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جستارگشایی
با برپایی دادگاههای ویژه در سالهای  1993و  1994میالدی و نیا پایهگ ذاری دی وان کیف ری
بینالمللی در سال  1998میالدی و اجرایی شدن اساسنامه این دادگاه در سال  2002م یالدی،
حقوق کیفری بینالمللی دگرگونیهای نشمگیری را دیده است اما نکته اساسی در تم ا ای ن
دگرگونیها این است که تما آنها در سطح بینالملل ی رخ داده اس ت از ای ن رو ،در رابط ه ب ا
پیگرد جرایم بینالمللی ،همواره پیگرد بینالمللی آنها در کانون توجه قرار داشته اس ت ب ا ای ن
همه ،این به معنی نبودِ پویایی حقوق داخلی در پیوند با جرایم بینالمللی نبوده به گون های ک ه
دگرگونیهای به انجا رسیده در سطح بینالمللی در حقوق ملی و به ویژه پیگرد ملی آن جرایم
مؤثر بوده است در این راستا ،پیرو تصویب اساسنامه ر  ،برخی کشورها درپ ی ب ازنگری ق انون
کیفری خود برآمدند تا امکان پیگرد و کیفر جرایم بینالمللی به دست دادگاههای داخلی ف راهم
گردد در این باره ،کشورهایی همانند استرالیا ،کانادا ،انگلستان ،آلمان ،فرانسه و هلند قوانینی را
در پیوند با پیگرد جرایم بینالمللی نگارش و برنهادهاند در برخی کشورها مانند ترکی ه و س وئد
نیا بازنگری در این باره در فرایند قانونگذاری در مجلس است فرا روی این کشورها ،برخی نظیر
ایاالت متحده امریکا ،روسیه و نین واکشنی در این ب اره ب روز ن دادهان د ،ام ا نظ ا جمه وری
اسالمی ایران از آن دسته کشورهایی است که در مرحله نگارش پی

نویس قانون در این زمینه

است
اکنون در برابر این پرسمان ،یعنی بایستگی جر انگاری جرایم و جنایات بینالمللی ،بای د در
پی پاسخگویی به این پرس ها بود :آیا اساساً کشورها ملا به پیگرد جرایم بینالمللی هس تند
نظا های حقوق کیفری کشورها نگونه باید امکان رسیدگی به جرایم بینالمللی را (نسلکش ی،
جنایات علیه بشریت ،جرایم جنگی و تجاوز) در دادگاههای داخلی خود فراهم کنند
در این راستا ای ن نوش تار در پ ی ای ن اس ت ک ه بایس تگی پیگ رد ج رایم ب ینالملل ی در
دادگاههای ملی بر نه مبنایی استوار است الگوهای گوناگون و برترهای و کاستیهای آن ک دا
است و این موضوع نه ارتباطی با صالحیت تکمیلی و صالحیت جهانی دارد
پیشینه هماهنگی کشورها با نظا رو به رشد عدالت کیفری بینالملل ی ،نیازمن د آم ادگی
آنها در این زمینه است بیگمان یکی از وجوه این آمادگی و ن ه بس ا مه مت رین آن ن ارر ب ه
گسترش گنجای

قانونی جهتِ پیگرد جرایم بینالمللی در دادگ اهه ای مل ی اس ت

)Harlem and Hayashi, 2007: 3

است

(2004: 46

(Bergsmo,

نه اولویت در رسیدگی به جرایم بینالمللی با دادگاههای مل ی

 )Inazumi,در این راس تا ،برخ ی کش ورها پ س از پیوس تن ب ه اساس نامه ر ،

مقررات نارر به جر انگاری جرایم بینالمللی را برنهادهاند ،برخی در مرحله فرایند قانونگ ذاری و
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برخی در مرحله تهیه پی نویس هستند در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که ج ر انگ اری
جرایم بینالمللی ارتباطی به موضوع پیوستن به اساسنامه ر ندارد کشورها اقدا به جر انگاری
رفتارهایی مینمایند که جنبه بینالمللی داشته و ارزشهای کل جامعه بشری را نقض میکنند
بنابراین ،پیوستن به اساسنامه ر  ،پی شرط و عد پیوستن ب ه آن ،م ان ج ر انگ اری ج رایم
بینالمللی انگاشته نمیشود (ماده  1۷اساسنامه ر )
جمهوری اسالمی ایران از جمله کشورهایی است که ب ه اساس نامه ر نپیوس ته اس ت ام ا
همانگونه که بیان شد ،موضوع جر انگاری اساساً منوط به پیوستن به اساس نامه ر نیس ت ب ا
وجود این ،بنا بر بایستگیهایی که به آن اشاره خواهد شد ،هیچ تردیدی در جر انگ اری ج رایم
بینالمللی وجود ندارد در این راستا ،کشور ایران از آن دسته کش ورهایی اس ت ک ه در مرحل ه
نگارش پی نویس قانون در این زمینه است (میرمحمدصادقی )259 :1390 ،در ای ن ب اره ،در
دهه هشتاد شمسی معاونت حقوقی و توس عه قض ایی ق وه قض اییه پ ی ن ویس الیح ه ق انون
مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم بینالمللی را در می ان گذاش ت ک ه ش امل  151م اده ب ود
(اردبیلی )1395 ،مواد  1تا  60این پی نویس نارر به اصول کل ی و قواع د عم ومی و تعری ف
جرایم و کیفرها به عنوان مقررات ماهوی بوده و م واد  60ت ا  151ن ارر ب ه ص الحیت و آی ین
رسیدگی ،همکاری قضایی و حتی تصمیات شورای امنیت به عنوان مقررات شکلی ب وده اس ت
با وجود این ،متن این پی نویس تاکنون به سرانجا نرسیده و بنابر آخ رین گ اارش (م ورخ 3
بهمن  )1390از جمله لوایحی است که همچنان در مجل س اس ت (پرت ال ج ام ق وه قض ائیه
جمهوری اسالمی ایران) افاون بر این ،بنابر گاارش رئیس کمیسیون قضایی مجل س در ت اریخ
 11تیرماه  1392الیحه رسیدگی به جرایم بینالمللی در الیح ه معاض دت قض ایی ب ینالملل ی
ادغا شده که البته در سنج

با آنچه که توسط معاونت حقوقی و توس عه قض ایی تهی ه ش ده

بود ،بسیار کوتاهتر است ،به گونهای که تنها در  9ماده به تعریف جنایات و صالحیت نارر به آن
پرداخته است این الیح ه نی ا همچ ون م ورد پیش ین ت ا کن ون ب ه س رانجا نرس یده اس ت
(خبرگااری تسنیم )1392 ،گفتنی است در متن الیحه تعایرات ک ه در تارنم ای ق وه قض اییه
درج شده جرایم بینالمللی به نشم نمیخورد (پرت ال جامع ه ق وه قض ائیه جمه وری اس المی
ایران) اگرنه بنا بر برخی ارهارنظرها در آخرین دگرگونیهای آن ،به جرایم ب ینالملل ی اش اره
شده که البته در سنج

با آن الیحه  151مادهای ،بسیار کوتاهتر است

 .1بایستگی ملی و بینالمللی
درباره جر انگاری جرایم و جنایات بینالمللی میتوان دو گونه از بایستگی را درمی ان گذاش ت:
نخست ،بایستگی ملی؛ و دو  ،بایستگی بینالمللی مورد نخست بیانگر مبانیای است ک ه ب ا آن
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یک کشور ناگایر به جر انگاری جرایم بینالمللی است مورد دو بیانگر مبانی بینالمللی اس ت
که به موجب آن کشورها ناگایر بوده یا به آنها توصیه شده که ج رایم ب ینالملل ی را در حق وق
داخلی خود جر انگاری کنند در مورد نخست ،شایسته است به این نکته اشاره شود که به طور
کلی بایستگیِ از پی

تعیینشدهای مبنی بر لاو جر انگاری جرایم بینالملل ی وج ود نداش ته

بلکه کشورها بنا بر نوپا بودن حقوق کیفری بینالمللی ،خود اقدا ب ه قانونگ ذاری در رابط ه ب ا
جر انگاری جرایم بینالمللی مینمایند از این رو ،در اینجا مراد از مبانی شامل مواردی است که
به طور غیرمستقیم -به مثابه مبانی فلسفی توجیهکننده -در قانونهای اساس ی کش ورها م ورد
اشاره قرار گرفته است البته در برخی موارد درباره ج ر انگ اری ج رایم ب ینالملل ی ،بایس تگی
قانونی وجود دارد که مبتنی بر تعهدی است که بر اساس عضویت در کنوانسیون ایجاد میشود
باری ،در این باره نکته درخور توجه این است که اگر س اادهی ،بازدارن دگی ،ن اتوانس ازی،
بازپروری ،توجه به باهدیدگان و مصالحه و آشتی اهداف اساسی حقوق کیفری باش ند ،ب ه نظ ر
میرسد با توجه به شرایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و همچنین احت را ب ه ح ق حاکمی ت
کشورها ،تعقیب ملی جرایم بینالمللی در مقایسه ب ا تعقی ب ب ینالملل ی م رجح باش د
)Friman, Robinson & Wilmshurst, 2014: 28

(Cryer,

پس ،نکته اساسی در باره پیگ رد و رس یدگی ب ه

جرایم بینالمللی این است که دیوان کیفری بینالمللی نهاد اصلی نبوده بلکه در درجه نخست و
مهمتر از آن ،نظا حقوقی و دادگاههای ملی است که باید مورد توجه قرار گیرد ن ه بهت ر ای ن
است که اساساً عدالت در همان محل وقوع جرایم صورت گیرد و افاون بر آن این امر ب ا مس لله
احترا به حاکمیت کشورها سازگارتر است گفتنی است ک ه ع د ج ر انگ اری ی ک رفت ار در
حقوق داخلی که در حقوق بینالملل جر انگاشته میشود ،اساساً مسئولیت کسی را مرتکب آن
شده نفی نمیکند (اردبیلی )22 :1390 ،و از این رو به سبب بایستگی تحقق ع دالت کیف ری و
اولویت پیگرد ملی گایری از جر انگ اری ج رایم و جنای ات ب ینالملل ی نیس ت ب اری ،ج رایم
بینالمللی حوزهای است که در آن نظا حقوق بینالملل و حقوق داخلی مکم ل یک دیگر تلق ی
شده (واالس )80 :13۷8 ،و درسایه همسویی یکدیگر است که میتوان انتظ ار داش ت در براب ر
جرایم بینالمللی پاسخی مناسب داده شود؛ در واق گرنه اساس اً ج رایم ب ینالملل ی در بس تر
حقوق بین الملل زاییده شده اما بدون فعالیت حقوق داخلی واک ن
انجا نخواهد یافت

در براب ر آنه ا ب ه درس تی
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 .1-1بایستگی ملی
 .1-1-1فرض پیوستن به اساسنامه رم

در ننین فرضی ،پاسداری از حاکمیت ملی بایستگی تعریف جرایم بینالمللی را تبیین میکن د
باید توجه داشت که پیوستن به اساسنامه ر با توجه به عضویت شمار قابل ت وجهی از کش ورها
نندان دور از انتظار به نظر نمیرسد وانگهی ،در رابطه با اساسنامه ر باید گفت که به تنه ایی
الاامی برای کشورهای عضو برای پیگرد جرایم بینالمللی پدید نمیآورد با وج ود ای ن ،مبن ای
رسیدگی را بر صالحیت تمکیلی استوار کرده که این به گونهای نامس تقیم منج ر ب ه واداش تن
دولتهای عضو به رسیدگی در حقوق داخل ی م یش ود ()Cryer et al, 2014: 63؛ یعن ی اولوی ت
رسیدگی به جرایم بینالمللی با خود کشورها است و در این باره قوانین داخلی مرب وط بای د ب ه
تصویب رسد تا دادگ اهه ای داخل ی ص الحیت داش ته باش ند (دیه یم )26 :1380 ،در واق ،
رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی نسبت به ی ک رس یدگی مل ی ثانوی ه و تکمیل ی اس ت و
صالحیت اولی و اصلی با محاکم ملی است (شریعت باقری )81 :13۷8 ،در این راستا ،دیبانه و
ماده  1اساسنامه ،رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی را ب ه ط ور تکمیل ی برنه اده اس ت اص ل
تکمیلی بودن در ماده  1۷اساسنامه در رابطه با قابلیت پذیرش مقرر مینماید:
«1

دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد زیر موضوع غیر قابل رسیدگی است:

( )aآن موضوع توسط دولتی که بر آن صالحیت دارد ،در دست تحقیق یا تعقیب اس ت،
مگر آنکه آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد »
بنابراین در گا نخست این دولتها هستند که باید شرایط رسیدگی به جرایم بینالملل ی را
در حقوق ملی خود فراهم کنند در واق  ،دولته ا مص لحت واالی ی در پیون د ب ا جل وگیری از
پذیرش صالحیت دیوان دارند؛ بدین سان ،توانا بودن در رس یدگی مل ی ب ه ج رایم ب ینالملل ی
درخور توجه و اهمیت است از این رو ،میتوان تا به این میاان رسید که از یک الاا نامس تقیم
برای پیگرد ملی جرایم بینالمللی سخن گفت (حسینی اکبرنژاد )142 :1388 ،به گون های ک ه
ننین الاامی به وسیله اساسنامه دیوان برای دولتها پی بینی شده ت ا ب دینس ان از س ازوکار
صالحیت تکمیلی بهرهمند شده و از حاکمیت ملی خود پاسداری کنند با وجود این ،باید بر این
نکته پای فشرد که اساسنامه تعهدی قانونی جهت فراهم آوردن پیگرد ملی جرایم بینالمللی ب ه
کشورها تحمیل نمینماید ( )Kreicker, 2006: 5پس ،موضوع صالحیت تکمیل ی مق رر در م اده
 1۷اساسنامه ر  ،خود ،به گونهای منجر به تقویت فراهمسازی امکان رسیدگی ملی م یش ود و
در این راستا کشورها را برمیانگیاد تا کارهای قانونی الز را جه ت تعقی ب و مج ازات ج رایم
بینالمللی به انجا رسانند ننین سازوکاری در راستای احترا به ح ق حاکمی ت کشورهاس ت

 10بایستگی جر انگاری جرایم بینالمللی و الگوهای آن
که در این زمینه -یعنی رسیدگی به جرایم بینالمللی -برتری و اولویت را ب ه خ ود کش ورها وا
میگذارد ()Politi and Gioia, 2008: 63
گفتنی است که در طرح اقدا دول عضو برای نیل به فراگیر ش دن اساس نامه ر  ،در بی ان
اهمیت و بایستگی آن ،به پایان بخشیدن به مصونیت مرتکبان جرایم شدید بینالمللی و کم ک
به پیشگیری از جرایم و تضمین احترا به عدالت بینالمللی اشاره شده است در این باره ،ط رح
اقدا برای مجم دول عضو ،کشورهای عضو و دبیرخانه مجم دول عضو توصیههایی را در نظر
گرفته که کانون توجه آن تالش برای ترویج فراگیر کردن اساسنامه ر و بهکارگیری آن توس ط
سایر کشورها است ( )CPI,l’Assemblée des États Parties, 2016بنابراین ،همه تالشه ای م ورد
اشاره و نیا پیوستن شمار نشمگیری از کشورها در راس تای تحق ق اه داف پ ی گفت ه یعن ی
مقابله و پیشگیری جرایم بینالمللی و تلمین عدالت بینالمللی ،همگی بیانگر این نکته است ک ه
پیوستن به اساسنامه ر امری مفید از لحاظ تلمین عدالت کیف ری ب ینالملل ی اس ت وانگه ی،
مسئله اساسی در اینجا این است که ورای پیوس تن ب ه اساس نامه ر  ،بای د تمهی داتی در نظ ر
گرفته شود که برجستهترین آن قانونگذاری داخلی و جر انگ اری ج رایم ب ینالملل ی اس ت ت ا
بدینسان و به موجب اصل صالحیت تکمیلی ،به حق حاکمیت کشور لطمهای نرسد
 .2-1-1فرض نپیوستن به اساسنامه رم

اگر نه مبنای مورد پذیرش دیوان در رسیدگی به جرایم بینالمللی -یعنی صالحیت تکمیل ی-
کشورها را وا میدارد که مقدمات و امکان رسیدگی در حقوق کیفری داخلی را فراهم کنند ،ام ا
افاون بر این ،میتوان به مبانی قانونی ملی به ویژه قانون اساسی نیا اش اره نم ود ک ه حت ی در
مورد کشورهای غیرعضو اساسنامه ر به گونهای بایستگی جر انگاری جرایم بینالملل ی را الق ا
مینماید در این راستا ،میتوان به مقدمه ق انون اساس ی جمه وری اس المی ای ران ب ه عن وان
ارزشهای اساسی این نظا اشاره نمود که ننین پی بینی میکند:
«قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایران زمینه تداو این انقالب را در
داخل و خارج کشور فراهم میکند ،به وی ژه در گس ترش رواب ط ب ینالملل ی ،ب ا دیگ ر
جنب های اسالمی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کن د
و استمرار مبارزه در نجات ملل محرو و تحت ستم در تمامی جهان قوا یابد »
بدین ترتیب میت وان پ ذیرفت ک ه گرن ه ق انون اساس ی در رابط ه ب ا ج رایم و جنای ات
بینالمللی به صراحت حکمی را بی ان نم یدارد و در ب اره پیگ رد و محاکم ه مرتکب ان نن ین
جرایمی الاامی مقرر نمیکند ،اما به گونهای میت وان ال اا ب ه ج ر انگ اری ج رایم و جنای ات
بینالمللی و فراهم آوردن امکان پیگرد مرتکبان نن ین جرایم ی را از ف رازی از مقدم ه ق انونی
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اساسی که زیر عنوان شیوه حکومت در اسال آمده ،این نکته را برداشت که تداو این انق الب و
آرمانهای واالی آن و نیا گسترش روابط بینالمللی مستلا اباارهایی است که به دس ت آنه ا
بتوان به این اهداف دست یافت در این باره ،بیگم ان ،س ازوکاری ک ه ب ا آن بت وان از حق وق
اساسی انسانی همچون حق حیات ،امنی ت ،آزادی ،حیثی ت و پاس داری و پش تیبانی نم ود،
ضروری مینماید؛ ننانکه این ارزشهای اساسی در اسال نیا مورد تلکید میباشند ب ه راس تی،
ننین امکانی ،به نوعی تضمینکننده روابط بینالمللی و همچنین ی اریدهن ده در نج ات مل ل
محرو و ستمدیده میباشد ،زیرا دست یافتن به موارد پی گفته سااوار این است ک ه بت وان ،از
یکسو ،با برنهادن ضمانت اجرا برای رفتارهای ناقض صلح و امنیت ،امنیت کش ورها و ب ه ط ور
کلی امنیت جامعه بینالمللی را تضمین نمود؛ و از سوی دیگر ،با امکان پیگرد مرتکبان جرایم و
جنایات بینالمللی ،در پی مبازره با س تمگری در تم امی جه ان ب ود گفتن ی اس ت در تبی ین
بایستگی جر انگاری جرایم و جنایات بینالمللی ب ر اس اس ق انون اساس ی ،اف اون ب ر مقدم ه،
میتوان به اصول آن نیا اشاره نمود ،ننانکه اصل دو و سو ننین پی بینی میکند:
«اصل دو :
جمهوری اسالمی ،نظامی است بر پایه ایمان به:
ج نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی
اصل سو :
 -16تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسال  ،تعهد برادرانه نسبت ب ه هم ه
مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان»
دوباره بر این نکته پای میفش اریم ک ه ه یچ ی ک از م وارد م ورد اش اره از ق انون اساس ی
جمهوری اسالمی ایران ،ارتباطی مستقیم با موضوع مورد بح

نداش ته و از ای ن جه ت ه یچ

الاامی را برای جر انگاری جرایم و جنایات بینالمللی مقرر نمیدارد؛ با وجود این ،م وارد م ورد
اشاره به گونهای به مثابه توجیه مبانی فلسفی این موضوع است به راستی ،م راد از بی ان آنه ا
این است که قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران افاون بر تلکید ب ر ت داو آرم انه ای
خود -که یکی از آنها حمایت از مل ل تح ت س تم م یباش د -ب ر نف ی هرگون ه س تمگ ری و
ستمکشی نیا پای میفشارد بیگمان ،پاسداری از ارزشهایی نون حق حیات ،امنیت ،آزادی و
غیره نیازمند این است که رفتارها و اعمالی که این ارزشهای واالی بشری را مورد حمل ه ق رار
میدهد ،جر انگاری شوند و امکان پیگرد مرتکبان ننین جرایمی فراهم گردد از ای ن رو ،یک ی
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از اباارهای بایسته زدودن ستمگری ،مج ازات مجرم ان ب ینالملل ی اس ت ک ه پ ی ش رط آن
جر انگاری جرایم و جنایات بینالمللی است در این باره و در راستای نکات پی گفته از ق انون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،میتوان به مورد فلسطین و جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل اشاره
نمود( )1که در یک دوره تالش شد تا مسئوالن آن جنایات در ایران مورد پیگرد قرار گیرن د ک ه
البته اقدا مذکور بنا به نظر برخی کارشناسان بی
سیاسی داشت در این مورد حتی در پی واکن

از آن که جنبه حقوقی داشته باشد ،جنب ه
به رخدادهای غاه ،الیحهای تهیه ش د ک ه ب ه

موجب آن نگ ونگی پیگی ری ،محاکم ه و مج ازات مرتکب ان و آم ران جنای ات جنگ ی در آن
مشخص شده بود الیحه مورد اشاره با توجه ویژه به وقوع جنایات بینالمللی از سوی مستکبران
جهان و رژیم صهیونیستی علیه بشریت و به ویژه مسلمانان فلس طینی تهی ه ش ده ب ود
)2009

(BBC,

گفتنی است که شاید این اقدا بیشتر در پی بروز ژستی سیاسی بوده تا اقدامی حق وقی

نه بسا ،همان انگیاه سیاسی و نه حقوقی منجر به این شد ک ه نن ین الیح های ب ه س رانجا
نرسد باری ،نکته اساسی در این مورد اینکه بدون جر انگاری جرایم بینالمللی ،نمیتوان ننین
جرایمی را در دادگاههای داخلی مورد پیگ رد ق رار داده و مرتکب ان آن را مج ازات ک رد دلی ل
استدالل پی گفته به یک قاعده اساسی در حقوق کیفری باز میگ ردد؛ ل او تعی ین روش ن و
بدون ابها رفتارهای مجرمانه و همچنین گونه و میاان دقیق مجازات آنها ،امری مس لم اس ت
که نمیتوان از آن تخط ی نم ود  1در نتیج ه ،ش رط اساس ی ب رای تعقی ب ج رایم و جنای ات
بینالمللی و مجازات مرتکبان ننین جرایمی ،جر انگاری این جرایم میباشد
در رابطه با بایستگی قانونی جر انگاری جرایم و جنایات ب ینالملل ی در حق وق مل ی ای ران
میتوان به یک مورد بارز اشاره نمود که به موجب آن تعهدی مبنی بر جر انگ اری ایج اد ش ده
است در این باره ،تعهد جر انگاری مبتنی بر معاهده نارر است به پیگرد ملی نسلکش ی بن ابر
کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی و مجازات آن مصوب  9دسامبر )Kleffner, 2008: 16( 1948
کشور ایران در تاریخ  14اوت  1956میالدی برابر با  24مرداد  1335شمسی به این کنوانسیون
پیوسته است (مرکا اطالعات سازمان ملل متحد -تهران) بنابراین ،دولت ایران متعهد ش ده ک ه
از وقوع ننین جرمی جلوگیری کرده مرتکبان آن را مورد مجازات قرار دهد( )2و همچنین تدابیر
قانونی الز را به منظور اجرای تعهد ناشی از این کنوانسیون ،پ ی بین ی نمای د ( )3طب ق ای ن
تعهد ،دولتی ملا به پیگرد مرتکب خواهد بود که اَعم ال نس لکش ی در س رزمین آن رخ داده
باشد  2باری ،تا کنون در مجموعه مقررات کیفری ایران ،جرمی خاص با عنوان نسلکشی یا ه ر
1. Le Principe de Légalité.
2. Art. VI
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عنوان مشابه دیگر مورد جر انگاری قرار نگرفته و این به معنی عد اجرای تعهدی است ک ه ب ه
موجب پیوستن به آن کنوانسیون ایجاد شده است
 پیگرد محض :بنا بر یک نظر میتوان گفت که گرنه پیگرد جرایم بینالملل ی ی ک ام ربایسته است اما این به معنی به کار بردن مقررات حقوق کیفری ویژهای در پیوند با این موض وع
نیست بنا بر این نظر ،خودِ پیگرد سنجه اس ت و ن ه نگ ونگی آن برآین د اینک ه ب ا ب ه انج ا
رساندن پیگرد و یک مجازات متناسب ،آنچه که از تعقیب جرایم بینالمللی مورد نظر ب وده ،ب ه
انجا میرسد

(2006: 8

 )Kreicker,بنابراین ،ممکن است گفته شود که در هر حال امکان کیف ر

جر نسلکشی بنا بر سایر مقررات کیفری از جمله مقررات مربوط به جنایات علیه نفس و غیره
وجود دارد ننین پاسخی مبتنی بر این انگاره است که در مجازات ک ردن ج رایم ب ینالملل ی،
مجازات نمودن به خودیِ خود سنجه است و از این جهت هم ین ک ه در براب ر نن ین جرم ی،
مجازاتی صورت گیرد ،به معنی اجرای تعه د ن ارر ب ه ل او مج ازات نم ودن مجرم ان ج رایم
بینالمللی است اما فرا روی آن باید گفت که تعریف جرایم مقرر در حقوق داخلی از جمله قتل
با تعریف جر نسلکشی و عناصر آن متفاوت است و افاون بر این نمیتوان مجازات قانونی مقرر
برای یک جر را برای جرمی بهکار برد که هیچ مجازات قانونی برای آن مقرر نشده است؛ آشکار
است این استدالل مبتنی بر بایستگی پایبندی به اصل قانونی بودن جر و اص ل ق انونی ب ودن
مجازات است افاون بر این ،ننین رویکردی بر خالف سیر تکاملی اص ل ق انونی ب ودن ج ر و
مجازات در حقوق کیفری بینالمللی است (رضویفرد )632-610 :1392 ،در این باره ،اعالمی ه
جهانی حقوق بشر (ماده  ،)11پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (م اده  ،)15کنوانس یون
اروپایی حقوق بشر (بند  1ماده  )۷و اعالمی ه حق وق بش ر اس المی ق اهره (بن د ( )dم اده )19
جملگی بر اصل پی گفته پای میفشارند همچنین ،اگرنه در بادی امر و در مورد دادگ اهه ای
نظامی بینالمللی ضمن جر انگاری جرایم جنگی ،جنایات علیه صلح و جنایات علیه بش ریت در
راستای پایبندی به اصل قانونی بودن جر  ،به اصل ق انونی ب ودن مج ازات ب ه گون های ن اقص
پرداخته شده است )4(،اما در ادامه روند رو به تکامل حقوق بینالملل کیفری نگریسته م یش ود
که در مورد دادگاههای کیفری بینالمللی ویژه ضمن جر انگاری جرایم شدید و نق ض حق وق و
عرف جنگ ،نقض ماده  3مشترک کنوانسیونهای ژنو  1949و پروتکل دو  ،19۷۷نسلکشی و
جنایات علیه بشریت در راستای پایبندی به اصل ق انونی ب ودن ج ر  )5(،ص راحت بیش تری در
مورد نگونگی مجازات به نشم میخورد ،به گونهای ک ه اساس نامهه ای ای ن دادگ اهه ا مق رر
میدارند که دادگاه بدوی تنها کیفر حبس را مورد حکم قرار خواهند داد؛ البته در این مورد ب ه
دلیل اینکه نرخگذاری دقیق مجازات ارجاعی است )6(،میتوان گفت پایبن دی ب ه اص ل ق انونی
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بودن مجازات و ویژگی آن یعنی تعیین دقیق و بدون ابها در ای ن دادگ اهه ا هن وز ب ه تکام ل
نرسیده است سرانجا  ،تکامل اصل قانونی بودن جر و مجازات را میتوان در مقررات اساسنامه
ر مشاهد نمود که افاون بر اشاره بر اصل پی گفته در ماده  )۷(،22جرایم داخ ل در ص الحیت
دیوان را در ماده  5اعال نموده و در م اده  ۷۷کیف ره ای قاب ل اعم ال را ب ه ص راحت تعی ین
مینماید (رضوی فرد)100-۷۷ :1392 ،

()8

ماده  9قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد« :مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص ی ا
عهدنامهها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود ،اگ ر
در ایران یافت شود طبق قوانین جاایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات م یگ ردد»؛
این نکته هویدا است بدون تعریف عناصر جرایم بینالمللی نظیر نسلکش ی و غی ره ،محاکم ه و
مجازات طبق قوانین جاایی نظا حقوقی کشور امکانپذیر نیست زیرا نظریه پیگ رد مح ض ب ر
اساس قوانین جاایی موجود و اعمال مجازات آنها نسبت به جرایمی که هرگا تعریف نش دهان د
خالف اصل قانونی بودن جر و مجازات اس ت پ س ،پ ی ش رط امک ان رس یدگی ب ه ج رایم
بینالمللی ،تعریف آن جرایم و تعیین مج ازات ب رای آنهاس ت (س اعد)364 :1390 ،

(Cassese,

)2008: 13

باری ،با توجه به سیر تکاملی اصل قانونی بودن جر و اصل قانونی بودن مج ازات در بس تر
حقوق کیفری بینالمللی و بایستگی پایبندی به آن اصول به عنوان اصول مسلم حقوق کیف ری
نمیتوان پذیرفت که برای مجازات جرایم بینالمللی به سادگی و ب دون تعی ین گون ه و می اان
کیفر ،به کیفرهای موجود در حقوق کیفری داخلی ارجاع داد؛ بدین معنا که رس یدگی تنه ا ب ا
توجه به جرایم معمولی و مجازات مق رر ب رای آنه ا انج ا یاب د ک ه ب ا توج ه ب ه توض یحات
پی گفته خالف اصل قانونی بودن است افاون بر اینکه ننین رسیدگی خالف اصل پی گفت ه
حقوق کیفری است ،نیا بیگمان خالف مقتضای ع دالت اس ت؛ ن ه ش دت ج ر ب ینالملل ی،
مجازاتی متناسب را ایجاب میکند ( )Cryer et al, 2014: 81و از ای ن جه ت نن ین مج ازاتی ب ا
مجازات جرایم معمولی متفاوت است در نتیجه ،یکی از پی شرطه ای امک ان تعقی ب ج رایم
بینالمللی تعریف دقیق آنها و پی بینی مجازات برای آنها در قوانین داخل ی اس ت (فروغ ی،
)International committee for Red Cross( )164-129 :1389
نکته بسیار اساسی در رابطه با پیگرد ملی جرایم بینالمللی این اس ت ک ه ب ا ایف ای نقش ی
فعال توسط دادگاههای داخلی ،تصمیمات اتخاذی بخش ی از روی ه حق وق ب ینالمل ل کیف ری
خواهد شد و از این روی ،تعقیب ملی عاملی مهم در جری انس ازی حق وق ب ینالمل ل کیف ری
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خواهد بود ( )Cryer et al, 2014: 64این نکته ،ضرورت پیگرد ملی جرایم ب ینالملل ی را ب ی
پی

از

نمایان میسازد

 .3-1-1تأمین امنیت ملی

بایستگی دیگر نارر به تلمین امنیت ملی است به لحاظ راهبردی ،ام روزه دیگ ر نم یت وان ب ه
تلمین امنیت ملی با تمرکا بر جرایم محلی بسنده کرد با رهور و بروز ج رایم ب ینالملل ی بای د
نسبت به کنترل جر و تلمین عدالت کیفری در سطح بینالمللی نیا توج ه داش
)Nadelmann, 2006: 6

ت & (Andreas

وقای سالهای اخیر نظیر حادثه  11سپتامبر فاصله و تمایا ب ین امنی ت

داخلی و خارجی را کمرنگ کرد؛ از این رو ،تلمین امنیت خارجی و به عبارتی امنیت بینالملل ی
به معنی ت لمین امنی ت داخل ی نی ا خواه د ب ود ( )Andreas & Nadelmann, 2006: 189لح اظ
جرایمی سازمانیافته نظیر قاناق مواد مخدر ،تروریسم ،قاناق انسان ،پولشویی ،تولید و توزی
داروهای تقلبی ( ،)Attaran, Bate and Kendall, 2011اکوسید (تخریب محیط زیست)

(Gauger et

) al, 2012و نیا جرایم سایبری به مثابه جرایمی که در سطح بینالمللی ارتکاب یافت ه و امنی ت
ملی را مورد گاند قرار میدهند بیانگر لاو توجه بی
سطح بینالمللی است باری ،ایفای نق

از پی

به کنترل جر و مقابله با آن در

در تلمین عدالت کیفری بینالمللی پی رو اص ل ق انونی

بودن جر و مجازات ،نیازمند قانون معرف جرایم بینالمللی و مجازاتهای آن است در غیر این
صورت ،نبود ننین قانونی مان رسیدگی در محاکم ملی خواهد ب ود
)du Congo, 2010

(le Club des amis du droit

گرن ه ت ا کن ون اراده سیاس ی الز ب رای مل یس ازی هنجاره ای کیف ری

بینالمللی ،حتی در میان کش ورهایی ک ه اساس نامه ر را تص ویب ک ردهان د ،نگریس ته نش ده
( ،)Fourcans, 2007اما با توجه به فرایند رو به رشد جهانی ش دن و اف اای

ج رایم ب ینالملل ی

بایستگی مقابله با این دسته جرایم ضروری بوده و نیازمند تالشی جدی است
 .2-1بایستگی بینالمللی
در این راستا نند نکته قابل ذکر است:
 .1-2-1تأمین عدالت و امنیت بینالمللی

با نگاهی به سیر تکاملی حقوق کیفری بینالمللی میت وان دریاف ت ک ه ت لمین ص لح و امنی ت
بینالمللی و یا بازگرداندن آن در موارد نقض و همچنین مبازره با فرهنگ بیکیفرمانی ،جملگ ی
این بایستگی را پدید میآورند که تم امی کش ورها ب ه عن وان همون دی از جامع ه ب ینالملل ی
میبایست بهمنظورِ پیگرد جرایم بینالمللی و مجازات مرتکبان آن شرایط الز را فراهم آورند از
همان اوان زای

عدالت کیفری بینالمللی و تالش نافرجا در معاهده ورس ای در س ال ،1919
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تالشی نامنصفانه -و شاید عادالنه -و به پشتوانه اخالق بینالمللی در دادگاههای نظامی در س ال
 ،1945تالش نسبتاً موفق دادگاههای وی ژه یوگس الوی س ابق و روآن دا در س اله ای  1993و
1994؛ جملگی تالشهای صلحجویانه و عدالتطلبانه بشریت بودهاند که هدف از آن تلمین و یا
بازگرداندن امنیت و صلح و همچنین اجرای عدالت و پشتیبانی از اخالق بوده اس ت در هم ین
راستا ،خواست آرمانگرایانه بشریت مبنی بر تشکیل یک نهاد کیفری ب ینالملل ی نی ا در س ال
 2002به حقیقت پیوست و از این پس جامعه بینالمللی بی

از پی

توانایی پیگرد و مج ازات

مجرمان جرایم بینالمللی را خواهد داشت برآیند اینکه آنچه که کشورها را ناگایر مینمای د ت ا
جرایم بینالمللی را جر انگاری نمایند آرمانی است که تما جامعه بش ریت هم واره در پ ی آن
بوده است؛( )9از این جهت کشورها نیا به عنوان هموندی از این جامعه بای د در راس تای تحق ق
بخشیدن به ننین آرمانی اقدامات الز را انجا دهن د البت ه گفتن ی اس ت ک ه در ای ن می ان
خواست سیاسی کشورها از اهمیت بساایی برخ وردار اس ت ( )Robert Cryer, 2010: 68زی را در
این مورد کشورها همواره به مناف خود میاندیشند و اگر اندک گاندی نس بت ب ه ای ن من اف
حس کنند نظیر امکان پیگرد مقامات عالی رتبه ،میتوان د منج ر ب ه مانعی ت در همس ویی ب ا
جامعه بینالمللی در موضوع عدالت کیفری بینالمللی گردد
باری ،آنچه این بایستگی را پدید میآورد این است که نه بسا صلح بدون ع دالت و ع دالت
بدون احترا به حقوق بشر امکانپذیر نیست از این روی ،در پرتو پایانبخش یدن ب ه مص ونیت
مرتکبان جرایم بینالمللی به دلیل ارتکاب جرایمی که منج ر ب ه نگران ی تم ا جامع ه بش ری
میشود و احترا به حقوق بشر است که عدالت و صلح بینالمللی فراهم خواه د ش د
)Harlem and Hayashi, 2007: 12

Bergsmo,

در نتیجه ،بنا بر فرازی از دیبانه اساسنامه ر که بازتابی از آن

آرمان واال و ارزشمند است؛ جرایم بسیار شدیدی که موجب نگرانی جامعه بینالمللی به عن وان
یک کل میشود ،نباید بدون مجازات باقی بماند و پیگرد کارساز آن باید تضمین گردد بنابراین،
وریفه پیگرد از همین جا ناشی میگردد پس در پرتو توجیه پی گفته به طور کلی کشورهایی
که مرتکبان در سرزمین آنها اقامت دارند ،ملا به اقدا و تعقیب هس تند ب دیهی اس ت الزم ه
اقدا به تعقیب بنابر اصل قانونی بودن جر و مجازات ،لاو وجود متنی قانونی است ک ه در آن
جرایم و مجازاتها به روشنی تعیین شده تا بتوان بر اساس آن تعقی ب و محاکم ه را ب ه انج ا
رساند
در برخی موارد ،بنابر گستره اقدا ها جهت پیگرد جرایم بینالمللی ک ه در کنوانس یونه ای
ژنو  1948و کنوانسیون شکنجه  1984آمده است ،دولتی که مرتکب در سرزمین او اقامت دارد
میتواند او را در دادگاه ملی مورد پیگرد و یا او را به دول ت ص الح دیگ ر -دولت ی ک ه ج ر در
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سرزمین آن رخ داده و یا مرتکب تابعیت آن را دارد -مسترد دارد به طوریک ه خواس تار پیگ رد
بوده و نسبت به آن توانمند است  3در این مورد ،گرنه تعهد حقوق بینالملل برای پیگ رد مل ی
یا استرداد نارر به کشوری است که جر در سرزمین آن رخ داده و یا مرتک ب در س رزمین آن
حضور دارد اما حقوق بینالملل عرفی هیچ منعی ندارد که سایر کش ورها تحقیق اتی را ه دایت
کنند برای نمونه یک کشور میتواند نسبت به مرتکبی که تاب آن اس ت ،پیگ رد کیف ری را ب ه
انجا رساند گرنه در سرزمین آن اقامت نداشته باشد ( )Kreicker, 2006: 6-7باری ،کش ورها در
نمونههای پی گفته مانند کنوانسیونهای ژنو نه تنها مسئولیت جل وگیری از نق ض معاه ده را
دارند بلکه باید مقررات ضروری را هم برای فراهم آوردن ضمانت اجرای کیفری م وثر تنظ یم و
تصویب کنند (شریفی طراز کوهی 230 :13۷5 ،و )231
در این میان ،صالحیت جهانی در ارتباط با ت لمین ع دالت و امنی ت ب ینالملل ی ب وده ام ا
پرس

این است که گستره آن نیست و تا نه میاان حقوق ب ینالمل ل آن را روا م یدارد در

این باره باید گفت کمینه امکان استفاده از صالحیت جهانی امکان استناد به آن در حالتی است
که مرتکب در سرزمین کشور باشد بدون در نظر گرفتن اینکه ملی ت مرتک ب نیس ت و مک ان
ارتکاب جر کجاست در این راستا ،برخی ب ر ای ن بارون د ک ه اج رای ب دون مح دودیت اص ل
صالحیت جهانی ناقض اصل حاکمیت سایر کشورها خواهد بود ،به وی ژه در م ورد کش وری ک ه
مرتکب تاب آن است و یا جر در س رزمین آن رخ داده اس ت ف را روی آن ،برخ ی در رد ای ن
استدالل اینگونه پاسخ گفتهاند که جرایمی همانند نسلکشی تما جامعه ب ینالملل ی را مت لثر
می کند 4،از این رو ،ننین جرایمی در پیوند با امور داخلی کشورها نبوده و مجازات مرتک ب آن
در سایر کشورها ناقض حق حاکمیت آنها نخواهد بود ،بلکه ننین جرایمی آنچنان سرزن پ ذیر
هستند که مرتکب آن دشمن تما ملل فرض شده و از این جهت هر دولت ی ح ق تعقی ب ای ن
جرایم را خواهد داشت (میرمحمدصادقی( )149-136 :13۷6 ،میرمحمدصادقی )30 :1393 ،با
توجه به نکته پیشین محدود ماندن در سایر گونههای صالحیت پ ذیرفتنی نب وده

& (Bantekas

) Nash, 2007: 71و همه دولتها بدون لحاظ اینکه ارتباطی ب ا ج ر داش ته باش ند ،نس بت ب ه
پیگرد جرایم بینالمللی بنابر اصل صالحیت جهانی ،صالحیت خواهند داش ت
)7

(Kreicker, 2006:

وانگهی ،پذیرش صالحیت جهانی خواه در معنای گس ترده آن خ واه در معن ای مح دود آن

) ،(Compétence universelle, Législation belgeب ر بنی ا ِد اص ل ق انونی ب ودن ج ر و مج ازات،
نیازمند جر انگاری جرایم بینالمللی است؛ وگرنه استناد به آن امکانپذیر نخواهد بود
3. Principe de Aut dedere aut judicare
4. Jus cogens et erga-omnes
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دیگری که باید در میان گذاشت این است که آیا حقوق بینالملل عرفی کش ورها را

ملا به پیگرد جرایم بینالمللی مینماید در این باره ،فراز ششم دیبانه اساسنامه بیان میدارد
که این وریفه هر دولت است که صالحیت کیفری خود را نسبت به مرتکبان جرایم بینالملل ی
اِعمال کند ننین بیانی به معنای یک تعهد نیست اما بیانگر وجود گونهای از آن اس ت ک ه ب ه
عنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی شناخته میشود

(2006: 5

 )Kreicker,در این زمین ه ،ب ا

وجود تردیدی که در این باره وجود دارد ،برخی عرف بینالمللی را زیر عنوان مناب ب ینالملل ی
حقوق بینالملل کیفری برشمردهاند (رضویفرد)13 :1390 ،
 .2-2-1نقش محدود دیوان کیفری بینالمللی

باید بدین نکته توجه داشت که صالحیت دیوان کیفری ب ینالملل ی مح دود ب وده و ص الحیت
رسیدگی به تما جرایم بینالمللی را ندارد از این رو ،نکته درخور توجه درب اره دی وان کیف ری
بینالمللی این است که اصوالً این نهاد تنه ا نس بت ب ه نه ار ج ر بس یار ش دید ب ینالملل ی
(جنایات علیه بشریت ،نسلکشی ،ج رایم جنگ ی و تج اوز) ص الحیت دارد (زم انینی ا:1393 ،
)188؛ نه تما جرایم بینالمللی از این رو ،در فرض پیوستن کشورها به اساس نامه ر و امک ان
رسیدگی به جرایم در دیوان کیفری بینالمللی ،در آن نهاد تنها نسبت به نهار جر بینالملل ی
قابلیت رسیدگی وجود دارد بنابراین رسیدگی به سایر جرایم بینالمللی نظیر تروریس م ،قان اق
مواد مخدر ،قاناق انسان و از این جهت بی پاسخ میماند (ذاقلی )199 :1388 ،برآیند اینک ه
پاسخ به این دسته از جرایم بینالمللی نیازمند اقدا در سطح ملی و جر انگاری و رس یدگی در
حقوق کیفری داخلی است ()Concannon, 2000

 .2الگوهای گوناگون پیگرد ملی جرایم بینالمللی
اکنون پس از بررسی بایستگی جر انگ اری ج رایم و جنای ات ب ینالملل ی ،الگوه ای گون اگون
جر انگاری این جرایم در حقوق ملی مورد بررسی قرار میگیرد ه ر ی ک از ای ن الگوه ا دارای
کاستی و برتری است که در نهایت بر اساس همین سنجه -یعنی برتری و کاستیها ه ر ی ک از
الگوها -یک الگو برای جر انگاری جرایم بینالمللی برگایده میشود
 .1-2اجرای مستقیم حقوق بینالملل عرفی
نخستین گاینه برای مجازات جرایم بینالمللی اِعمال مستقیم حقوق بینالملل عرفی اس ت در
این راستا میتوان گفت که جرایم بینالمللی بنابر حقوق بینالملل عرفی جر انگاشته میشوند
برای نمونه نسلکشی که به موجب ماده  1کنوانسیون نسلکشی جر اس ت و ب ه دلی ل نق ض
حقوق بینالملل مبنی بر ممنوعیت نسلکشی ،با اعمال حقوق کیفری بینالمللی امکان مجازات
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مرتکب آن وجود دارد این روش دارای دو پی شرط میباشد نخست اینکه حق وق ب ینالمل ل
عرفی باید به وسیله دادگاه ملی دولت مربوط قابلیت اعمال داشته باشد بنابراین ،دولتی ک ه در
پیِ مجازات یک جر بینالمللی به واس طه حق وق ب ینالمل ل عرف ی اس ت ،م یبایس ت آن را
همچون حقوق الاا آور و قابل انجا بپذیرد برای نمونه در آلم ان ب ه موج ب اص ل  25ق انون
اساسی حقوق بینالملل عرفی بخشی از حقوق فدرال آلم ان ب وده و ال اا آور اس ت (

Kreicker,

 )2006: 8در کشورهای کامنال نیا اصل «حقوق بینالمل ل بخش ی از حق وق س رزمین اس ت»
اِعمال مستقیم حقوق بینالملل عرفی پذیرفته میشود پی شرط دو اینکه باید در حقوق ملی
امکان اجرای حقوق کیفری نانوشته فراهم باشد در این راستا ،باید بین اصل قانونی بودن که در
سطح بینالمللی تعریف شده است و اصل قانونی بودن در نظا حقوقی ملی قائل به تفکیک شد
در ای ن راس تا ،م اده  )1( )1( ۷کنوانس یون اروپ ایی حق وق بش ر و م اده  )1( )1( 15میث اق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیگرد یک رفتار مجرمانه را خواه بنابر حقوق ملی ،خواه بن ابر
حقوق بینالملل روا میدارد و این بدون لحاظ این امر است ک ه حق وق کیف ری در پیک ر ی ک
قانون نوشته شده باشد یا خیر از این رو ،درباره جرمی مانند نسلکشی م یت وان گف ت اِعم ال
مقررات حقوق بینالملل عرفی نانوشته همسو با ماده  )1( )1( ۷و م اده  )1( )1( 15اس ت ام ا
نظا حقوقی برخی کشورها برای نمونه آلمان (اصل  )2( 103قانون اساسی) نیازمن د س ازگاری
موشکافانهتری با اصل قانونی بودن است از این جهت ،اصل قانونی ب ودن در حق وق آلم ان ب ه
معنی امکان مجازات بر مبنای هنجارهای قانونی نوشته شده و روشن است اما نن ین مفه ومی
به واسطه حقوق بینالملل عرفی برآورده نمیگردد البته دولتهایی هم که نی ازی ب ه مق ررات
حقوق کیفری نوشته ندارند و حقوق بینالملل عرفی را معتبر میدانند مانند کشورهای ک امنال
هر آینه الگوی بهکارگیری مستقیم حقوق کیفری بینالمللی عرفی را بر نمیگاینند در پژوه
صورتگرفته مؤسسه ماکس پالنک درباره درج جرایم بینالمللی در حقوق کیفری داخلی ،ه یچ
کشوری این الگو را بهکار نبرده است از این رو ،وجود مقررات حقوق کیفری ملی ب رای پیگ رد
ملی ضروری است ممکن است حقوق بشر با بهکارگیری حقوق بینالملل عرفی نقض نگردد ،اما
همواره اعمال مجازات به موجب مقررات حقوق کیفری نوشته و روشن برتری دارد زی را نن ین
مقرراتی قابل دسترس هستند و از این جهت است که افراد به روشنی و بدون ابه ا درخواهن د
یافت که نه رفتارهایی منجر به مسئولیت کیفری آنها خواهد شد ()Kreicker, 2006: 9-10
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 .2-2مجازات بر اساس مقررات حقوق کیفری ملی
در رابطه با این الگو ،بیشینه کشورهایی که در این باره اقدا کردهاند ،یک تعقیب ملی را تنها بر
اساس هنجارهای قانونی ملی امکانپذیر نمودهاند؛ با وجود این ،شیوههای گوناگونی برای تعقیب
کیفری جرایم و جنایات بینالمللی تحت حاکمیت حقوق ملی وجود دارد
 .1-2-2ارجاع پویا 5به حقوق بینالملل عرفی به وسیله مقررات حقوق کیفری ملی

در این الگو با لحاظ این فرض که تعاریف من درج در اساس نامه ر ب ه ط ور کام ل س ازگار ب ا
کنوانسیونها و حقوق بینالملل عرفی نیست ،جرایم ضمن بازتعریف وارد حقوق ملی میش وند
ننین شیوهای این امکان را فراهم میآورد تا قانونگذار تعاریف را با توجه به س ایر من اب نظی ر
پروتکل  1کنوانسیونهای ژنو  1949تکمیل نمای د ()Bergsmo, Harlem and Hayashi, 2007: 15
این الگو برای نمونه توسط کشور کانادا به واسطه قانون ج رایم علی ه بش ریت و ج رایم جنگ ی
مصوب  2000اجرا شده است 6به طوریکه این قانون ،در بازتعریف جرایم از حق وق ب ینالمل ل
عرفی ،از کنوانسیونها و اصول کلی حقوق بهره جسته است قسمت  )a( )1( 4این قانون مق رر
میدارد:
 )1( 4هر شخصی نسبت به یک جر قابل تعقیب گناهکار خواهد بود اگر مرتکب موارد
زیر شود:
الف) نسلکشی
در این مورد اگرنه امکان تعقیب جرمی نون نسلکشی به موج ب حق وق داخل ی ف راهم
شده است اما تعریفی از این جر ارایه نگردیده است به گونهای که قانون پی گفته در رابطه ب ا
تعریف جر نسلکشی ،به حقوق بینالملل ارجاع میدهد در این راس تا ،قس مت  )3( 4هم ان
قانون پی بینی کرده :نسلکشی به معنی فعل یا ترک فعلی است که به قصد نابودی یک گ روه
مشخص از اشخاص ،به طور کلی ی ا جائ ی ،ب ه انج ا م یرس د و ای ن تش کیل دهن ده ج ر
نسلکشی بر اساس حقوق بینالملل عرفی ،حقوق بینالملل معاه داتی و ی ا ب ه س بب کیف ری
قلمداد شدن آن بر اساس اصول عمومی حقوقی شناخته شده به وسیله جامعه بینالمللی است
از این رو ،رفتار پی گفته بر این اساس در حقوق ملی ،کیفری قلم داد ش ده اس ت ک ه در
حقوق بینالملل ،کیفری انگاش ته م یش ود؛ ب ه بی ان دیگ ر کیف ری ب ودن ج رایم و جنای ات
بینالمللی در حقوق داخلی مبتنی بر کیفری بودن آنها در حقوق بینالملل است ننین الگویی
هم دارای برتری و هم دارای کاستی است برتری آن در اینکه با ارجاع پویا به حقوق بینالمل ل،
5. Dynamic
6. The Crimes Against Humanity and War Crimes Act 2000
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کمبود موجود در حقوق کیفری داخلی به گونهای جبران میشود به راستی ،حقوق کیفری ملی
به همان میاان مجازات میکند که حقوق بینالملل مجازات مینماید در این راستا ،اگر حق وق
بینالملل توسعه یابد ،برای نمونه ،با پذیرشِ گروههای سیاسی به عنوان گروههای تحت حمایت،
حقوق ملی نیا به طور خودکار این را اعمال و اجرا مینماید از سوی دیگر ،ب ه عن وان کاس تی،
میتوان به این نکته اشاره نمود که در این الگو تنها موضوع ارجاع در حقوق ملی مطرح اس ت و
رفتار کیفری به موجب حقوق بینالملل تعریف میگردد بنابراین ،همان استداللی که علیه الگو
نخست عنوان گردید ،در اینجا هم ،قابل استناد است ()Kreicker, 2006: 10
۷

 .2-2-2ارجاع ایستا به اساسنامه رم

در رابطه با این الگو ،برخی از کشورها نظا حقوق کیفری خود را دنار دگرگونی کردهاند ت ا ب ا
آن امکان تعقیب ملی جرایم و جنایات بینالمللی پس از تصویب اساسنامه ر را داش ته باش ند
این دسته از کشورها در این زمینه ،مقرراتی را بر نهادهاند که بر مبنای آن رفتارهایی را کیف ری
تلقی نموده که تحت پوش

اساسنامه ر اس ت نن ین مقررات ی در حق وق کیف ری مل ی ب ه

روشنی به مواد  6تا  8اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ارجاع میدهند نمونه نن ین الگ ویی
انگلستان و ولا است که با تصویب قانون دادگاه کیفری بینالمللی در سال  2001این امک ان را
فراهم نمودهاند همچنین است کشور اسکاتلند با قانون دادگاه کیفری بینالمللی مص وب 2001
و نیوزلند با قانون جرایم بینالمللی و دادگاه کیفری بینالمللی مصوب  2000در ای ن خص وص
میتوان برای نمونه به قسمت  )1( 51قانون  2001دادگاه کیفری ب ینالملل ی انگلس تان و ول ا
اشاره نمود که مقرر میدارد :ارتکاب نسل کشی ،جنایات علیه بشریت یا ج رایم جنگ ی ،جرم ی
علیه حقوق انگلستان و ولا خواهد بود قسمت  )1( 50این قانون در تعری ف نس ل کش ی مق رر
میدارد :نسلکشی به معنای به کار رفته در ماده  6اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی مورد نظر
است
ننین الگویی برتریهای گوناگونی دارد :نخست اینکه حدود جر انگاری جرایم ب ینالملل ی
در حقوق ملی روشن است به گونهای که رفتارهای منتهی به مسئولیت کیفری آش کار و ب دون
ابها است افاون بر این ،هرگونه تفسیری که دیوان نسبت به اساسنامه داشته باشد ،دادگاه ملی
نیا میتواند با اعال اینکه تاب اساسنامه است ،تصمیم و تفسیر دیوان را اتخاذ کن د اف اون ب ر
موارد پی گفته ،این اطمینان حاصل میشود که حق وق مل ی ه یچ کمب ودی در س نج

با

اساسنامه دیوان نخواهد داشت برآیند اینکه از اعال قابلیت پذیرش مورد ناد دیوان -ب ه دلیل ی
ناتوانی دولت در تعقیب و رسیدگی -اجتناب میشود

(2006: 11-12

 )Kreicker,مایت این روش
7. Static

 22بایستگی جر انگاری جرایم بینالمللی و الگوهای آن
به حدی است که برخی بر این باورند به هیچ روی نباید در تعاریف مقرر در اساسنامه ر دخ ل
و تصرف کرد ،زیرا ممکن است به عد جر انگاری اعمالی منجر ش ود ک ه اساس نامه ر آنه ا را
جر شمرده است؛ در این صورت امکان استفاده از سازوکار صالحیت تکمیلی از محاکم داخل ی
گرفته میشود (گروه پژوه های حقوقی و فقهی)10 :138۷ ،
 .3-2مقررات حقوق کیفری مستقل
در برخی کشورها مبنای مجازات جرایم بینالمللی ،برنهادن مقررات حقوق کیفری ملی به ط ور
مستقل و بدون ارجاع به حقوق بینالملل عرفی و اساسنامه دیوان کیفری بینالملل ی م د نظ ر
بوده است این الگو خود به دو بخ

تقسیم میشود نخست؛ تعقیب به واسطه مق ررات حق وق

کیفری «معمول» کد کیفری عمومی و دو ؛ تعقیب به واسطه مقررات قانونی اختصاص ی اس ت
که برای جرایم بینالمللی به طور خاص مقرر شده است
 .1-3-2اعمال مقررات عام حقوق کیفری

در این رابطه تنها کشورهای اندکی اقدا به تصویب مقررات حقوق کیفری اختصاصی نمودهان د،
گرنه کنوانسیون نسلکشی را نیا به تصویب رساندهاند ای ن الگ و دارای کاس تی اس ت ب رای
نمونه در مورد نسلکشی ،مقررات ننین کشورهایی -نظیر ترکیه ،نین و برزیل -دن ار کمب ود
است بر این اساس ،این کشورها نمیتوانند تما اعمال نس لکش ی را آننن ان ک ه در حق وق
بینالملل تعریف شده ،مورد رسیدگی و مجازات ق رار دهن د در ح الی ک ه نن ین کش ورهایی
کشتار اعضای گروه را تحت عنوان قتل عمدی یا غیر عم دی و ی ا س بب ص دمه ش دید ب دنی
شدن -تحت عنوان صدمه بدنی معمولی -میتوانند مجازات کنند ،در خصوص تحمیل ش رایطی
که منتهی به پیشگیری از توالد میشود و یا در مورد قصد نابودی گ روه مل ی ،ن ژادی ،ق ومی و
مذهبی حکمی ندارند و در این موارد س اکت هس تند در نتیج ه ،نن ین وض عیتی دربردارن ده
واکن

مناسب در برابر جرایم ب ینالملل ی مانن د نس لکش ی نیس ت نی ا پ ی ت ر در م ورد

کاستیهای پیگرد محض به موجب مقررات کیفری موجود ،توضیحاتی ارایه شد
 .2-3-2اعمال مقررات حقوق کیفری اختصاصی

در این رابطه شایان بیان است از آنجایی که حدود دو سو تما کشورهای دنیا عضو کنوانسیون
نسلکشی هستند ،بر اساس تعهدی که به واس طه عض ویت در آن دارن د ،مور ف هس تند ک ه
خودشان را به منظور تعقیب ملی نسل کشی توانمند سازند در این راس تا ،بس یاری از کش ورها
مقررات اختصاصی را در این خصوص به تصویب رساندهاند؛ برای نمون ه کش ور آلم ان مق ررات
اختصاصی نسل کشی را در سال 1954ب ه تص ویب رس انده اس ت (بخ

 a 220ک د کیف ری
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آلمان) بنابراین ،اغلب این کشورها مقررات اختصاصی ی ا وی ژهای را در ک دهای کیف ری خ ود
پی بینی نمودهاند (معموالً همراه با مقررات مربوط به جرایم جنگ ی) همچن ین ،گ اهی ب رای
جنایات علیه بشریت نیا مقررات اختصاصی وجود دارد در این زمینه ،برخی از کشورها مقررات
مستقلی برای جر نسلکشی به عنوان قسمتی از ق انون کیف ری خ ود دارن د مانن د اس ترالیا،
اتری  ،استونی ،فرانسه ،لهستان ،صربستان و مونته نگرو به ت ازگی ،برخ ی از کش ورها ق وانین
اختصاصیای برای جرایم بینالمللی تصویب نمودهاند که دربردارنده نسلکش ی ،جنای ات علی ه
بشریت و جرایم جنگی است در این راستا ،یکی از پیشروترین کشورها ،آلمان اس ت ک ه ق انون
جرایم ضد حقوق بینالمللی را در سال  2002ب ر نه اده اس ت همچن ین اس ت ق انون ج رایم
بینالمللی هلند مصوب  2003و نیا پی نویس قانون جرایم ب ینالملل ی س وئد ک ه در فراین د
تصویب است رژیم اسرائیل نیا قانون ویژه پیشگیری و مجازات نسلکشی را در سال  1950ب ر
نهاده است ()Kreicker, 2006: 13
در اینجا بیشتر این مقررات به کنوانسیون نسلکشی بازمیگردد؛ تعریف جر نسلکش ی در
حقوق ملی تا حد زیادی از تعریف آن در کنوانسیون پیروری میکند (ماده  )IIو گاهی حتی این
تعاریف یکسان است (تعاریف مقررات اختصاص ی کش ورها و م اده  IIکنوانس یون نس لکش ی)
همچنین ،این موضوع در مورد کشورهایی که به سمت اساسنامه ر گرای

داش تهان د ،راس ت

میآید ،زیرا ماده  6اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برابر ب ا م اده  IIکنوانس یون نس لکش ی
است
این موضوع دربردارنده این واقعیت است که در بیشترِ کش ورهایی ک ه مق ررات وی ژهای در
مورد جر نسلکشی تصویب کردهاند ،این جر به همان میاان مقرر در حقوق بینالمل ل قاب ل
مجازات است از آنجایی که این کشورها تعریفی از نسلکشی را برگایدهان د ک ه در کنوانس یون
نسلکشی و اساسنامه ر یافت میشود ،میتوان برداشت نمود که این دس تهه ا از کش ورها در
پی این بودهاند که حقوق ملیخود را برابر با حقوق بینالملل کنند در این راستا ،حتی دادگاهها
قوانین ملی را در تطابق با قوانین بینالمللی تفسیر میکنند؛ بدینسان در پیِ تفسیری از عناصر
جر خواهند بود که در بستر حقوق بین الملل کیفری شکل گرفته است ،از جمل ه تفس یرهایی
که در رویه دادگاههای بینالمللی ویژه یوگسالوی سابق و روآن دا و همچن ین در پرت و عملک رد
دیوان کیفری بین المللی ایجاد شده و شکل گرفته است در این زمین ه ،دادگ اه ق انون اساس ی
فدرال آلمان به تازگی تلکید نموده که تعهد دادگاههای ملی آلمان در جهت اعمال مقررات ملی
آلمان در رابطه با جر نسلکشی در تطابق با تفسیر ب ینالملل ی نس لکش ی ،ب ه وی ژه تفس یر
صورت گرفته به وسیله دادگاههای سازمان ملل متحد خواهد بود باری ،به نظر میرسد در مورد
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درج جرایم و جنایات بین المللی در حقوق کیفری ملی ،این الگو -یعن ی وض

مق ررات حق وق

کیفری اختصاصی یا ویژه -بر سایر الگوها برتری داشته باشد این الگو از اعمال ساده یا ارجاع به
حقوق بین الملل عرفی یا اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اجتناب کرده و جرایم را به روشنی
و بدون هیچ ابهامی در قوانین ملی پی بینی میکند برآیند اینکه این الگو تضمین میکند ک ه
مقررات حقوق کیفری ب ه راحت ی در دس ترس هس تند و ه ر ک س درخواه د یاف ت ک ه ن ه
رفتارهایی در رابطه با جرایم بینالمللی منجر به مسئولیت او خواهد شد
در مورد ایران ،با وجود پیوستن به کنوانسیون پیش گیری از نس لکش ی و مج ازات آن ،در
مورد این جر بین المللی ،در حقوق کیفری داخلی مقررات خاصی به تصویب نرسیده اس ت ب ا
وجود این ،میتوان امیدوار بود که با پی بینی جرایم ب ینالملل ی در ل وایح در دس ت نگ ارش،
سرانجا  ،این جرایم مورد جر انگاری قرار بگیرند

فرجام
وارد نمودن جرایم بینالمللی یعنی جنایات علیه بشریت ،نسلکشی ،ج رایم جنگ ی و تج اوز و
حتی هر جرمی که دارای ویژگی بینالمللی باشد از جمله مه مت رین موض وعات ح وزه ع دالت
کیفری بینالمللی است از یکسو میتوان گفت ساختار عدالت کیفری بینالمللی بنا بر مقررات
اساسنامه دیوان بر اصل صالحیت تکمیلی استوار شده به گونهای که تعقی ب و مج ازات ج رایم
بینالمللی توسط دیوان کیفری بینالمللی زمانی امکانپذیر است که موضوع توسط نظا عدالت
کیفری ملی مورد تعقیب واق نشده باشد در این راستا ،تعقیب به واسطه حق وق مل ی نیازمن د
تحقق یک موضوع است و آن وارد نمودن جرایم بینالمللی در حقوق داخلی است تا به واس طه
آن ررفیت تعقیب آن جرایم فراهم شود از سوی دیگر ،ورای موضوع پیوستن به اساس نامه ر ؛
باید گفت که بایستگی جر انگاری جرایم ب ینالملل ی اساس اً موض وع مس تقلی از پیوس تن ب ه
اساسنامه است و در فرض پیوستن به آن ،جر انگاری به موضوع صالحیت تکمیلی اثر میبخشد
و از این جهت پی شرط تحقق یافتن بهرهمندی از ص الحیت تکمیل ی و در نتیج ه پاسداش ت
حاکمیت ملی است بنابراین ،به طور کلی ،پیوستن به اساسنامه پی شرط ج ر انگ اری ج رایم
بینالمللی انگاشته نمیشود از این رو ،کشورها ،بدون توجه ب ه آن ،در راس تای تحق ق ع دالت
کیفری بینالمللی و نیا امنیت ملی خود باید جرایم بینالمللی را در حقوق داخل ی خ ود م ورد
جر انگاری قرار دهند
با روشن شدن نرایی بایستگی جر انگاری جرایم بینالمللی ،نگونگی آن محل بح است
در این زمینه الگوی اجرای مستقیم حقوق بینالملل عرفی مورد پذیرش قرار نمیگیرد زیرا این
الگو با لاو تعیین دقیق و بدون ابها رفتار مجرمانه و مجازات آن ناسازگار اس ت الگ وی دیگ ر
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برخوردار است و به گونهای روشن نهار جر اصلی بینالمللی -یعنی نسلکشی ،جنای ات علی ه
بشریت ،جرایم جنگی و جر تجاوز -را به وسیله ارجاع به اساسنامه که در آن جرایم پی گفته
تعریف شدهاند ،مورد جر انگاری قرار میدهد اما این الگو نیا کامل و بدون کاستی نیست؛ ن ه
تنها نهار جر بینالمللی مد نظر قرار گرفته و از این جه ت س ایر ج رایم ب ینالملل ی مغف ول
میماند فرا روی این ،به نظر میرسد کاملترین الگو در این زمین ه اس تفاده از مق ررات حق وق
کیفری مستقل باشد به این ترتیب ،افاون بر تعریف جرایم بینالمللی در حقوق مل ی ،مج ازات
مناسب آن نیا تعیین میگردد به نظر میرسد الگوی اخیر از قدرت اجرایی باالتری نس بت ب ه
الگوهای پیشین برخوردار باشد زیرا ننانکه تجربه نش ان داده اس ت -ب ه ط ور مث ال در م ورد
کنوانسیون پیشگیری از نسلکشی و مجازات آن و صرف ارجاع به کنوانسیون مربوطه -نتوانسته
آن گونه که بایسته است به انجا برسد بنابراین ،تدوین مقرراتی نارر ب ه ج رایم ب ینالملل ی و
سپری کردن فرایند تصویب در قوه قانونگذاری آن را همچون س ایر مق ررات م اهوی و ش کلی
کیفری قرار میدهد و بدین سان همچون سایر مقررات کیفری داخلی به موق به اج را گذاش ته
میشود برآیند اینکه پیشنهاد میشود با توجه به بایس تگی ج ر انگ اری ج رایم ب ینالملل ی،
مقررات ماهوی شامل تعریف جرایم و مجازاتها و نیا مقررات شکلی آن در حقوق داخلی م ورد
تصویب قرار گیرد اثر ننین کاری ،از یکسو ،همگامی ب ا جامع ه ب ینالملل ی در پش تیبانی از
عدالت کیفری بینالمللی است و از سوی دیگر ،در فرض پیوستن به اساس نامه ،م تهم ب ه ع د
توانایی به موجب نبودِ مقررات کیفری الز برای تعقیب جرایم بینالمللی و محاکم ه و مج ازات
مجرمان آن ،نخواهیم شد و در نتیجه آن طور که بایسته است ضمن پیوستن ب ه اساس نامه ر ،
از حاکمیت ملی نیا پاسداری میشود
پینوشتها:
( )1درباره موارد نقض مکرر و هدفمند حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط رژیم اسرائیل در فلسطین به این منب
مراجعه کنید :الها امینزاده (« ،)1381حقوق بش ر و حق وق بشردوس تانه ب ینالملل ی در فلس طین» ،مجل ه
مجتم آموزش عالی قم ،شماره 23۷-20۷ ،12
( )2ماده  1کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی و مجازات آن مصوب  9دسامبر  :1948طرفهای متعاه د تص دیق و
تلیید میکنند که (نسلکشی) اعم از اینکه در موق صلح صورت گیرد یا جنگ به موج ب حق وق ب ینالملل ی
جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند
( )3ماده  5کنوانسیون جلوگیری از نسلکشی و مج ازات آن مص وب  9دس امبر  :1948طرفه ای متعاه د ملت ا
میشوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی الز برای تلمین اج رای مق ررات ای ن ق رارداد را
اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای مؤثر درباره مرتکبین نسلکشی یا یک ی دیگ ر از اعم ال مش روحه در م اده
سو را در نظر بگیرند

 26بایستگی جر انگاری جرایم بینالمللی و الگوهای آن
( )4ماده  2۷اساسنامه نورنبرگ « :دادگاه کیفر اعدا یا هر مجازات دیگری را که مناسب تش خیص ده د ص ادر
خواهد نمود» ننین عبارتی در ماده  16اساسنامه دادگاه توکیو نیا بهکار رفته است
( )5مواد  4 ،3 ،2و  5اساسنامه دادگاه کیفری ب ینالملل ی یوگس الوی و همچن ین م واد  2و  3اساس نامه دادگ اه
کیفری بینالمللی روآندا
( )6ماده  24اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسالوی و ماده  23اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی روآندا
( )a )۷نسلکشی  )bجنایات علیه بشریت  )cجرایم جنگی  )dجر تجاوز ارضی
( )a )8کیفر حبس موقت حداکثر  30سال؛  )bکیفر حبس ابد؛  )cجاای نق دی  )dمص ادره من اف  ،ام وال و
داراییها
( )9قطعنامه ( )xxiii 2391مجم عمومی سازمان مل ل متح د در ب اره م رور زم ان ناپ ذیری جنای ات جنگ ی و
جنایات علیه بشریت در مورد لاو تعقیب جنایات کسانی که در طول س اله ای جن گ دو جه انی مرتک ب
ننین جنایاتی شدهاند مقرر داشته این جنایات هر جا و هر زمان که ارتکاب یافته باش د بای د م ورد رس یدگی
قرار گرفته و همه دولت ها مکلفند بهمنظ ورِ محاکم ه اف راد مظن ون ب ه ارتک اب ای ن جنای ات اق دا نماین د
(محمدعلی اردبیلی )Assemblée générale( )23 :1390 ،این امر از یکسو بیانگر اهمی ت تحق ق آرم ان
جامعه بشریت در رس یدگی و محاکم ه جنایتک اران ب ینالملل ی ب وده و از س وی دیگ ر دالل ت ب ر بایس تگی
جر انگاری ننین جنایاتی در حقوق داخلی دارد تا بدینسان دولتها بتوانن د تکلی ف خ ود را در ای ن زمین ه
محقق سازند
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