ف د د نکب افتاا جو مانگواا

بان .ایون هزینوههوا دوینقاننو .هوم ای بهو.

ن .دیگ ددح ای دن پس به ج گوه دجو دین

ا تصوواد ز هووم ای نظ و غی ا تصوواد دووقاد

دی پیقنو.د ز دا نتیجوه فرواا اجتموابیح بوه

ااییوووووابی ز ب اسوووووی ووووو اا گی نووووو.

نغیی اداا

ای خقیرتن ز افتاا خوقد دسور

(دالادسقنح 1374ح ص )234

خقاه .ید نوا بوا بنوقان دجو م و دوه دا پوی

هزینوووههوووا ا تصووواد د بوووقط بوووه

جو مانگوواا افتوواا ز بو از نهوواد نوو .و

جوو مانگوواا ِ یووک افتوواا دووینقانوو .نووادل

هماهنگ گ دد بالز بو ایونح حتوی اگو از

«هزینووههووا د بووقط بووه درو ز نهقیووب ز

چنین اداادی ای خقد بوه بنوقان یوک دجو م

دجایا د نکبین دن ج م» ز «همچنین نقام

ن.انته بان.ح به سادگی نمینقان .بوه جادهوه

نانی ای ج مانگاا یک افتاا ج.یو».

ثابوور دنوو .دووه سووالدر خووقد اا باییافتووه ز

دیف

ز «باال افتن نه.اد ین.انیان» ز «هزینوه هوا
د بوقط بووه بووایپ زا ز نگهوو.اا ینوو.انیان»

افتااها دج دانه ای از س نخقاه .ید
یکی دیگو ای هزینوههوا غی ا تصواد

بان .بالز ب اینح ین.ان دقجب دینقد دوه

ج مانگاا این اسور دوه جو مانگواا یوک

بسیاا ای خانقاد ها دتالنی ن .ز بسویاا

افتااح چنانده بال نقضیال داد ن.ح دینقان.

ای دنها با درکال دالی ن.ی.ن ازبهاز نقن.

ن ایط اا ب ا اانکوا جو ایم دیگو ح فو اهم

دا اث ینو.انح فو د ینو.انی نوغل خوقد اا ای

نمای( .دالادسوقنح 1374ح ص  )235بوالز

دسر دوی دهو .ز بوالز بو ایون دوه خوقدح
داددووو .دسوووب نمووویدنووو.ح هزینوووه از ز
خانقاد اش نیز به گ دن جادهوه دوی افتو .ای
سق دیگ هزینه هوا غی ا تصواد حقوق
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وانقن

جزا نیز بسیاا دهوم ز دتنوقع هسوتن .دوه ای

ب اینح ج مانگاا یوک افتوااح هنگوادی دوه
دجایا حبس بو ا اانکوا دن پویشبینوی
ن .بان.ح بالز ب اینکه خقد ف د د نکب اا
دا ین.انح دا ده د فساد دتها ب همنرینی
با سای نبهکااان اا دیده.ح دقجب دینقد

خووانقاد ز ف ینوو.ان از نیووز ای نظ و ن بیتووی ز

ص)878
اسناد بینالمللی حقق بر نیز ب لوززم

خألها دینقانن .ن ایط اانکا جو م اا بو ا
دنها بهزجقد دزاد بناب این دطوابق ایون اصول

نافع بقدن ج مانگواا نقجوه دانوتهانو .بوه

ده «حقق جزا ز ج مانگاا بای .سوقددن .ز

بنووقان دثووالح قابوو52 .ح 53ح  55ز  56ای

نافع بان».ح بای .دیزان نحقق ه.فها دقاد

بخووش «زضووع ووقانین ز دوو.ی یر بوو.الر

نهقیبِ نظام دیف

ح ای اهگذا دیگ نظامها

حقووق ی ز غی حقووق ی سوونجی .نوو .ز نیووز
ادتیایها ز ضه هوا دن دوقاد ااییوابی و اا
گ فته ز با نقاط ق ز ضوه نظوام دیفو
دقایسه نقد ب.ین ن نیبح ننها دا صوقانی ای
ابزااها دیف

استفاد نقد ده هزینههوا

د بقطووووه دمتوووو ای دنووووافع دن بانوووون.
(گزااش ج میدایی اازپواییح 1384ح ص )66
دا بین حالح انقن جزا دیبایسور الا ول نوا

نقجقانان» ای «اهنمقدها سایدان دلل ب ا
پیرووووگی

ای بزهکوووواا نقجقانووووان» ای

«اهنمقدها ایاد»( )1ه یک انااانی ب.ین
دضمقن دا ب داان .ده «دزلرهوا دویبایسور
قانین د نبط با جقانوان اا بوا دنوافهی چوقن
ن زیج ز حمایر ای حقق ز افا دلیه جقانانح
ن.زین ز ابمال نماین ».ز اینکه « قانین بایو.
ب ا پیرگی

ای بوانی نو.نح سوقءافتوااح

استثماا ز استفاد دا فهالیرها دج دانوه ای
دقددان ز جقانانح زضوع ز ابموال گ دنو ».ز

ح.

ابلیر اج ا دانته بان.؛ فقو.ان دادول

نیز «زضع ز اج ا

اج ا

انقن با پیام اخال ی ز یا اجتمابی دوه

د دن ز دنت ل ادکان دست سی به اسولحه ای

انقن داص.د ابالغ ز ن زیج دن اسرح ننوا ض

ه نقع جهر دقددان ز جقانان الیم اسر» ز

دانته ز «نمایی ای پوقچی ازادو انقنگوذاا اا

همچنووین «بووه دنظووقا جلووقگی

ای بوو.نام

ااائووه دو د ز دووینقانوو .دقجووب سووقءاوون ز

سووای ح بووانی نوو.ن ز دج دیوور جقانووانح

ب.گمانی نسبر به انقن نقد » (دالادسوقنح

قانینی بای .زضع نقد نا ه گقنه افتاا ده

1374ح ص  )236انقنگوووذاا نبایووو .وووانقن

دا صقا اانکا نقسوط افو اد بوالغ جو م ز

بی فای .زضع دن.ح چ ا ده قانین بویفایو .ح

نخل

دحسق نمینقدح ب ا دنها هم جو م

اث وقانین دفیو .اا هوم دا نظو ِ دو دم دوم

دحسق نگ دد» دا زا ع نمادی ایون قابو.ح

انقن زضع د د ده

ناا به نافع بقدن ج مانگاا اسر ز اگ چه

دیدنن .ز بای .به گقنه ا

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

جادههپذی

با خألهایی ازبهاز نقن .ده این

ووانقن اثو دانووته بانوو( .دنتسووکیقح 1384ح

قانین بوا هو.ف دحو.زد

285

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

قاب .دزبقا دا خصقص دقددوان ز نقجقانوان

اسار نبقا ها دختل ج منناسیح «لوقح

زضع ن .ح ادا بهنظ دی اس .ده دا اابطه بوا

پووا » ز یووا «ذا دسووته .بزهکوواا » ز یووا

این گ ز سنیح الیم اسر ده حف ز صیانر

«دتمایل بوه نیکقدواا » فو د دویگ دنو.ح

ای اایشها دزبقاح با حساسویر ز دسوتانه

اساساً ج م یک پ.ی .اجتمابی دی .نو .ز

نسبر بوه سوای ین دوقاد

پ.ی .اجتمابیح پ.یو .ا بلموی اسور دوه

ابایر دناسبن

و اا

«ایرووه دا سووایزدااها اجتمووابی» دانووتهح

گیوو دح زاال ایووون دنوووافع اصوووقالً ای اصوووقل

همقاا با «دث

» یا «نیقع» دتجلی ن .یا

ج مانگاا ز ای قابو .بموقدی حقوق جوزا

دسووردووم «داجووانی ای نکوو اا» دانووته ز

بوه دلیوه

س انجام «اا حل اجتمابی» خقاهو .دانور

دقااد ج مانگاا دویبانو .بوالز بو ایونح

همچنین به دلیل اینکه ذاناً یک پ.ی .بلمی

نبیین اه.اف ج مانگواا دا ابتو.ا ب خوی

دحسق دیگ ددح ابل ااییابی نلقی نو .ز

دنقانسیقن ها ای جمله دنقانسیقن ها پوال دق

دینقان گفر ده ابلیر ااییوابی جو مح یوک

ز د یوو.اح نرووان دهنوو .لووززم نووافع بووقدن

خصیصه ذانی دن دحسق نو .ز بمول بوه

ج م انگاا جهر اسی.ن به اه.اف دقاد نظ

نتووایج ااییووابیح دقجووب اصووالح ز دااددووِ .

لحواظ سیسووتمهووا گقنواگقن دیفو

دحسق دی گو دد ز ابول نسو

دیبان.
ای سق دیگ ح دقضقع دیگ

بیرت نظام دیف
ده پس ای

ابایر نافع بقدن ج مانگاا بای .دقاد نقجوه
اا گیو دح دن اسور دوه جو مانگواا

286

ابول

دیبان.

اد زی ابلیر ااییوابیح نهبیو دیگو دا
حقق جزا ب فی یافته ز دن هموان چیوز
30

اسر دوه دنو.ا زن هیو چ دن اا «نناسوب
31

ااییابی بان .نا بتقان دیزان نافع بوقدن دن اا

اادینووال» (اهمیوور نسووبی یووک جوو م دا

با نقجه به ا تضائا دتفاز یدوانی ز دکوانی

دقایسه با ج م دیگ ) نادی .اسور (احیموی

دقاد ب اسی اا داد دا این ااستاح دا اسناد

نژادح 1387ح ص  )145این دهیااح به اهمیور

دختلوو حقووق بروو ح همووقاا دز بنصوو

نسووبی انووقاع دختلو جو ایم انوواا دو د ز

«دجووایا » ز «جوو م» دووقاد ااییووابی وو اا

دتضمن ااییابی نطبیقی ای نو .ز اهمیور

دیگی ن .دا حقیقر اد زی دیگ جو م یوک

جو ایم اسوور نتیجووه دسووتقیم ز ازلیووه ایوون

پ.ی .ف ایدینی ز اهقاایی ز یا نیطانی دیو.

ااییابی دا نهیین دجایا ها دتجلی دیگ ددح

نمینقد ز ص فنظ ای دو نکبین دن دوه بو
30. Andre Von Hirch
31. Ordinal Proportionality

چنین اسر دوه دا صوقانی دوه ایون

دستم ج ایم ز دجایا ها ز دق اا د بقطوه

دیف

ااییابیها نرخیص دهن.ح دینقان افتواا اا
نیز ای انصواف دج دانوه خوااج ز بوه سواحر
ضمانرها اج ایی غی دیف

دلحق نمقد

دا اسناد بینالمللی حقق برو نیوز دا

نیز دا همین ااستا دیبان.
لذا بای .نقجوه دانور دوه ااییوابیهوا
نانووی ای بکووسالهموولهووا دتقابوول بووین
نحقیقا ز خطدریها جزایی همقاا یوک

بسوویاا ای دووقاادح دا دنواا الووزام یووا نقجیووه

نکته دهم دا نظام بو.الر جنوایی ز دیفو

ج م انگاا ح نمهی .سایزدااها ز ابزاا ااییوابی

دحسق دیگ دد ز این دقضقع بوا نقجوه بوه

دن ج ایم نیز نقصیه ن .اسر این نمدی .به

نغیی ا س یع ز غالباً ن.ی .ن ایط ین.گی ای

ان.ای ا دهم جلق دینمای .ده دینقان گفر

هوو نظوو (اجتمووابیح ف هنگوویح ا تصوواد ح

یک جو مانگواا دطلوق دویبایسور ابول

سیاسی ز د.نی) ز نیز پیرو فر نکنقلوقژ ز

ااییووابی بانوو .ز یووا بووا نقجووه بووه ن و ایط ز

پی.ایش ج ایم نقین ز فنی ز نغیی ا فو ازان

دقتضوویا هوو دزلوورح ابووزاا دن ااییووابی دا

نحق ز قع ز ابهاد ج ایم و ده ب.م نقجوه بوه

اختیوواا بانوو .دوواد  30-3ای سوومر نرووم

دن دقجب ایجاد نااسایی ها ج .دا نظوام

« قاب .ح.ا ل استان.ااد سوایدان دلول بو ا

ب.الر دی گ دد و دسبلها غی ابول انکواا ز

د.ی یر دادگسوت

جهور نقجقانوان»( )2بوا

بنوووقان «نحقیوووقح طو و حایوووز ح ننظووویم
خطیدریها ز ااییوابی» بیوان دوی دااد دوه
«نالش خقاه .ن .ده ازش نحقیقانی دبتنی
ب اایشیابی دنظم دا داخول نظوام دو.ی یر
ب.الر ب ا نقجقانان نرکیل نقد اطالبوا
ز داد هووا ذ ابووط اا جمووعدزا ز نحلیوول
نمایو .نوا ااییووابی دناسوبی صوقا بگیو د ز
نقسهه دنی ز اصوالح دو.ی یر نحقوق یابو» .
همچنین نمدی .دواد  11دنقانسویقن «دنوع
نووکنجه ز دیگ و افتااهووا یووا دجووایا هووا

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

ادا نتیجه ثوانق ز دیگو دن ز الیدوه بو.الر

بیاحمانهح غی انسانی یا دوقهن» بو بوایبینی

اغماد خقاه .بقد

 -4مللؤثر و قابلل اجللرا بللودن
جرمانگاری
دوواد  25دقازلووهنادووه نووماا  29دا
خصووقص «دنووع دوواا اجبوواا »ح دصووق 28
ژزئن  1930ژنق بیوان دوی دااد دوه نحمیول
غی انقنی داا ه

یوا اجبواا بایو .طبوق

انقن دقاد نهقیب جزایی اا بگی د ز دلیوه
دروقاهایی دووه بووه ایون دقازلووهنادووه دلحووق
دینوقن.ح بایو .اطمینوان حاصول دننو .دوه
دق اا جزایی دزبقا «دوؤث » بوقد ز د یقواً
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زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

اج ا دیگ دد دا حقیقر بیان سواد نو ایون

نکلی خقد بمل ننمایو.ح نقصویه ز یوا الوزام

اسر ده چنین ج مانگاا د یقاً دویبایسور

دزبقاح گا دا الب الفاظ ز لحنوی دد انوه بوه

دؤث ز ای داادیی الیم ب خقاداا بان .چ ا ده

نحق بیان دی نقد ده حتیاالدکان نههو.ا

دا صقانیده ج م انگاا یک افتااح داادیی ز

دزبقا اجو ا گ دنو .دا ایون خصوقصح البتوه

اث الیم اا دا پیرگی

ز یا نقلیل ز قع ج م

ن.انووته بانوو.ح خووقد دقجووب بوو زی نتووایج
نادطلقبی ای جمله نقام دیف

ز همچنین ای

بووین افووتن اایش ز ابتبوواا حقووق دیف و
دینقد
ایوون دقضووقع دا بنوو 3 .ای بخووش ال و
«نقصیهها د بقط به همکواا بوینالمللوی
جهر پیرگی

ای ج ایم ز ب.الر جزایی دا

دتن نقسهه»()3ح ده بیوان دویدااد «نضومین
بکس الهمول دوافی ز دوؤث بوه انوقاع ج.یو.
افتااها دج دانوه دا وقانین جزایوی دلویح
ب ا دنت ل ز دباای با جو ایم بوینالمللوی ز
دهووادال نادر و زع بووینالمللووی دوویبایسوور
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همقاا نمهی.انی نیز ان.یروی .نو .ز گوا
ضمانر اج اهوایی نیوز بو ا دزل خواطی دا
نظ گ فته دی نقدح همانن .دواد  6ح 7ح  8ز
« 9دقازلهناده نماا  111د بقط به نبهویض
دا ادقا د بقط به استخ.ام ز انتغال دصوق
 25ژزئن  1985ژنق»ح ده دق اانی اا دا ایون
ااستا بیان نمقد اسر بای .دا نظ دانر ده
طهیر ز حتمیر دا اج ا ز ابل اج ا بوقدنح
اگ چه دفاهیمی نزدیک ز دا گ ز یک.یگ ن.ح
ادا دتفاز ای هم دیبانن.
دا حقق بین الملولح جوقای اِبموال یوک
دحووو.زدیر دا حقوووق برووو ح دا الوووب
ج و مانگوواا بهضووی افتااهووا ز دا بسوویاا

همقاا دقاد ب اسی زا وع نوقد » ایون دهوم

دقاادح دنقط به نمهی .ن ایط ابلیر اجو ا ز

د یقوواً دا سوون .دقسووقم بووه «خرووقنر دا

یدینهسای دا بست جادهه ای سق دزلرهوا

خانقاد »( )4ای دنگ فوق ز دا بنو 2 .دن بوا

نوو .اسوور دا ایوون خصووقص دووینووقان بووه

الفاای درابه نک اا ن .اسر

دقااد ده به دزلر ها بضقح ابت.ائاً ز بهضواً

ای سووق دیگ و ح چنانچووه دا سوون .بوواال

هم ا با دهلر هایی ب ا نطبیق ن ایط خقد

دروواه .دووینووقدح دا بسوویاا ای اسووناد

ز پیقستن به دق اا یک سن .ابطوا نو .و

بین المللی پس ای ج م انگاا ص یال دا دوتن

نووا ابلیوور اجو ا دقو اا دزبووقا اا فو اهم

سن .یا الزام دزلر دتها  .یا نقصویه دؤدو.

ساین .و اناا نمقد

به ز ح ب ا ج مانگاا یک افتااح ب ا افوع

دا دقااد دیگ

این نگ انی ده دمکن اسر دزلور دزبوقا بوه

ای اسناد دختل ح ب ا

ابل اج ا بقدن اصقل ز قاب .ده دا اسنادح

سووووایزدااها ز دقوووو.دانی الیمال بایووووه ز

دنها افزایش یاب ».دا زا ع یوک جو مانگواا

الیمالتمهی .دانسته ن .اسر دوه نمقنوه دن

دطلق ای نظ اسوناد حقوق برو ح ه گوز ای

دا ضمیمه «نقصیهها د بقط بوه همکواا

نهیه دق.دا ز نمهی.سوای ز دااهوا الیم

بینالمللی جهر پیرگی

ای ج ایم ز ب.الر

ب ا اج ا دناسب به دزا ز دنصو ف نبوقد

جزایی دا دتن نقسوهه» ز دا بخوش الو دن

اسر

دی .دینقد بهبنقان دثوال دا دواد  2ایون

 -5شللفافیت و بیللان انگیللزه و

بخش گفته دینقد ده «دزل بضق دیبایسر
قانین داخلی خقد اا ب ا دطابقر با الزادا
نانوی ای حقووق جزایووی بوینالمللووی ز دفوواد
اساسناده دوقاد ب اسوی و اا دهنو ».ز نیوز
دطابق داد 3ح «انخاذ نو.ابی وانقنی ز اداا
ب اسوار حقوق دو.نی اا دا دنواا دقو اا

هدف جرمانگاری
«نفافیر» ده ای و.یمینو ین دباحو
حقق جزا ز بلقم جنایی دحسق دوینوقدح
به طقا طبیهی دا اسناد بوینالمللوی حقوق
بر ح الیمال بایه دحسق دی گ دد انقنگوذاا
بای .بناص نرکیلدهن .ج ایم اا با ببوااا

جزایی» د بقطه دطلق دانسته ن .ز حتوی

ازنوون ز د یووقح درووخص ز نه ی و نمایوو.

«نهیه ز ن.زین یک دجمقبوه اصوقل ااهنموا

اسووتفاد ای الفوواظ ز ببووااا دقسووع ز دااا

ب ا پیرگی

ای ج ایم بلیه دحیط ییسور

دهانیح دفاهیم ز حتی دااب دها دتنقع ز یوا

نیز نقصیه دیگ دد» ز یا داد  5سن .دزبوقاح

ابل اطال ب زضهیر یا افتااها دته.دح به

چن وین دهنووایی اا دا خووقد دااد دووه «ب و ا

ابهام یک داد انقنی دنج دینوقد ز بابو

نقنووووین ز اجوووو ا دناسووووب چنووووین

زهن انقنح نقنین ز حکقدر دا دهنوا بوام

ج مانگاا هاییح بهزیژ دا ج ایم ج.ی .فنیح

دی نقد ز «اج ا» ز «احسار» بو.الر اا بوه

بایستی دسبقالن نظام ب.الر جزاییح به نحوق

دخاط دیافکن.

دناسبی نهلیم دی .ز دجهز به ادکانا دافی
حقق ی ز فنیح ب ا در

ز نحقیوق دابواا

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

بهضاً به صقا ج مانگواا نیوز بیوان نو .ح

سطال دلی دیبایسر نضمین ن .ز ا فیور

دا اسناد بینالمللی حقق بر ح دقااد
داننوو« .اخووال بمووقدی»ح «ادنیوور» ز بووه

ایوون بوو.الر جزایووی نووقن .ز هموواهنگی ز

بنقان بقادل نقجیهدننو .نح.یو .حقوق ز

همکاا بوا سوای سوایدانهوا ذ ابوط دا

دیاد ها نناخته ن .دا این اسناد بوهدواا
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افته ده ب.زن ااائه ز نبیین دفهوقم ازنون ز
غیو ابوول نفسووی

ای دنهوواح دقجبووا بوو.م

دنقانسیقن د ی.ا نیز به چرم دیخقاد

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

نفافیر دفاهیم ز دقایین حقق برو فو اهم

اا دناسب دیگ

دوه بهضواً دا اسوناد

دینقد بالز ب اینح این دقضقع با نقجه بوه

دختل دا پیش گ فته ن .ح نه یو جو م ز

اینکووه دلوول دختلو ح یبووان ادبووی ز گفتوواا

زاژگان دلی .اسر نمقنه خوقبی ای نه یو

دتفازنی داان .ز ادکان ب دانرها دتفوازنی

ج م یا بز دا اسونادح دواد  1ای سومر ازل

ای یک دتن و حتی با زجوقد ااهکواا انحصواا

دنقانسیقن «دنع نکنجه ز دیگ افتااهوا یوا

یبوانِ سون.ح دا چنو .یبوان پذی فتوه نو .و

دجایا ها بیاحمانهح غی انسانی یا دقهن»

نه.یوو« .نووفافیر» اا نسووهیل یووا نروو.ی.
دی نمای .لوذاح دا اسوناد اخی التصوقیب ز دا
سووالهووا اخیوو ح ازیووها دطلووق بوو ا
جلقگی

ای ابهام دا اصقل ز قاب .یک سون.

ایجاد ن .ده نمقنوههوا ازنون دن اسونادح
«دنقانسیقن سایدان دلل دتح .ب ا دبواای
بووا فسوواد و پووال دق  »2000ز «دنقانسوویقن
سایدان دلل دتحو .بو ا دبواای بوا جو ایم
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پ داختووه اسوور ز ایوون ازیووهح دا دوواد 2

دیبان .ده زاژ «نکنجه» اا نه یو نموقد
اسر؛ نه یفی ده نسبتاً جوادع ز دناسوب بوه
نظ و دوویاسوو .بووه بنووقان دثووال دیگ و بووه
دنقانسوویقن بووینالمللووی «دنووع ز دجووایا
جنایر دپاانای ».دینقان اناا نمقد ده داد
 1ز داد  2دن نیز نوالش دطلوقبی اا جهور
نه ی

جنایور «دپاانایو ».ز «دلیوه انوکال

سووایدان یافتووه ف ادلووی و د یوو.ا »2003

دن» نمقد انو .بوالز بو ایونح دا اساسوناده

دی بان .دا ایون اسونادح ن دینقلوقژ الفواظ

دیقان دیف

بین المللی ( )ICCنیوزح جو ایم

دستهمل دا دتقنح دا دتن اصلی سن.ح ذدو

دذدقا دا ایون اساسوناده بوه زضوقح نه یو

ن .اسر بو ا دثوالح دواد  2دنقانسویقن

نوو .انوو .دیووقان اازپووایی حقووق بر و نیووز

پووال دقح بووه دهنووا زاژ هووایی چووقن «دقووام

«نوفافیر» وانقن اا ای اجوزا اصول دیفوی

دزلتی»ح «دقام دزلتی خااجی»ح «دقوام یوک

بقدن دوه دا ب داانو .سوه دهنوا « ابلیور

سایدان بمقدی بینالمللی»ح «ادقال»ح «بقای.

دست سی ز د ر» ز «ص احر ز نوفافیر» ز

نانی ای ج م»ح «دسو.زد دو دن یوا ضوبط»ح

« ابلیر پیش بینی انقن» دیبان .دانسوته ز

«دصادا »ح «ج م اصولی» ز ادثوال دنوان دوه

ابایر دن اا ض زا ابالم دینمای( .دلموار

بهضاً زاژگانی ب.زن ابهام بوه نظو دویاسون.ح

داانیح 1381حص )104

همچنین ااهکاا دطلق ز دناسب دیگ

نفاسی دته.د بقد ده اصوحا ح طو فین ز

ب دانر ز دا بین حالح نهیین نکلیو بو ا

دقادا داگیو دا یوک داداسوی دیفو

دزل ز یا ه د جع دخاطب یا اج اییح نه ی

اجووزاء نرووکیلدهنوو .ج و م دزبووقا دا نظ و

ز ن سیم انقاع ز ا سام دراادر دا یک پ.ی.

دانتهان .ز اگ چه ازیه ضاییح گا دا بهضوی

دج دانه خاصح ای بیل درواادرح دهازنور ز

دقااد به حل این دهضول نوا حو.زد دموک

ن زع به ج م دیبانو .دوه

نمقد اسرح ادا ازیوه ضوایی ه گوز ف انو ای

خقنبختانه دا اسناد ج.ی.ح همانن .داد 27

یک دنبع ااناد دحسوق نرو .ز نومنیر

دنقانسیقن د ی.اح این دقضقع نیز دقاد نقجه

انقنی اا دااا نمیبان.

همچنین نه ی

اا گ فته اسر

ای

دا اسناد دتق.م ای لحاظ یدوانح بوه ایون

ای دیگ نیق ها ابهامیدایی بوه هنگوام

د وور ز بووا ابایوور نمووادی جزییووا ح دمت و

نبیین ه ج مح ده دانن .دوقااد بول ای دیو.

دقاد یافر دینقدح ادا گواهی سوهی نو.

ن.زیندنن.گان اسناد اخی بینالمللی دخفوی

ده دقضقع ز افتاا دج دانه دا بناصو دواد

نمان .ح درخص نمقدن «دقی ».یوا «دطلوق»

درخص نقدح بهبنوقان دثوال دا دوقاد  12ز

بقدن ج م دنظقا اسر ده این نکتوه نیوز دا

 13ز  14ااداد ژنق ااجع به بهبقد س نقنر

دقاد  3ز  15نا  25دنقانسیقن د یو.ا ابایور

یخمدااان ز بیمااان دا نی زها دسلال هنگام

ن .اسر بوالز بو ایونح نه یو ز نبیوین

اادزدروی دصووق  12از  1949دنفو انس

دادل بناص داد ز دهنوق د بوقط بوه هو

ژنقح ااه اً نالش ب این ن .ده به خصوقص

ج م نیوزح گوام دیگو
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ب و ا ای بووین ب و دن ادکووان ه و گقنووه سووقء

بنقانی دج دانهح دط ح ز دهموقل دویبانو.ح

دا ااسوتا افوزایش

دقضقبا افتااها دج دانه دقاد نظ سون.

نفافیر ج مانگاا افتاا دقاد نظ دیبان.

اا بوه نفکیووک ز بووا بیووان درخصووا دادوولح

دا یک نقسیم بن .د سقمح بنص دواد بوه

نهیووین نمایوو .ادووا ایوون دسووبله دا اسووناد

دقضقعح افتااح نو ایط (ز نتیجوهح دا صوقا

ج.ی.التصقیب به زضقح دقاد نقجه ز بنایور
اا دااد نمقنه خقبی ای این دسورح

دقی .بقدن) ز بنص دهنق نیز بوه سوقءنیر

بیرت

بام (ز سقءنیر خاصح دا صقا دقی .بوقدن

داد  28دنقانسیقن د ی.اسر ده چنین بیان

ج م) دنقسم دیگ دد یکی ای درکالنی دوه

دویدااد« :دگوواهیح صوو .ز نیوورح بووه بنووقان

دا دقااد ح دا خصقص انطبا یک افتااح بوا

بناص دهنق ج م :دگاهیح ص .یا نیر الیم
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به بنقان بنص ج م اح ای ن .ب اسار این
زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

دنقانسیقنح دمکون اسور ای زضوهیر زا هوی

اینح چنانچه به ط

بینی استنتاج گ دد » به نظ دی اس .دا این

ج مانگاا یا دجایا دزبقاح دیگ دا ااستا

داد نالش ن .اسر نا دهیاا ب ا نبیوین

ه.ف بیان نو .بو ا دن نیسورح دوینوقان

بنص دهنوق افتااهوا دنظوقا سون .ااائوه

ب و ا اصووالح دن ا وو.ام نمووقد ایوون دهووم دا

گ دد

دیوو.گا ننظوویمدننوو.گان ب خووی ای اسووناد

همچنووین ای دسووائلی دووه همیرووه دا
حقووق دیفو

دووقاد بحو بووقد ح هوو.ف ای

ج مانگاا ز دجایا اسر ایون دقضوقع دا
حقق دیف

ای ان ز اسالم نیز همقاا دحل

بح ز اختالف نظو بوقد اسور بوه بنوقان
دثووالح د حووقم د برووی نقنووت
درت

ح هوو.ف

نمادی انقاع ج ایم ز دجایا ها اا دا

اسووالمح اصووالح دجوو دین ز بووایپ زا دنووان
ب دینمااد ب.ین دنظقاح بهضوی ای دصوادیق
ح.زد (دا نظو دروهقا) اا البتوه بو اسوار
است.الال فقهی ز حقق ی خوقد اد نموقد ز
بهضووی دیگ و اا دا نحووق ج و مانگوواا ز یووا
اج ا دجوایا دوقاد ن دیو .و اا دویدهو.
(د بروویح 1376ح ص  )35ز یووا زفووق ز هووم
اأ با دااء بهضی حقق .انان اسالدی دهاصو ح
ائل به نهطیل ب .ا ای دنها ز یا حتی دهتق.
بووه لووززم اجو ا دنووان نقسووط ادووام دهصووقم
دیبان .لذا درواه .دوینوقد دوه نبیینوی
ه.ف ز بیان نمقدن دنح دقجب دیگ دد دوه
هم دا دقوام نقنوین ز هوم دا دقوام اجو ا دا
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دا ن ایط یکسانح جلقگی

نقد ز بالز بو

الب ه گقنه ضمانر اجو اح ای نروتر دااء ز
پ ادن.گی سلیقه ز نیز ص.زا احکام دتفواز

بلمی درخص ن .دوه

بینالمللی حقق بر ح اد زی چنوان جایگوا
افیهووی یافتووه دووه دووقاد نخسووتین بهضووی ای
اسنادح دختص نبیین اه.اف ج مانگاا هوا ز
بیان قاب .دقجقد اا گ فتهانو .بوه بنوقان
نمقنه داد  1ای فصل ازل دنقانسیقن دبواای
با فساد (د ی.ا  )2003دق ا دیدااد:
«بیان اهو.اف :اهو.اف ایون دنقانسویقن
بباا ان .ای :الو ) اانقواء ز نحکویم ا و.ادا
جهر پیرگی

ز دباای دؤث ن ز دواادن بوا

فسوووادح ) اانقووواء نسوووهیل ز حمایووور ای
همکاا ها بینالمللی ز دمکها فنوی دا
یدینه پیرگی

ز دباای بوا فسواد ای جملوه

بایگ دان.ن داااییهاح ) ن غیب ادانورداا ح
پاسخگقیی ز د.ی یر دناسب ادقا بموقدی ز
ادقال دزلتی»

 -6جامعیت جرمانگاری
دنظوووقا ای جادهیووور جووو مانگووواا ح
داب گی

چهاا زیژگی یی بوه هنگوام نقلیو.

بنقان دج دانه اسر:
ال ) ج مانگواا افت ا وی بوا نقجوه بوه
زضهیر بز دی .؛

) دانظ گ فتن جنبهها دختل یک
ج) ج مانگاا بای .بیرت ین بز دیو.گی
اا دا ب بگی د؛

زیژ ز خواص ز حتوی اخوذ نو.ابی نقنینویح
دنحصوو بووه دقددووان دا اسووناد چووقن

د) ج مانگاا بای .بیرت ین بز دیو .اا
نادل نقد

دنقانسیقن حقق دوقد

( )1989وو داننو.

ج مانگاا دقضقع دواد  32ایون سون .ز یوا

دا ادادووه دا خصووقص ه یووک نقضوویال
دختص

بن .ال ای بنو .دز دواد  11سون .ز حمایور

ااائه دینقد

دوواد یووک وو ااداد بووینالمللووی ااجووع بووه
جلووقگی

 -1-6جرم انگاریافتراقی با توجله
به وضعیت بزهدیده
این زیژگیح نواا بوه بوز دیو .بوقد ز

ای دهادلووه ینووان بووالغ و ای دووقااد

ب خقاد ز لززم ب خقاد افت ا ی دا ج مانگاا
دا اسناد بوینالمللوی حقوق برو بوه نوماا
دیدین.

ب.ین دهنی اسر ده دا اسوناد حقوق برو ح

 -2-6درنظر گلرفتن جنبلههلای

دنطبوووق بوو اصوووقل بادالنوووه ز دنصوووفانهح

مختلللف یللک رفتللار ممرمانلله و

ب خقادها زیژ با بز دااانی ده د نکب بمل

ارتباط آن با سایر جرایم

دج دانه با بز دی.گان دتفازنی ای بیل ینوانح

دووواد  4ضووومیمه سووون« .همکووواا

دقددان ز سالخقادگان یا دنهایی ده بهدلیول

بینالمللی ب ا پیرگی

نانقانی دسیبپذی هستن.ح ض زا نلقی ن.

نقسهه»ح با بنوقان «نقصویههوا د بوقط بوه

ای جو ایم دا دوتن

اسر دق.ده سن .سوابقالوذد (خروقنر دا

همکاا بینالمللی جهر پیرگی

خانقاد )ح با ذد این خصایصح یکی ای صوفا

ز ب.الر جزایوی دا دوتن نقسوهه»ح نخ یوب

ذانی ج م انگاا دنطبوق بو حقوق برو اا

دحیط ییسر اا ای دقااد ب دینومااد دوه

افت ا ووی بووقدن دحسووق دووینمایوو .نوو.زین

جنبهها دلویح دنطقوها ز بوینالمللوی دن

دنقانسیقن «دحق دلیه انکال نبهویض بلیوه

دیبایسر نناخته ز با فقایرح بوه دقابلوه بوا

ینان» ز الزام به نصوقیب وقانین جزایوی بوه

دنها پ داخته نقد چ ا ده دحیط ییسور بوه

دنظقا افع نبهیض بلیه ینان دا بن.

دواد

 2ایون دنقانسوویقن ز دتها بواً الوزام بووه دنووع
انقنی اخ اجح به دلیل نو ایط زیوژ ز ذانوی

نماا پنجا ز هرتم ● سال بیستم ● بهاا 1390

افتاا دج دانه ز اانباط دن با سای ج ایم؛

ینانح ای جمله بااداا یا د خصی یایموان دا

ای ج ایم

طقا فزاین .ز دخاط ددیز به دالیلی چقن
افزایش جمهیرح دا دهو د انهو.ام ای طو
دختل

اسر به ببواا دیگو ح دواد دزبوقا
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زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

چنین نمدیو .دوینمایو .دوه جو مانگواا

اا دا صقا زجقد یاب .دا ب گ فته ز دتضمن

نخ یووب دحوویط ییسوور دوویبایسوور نمووادی

ااائه ااهکاا ب ا جب ان دنها بان .نقجه به

جنبهها ز انکال دن اا دقاد نقجه اا داد ز

این دقضقع دا اسناد بین المللی حقوق برو

یدانی این زادنشح زادنش دناسب ز جوادهی

نیز به چرم دی خوقاد دا ایون خصوقص بوه

نلقووی دوویگوو دد دووه نمووادی ابهوواد دلوویح

اناا دینقد« :با دگاهی ای اینکه خرقنر دا

بووینالمللووی ز دنطقووها دنح هووم بووهصووقا
دنفک ز هم د نبط به یکو.یگ ح دوقاد ادهوان
نظ و و اا گی نوو .دق.دووه سوون« .فسوواد دا
حکقدر» ده سابق ب ایون نیوز دوقاد انواا
زا ع ن .نیوز دا سومتیح نگ انوی خوقد اا ای
ب.م نقجه به اانبواط فسواد بوا سوای انوکال
ج ایم ا تصاد ح ج ایم سایدان یافته ز اچا
دقاد دخ.ا ز نطهی ادقال ابوالم دانوته ز دا

خانقاد ح یک دسبله ج .اسر ده دااا دثاا
ازانی ز جسومی بو ابضوا خوانقاد بوقد ز
سووالدر ز بقووا زاحوو .خووانقاد اا نه.یوو.
دینمای» .؛ دا زا ع این ببااا به جنبهها
دختل

بز دی.گی دا ه بز دی .نکیه نمقد

ز به نحق دنوان اا نایسوته جبو ان ز نقجوه
دیدان .به بباا دیگ ح یک بوز دیو .زاحو.
هموقاا ای جهوا دتهو.د بوز دیو.گی چوقن

حقیقر ب جادعگ ایی به هنگام جو مانگواا

ازانوویح فیزیکوویح حیثیتوویح ا تصوواد ز ح

ج م د بقطه نمدی .دینمای .البتوه بایو .دو.

دسیب دویبینو .ز یوک جو مانگواا بهینوهح

نظ دانر ده این جادهیر اگو چوه دثواا

دیبایسر نا ح .ادکان این بوز دیو.گیهوا اا

چوقن جلووقگی

ای نووقام ووقانین دیفو

اا

ده دهمقال دا لم ز حقوق جوزاح الزادوا

دینقان .دا پی دانته بان.ح ادا دمکون اسور

حقق جزا نیز دنها اا نح.ی .دینمایو.ح دوقاد

ده به جهر نالش دا ب.م اغماد نسبر بوه

بنایر اا ده .البته بای .نقجوه دانور دوه

ه گقنه افتاا دج دانه د نبطح دا بین حوالح

گا ای این خاصیرح نهبی به جو مانگواا بوا

نیز گ دد ده دویبایسور

ح.ادث خاصیر جب انی دینوقد؛ دقضوقبی

دقجب نقام دیف
دقاد د ر اا گی د

 -3-6بیشترین بزهدیلدگی را در
بر بگیرد
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بخری ای دق.ده سن .خرقنر دا خوانقاد ()5ح

ده دا بن .ج ای سن .دقسقم به «نقش حقوق
جزا دا حمایر ای طبیهر ز دحیط ییسر» ای
هرتمین دنگ سایدان دلل ب ا پیرگی
ای ج ایم ز افتاا با دج دینح این گقنه دتجلی

جوو مانگوواا بایوو .نمووادی جقانووب

ن .اسر« :اج ا دؤث قانین دلی ای جمله

بز دی.گیح ابم ای بز دی.گی ازانی ز جسومی

قانین جزایی داباا حمایر ای دحیط ییسر

ییسر ز بایگ دانو.ن دن بوه حالور ازلیوه نوا

دق.ده سن« .خرقنر دا خانقاد »ح نقجه بوه

س و ح .ادکووان»؛ دا حقیقوورح دووینووقان بووه

دلیه بانیان خروقنر دا خوانقاد ز نهیوین

اطمینان چنین گفر ده یدانی دینقان بو ا

خطدریها بمقدی ز ب خقادها زیوژ بوا

دقضقع افتاا دج دانه یا بز دیو .ح بیروت ین

ینانح دقددانح سوالخقادگان ز دنهوایی اا دوه

بز دی.گی یا جب ان خساا اا د.بی ن .ده

بهدلیل نوانقانی دسویبپوذی هسوتن.ح دقدو.اً

بتقان با اخذ ن.ابی دقتضوی ز اجو ا ز ابموال
دنح دقضقع ز یا بز دی .اا نا س ح .ادکان به
حالر ازلیه اباد نمقد

نقصیه دینمای .همچنین دا همین سن.ح بوه
نکتووه دیگو

دووه ببوواا ای ازابووط ز نوومثی

دتقابل فیمابین بز دی .دیبان.ح نقجه نو.

 -4-6بیشترین بزهدیده را شلام

اسر نقضیال دنکهح گا بز دی .فهلیح بزهکاا

شود

سابق ز یا بزهکاا فهلیح بز دی .گذنته بوقد

چنانده دیدانیمح گا ای یک فهل زاح.ح

اسر ز این دسبله د ر جو منناسوان اا بوه

بز دی .ها دتهو.د ایجواد دوینوقن .دوه

سووق خووقد جلووب دووینمایوو .دق.دووه سوون.

دطابق اصقل ج منوناختی همگوی نایسوته

خرووقنر دا خووانقاد ایوون دس وبله اا چنووین

نقجوووه ز اسوووی.گی هسوووتن .پ هیوووز ای

دتذد دیگ دد« :بوا دگواهی ای ایون ادو دوه

دجایا ها سالب حیا ز حتی دجایا ها

بسیاا ای دج دینح ز نیز بسیاا ای بانیان ز

سالب دیاد طقالنی د .ح به دالیل دته.د

دحکووقدین بووه اانکووا جوو ایم د بووقط بووه

ض زا بنقان دوینوقد دوه ای جملوه دنوانح

خرقنر دا خانقاد ح خقد دقددانی بقد ان .ده

بز دی.گی غیو دسوتقیمِ خوانقاد ز ف ینو.ان

سابقاً دقاد سقء افتاا اا گ فتهان» .

نحر دفالور نوخص دحکوقم (دهو.زم ز یوا

فرجام

دحبقر)ح دا اث بز اانکوابی نقسوط دفیولح
س پ سوورح وویم ز دوویبانوو .دا اسووناد
بینالمللی حقق بر ح گ چه پویش ای هموهح
ضوو زا نقجووه بووه بووز دیوو.گان نزدیووک ز
دسووتقیم یووک بووز ح غیو ابوول چروومپقنووی
دحسق دیگ ددح ادا به سای بز دی.گان نیوز
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ز ای جملووه جهوور نضوومین احیووا دحوویط

دا دقااد اناا ن .اسر ب همین اسارح

دا این دقاله با ب اسی اسناد بینالمللوی
حقق بر ازنن گ دی .دوه جو مانگواا ای
نظوو اسووناد بووینالمللووی حقووق بروو ای
زیژگیها خاصی بای .ب خقاداا بان .نوا بوه
ابزاا دا دسر دزلرها ب ا نح.ی .حقق ز
دیاد هووا برو ح بووه بهانووه حمایوور ای دنهوواح
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نب.یل نگ دد یکی ای دهمن ین این زیژگیهوا
ده ای اصقل ازلیه دط ح دا حقق دیف

نیز

نقسل به سایزداا ج مانگاا دینقان .حقوق

زیژگیها ج مانگاا دا پ نق اسناد ز دقایین حقق بر

هسرح انقنی بقدن ج مانگاا دیبان .ایون

دیف

ب.ان دهناسر ده ه گقنوه نح.یو .بایو .دا

در زبیر ز جایگا ز نقش دن اا بوه پ سوش

انقن ز به حکم دن صقا گیو د ز

بکروووان .بوووه هموووین جهووور اسووور دوووه

دنظقا ای انقن دا ایون دوقادح وانقن داخلوی

دح.زدیرها پذی فته ن .دا اسناد دذدقاح

درقاهاسوور بووه ببوواا دیگو ح ایوون ووانقن

ب حقق ز دیاد ها بنیادین برو ح دنحصو

داخلی اسر ده بوه نه یو ز نو ایط ابموال

دا دووقااد چووقن حمایوور ای ادنیوورح نظوومح

دح.زدیرها دیپ داید ادا نکته ابل ذدو دا

سووالدر یووا اخووال بمووقدی یووا حقووق ز

این خصقص دن اسر ده ایون وانقن بایو .ای

دیاد ها اساسی دیگ ان نلقی ن .ز بوالز

دیفیر دناسبی ب خقاداا بوقد ز بوه صوقا

ب دن ابمال این دحو.زدیرهوا بایو .دا یوک

نفاف ز ب.زن ابهام دا دست ر همگان و اا

جادهه ددقد انیک ض زا دانوته بانو .دا

چااچق

اا با چوالش جو .ازبوهاز سواخته ز

دانته بان .همچنین دا اسناد دذدقاح ابمال

همین ااستاح اصل دیگ

نح.ی .ب حقق ز دیاد ها اف اد بهصوقا

الیم نم د ن .ح دن اسور دوه حقوق جوزا

«خقدس و انه» دنووع نوو .اسوور ز دنظووقا ای

بای .نافع بان.؛ به این دهنا ده فای .اسوتفاد

خقدس انه نیوزح غی بادالنوه ز نادقجوه بوقدن

ای دن ای ییانهایی ده دا اث استفاد ای حقق

اد

اسرح اگ چه انقن دروقا دن اا اجوای

داد بان.
ای سووق دیگ و ح دطووابق ازح حووادم ب و
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نکیه ص ف به نقجیها نظو

ز فلسوفی دا

ب ا جو مانگواا

جزا ب ف د ز جادهه نحمیل دیگ ددح بیروت
بان .بالز ب این ب ا اینکه ج مانگواا دا
یک نظام دیف

بتقان .بهتو ین نتیجوه اا دا

اسووناد بووینالمللووی حقووق برو ز همچنووین

داهش ن خ افتااها دج دانوه دانوته بانو.

نص یال این اسنادح ای حقق جزا هموقاا بایو.

بای .ابل ااییابی بقد ز همچنین دؤث ز ابل

بووه بنووقان دخوو ین اا حوول بوو ا دنتوو ل

اج و ا دا ااسووتا هوو.ف خووقد بانوو .زص و
ده دطابق اسوناد بوینالمللوی حقوق

اجتمابی دمک گ فر ز این به جهر نبهوا

دیگ

سقئی اسر ده بو هو جو مانگواا دت نوب

برو بایوو .بو جو مانگوواا هووا حووادم بانوو.ح

دیبانو .چو ا دوه دا زا وع بوی نوقجهی بوه

نووفافیر جو مانگوواا اسوور دووه ایوون دهووم

دح.زدیر ها دقجوقد بو ا جو مانگواا ز

دینقانو .ای اا هوا دختلفوی چوقن نه یو

خقد انقنگذاا ز نبیین د یق بناصو دواد ز

ای ج م ز نحق افتاا با دج دین

پیرگی

دهنق ه جو م ز همچنوین بیوان انگیوز ز
ه.ف ای ج مانگاا یک افتاا دا دتن وانقن
ز یا اسناد دفس دن به دسر دی.
بووالز بو ایوونح نقجووه بووه جو مانگوواا
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