
 

  ... 16 صالحيت جهاني در رابطه با 

المللدي مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدممت  حقدوقي ن  

 جمهوري اسالمي ايران

 12د  221، صص 2831شمترة ن ست و هشتم، 

 

 

 حقوق بشري سنگين اعمال صالحيت جهاني در رابطه با جرائم
 

 كامينگامنو تي.

Menno T. Kamminga 

 مترجم: دكتر محمدجواد شريعت باقري

 

 

 

 پيشگفتار

صدلي هده دولتهدت تري  اشنتخته شدم 

صالح ت ه فري دادگتههدتي داخلدي خدود را 

نهندم اصدس سدرنم ني ندودن نرآن نندت مي

جددرا م اسددتن ايدد  نددمان م نتسددت هدده 

االصدو  نده دادگتههتي داخلي يك هشور علي

هننم هده در قلمدرو آن جرا مي رس مگي مي

هشور اتفتق افتتد  استن نت وجدود ايد ، 

 ني اصو  ديگري ن ز در هندتر اصدس سدرنم

دد و  نودن جرا م در حقوق هشورهتي مختلف

شونم هده ندت د يتفت مي ان جمله حقوق مت

اجراي آنهت صالح ت دادگتههتي داخلي نراي 

                                                                        

.   الملس قو  قضتي هنمميرهس امور ن 
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رس مگي نه جرا مدي هده در قلمدرو هشدور 

يتندمن ديگر اتفتق افتتد  است توسد ه مي

اي  موارد ان جمله شتمس وض  تي است هده 

چند   متهم تب ة آن هشور است و يت اگدر 

ن ست مجني عل ه يت نيتنميم  تتن  دت آن 

هه جرم عل ه نظتم هشور را دارد و يت اي 

يت نظتمت  داخلي آن هشور ارتكتب يتفتده 

هرحت  در همة ايد  مدوارد الاقدس استن نه

وجهددي ان وجددو  ارتبددتب جددرم نددت هشددور 

 رس مگي هننم  وجود داردن

امددت مسددصله صددالح ت جهددتني، مسددصله 

دگتههتي داخلي يدك هشدور توس ه صالح ت دا

نراي رس مگي نده جرمدي اسدت هده نده در 

قلمرو هشور رس مگي هننم  واقع شم  اسدت 

نه متهم تب ه اوست، نه مجندي عل ده يدت 

نيددتن ديددم  و ندده جددرم عل دده آن هشددور 

عبتر  ديگدر، جدرم نه ارتكتب يتفته استن

المللي است هه نگراندي ان جرا م مهم ن  

انگ خته و دولتهت المللي را نرجتم ة ن  

تواننددم نددمون ه ا ددك ان ارتبت ددت  مي

 الذهر نه آن رس مگي نمتينمنستنق

قدتنون مجدتنا   3در هشور مت مدتدة 

 اسالمي پذيرفته است هه:
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موجب قتنون خدت  نه در مورد جرا مي هه»

المللي مرتكب در هر هشوري يت عهود ن  

شدود اگدر در دست آيدم ماتهمده مينه هه

ر شم  بق قدوان   جمهدوري ايران دستگ 

اسالمي ايران ماتهمه و مجدتنا  خواهدم 

 «نشم

 

ننددتنراي  قددتنون مجددتنا  اسددالمي، 

هددتي اعمددت  صددالح ت جهددتني توسدد  دادگت 

ايران را مق م نه دو ق م نمدود  اسدت : 

موجب قدتنون خدت  نه نتيستهه؛ مياو  اي 

المللي مقرر شدم  نتشدم هده يت عهود ن  

ي نمست آيم ماتهمه شود مرتكب در هر هشور

هه؛ النم است هده مدتهم در ايدران دوم آن

 دستگ ر شودن

مسصله اعمت  صالح ت جهتني در ستلهتي 

اخ ر مبتحثت  و مشكال  عملي فراواندي را 

هده جدرا م نرانگ خته اسدت؛ انجملده اي 

موضددوا اعمددت  صددالح ت جهددتني همامنددم  

قددوان ني هدده در سددتلهتي اخ ددر درخ ددو  

ت جهتني ان مجتري قتنونگذاري اعمت  صالح 

هشددورهتي مختلددف عبددور هددرد  اسددت چدده 

گوينددم  سدد ر تاددو  و توددور حقددوق مي
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ست  رانودة ن   الملس ه فري نه هدمام سو

هددتي موجددود يددت در شددر  تصسدد   دادگت 

المللي نت دادگتههتي داخلدي هده نده ن  

انم چ سدت  اعمت  صالح ت جهتني روي آورد 

ر قلمدرو دولدت آيت النم است هدده مدتهم د

رس مگي هنندم  يتفدت يدت دسدتگ ر شدود  

اعمددت  صددالح ت جهددتني در مددورد مقتمددت  

هشورهت نت توجه نه م ون ت س تسدي آنهدت 

الملدس عرفدي چگونه است  موضع حقدوق ن  

الملدددس قدددراردادي چ سدددت و حقدددوق ن  

المللي( در اي  نم نده چده )م تهما  ن  

گويددم  مسددصله ادلعدده، عفددو متهمدد   و مي

لوگ ري ان سوء استفتد  س تسي ان اعمت  ج

صالح ت جهتني ن دز ان جملده ايد  مسدت س 

 استن

نتيم خت رنشتن هرد هه اخ درا   رحدي 

هه  2در مجل  شوراي اسالمي نه ت ويب رس م

در صددور  تصي ددم شددوراي نگهبددتن ماددتهم 

جمهوري اسالمي ايدران ندراي رسد مگي نده 

ويژ  ندده المللددياي ان جنتيددت  ن  پددتر 

                                                                        

، 111نكن نه مشروح مذاهرا  مجل  شوراي اسالمي، جلسه  .6

 درح نادو  رسد مگي نده »و ن دم :  18، صفاة 12/1/2832

شكتيت  جنتيت  جنگي، هشدتتر جم دي و ت دميت  نتشدي ان 

 «نرژيم هتي نژادپرست و ضمنشري
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ادپرستي صالح ت جهدتني خواهندم داشدتن نژ

ايدد   ددرح:  2ان مددتدة  1موددتنق تب ددر  

متهم   موضوا اي  قدتنون ندمون درنظدر »

گرفت  ماس ارتكتب، تتن  ت، اقتمتگدت  و 

حضدددور آندددتن در دادگتههدددتي مزندددور 

]دادگتههتي جمهوري اسالمي ايران[ ماتهمه 

ننتنراي ، اي  اول   نتري «ن  خواهنم شم

است دادگتههدتي ايدران نده  است هه قرار

يددك ان جرا مددي رسدد مگي نمتينددم هدده ه  

الذهر نت هشدور ايدران را ارتبت ت  ستنق

نمارد؛ اي  چ زي جز اعمت  تمتم و همدت  

اي ان جدرا م صالح ت جهتني درخ دو  پدتر 

 المللي ن ستنن  

اي آيم ترجمه مقتلدهآناه هه درپي مي

ر اعمت  صدالح ت جهدتني د»است تات عنوان 

هده  1«رانوه نت جرا م سنگ   حقوق نشدري

، اسددتتد حقددوق Menno T. Kammingaندده قلددم 

الملس دانشگت  متستريخت )هلندم( نده ن  

 271تدت  219رشته تارير درآمم  و صفات  

را نده  1992سدت   Human Rights Quarterlyمجلدة 

 خود اخت ت  داد  استن

                                                                        

2. Lessons Learned from the Exercise of Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human 

Rights Offenses. 
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پددتورقي و ارجتعددت   281ان م ددتن 

خي ان آنهت هده نده نظدر مقتله، تنهت نر

مترجم ضدروري رسد م  ترجمده شدم  اسدت، 

عالقمنمان جهت تتبع ن شتر نه مالحظة اصدس 

اي مدوارد شدونمن در پدتر مقتله دعو  مي

ن ز مترجم توض اتتي در پتورقي آورد  هه 

ام ددم اسددت خواننددم  را مف ددم و مقبددو  

 افتمن

 

 و اينك مت  مقتله:

 

 ـ مقدمه6

ندتم دامدد   نده يدك ندتنپرب نلژيكدي

 1999آوريددس  22در تددتري   وانددمرم ر 

 دسدتور دسددتگ ري عبدمو يروديتنومبتسددي

ونير امور خترجه جمهوري دموهرات ك هنگو 

را امضدددتء نمدددودن وي در قدددرار خدددود 

خت رنشتن هرد  نود هه يروديت مرتكب نقض 

 المللدديجددمي حقددوق نشردوسددتتنه ن  

اعضددتي  2223گرديددم  نيددرا در مددت  او  

اعدالم « مردمتن پست»گرو  قومي توتسي را 

                                                                        

. Damien Vandermeersch. 

. Abdulaye Yerodia Ndombasi. 

. International humanitarian law. 
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آنتن شم  « هردن ه ريشه»هرد  و خواستتر 

اهتبر سدت   27استن دولت هنگو در تتري  

المللدي نت  رح دعوي در ديدوان ن   1999

دادگستري الهه نه اي  عمس نلژيدك واهدن  

نشتن دادن در دادخواست دولت هنگو ت ريح 

ختلت در شم  نود هه اقمام قتضي نلژيكي د

شددود و نددت امددور داخلددي هنگددو تلقددي مي

م ون ت س تسي ونير امور خترجة آن هشدور 

عالو  هنگو در دادخواست نتستنگتر استن نه

خود ان ديوان خواست تت نت صدمور دسدتور 

موقت متنع ان اجراي حكم نتنپرب نلژيكدي 

 8شودن

تال  نراي ماتهمة ونير امدور خترجده 

رانوده ندت  هنگو در دادگتههتي نلژيك در

جرا مي هه در صور  وقدوا، عل ده اتبدتا 

هنگو و در هشور هنگو ارتكتب يتفته اسدت 

هتي قضتيي روش  تري  نمونه گراي  دستگت 

داخلي نراي ماتهمة هستني است هه مرتكدب 

                                                                        

 1999دسدتمبر  3درخواست صمور دستور موقت در تدتري   .6

مدتهم ديگدر  ان سوي ديوان رد شم نه اي  دل س هده چدون

شدودن ندراي ونير امور خترجه ن ست موضوا فوري تلقي نمي

المللددي مالحظدده آن ندده پتيگددت  اينترنتددي ديددوان ن  

 دادگستري در آدرب نير مراج ه شود :

http://www.icj-cij.org.html. 
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ايد   1انمنجرا م سنگ   حقوق نشدري شدم 

مكتن سمي است هه نر پتية نظريده صدالح ت 

شدم  اسدتن  (Universal jurisdiction)جهتني ت ب ه 

شود هه ان نمتني هه نمي  ترت ب مالحظه مي

المللي صل ب سدر  مشتور حقوقي هم ته ن  

نر اي  عق م  نود هه صالح ت  2231در ست  

در مددورد « فتقددم ارن  عملددي»جهددتني 

ماتهمددت  مرنددوب ندده جددرا م جنگددي اسددت 

در  ي هفت  1تغ  را  نيتدي ر  داد  استن

ان هسددتني هدده در  سددت  گذشددته، د  نفددر

يوگسالوي سدتنق و رواندما مرتكدب جدرا م 

شري )شدتمس نسس هشدي( شدم  سنگ   حقوق ن

                                                                        

المللدي ( ديدوان ن  1991آوريس  21اخ را  )در تتري   .6

حه صتدر هردن نررسي دادگستري رأي خود را در دعواي مورو

اي و تال س متجرا و رأي ديوان ن تنمنم مقتلدة جماگتنده

شدود هده ديدوان در رأي استن م ذلك در اينجت يتدآور مي

خود نهتيتت  دولت نلژيك را نه دل س صمور دستور دستگ ري 

ونير امور خترجه هنگو ماكوم هرد  استن ديوان نده  دور 

هده هنوانسد ون اي  خالصه نر اي  عق م  است هه نت وجدود

وي  مرنوب نه روان  ديپلمتت ك ت ريح نه م دون ت ونيدر 

امور خترجه ننمود  است امت نه موجدب يدك قتعدم  عرفدي 

الملس ونراي امور خترجه متدام هه در اي  سدمت حقوق ن  

هستنم ان م ون ت س تسي نرخوردارنم، چه نقض اي  م ون ت 

  نلژيك نت نقدض نت مته ت هتر آنتن مغتير است، ننتنراي

الملدس، مرتكدب نقدض حقدوق اي  قتعدمة عرفدي حقدوق ن  

-icjالملس شم  استن رأي ديدوان در پتيگدت  اينترنتدي ن  

cij.org )موجود استن )مترجم 

5. Yves Sandoz, Penal Aspects of International Humanitarian Law, in International Criminal 

Law 209, 230 (M. Cherif Bassiouni ed., 1986). 
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نودنددم، در دادگتههددتي داخلددي نلژيددك، 

ستب صدالح ت  دانمترك، آلمتن و سدوي  نرا

انمن جهتني نه پتي م ز ماتهمه هش م  شم 

هتيي ندر همد   اسدتب در همان   پروندم 

، سدنگت ، هشورهتي اتري ، فرانسه، هلندم

اسپتن ت و انگلستتن در رانوه نت جرا مي 

هه در چتد، شد لي، موريتدتني، رواندما، 

سودان و يوگسالوي ارتكدتب يتفتده تشدك س 

عبتر  ديگر، اينك ندت گذشدت نه شم  استن

دههت ست  هه ان تولم اصس صدالح ت جهدتني 

در متون م تهما  گذشته است، شدتهم جدتن 

 هست من گرفت  اصس مزنور در صانة جهتن

نگرانددي عمددومي و گسددترد  درنددترة 

جنتيتتي هه در قلمدرو يوگسدالوي سدتنق و 

روانددما اتفددتق افتددتد  اسددت، اقتددمار 

المللددي فزاينددمة دادگتههددتي ه فددري ن  

مرنددوب ندده يوگسددالوي سددتنق )دادگددت  

يوگسالوي( و روانما )دادگدت  رواندما( و 

المللدي ان جملده تصس   ديوان ه فري ن  

م هه نه توس ه مفهوم صدالح ت عواملي هستن

اي ان انمن شمتر فزايندم جهتني همك هرد 

دولتهت، چه در پتس  نه ت دم مت  شدوراي 

امن ت ستنمتن ملس متام هه موتنق نت ف س 
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نمتيدم و هفتم منشور ملس متام اتخدت  مي

چه در پتس  نه مقتض ت  استسنتمه ديدوان 

المللددي، اقددمام ندده ت ددويب ه فددري ن  

اندم تدت اي نمود مقررا  ويدژ قوان   و 

نتواننم نر استب صالح ت جهتني، اشخت  را 

نه پتي م ز ماتهمه نكشتننمن نمونة موفق 

ماتهمت  دادگتههدتي يوگسدالوي و رواندما 

الهددتم نخدد  و مشددوق دولتهددت در انجددتم 

 ماتهمه در داخس هشورهتستن

نت همة اينهت، اجراي صدالح ت جهدتني 

حقدوق نشدري در رانوه نت جددرا م سدنگ   

اي ان مست س حقوقي و مشكال  عملدي مجموعه

را ن ز درپي داشدته اسدتن هدم  ان ايد  

هتي موروحدده در مقتلدده نررسددي پرونددم 

هشورهت، شنتستيي مست س و مشكال  موجود و 

هتيي نراي پتس  نه حسدر نهتيت ارا ه را 

 آنهتستن

 

 ـ صالحيت جهاني چيست؟6

لدت نه موجب اصس صالح ت جهتني يدك دو

توانم و يت حتي موظف است تت در رانوه مي

اي جرا م مهم، قوع نظددر ان مادس نت پتر 

نظر ان تتن  ت مجرم يدت وقوا آنهت و صر 
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قرنتني نه جدرم مزندور رسد مگي نمتيدمن 

 مقتله حتضدر نده مسدصله صدالح ت قضدتيي

ويژ  درخ و  اعمدت  صدالح ت ه فدري ان نه

 سوي دادگتههتي ملي در رانوه ندت جدرا م

سددنگ   حقددوق نشددري خواهددم پرداخددتن 

ننددتنراي  ان مسددت س مرنددوب ندده اجددراي 

احكتم و هماند   اعمدت  صدالح ت درخ دو  

امور ممني و جبران ضدرر سدخ  نده م دتن 

جرا م سنگ   حقدوق »اصوالح  1نخواهم آممن

اي را نراي ن دتن اخت دتري پدتر  7«نشري

تخلفدددت  مهدددم ان حقدددوق نشردوسدددتتنه 

المللي د هده شر ن  المللي و حقوق نن  

الملس توص ف شم  اسدت نه جرا م حقوق ن  

 ايمند نكتر نرد 

نددت توجدده ندده ت ريددف فددوق الددذهر، 

هتيي هده پد  ان جنده جهدتني دوم دادگت 

عنوان ندده تصسدد   شددم و م مددوال  ان آنهددت

هتيي ان اعمت  صدالح ت جهدتني يدتد نمونه

دد در  شود د نجدز يدك يدت دو اسددتثنتمي

شدونمن الدذهر نميعنوان فوقحق قت مشمو  

                                                                        

در ايتال  متام  اصس صالح ت جهتني نراي جبران خسترا   .1

 Tortureو همان   قتنون  Alien Tort Claims Actممني نه موجب قتنون 

Victim Protection Act هتيي مورد عمس قرار گرفته استننت موفق ت 

7. Gross Human Rights Offenses. 
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هتي نظتمي هه در آلمتن، ايتتل ت، دادگت 

هلنم و جزير  هواجتل   تشك س شدم و نده 

پرداخت عمومدت  « غ راصلي»ماتهمة مجرمتن 

ان اشترة صريح نه مبندتي حقدوقي اعمدت  

اندمن امدت نده صالح ت خود خدودداري هرد 

نه جرا مدي هرحت  اي  دادگت  هت م مدوال  

انم هه عل ه اتبتا هشدورهتي رد رس مگي ه

خود ارتكتب يتفته استن ننتنراي  مبندتي 

صالح ت در اي  موارد اصس انف تلي تتن  ت 

ويژ  در صدورتي استن نه نود  3مجني عل ه

تدوان موجب اصدس مزندور ميهه فرض شود نه

صددالح ت دادگتههددت را در مددورد جددرا م 

ارتكتني عل ه اتبتا دولت هم پ مدتن ندت 

 تختصم ن ز اعمت  نمودندولت م

 

 ـ منطق اعمال صالحيت جهاني6

ظدتهرا  اولد   « صالح ت جهتني»اصوالح 

نكددتر  2211در سددت   Cowlesنددتر ان سددوي 

رفته استن وي نر استب نررسي جدتم ي هده 

 ان عملكرد دولتهت در رانوه نت راهزنتن

عمس آورد چندد   نت جده گرفددت هده هدر نه

قوع نظدر دولتي نراي مجتنا  جرا م جنگي 

                                                                        

8. Passive Personality Principle. 
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عل دده، نمددتن ورود آن  ان تتن  ددت مجنددي

دولت نه جنه و يدت مادس ارتكدتب جدرا م 

داراي صالح ت استن نه نظر وي ان آنجت هه 

جرا م جنگي نظ ر راهزني و دندي دريدتيي 

عنوان جرا م عل ه وجمان جهتن نتيست نهمي

متممن و عموم ملتهت تلقي شود منتفع همه 

رتكبتن جرا م نمتيم هه مدولتهت ايجتب مي

 2مزنور را مجتنا  نمتينمن

الذهر هنون نه قدو  خدود استمال  فوق

المللدي ندت نتقي استن نيدرا جتم ده ن  

اي ان جددرا م مشددمو  هدده پددتر قبددو  اي 

دهدم هده ايد  صالح ت جهتني است نشدتن مي

انگ ز اسددت هدده جددرا م آنقددمر مخددت ر 

عنوان تهميددمي عل دده نظددتم ندده توانددممي

لمللددي تلقددي شددودن اقتضددتي احقددوقي ن  

عمالت اي  است هه ندراي مرتكبدتن چند   

وجود آيدمن جرا مي نبتيم نهشدت امد  نده

هتيي دادگتههتي داخلي هشورهت و دادسدتتن

هه اي  مجرمتن را نه پدتي م ددز ماتهمده 

آورنم در حق قت نده نده نمتيندمگي ان مي

سوي نظتم حقوقي داخلي نلكه نه نمتينمگي 

هنندمن المللي عمدس مي ان نظتم حقوقي ن 

                                                                        

9. Willard B. Cowles, Universal Jurisdiction over War Crimes, 33 CAL. L. REV. 177(1945). 
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اعمت  فزاينمة صالح ت جهتني در رانوه نت 

ال مس جهدتني جرا م سنگ   حقوق نشري عك 

هن م؛ هوچكتر اسدت هدده در آن نندمگي مدي

هننم نه فقد  جهتني هه مردم آن احستب مي

نت جرا مي هه در قلمرو آنهدت يدت عل ده 

افتدم مدورد تدوه   اتبتا آنهت اتفتق مي

م نلكدده ارتكددتب جددرا م انددقددرار گرفته

دهشتنتك در قلمرو هشورهتي ديگر و عل ده 

ديگددران ن ددز ندده منزلددة خددوار شددمردن 

نعم آندتن نده آنهتستن نمي  لاتظ است هه

دستگت  قضتيي هشورشتن نتيم مرتكبتن اي  

 جرا م را نه مجتنا  نرستنمن

دل س ديگدري هدده گدت  ندراي توج ده 

شدود اردر اعمت  صدالح ت جهدتني آورد  مي

هرحت  متنندم نه تندارنمة آن استن امت ن

ستير مواردي هه در عدمالت ه فدري مودرح 

است در اي  مورد ن ز نبتيم مبتلغه هردن 

هده در جريتن جنه دوم جهتني نت وجود اي 

متفق   گفته نودنم هه ق م دارنم مجرم   

ت ق دب و  29«تت اق ي نقتب هدرة ارض»را 

آنددتن را ندده ماكمدده تسددل م نمتينددم 

هددت همانددتن اسددتمرار هتي آلمتنيقسددتوت

                                                                        

10. To the uttermost ends of the earth. 
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يتفتن در ستلهتي اخ ر ن ز جرا م سنگ ني 

در سوح گسترد  در هونوو اتفتق افتتد نت 

المللي يوگسالوي هه دادستتن ديوان ن  اي 

اي نه ر د   جمهدور م لوسدوي  و در نتمه

ستير مقتمت  يوگسالوي اعالم هرد  نود هده 

ق م دارد اي  جدرا م را مدورد تاق دق و 

 22ت ق ب قرار دهمن

ننتنراي  منوق ماوري اعمدت  صدالح ت 

جهتني نه نتندارنمگي آن هه اجراي عمالت 

استن ن الو  صالح ت جهتني داراي اي  اردر 

جتنبي است هه دولتي را هه جرم در قلمرو 

وي ارتكتب يتفته است نراي ماتهمة هستني 

انم هه مرتكب جرا م سنگ   حقوق نشري شم 

ن نيدرا مقتمدت  آن هشدور نمتيمترغ ب مي

ممك  است ان اعمت  صالح ت جهتني در هشور 

ديگر شرمستر گردنم همتنگونه هه نتنداشت 

ظتهرا  اردر  ژنرا  پ نوشه در انگلسدتتن 

مثبتي در مورد ماتهمه پ نوشده در شد لي 

 داشته استن

آناه هه در اي  مقتله مدورد نررسدي 

مت  صدالح ت  قرار خواهدم گرفدت تنهدت اع

                                                                        

م لوسدوي  و نتمة قتضي لو    آرنور نه ر    جمهور  .66

 ر:ستير مقتمت  ارشم د

ICTY press release JL/PIU/389-E, 26 Mar. 1999. 
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خ و  جرا م سنگ   حقدوق نشدري  جهتني در

است، ننتنراي  شتمس اعمت  صالح ت جهدتني 

در مورد انواا جرا م تروريسدتي نخواهدم 

شمن اي  نمان دل س است هه عمس نده اصدس 

صالح ت جهتني در موارد اخ در مواجده ندت 

مشكال  همتري استن ندرخال  جدرا م سدنگ   

حقوق نشري، دندي دريتيي و هواپ مترنتيي 

زم مخدت راتي ندراي اتبدتا همده هه مستل

هشورهت است، ننتنراي  دولتهت نه تشدويق 

همتري نراي ماتهمه مرتكبتن ايد  جدرا م 

 نراستب صالح ت جهتني ن تن دارنمن

 

ـ جرائم حقوق بشري كه در حـوه  صـالحيت 6

 گيرندجهاني قرار مي

نقودده شددروا منتسددب نددراي شنتسددتيي 

الملدس در موجب حقدوق ن  نده جرا مي هده

گ رنددم ونة صددالح ت جهددتني قددرار ميحدد

موتل ددتتي اسددت هدده هم سدد ون حقددوق 

انجدتم داد  اسدتن هم سد ون  21الملسن  

                                                                        

الملدس رهد  فرعدي مجمدع عمدومي هم س ون حقدوق ن   .66

ستنمتن ملس است و وظ فه موتل ه و ارا ه توص ه در مورد 

الملس و تموي  آن را نه عهدم  داردن هم سد ون حقوق ن  

ستله ان سوي مجمع  1عضو است هه نراي يك دورة  81داراي 

شددونمن درحددت  حتضددر يكددي ان اعضددتي عمددومي انتخددتب مي

 ن ايراني استن )مترجم(هم س و
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نوي  قتنون جرا م عل ه صلح مزنور در پ  

تموي  نمود  2221و امن ت نشر هه در ست  

هشدي، جدرا م پ شنهتد هرد  اسدت هده نسس

عل ه نشريت، جرا م عل ه سدتنمتن ملدس و 

جرا م جنگي در حونة صالح ت هترهنتن آن و 

موجب ايد  پد   نده 28جهتني قرار گ رندمن

نوي  هر يك ان دولتهتي عضو نتيم هرهسدي 

را هه در قلمرو اوست و نه يكي ان جرا م 

منظور ماتهمده مسدترد نه مذهور متهم است

نددوي  مزنددور ت ريفددي ان نمتيددمن پ  

هشي، جرا م عل ه نشريت و جرا م جنگي نسس

ي  مفدته م  ارا ه ننمود  استن اخ درا  ا

استسدنتمة  3تدت  1ناو دق قي در مواد نه

المللي ت ريف شم  اسدتن ديوان ه فري ن  

البته نتيم توجه داشدت هدم  ان مقدررا  

مواد مذهور تنهت ارا ه ت ريف ان جرا مي 

المللي است هه در صالح ت ديوان ه فري ن  

گ رنم امت اي  فرضي منوقدي اسدت قرار مي

ريف مذهور در استسنتمه همتنگونه هه ت دت

مولود مشدروا و »اي گفته است هه نويسنم 

مقبدددو  و م تبدددر حقدددوق نشردوسدددتتنه 

                                                                        

13. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, arts. 8,9,17,18,19 & 20, 

Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, U.N. Doc. 

A/51/10, par. 50. 
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المللي عرفددي و حقدوق ه فددري اسدت و ن  

عنوان الگدويي ان ننتنراي  ممك  است نده

موجب اصدس نده سوي قدوان   ملدي هشدورهت

 21ن«صالح ت جهتني مورد تب  ت قرار گ درد

را م، شدكنجه ن دز اگرچده عالو  نر اي  ج

عنوان جرم عل ه نشريت اح تء نگرديدم  نه

موجب هنوانس ون ستنمتن ملس عل ده نه امت

شددكنجه در حددونة صددالح ت جهددتني قددرار 

 يال  ناث هوتتهي در مورد ايد   21گ ردنمي

 چهتر گرو  ان جرا م خواه م داشتن

 

 كشيالف ـ نسل

درخ ددو   2213هنوانسدد ون  1مددتدة 

ر نمدود  اسدت هده مرتكبدتن هشي مقدرنسس

هشي نتيم ان سوي دادگتهي هه جدرم در نسس

حونة آن ارتكتب يتفتده يدت ان سدوي يدك 

 المللي ماتهمه شونم :دادگت  ه فري ن  

هشي يت هدر يدك ان اشخت  متهم نه نسس»

آمدم  اسدت  8اعمت  ديگري هه در متدة 

                                                                        

14. Theodor Meron, Crimes under the Jurisdiction of the International Criminal Court, in 

Reflections on the International Criminal Court 47, 48 (Herman A.M. von Hebel, Johan G. 

Lammers & Jolien Schukking eds., 1999). 

15. See generally Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment, adopted 10 Dec. 1984, G. A. Res. 39/46, U.N. GAOR, 39th Sess., Supp. No. 51, 

U.N. Doc. A/39/51 (1985)(entered into force 26 June 1987). 
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نتيم ان سوي دادگت  صدالح تمار دولتدي 

ارتكتب يتفته است هه جرم در قلمرو آن 

المللي صالح تماري يت دادگت  ه فري ن  

هدده دولتهددتي مت تهددم صددالح ت آن را 

اندددم مدددورد ماتهمددده قدددرار پذيرفته

 21«نگ رنم

 

اي در هشي مقررا  ويژ هنوانس ون نسس

مددورد اعمددت  صددالح ت جهددتني ان سددوي 

دادگتههتي داخلي نماردن امت همگدتن ندر 

موجدب حقدوق نه هشياي  نظرنم هه جرم نسس

الملس عرفدي در حدونة صدالح ت جهدتني ن  

هت در خ و  اعمدت  قرار داردن روية دولت

هشدي مييدم صالح ت جهتني در رانوه نت نسس

اي  نظر استن در ستلهتي اخ ر دادگتههتي 

نوسن تيي صرب را نه دل س آلمتن دو تب ة 

هشددي مسددلمتنتن در نوسددني ماكددوم نسس

ال ت و سدوي  دادگتههتي استر 27انمنهرد 

اخ را  اعمت  صالح ت جهدتني را ندر اسدتب 

هشي تنهت اصس جهتني در رانوه نت جرم نسس

                                                                        

16. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted 9 Dec. 

1948, 78 U.N.T.S. 277. 
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نه اي  دل س رد هردندم هده قتنونگدذاري 

 23النم در مورد آن وجود نماشتن

 

 ب ـ جرائم عليه بشريت

ان مفهددوم جددرا م عل دده نشددريت تددت 

ممتهت ت ريف م تبري وجدود نماشدتن امدت 

المللدي ن ه فدري ن  اينك استسنتمة ديوا

استسنتمه  1اي  خأل را پرهرد  استن متدة 

شمتري ان اعمت  را در نمرة جرا م عل ده 

 آنهتسدت : نشريت دانسته اسدتن ان جملدة

هردن،ريشه قتس، گي گدرفت ،  ه   نده نرد

هوچتن من يك جم  ت، حب ، شكنجه، تجدتون 

جنسي، ت ق دب و آنار مدماوم يدك گدرو ، 

ري( اشدخت  و تب د ض نتپميم شدمن )اجبدت

وقتي هه اي  جرا م در چترچوب يك »نژادي 

حملة گسترد  يت ستنمتن يتفته عل ده يدك 

« جم  ت غ رنظتمي و نت علم نده آن حملده

صور  نگ رنمن در ارتكتب اي  جرا م وجود 

 يت وقوا منتنعه مسلاتنه شرب ن ستن

المللي ان استسنتمة ديوان ه فري ن  

تههددتي داخلددي آيددم هدده دادگچندد   نرنمي

تواننددم در رانودده نددت جددرا م مددذهور مي

                                                                        

 نكن نه پ وست مقتلهن .66
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صالح ت جهتني اعمت  نمتينمن امدت م مدوال  

موجب حقددوق ندده شددود هددهچندد   گفتدده مي

الملس عرفي، اعمت  صالح ت جهتني مجتن ن  

استن اخ را  يك قتضدي تاق دق در نروهسدس 

اعالم نمود  هه ممك  است هستني را هه در 

عل ده نشدريت  خترج ان نلژيك مرتكب جدرم

الملس عرفدي در انم نر استب حقوق ن  شم 

مت تقبدت  نلژيدك  22نلژيك ماتهمده هدردن

موجب نده قتنوني را ان ت ويب گذرانم هده

تواننم صدالح ت هتي اي  هشور ميآن دادگت 

جهتني خود را در رانوه نت جدرا م عل ده 

 19نشريت اعمت  نمتينمن

 

 ج ـ جرائم جنگي

نده دو گدرو   توانجرا م جنگي را مي

تقس م هردن گدرو  او  مدواردي اسدت هده 

توانددم تاددت عنددوان تخلفددت  مهددم ان مي

مودرح  2212هتي چهترگتنه ژندو هنوانس ون

ان آن جمله  است جرا مدي هده در  12شودن

                                                                        

19. Juge d’instruction à Bruxelles, ordonnance 6 Nov. 1998, Revue  de  droit pénal  et  de 

criminologie 1999, 278, 288. 
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وانس ون ژندو مرندوب نده نهبدود وضدع مجدروح   و هن -2

 ن متران ن روهتي مسلح در م مان جنه
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المللي ارتكتب هنگتم منتنعه مسلاتنه ن  

هتي يتننمن جرا مدي هده در هنوانسد ونمي

لقدي شدم  عنوان تخلف مهدم تنه الذهرفوق

شتمس اي  موارد است: هشتتر عممي، شكنجه 

يددت رفتددتر غ رانسددتني و فددراهم آوردن 

هددتي عضددو موجبددت  رنددي عظدد من دولت

هتي ژنو مكلفنم قوان   النم را هنوانس ون

نراي امكتن ماتهمدة افدرادي هده مرتكدب 

انم قوع نظر ان تتن  دت جرا م مزنور شم 

ت آنتن ان مجتري قتنونگذاري نگذراننم تد

نتواننم ضم  جستجو و ت ق ب مجدرم  ، در 

دادرسي ه فري مرنوب نه ايد  جدرا م ندت 

موجب ايدد  يكددميگر همكددتري نمتينددمن ندده

نده يدك  هنوانس ون اعمت  صدالح ت جهدتني

                                                                                                                                                          

هنوانس ون ژنو مرنوب نده وضدع مجدروح  ، ن مدتران،  -1

 غريقتن و هشتي شكستگتن ن روهتي مسلح در جنگهتي دريتيي

 هنوانس ون ژنو مرنوب نه رفتتر نت اس ران جنگي -8

تن در هنوانس ون ژنو مرنوب نده حمتيدت ان غ رنظتم د -1

 نمتن جنه

هتي ژنو شود هه دو پروتكس الاتقي نه هنوانس وناضتفه مي

امضت شم  استن پروتكس او  مرنوب  2277ژو    3در تتري  

المللدي و نه حمتيت ان قرنتن تن منتنعدت  مسدلاتنه ن  

پروتكددس دوم مرنددوب ندده حمتيددت ان قرنتن ددتن منتنعددت  

يددران ندده المللددي اسددتن ضددمنت  دولددت امسددلاتنه غ رن  

هنوانس ونهتي چهترگتنه ژنو پ وسته امت نده پروتكلهدتي 

 الاتقي آن نپ وسته استن )مترجم(



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

هدت اخت تر نلكده يدك وظ فده ندراي دولت

 ماسوب شم  است:

يددك ان  ددرف   م ظمدد   مت تهددم  هددر»

 مكلفنم هستني را، هه متهم نه ارتكدتب

يت آمر نه ارتكتب هدر يدك ان تخلفدت  

مهم هستنم، تادت ت ق دب قدرار داد  و 

سل م  آنهت را ان هر مل تي هه نتشنم ت

دادگتههتي خود نمتيندمن هماند   اگدر 

ترج ح دهنم و نت قوان   داخلي خودشتن 

توانندم هم مغدتيرتي نماشدته نتشدم مي

آنهت را نراي ماتهمه نه  در  مت تهدم 

اي در مورد جرم ونم ديگري هه ظتهرا  پر

منظور ماتهمه تسل م تشك س داد  است نه

 11«ننمتينم

 

گرو  دوم ان جددرا م جنگدي، تخلفدت  

مشترك ن   هنوانسد ونهتي  8مهم ان متدة 

ژنو و تخلفدت  مهدم ديگدر ان قدوان   و 

هتي قتنس اجرا در منتنعدت  مسدلاتنه عر 

 ور نده المللي استن ايد  تخلفدت غ رن  

ن جرا مي هه در حونة صدالح ت عنوانه سنتي

گ رنم شنتخته نشدم  اسدتن جهتني قرار مي
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 هنوانس ون چهترمن 211هنوانس ون سوم و متد   212متد  



 

  66 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

رود امت اهنون اي  گراي  رو نه تقويت مي

هه نظرية مزنور ديگر قتنس دفددتا ن سدتن 

هددتيي هدده در جريددتن منتنعددت  رحميني

مسددلاتنه در يوگسددالوي سددتنق و روانددما 

اتفتق افتتد آشكترا نه ديمگت  اخ ر همك 

گت  ه فدري هرد  استن شو راي امن ت، داد

 ور مشخص مدصمور نه المللي روانما ران  

ماتهمة مدرتكب   جدرا م مهدم مدذهور در 

نمدودن  1مشترك و پروتكس شدمترة  8متدة 

المللدي يوگسدالوي نه دادگدت  ه فدري ن  

 ور مشدخص چند   صدالح تي اعودت اگرچه نه

نشم  است امت دادگت  مزندور در پروندم  

موجب نه   حكم داد  است ههچن  Tadicتتدي  

الملس عرفي تخلفت  مهم ان متدة حقوق ن  

مشترك قتنس ت ق ب ندود  و دادگدت  در  8

رانوه نت جرا م مذهور داراي صالح ت استن 

دقت نده المللياستسنتمة ديوان ه فري ن  

در منتنعددت  تخلفددت  مهددم قتنددس اجددرا 

مسلاتنه داخلي را هده در صدالح ت ديدوان 

اهنون دشدوار  18 رد نرشمرد  استنگقرارمي

هدتي داخلدي است هه نفهمد م چدرا دادگت 

نتواننم نراستب صالح ت جهتني نه ماتهمدة 
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  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

ايدد  جددرا م نپرداننددمن قو نتمدده اخ ددر 

لس درخ دو   هم س ون حقوق نشر سدتنمتن م

وض  ت حقوق نشر در س رالئون، خود مييمي 

گ ري استن اي  قو نتمه هده نر اي  نت جه

ت دويب رسد م مقدرر نه مخدتلف نت يك رأي

نمتيم هه رژيم صالح ت جهتني در رانوده مي

نددت جددرا م ارتكددتني چدده در منتنعددت  

المللددي و چدده در منتنعددت  مسددلاتنه ن  

مسلاتنه داخلي قتنس اجراست تت آنجت هده 

تواننم ايد  صدالح ت را دولتهت نه فق  مي

نتيسددت اعمددت  نمتينددم نلكدده آنهددت مي

در منتنعه مسدلاتنه  مرتكب   تخلفت  مهم

داخلي را تات ت ق دب قدرار دهندمن ايد  

نكته قتنس توجه است هه قو نتمده اصدوالح 

اي را در رانوه نت پدتر  11«تخلفت  مهم»

جددرا م ارتكددتني در منتنعددت  مسددلاتنه 

المللددي و داخلددي نكددتر نددرد  اسددتن ن  

 هم س ون:

همده گروههدت و نمتيم ههيتدآوري مي»

هدر منتنعده هده درن روهت در سد رالئون 

اي هده مسلاتنه، شدتمس منتنعدة مسدلاتنه

المللدي ندمارد، گروگدتنگ ري، ويژگي ن  

                                                                        

24. Grave breaches. 
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قتس عممي، شكنجه، يت رفتدتر غ رانسدتني 

هدت شددرهت ف دت   نت افرادي هه در درگ ري

عنوان تخلفدت  مهدم حقدوق نده انمنماشته

شود و همده الملس نشردوستتنه تلقي مين  

متهم   نه ارتكتب هشورهت ت هم دارنم هه 

اي  جرا م يت آمدري  نده آنهدت را تادت 

ت ق ب قرار دهنم و ايد  اشدخت  را قودع 

نظر ان تتن  ت آنتن در دادگتههتي داخلي 

 11«نخود مورد ماتهمه قرار دهنم

فهرستي نلنمتر ان جرا م جنگدي )هده 

المللي و هدم هم در منتنعت  مسلاتنه ن  

( در منتنعت  مسلاتنه داخلي قتنس اجراست

المللي استسنتمه ديوان ه فري ن   3متد  

خوردن البته اي  روش  است هده نه چشم مي

ت ريدف  3هم  ان ت تريف مذهور در مدتدة 

جرا م جنگي نه شرحي اسدت هده در صدالح ت 

گ دردن مي المللدي قدرارديوان ه فري ن  

 توان نرآن نود هده ايد  مقدررا امت مي

الملدس عنوان ان كتب موضدع حقدوق ند  نه

عرفي نسبت نه تخلفدت  حقدوق جنده تلقدي 

توان نت جه گرفت هه گرددن ننتنراي  ميمي
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 هم س ون حقوق نشر ستنمتن ملس متامن



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

اي  جرا م در حدونة اصدس صدالح ت جهدتني 

 گ رنمنقرار مي

 

 د ـ شكنجه

نه موجب هنوانس ون سدتنمتن ملدس در 

مورد شكنجه، هر دولت عضدو هدره  را هده 

متهم نه ارتكتب شكنجه اسدت و در قلمدرو 

ود در صورتي هده نخواهدم وي شاو يتفت مي

نتيست در دادگتههدتي را مسترد نمتيم، مي

 داخلي خود ماتهمه نمتيمن

هريك ان هشورهتي عضو هه شخص متهم نه »

ارتكتب هر هدمام ان جدرا م مدذهور در 

را هه در قلمرو وي يتفدت شدود  1متد  

چنتنادده  1در مددوارد مددذهور در مددتد  

نه نتيست نخواهم وي را مسترد نمتيم مي

اتهتم وي در مراجع صدالح تمار رسد مگي 

 11«ننمتيم

 

هدت مادمود نده ننتنراي  ت هدم دولت

اشختصي است هده در قلمدروي آنهدت يتفدت 

هتي ژنو شدتمس شونم و نرخال  هنوانس ونمي

مواردي نخواهم نود هده مدتهم در قلمدرو 
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  66 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

هدتي عضدو يتفدت شدودن يكي ديگر ان دولت

دادستتن نتيدم ندت جدرا م مدذهور همدتن 

نرخوردي را داشته نتشم هه در فرض وقدوا 

در قلمرو وي خواهم داشدتن ان آنجدت هده 

المللدي دادستتن ان سوي نظتم حقدوقي ن  

هنم وقوا جدرم در خدترج ان حدون  عمس مي

 رستنمندادستتن نه صالح ت وي آس بي نمي

هنوانس ون منع شكنجه  دولتهتيي هه نه

هدده ملددزم نتشددنم انم نددمون آننپ وسددته

الملدس واننم نت استنتد نه حقدوق ن  تمي

عرفي صالح ت جهتني خود را در رانوده ندت 

شددكنجه اعمددت  نمتينددمن دادگددت  ه فددري 

المللي يوگسالوي نراي  نظدر اسدت هده ن  

اخت ددتر دولتهددت در تاق ددق، ت ق ددب و 

مجتنا  يت استرداد اشختصي هه مدتهم نده 

ارتكتب شكنجه هسدتنم و در قلمدرو آنهدت 

 17يكي ان نتتيي امري ندودن شونميتفت مي

 قتعمة مورد قبو  جتم ه جهتني اسدت هده

 13موجب آن شكنجه ممنوا اعالم شم  استننه

نه ارتكدتب  ننتنراي  هسدتني هده مدتهم 

شكنجه در قلمرو دولتدي هسدتنم هده عضدو 

هنوانس ون منع شكنجه ن سدت، ممكد  اسدت 

                                                                        

27. Jus cogens. 

28. Prosecutor v. Anton Furundzija, ICTY, 10 Dec. 1998, par. 156, 38 I.L.M. 346 (1999). 



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

نراستب صالح ت جهتني مورد ماتهمده قدرار 

ن ماتهمدتتي اسدت هده هتي آگ رنمن نمونه

اخ را  در انگلسدتتن و فرانسدده در مدورد 

لاتظ ارتكدتب اتبتا سودان و موريتتني نه

شددكنجه در سددودان و موريتددتني ندده را  

سددودان و موريتددتني  12افتددتد  اسددتن

ه اكددمام عضددو هنوانسدد ون منددع شددكنجه 

 ن ستنمن

 

 ـ ساير جرائم ه

اصس صالح ت جهتني حسب  بع خود تنهدت 

تواندم اجدرا شدودن ادمودي ميدر موارد م

 تر اي  است هدهدرحت  حتضر شتيم عتقالنه

جتي رجوا نه فهرستي گسترد  ان جرا م، نه

جرا مي را هه آشدكترا در حتهم دت حقدوق 

گ رنددم مددورد الملددس موجددود قددرار مين  

مالحظه قرار ده من ندت وجدود ايد  شدمتر 

الملدس در موجب حقدوق ن  نده جرا مي هده

گ رندم رونده هتني قدرار ميحونة صالح ت ج

« رنودن اشدخت »افزاي  استن مثال  ارتكتب 

)در شرايوي هده ان جدرا م عل ده نشدريت 

موجب هنوانسد ون نده تلقي نشدود( اخ درا  
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  67 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

عنوان نده آمريكتيي نتظر نه رنودن اشخت 

جرمي تلقي شم  است هه در قلمددرو صدالح ت 

اي اي  انتكتر منوقه 89جهتني قرار داردن

ني مورد پدذير  قدرار گرفتده در سوح جهت

استن اعالم ة ستنمتن ملس در مورد حمتيدت 

ان همدده اشددخت  در قبددت  نتپميددم شددمن 

اجبتري متضم  مقرراتدي در مدورد اعمدت  

صالح ت جهدتني درخ دو  اشختصدي اسدت هده 

 82نتشنمنمسيو  ارتكتب چن   جرمي مي

 

ـ  رابطة صالحيت جهاني بـا دادگاههـاي  6

 الملليكيفري بين

ح ت دادگددت  ه فددري يوگسددالوي و صددال

دادگت  ه فري رواندما مقدمم ندر صدالح ت 

ماتهم داخلدي اسدتن نده ايد  م ندت هده 

توانم در هر مرحله المللي ميدادگت  ن  »

ان رسدد مگي رسددمت  ان دادگتههددتي ملعددي 

نخواهددم هدده رسدد مگي ندده موضددوا را ندده 

 81«نالمللدي واگدذار نمتيندمدادگت  ن  

                                                                        

30. Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons, signed 9 June 1994. 

31. United Nations Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, 

U.N. GAOR Res. 47/133, art. 14,18 Dec. 1992. 
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المللي ه فري استسنتمه دادگت  ن   3(1يوگسالوي و متد  )

 روانمان



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

  اسددت هدده البتدده مددواردي پدد   آمددم

قمم صدالح ت  دادگتههتي داخلي ان قبدو  ت

المللددي يوگسددالوي امتنددتا دادگددت  ن  

اندددمن در مقتندددس، نسددد تري ان نمود 

دادگتههتي خترج ان قلمرو يوگسالوي سدتنق 

انم و روانما هه صالح ت جهتني را پذيرفته

المللي مدذهور تقمم صالح ت دادگتههتي ن  

 انمنرا پذيرفته

دادگتههدتي داخلدي و  امت رانوة ن  

المللدي متفدتو  اسدتن ديوان ه فدري ن  

المللي نرخال  دادگتههتي ديوان ه فري ن  

خودي خود صالح ت جهدتني ندماردن داخلي نه

در غ رصورتي هه شوراي امن ت وضد  تي را 

المللي نراي رسد مگي نه ديوان ه فري ن  

ارجددتا نمتيددم، ديددوان مزنددور تنهددت در 

ندراي رسد مگي نده جدرم توانم شرايوي مي

اعمت  صالح ت نمتيدم هده جدرم در قلمدرو 

دولتددي هدده عضددو استسددنتمه اسددت اتفددتق 

هه متهم تب ه يكي ان افتتد  نتشم يت اي 

ننتنراي   88دولتهتي عضو استسنتمه نتشمن

المللي نتيم صالح ت خدود ديوان ه فري ن  

را نراستب اصس سرنم   يدت اصددس تتن  دت 

                                                                        

 الملليناستسنتمه ديوان ه فري ن   21(1متد  ) .66



 

  66 مجلة حقوقي / شمارة بيست و هشتم 

ي  موضوا خأل نزرگي اعمت  نمتيمن ا 81متهم

را نرجتي خواهم نهتد هه تنهدت ان  ريدق 

اعمت  صالح ت جهدتني ان سدوي دادگتههدتي 

توانم پرشودن نرهم   مبنتست هه داخلي مي

المللددي استسددنتمة ديددوان ه فددري ن  

نراهم ددت رسدد مگي ماددتهم داخلددي تصه ددم 

نمتيمن در مقممدة استسدنتمه يدتدآوري مي

يددك ان ايدد  وظ فددة هددر »شددم  اسددت هدده 

دولتهتست هده صدالح ت ه فدري خدود را در 

المللدي مورد هستني هه مسيو  جدرا م ن  

نمينگونه در واقع «ن هستنم اعمت  نمتينم

نه ماتهمتتي هه در خترج ان قلمرو دولتي 

 ور هدده جددرم در آن واقددع شددم  اسددت ندده

تلددوياي ارجددتا داد  شددم  اسددتن چدده در 

استسدنتمه ديدوان  2مقممه و چه در متدة 

المللدي ت دريح شدم  اسدت هده ه فري ن  

ديوان تكم س هننمة دادگتههتي ه فري ملعي 

توانددم اسددتن ديددوان تنهددت در صددورتي مي

صالح ت خود را اعمت  هنم هه احران نمتيم 

دولتي هه صالح ت رس مگي نه جدرم را دارد 

توانم نه تاق ق و ت ق ب خواهم يت نمينمي

« دارددولتي هه صدالح ت »موضوا نپرداندن 

                                                                        

34. Active personality principle. 



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

هتيي غ ر ان دولتي هه جرم ممك  است دولت

در قلمرو او واقع شدم  اسدت نتشدم مثدس 

دولتي هده صدالح ت خدود را نراسدتب اصدس 

نمتيددمن نررسددي صددالح ت جهددتني اعمددت  مي

خواهددم يددت هدده دولددت مددوردنظر نمياي 

توانم نه موضوا رس مگي نمتيم، موجدب نمي

خواهم گرديم هدده فشدتري ان سددوي ديدوان 

المللي نه مقتمت  دولت  يدرن  ري ن  ه ف

وارد آيم تت آنتن را وادار ندده رسد مگي 

 نه موضوا نمتيمن

 

 ـ موانع اعمال صالحيت جهاني 1

نررسددي توب قددي مددواردي هدده عل دده 

سنگ   حقدوق  متهمتن نه ارتكدتب جدرا م 

هتيي تشك س شدم  اسدت نشدتن نشري پرونم 

دهم هه موان ي چه نظري و چه عملي ندر مي

اي ان ايد  را  ايسدتتد  اسدتن پدتر سر 

مشكال  ممك  اسددت در هدر پرونددمة ه فدري 

الملس نده وجدود آيدمن انجملدة حقوق ن  

آنهتسددت مسددصله مددرور نمددتن، مسدديول ت 

فرمتنمهي، دستور مقتمت  متفوق و مسدت س 

مرنوب نه جنس تن استسنتمة ديوان ه فدري 

المللي متني اسدت هده اخ را  قواعدم ن  
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للددي را هده در ايد  نم نده المحقوق ن  

قتنس اجراسدت تنظد م نمدود  اسدتن امدت 

اي ديگر ان مشكال ، ويدژة ماتهمدتتي پتر 

اسددت هدده نراسددتب صددالح ت جهددتني انجددتم 

ناو نده گ رنم هده آنهدت را در اينجدتمي

تري مورد ناث قرار خواه م دادن اي  مف س

موارد شتمس فقدمان قتنونگدذاري منتسدب، 

هننم ، رسدد مگيفقددمان دسددتگت  تخ  ددي 

هت، عفو، مست س مرنوب نه ادلده و م ون ت

 المللي استنض ف نظتر  ن  

 

 

 

 الف ـ فقدان قانونگذاري مناسب

ديددوان  81سددتنقت  در پرونددم  لوتددوب

المللي دادگستري گفته نود هده دا مي ن  

                                                                        

مرندوب اسدت نده نرخدورد هشدتي  Lotusمتجراي م درو   .66

در دريتي  2211مستفرنري فرانسوي ننتم لوتوب هه در ست  

غت  ه  تره ه نرخورد نمدود و در نت جده آناد نت هشتي ن

هده نفر ان خممة هشتي ترك هشته شدمنمن پدد  ان اي  3آن 

هشتي لوتوب در ننمر قسونون ه پهلو گرفت مقتمت  تره ده 

افسددر نگهبددتن و ملوانددتن فرانسددوي را دسددتگ ر و سددپ  

ماتهمه و ننماني نمودنمن دولت فرانسه شدميما  نده ايد  

د نده ديدوان  د نت توافق  رف   امر اعتراض هرد و مسصله

نظر دولدت المللدي دادگسدتري ارجدتا شدمن ندهدا مي ن  

فرانسدده، صددالح ت رسدد مگي ندده موضددوا ت ددتدم ندده عهددمة 

نود  و  دادگتههتي فرانسه د نه عنوان دولت صتحب پرچم د



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

سرنم ني نودن حقوق ه فري يك اصدس مولدق 

المللي ن ستن ديدوان خت رنشدتن حقوق ن  

ه هر يك ان دولتهت در پذير  اصدو  هرد ه

اعمت  صالح ت ه فري و حقوقي نه هدر نادو 

هه ان هه منتسب است آنادنم مشروب نه اي 

الملس در مورد صدالح ت حمودي هه حقوق ن  

 81آنهت وضع نمود  است تجدتون ننمتيندمن

اندم هده امت دولتهدت در عمدس تدال  هرد 

ماددموديت ن شددتري را نپذيرنددمن مسددصله 

صدالح ت جهدتني ندر مسدت س ه فدري اعمت  

ترديددم ان ايدد  مددوارد اسددتن دولتهددت ني

م لي خود را نسبت نده اعمدت   هموار  ني

 الملدسهه حقوق ن  چن   صالح تي نمون آن

اي را نده آندتن  ور مشخص چن   اجدتن نه

انمن عدالو  ندراي ، داد  نتشم نشتن داد 

اندم هده دادگتههتي داخلي ن ز نشتن داد 

وي هه مقررا  صدرياي در قدوان   در شراي

نمتيدم داخلي صالح ت جهتني را تجدويز نمي

تمتيلي نراي ماتهمه اشخت  نراستب صالح ت 

جهتني نمارنمن اي  نه تنهت نددمان خدت ر 

                                                                                                                                                          

تره ه صالح ت رس مگي نه موضوا را نماشدته اسدتن ديدوان 

ولت تره ه را صدتلح اعتراض دولت فرانسه را نپذيرفت و د

 نراي رس مگي ه فري دانستن )مترجم(

36. The case of the S.S. Lotus (France v. Turkey), Permanent Court of International Justice, 7 

Sept. 1927, Ser. A, No. 10. 
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است هه دادگتههت تمتيلي نراي مماخله در 

امور داخلي هشورهتي ديگر نمارندم نلكده 

خواهنم هه نت اصس قتنوني نودن جدرم و مي

 تنا  در ت ترض قرار نگ رنمنمج

البته دولتهت آنادنم تت روشي را هه 

المللي خواهنم موتنق آن نه ت هما  ن  مي

خود عمس نمتينم نرگزيننمن اي  وض  ت نه 

دهم تدت مديررتري  رو  را آنهت امكتن مي

در حقوق داخلي انتختب نمتيندمن در ايد  

تدوان در عمدس ان رانوه دو ديمگت  را مي

تفك ك نمودن نراستب ديدمگت  او  يكميگر 

نمتيدم قتنون داخلي نه شكس هلي مقدرر مي

هه اي  جرا م در حونة صالح ت جهتني قرار 

موجب ت هم نه گ رنم، هرگت  دولت مزنورمي

المللي موظف نتشم هده صدالح ت جهدتني ن  

اعمت  نمتيمن در اي  فرض هتفي اسدت هده 

هتي مقررا  حقدوق ه فدري نده هنوانسد ون

هتيي ان ردنظر اشدتر  نمتيندمن نموندهمو

تدوان در قدوان   اي  قتنونگدذاري را مي

دانمترك، آلمتن و سوي  پ ما هدردن امدت 

نتيست قتنونگدذار نراستب ديمگت  دوم، مي

داخلي جرا مي را هه مشمو  صالح ت جهدتني 

گ رنم نوور مشخص ت ريف و ت  د   قرار مي



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

 هرد  نتشمن نمونة اي  رو  قوان ني اسدت

هه در نس تري ان هشورهتي مشترك المنتفع 

هتي ژنو وضدع و ت دويب درخ و  هنوانس ون

 شم  استن

هرهمام ان اي  دو رو  هده نرگزيدم  

توانم ناث انگ دز نتشدمن رو  او  شود مي

داراي اي  امت تن است هه ان وت  پدذيري 

نيتدتري داردن توس ه و تاوال  نوي  حقوق 

  ن دتني نده توانم نمون هد الملس مين  

تغ  ر قوان   داخلي اجرا شودن امت ع دب 

آن اي  است هه مقتمت  قضتيي داخلي ممك  

است تمتيلي ندراي اجدراي مفدته م حقدوق 

 الملددس هدده نددت آن آشددنت ن سددتنم ون  

وضوح و صراحت در قوان   داخلي ت ريدف نه

انم نماشدته نتشدنمن ندراي  اسدتب، نشم 

هدده انددم دادگتههددتي داخلددي نشددتن داد 

تمتيلي نمارنم تت تخلفتتي نظ در جدرا م 

الملدس عل ه نشدريت را هده در حقدوق ن  

انم ت ق ب نمتينمن عرفي اجمتال  ت ريف شم 

امت ديمگت  دوم نت چند   مدتن ي مواجده 

ن سددتن مقتمددت  داخلددي نراسددتب چددترچوب 

حقوقي هده مدورد شنتسدت ي آنهتسدت عمدس 
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هرحدت  اشدكت  ايد   خواهنم هردن امت نه

 ختي و ص ونت آن استنرو  س

نددت توجدده ندده ايدد  روشددهتي مختلددف 

آور ن سددت هدده چددرا قتنونگددذاري، ت جددب

تالشهتيي هه ندراي ارا ده قدتنون نمونده 

 المللدديدرخ ددو  حقددوق نشردوسددتتنه ن  

عمس آمم  موفق نبود  استن تالشهتيي هه نه

المللي حقدوق در اي  نم نه در هنگر  ن  

ب سددر  المللددي صددل ه فددري و هم تدده ن  

 انجتم شم نتوانست حمتيت النم دولتهت را

خود جلب نمتيدم و ندمي  ترت دب ديگدر نه

تالشي نراي پ شنهتد قتنون نمونده انجدتم 

رسم هه تنهت شمتر انمهي نظر مينگرفتن نه

موجب اصس صالح ت جهدتني نده نه ان دولتهت

دادگتههتي خود صدالح ت ويدژة مرندوب نده 

حقوق نشدري ماتهمه نرخي ان جرا م سنگ   

در ايدد  هشددورهت ن ددز  87انددمنرا داد 

                                                                        

نراستب تاق قي هه اخ را  انجدتم شدم  اسددت، اعمدت   .66

ي هه در هنوانسد ون صالح ت جهتني درخ و  همة تخلفت  مهم

هتي ژنو آمم  )هه ن شتري  موارد پدذير  اعمدت  صدالح ت 

سوي جهتني را نه خود اخت ت  مي هشدور  89دهم( فقد  ان 

 پذيرفته شم  است:

Richard van Elst, Implementing Universal Jurisdiction over Grave Breaches of the Geneva 

Conventions, 13 Leiden, J.Int’l. L. 815 (2000). 

البته شمتر اي  دولتهت رو نه افزاي  است نيرا دولتهدت 

درحت  توب ق قوان   داخلدي خدود ندت استسدنتمة ديدوان 

 المللي هستنمنه فري ن  



 

  ... 66 صالحيت جهاني در رابطه با 

قتنونگذاري چنمان همتهنگي وجود ندماردن 

مثال  قوان   مرنوب نه اجدراي هنوانسد ون 

هشي، امكتن اعمت  صدالح ت جهدتني ندت نسس

تك دده ندده اصددس مزنددور را پدد   ن نددي 

انمن دل ددس ايد  امدر آن اسدت هده نكرد 

هشي صراحتت  دولتهدتي عضدو هنوانس ون نسس

را ملزم نه اي  هتر نكرد  استن همان  ، 

فقمان مقررا  م تهدماتي درخ دو  اعمدت  

صالح ت جهتني در مورد جرا م عل ه نشدريت 

و جرا مي هه در هنگتم منتنعت  مسدلاتنه 

افتنددم نشددتن المللددي اتفددتق ميغ ددر ن  

دهددم هدده چددرا تنهددت شددمتر انددمهي ان مي

موجب نده انم ههدولتهت مقرراتي وضع هرد 

توان در ارتبتب نت اي  جدرا م نده ن ميآ

صالح ت جهتني استنتد نمودن نه هم   دل س 

اسددت هدده دادگتههددتي داخلددي م مددوال  ندده 

هه در قدوان   داخلدي مبندتي استنتد اي 

حقوقي هتفي وجود نمارد ان اعمت  صدالح ت 

نننمن جهتني در مورد اي  جرا م سرنتن مي

ان دادگتههتي استرال ت، فرانسه و سدوي  

 83انمناي  نمونه

                                                                        

 نكن نه پ وست اي  مقتلهن .66
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هدده قتنونگددذاري ن ضددي ان عج ددب آن

ن ني هرد  دولتهت هه صالح ت جهتني را پ  

است نراي اي  صدالح ت مادموديت مكدتني و 

انمن ي ني صدالح ت جهدتني نمتني قت س شم 

را در مددورد جرا مددي هدده در ماددمودة 

جغراف تيي م    و در مدم  نمددتن مشخ دي 

اي ان موندهاندمن نارتكتب يتفته پذيرفته

گونه قوان  ، قتنوني است هه در سدت  اي 

ت ويب رس م و عنوان نه در انگلستتن 2222

را « قدتنون جدرا م جنگدي»گمرا  هنندمة 

موجب ايد  قدتنون تنهدت اتبدتا نه داردن

نريتتن تيي يت اشخت  مق م نريتتن ت هده 

اي جرا م جنگي در آلمدتن يدت مرتكب پتر 

ان جنده دوم قلمرو اشغتلي آلمدتن در دور

 82انم قتندس ماتهمده هسدتنمنجهتني شدم 

موارد م مودي پ   آمم  اسدت هده مشدمو  

اي  قتنون شم  نتشمن نمونة ديگر قتنوني 

موجب نده است هه در فرانسه ت ويب شدم  و

توانندم صدالح ت هتي فرانسده ميآن دادگت 

جهتني را در رانوه نت جرا م عل ه نشريت 

ا مدي هده در هشي تنهت در قبدت  جرو نسس

                                                                        

39. War Crimes Act 1991, par. 1(Eng.). Australia has a similar law. 
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منتنعت  )اخ ر( يوگسالوي ستنق و رواندما 

 اتفتق افتتد  است اعمت  نمتينمن

نس تري ان دولتهت ن دز ضدم  پدذير  

صالح ت جهدتني، قلمدرو آن را مادمود نده 

انم هده در سدرنم   آنهدت متهم ني نمود 

در رانوه ندت شدكنجه ن دز  19يتفت شونمن

دولتهتي عضو هنوانس ون منع شكنجه ممكد  

 7(1چنددد   تفسددد ري ان مدددتدة ) اسدددت

هنوانس ون داشته نتشنمن نه هرحت ، چن   

هتيي نت مقررا  مرنوب نه تخلفت  ماموديت

هتي ژنو سدتنگتر ن سدت مهم ان هنوانس ون

هت ان دولتهدتي عضدو نيرا اي  هنوانس ون

م   اقدمام خواسته انم تت نه ت ق دب مته

نمود  و آنتن را د هر جت هده نتشدنم د 

دگتههتي خود نمتينمن دادگتههتي تسل م دا

هتي آلمتن ان اي  فراتر رفته و مادموديت

ن شتري را درنظدر گرفتده و نرآنندم هده 

اي ند   نتيست رانوهنراي اعمت  صالح ت مي

آلمتن و متهم وجدود داشدته نتشدم )مدثال  

اقتمت  دوالني در آلمدتن يدت اندواج ندت 

شدود اعمدت  هه گفته ميتب ه آلمتن(ن اي 

ت نمون چن   ارتبت ي موجب دختلت در صالح 
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امور داخلي دولتي است هه جرم در قلمدرو 

آن واقع شم ، آشكترا ت ور نتدرستي استن 

موجب نده موجب حقوق م تهدماتي و چدهنه چه

الملس عرفي، اعمت  صالح ت جهتني حقوق ن  

نسبت نه مرتكبتن نقض سنگ   حقوق نشر نه 

هنندم  ه   نوا ارتبتب ن   دولت رسد مگي

نه جرم و متهم ن تني نماردن نلژيدك را  

نه مقتمدت  قضدتيي داخلدي  اعوتء صالح ت 

نراي ماتهمدة متهم ندي هده در آن هشدور 

حضور نمارنم را نشتن داد  اسددتن مخت در 

هدده تنهددت ت ددماد همددي ان دولتهددت اي 

قوان ني منتسب نراي اعمت  صالح ت جهدتني 

در رانوه نت جرا م سنگ   حقوق نشدري را 

ارنمن ت دويب استسدنتمة ديدوان ه فدري د

المللي موق  دت منتسدبي نده دولتهدت ن  

اعوتء هرد  است تدت قتنونگدذاري داخلدي 

خددود را مددورد نددتنن ني قددرار داد  و 

ا م نتن حتصس نمتينم هه دادگتههتي آنهت 

تواننم صالح ت جهتني را در رانوده ندت مي

 جرا م مذهور در استسنتمه اعمت  نمتينمن

 

 دان نهادهاي تخصصيب ـ فق



 

  ... 676 صالحيت جهاني در رابطه با 

تاق ق و ت ق ب جرا م نراستب صدالح ت 

اي چده اننظدر جهتني نه مهترتهدتي ويدژ 

دان  ت ق ب جرا م در خترج ان هشور و چه 

المللدي ن تنمندم دان  تخ  ي ه فدري ن  

استن اي  نمان م نتست هه واحمهتي تخ  ي 

ب ترن  ندت دن تنگر اراد  س تسي ندراي م

دد در هرجدت هده  جرا م سنگ   حقوق نشري

اتفتق افتم د نتيم تشك س شودن هترهندتن 

اي  واحمهت نتيم عالو  نر ت مي تاق قدت  

المللي نت دادگتههدتي در مورد جرا م ن  

المللي ن ز در ارتبتب نتشدنمن ه فري ن  

اي  يك واق  ت است هه واحمهتي مرنوب نه 

جرا م جنگي هه در اسدترال ت، هتندتدا و 

انم در مدورد ت ق دب نريتتن ت تشك س شم 

نمان موفدق پرونم  هتي جنه دوم جهدتني چ

انمن امت اي  ضد ف موفق عدت ن شدتر نبود 

مرنوب نه مشكال  ت ق ب جرا مي است هه در 

انم و ست  پ   يت ن شتر اتفتق افتتد  19

عنوان دل لي نر غ رمف دم ندودن نبتيم نه

 نهتدهتي تخ  ي ماسوب شودن
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 هاج ـ مصونيت

ه جرا م حقوق نشري نر حسب ان آنجت ه

ت ريددف م مددوال  توسدد  اشختصددي ارتكددتب 

يتننم هه ان سوي يك دولت يت نت رضتيت مي

اندم، ايد  يت سكو  يك دولدت عمدس نمود 

شود هه آيت متهم نده ايد  مسصله مورح مي

جرا م نه دل س موق  ت و مقدتم رسدمي ان 

مسيول ت ه فري م ت  است يدت خ درن ايد  

سددمي افددراد مددتنع نكتدده هدده موق  ددت ر

مسيول ت ه فري آنتن در مورد جرا مي هده 

الملس ارتكدتب يتفتده در قلمرو حقوق ن  

 12 ور مشخص در منشور نورنبرگگردد نهنمي

هتي دادگدت  ه فدري يوگسدالوي و استسنتمه

مدورد  18و دادگت  ه فدري رواندما 11ستنق

ت ريح قرار گرفته اسدتن در هنفدران  رم 

مه ديدوان ه فدري استسنت 2223هه در ست  

المللي را تدموي  نمدود چند   مقدرر ن  

 گرديم:

سمت رسمي ر    دولت، يك عضو دولت يت »

مجل ، نمتينمة انتختني يت نمتينم  يك 

                                                                        

 منشور نورنبرگن 7متد   .66

 المللي يوگسالويناستسنتمه دادگت  ه فري ن   7متد   .66

 المللي روانماناستسنتمه دادگت  ه فري ن   1متد   .66
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دولت نه ه اوجه يك شخص را ان مسيول ت 

موجب اي  استسنتمه نر عهم  نه ه فري هه

دارد م ت  نخواهدم هدردن هماندتن هده 

تنهدتيي علتدي  هتي مذهور ندهوجود سمت

 11«ننراي تخف ف مجتنا  نخواهم نود

 

الددذهر البتدده مخددتص ندده مقددررة فوق

هتيي اسددت هدده در ديددوان ه فددري دادرسددي

گ دردن در عد   حدت  المللي انجتم مين  

دادگت  ه فري يوگسدالوي در مدورد شدكنجه 

گويم هه قتعمة مزنور يدك قتعدم  چن   مي

المللدي نمون ترديم هتشدف ان حقدوق ن  »

اسدتن نندتنراي  قتعدمة مزندور  11«عرفي

هتيي هده در دادگتههدتي ظتهرا  در دادرسي

گردد قتندس اجراسدتن داخلي ن ز انجتم مي

اي  استمالال  اگرچه در مورد جددرم شدكنجه 

توان ندرآن ندود هده شود امت ميعنوان مي

همتن اصدس در مدورد سدتير جددرا م تدتنع 

صددالح ت جهددتني ن ددز قتنددس اجراسددتن در 

رسم هه مفهدوم م دون ت نه نظر ميحق قت، 

الملس هه ه فري ان جرا م موضوا حقوق ن  

يتنم، اعم ان سوي مقتمت  رسمي ارتكتب مي

                                                                        

 الملليناستسنتمه ديوان ه فري ن   17(2متد  ) .66

45. Furundzija Judgment, ICTY, 10 Dec. 1998, par. 140, 38 I.L.M. 346 (1999). 
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هه مرتكب اهنون ن دز مقدتم رسدمي ان اي 

گذشدته داراي مقدتم  هدده درنتشم يدت اي 

هده جدرا م رسمي نود  است، ندت ايد  نظر

سنگ   حقوق نشري در قلمرو صالح ت جهدتني 

دارنم نه شم  نتسدتنگتر اسدتن نده  قرار

هم   دل س است هده قدتنون اخ در نلژيدك 

صراحتت  مقرر نمود  است هه م ون ت مرنوب 

نه سمت رسمي اشدخت  مدتنع ان مسديول ت  

هشي، ه فري آنتن، در صورتي هه مرتكب نسس

جرا م عل ه نشددريت و جدرا م جنگدي شدم  

 11نتشنم نخواهم نودن

رويدة  تدوان گفدت هدهمتصسفتنه، نمي

هتيي هه دادگتههتي داخلي در قبت  پرونم 

اخ را  در اي  مورد مورح شم  اسدت همگدي 

نمتيدمن مجلد  ان هم   ديمگت  تب  دت مي

اع ددتن نريتتن ددت در رأي مهمددي هدده در 

ن   اندران  پرونم  پ نوشه صتدر نمدود چ

موجب قوان   نريتتن دت ر د   نه داشت هه

نجه ستنق يك دولت هه متهم نه ارتكتب شدك

است داراي م ون ت ن ستن ندت وجدود ايد  

شتغس »ترديمي وجود نمارد هه رؤستي دولت 

                                                                        

46. Loi relative à la répression des infractions graves de droit international humanitaire, art. 

5(3), 10 Feb. 1999, Moniteur Belge, 23 Mar. 1999. English trans. In 38 I.L.M. 918(1999). 
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 17ان چن   م ون تي نرخوردارنمن« در پست

 28ديوان تلي هشور فرانسه در رأي مدور  

خود نه هم   مقمار اهتفت هرد  1992مترب 

تدوان در هه سرهنه م مدر قدذافي را  نمي

واپ متي دل س شرهت در انفجتر هنه فرانسه

تات ت ق ب قرارداد  2232فرانسوي در ست  

نه اي  دل س ستد  هه ر    دولت ل بي ان 

 م ون ت ت ق ب نرخوردار استن

 

 د ـ عفو

يكي ان مست لي هه هنون ستنقه قضتيي 

دير يت  نراي آن يتفت نشم  امت ممك  است

نود مورد سيا  قرارگ رد اي  است هه آيت 

لث نتيم نده دادگتههتي داخلي دولتهتي رت

عفوي هده ان سددوي دولدت سدرنم ني صدتدر 

 شود ترت ب ارر نمهنم يت خ رنمي

چندد   اسددتمال  شددم  اسددت هدده حقددوق 

الملس صمورحكم عفو در مورد مدرتكب   ن  

جددرا م سددنگ   حقددوق نشددري را ممنددوا 

شمتردن اگر چن   چ زي درست نتشم عفدو مي

                                                                        

رؤسدتي  State Immunity Actدر انگلستتن نده موجدب قدتنون  .66

دولتهت ان م ون ت مولق ت ق ب نرخوردارنمن هم تده مندع 

شكنجه ان انگل   خواسته است هه اي  قتنون را نه منظور 

 انوبتق نت هنوانس ون منع شكنجه اصالح نمتيم :

 U.N. Doc. CAT/C/SR.36, par. 11(27 Nov. 1998). 
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شدود و دولت سرنم ني هتن لم يك  تلقي مي

نم مدتنع دادرسدي در هشدور ديگدر توانمي

 ور قتنددس ندده المللدديشددودن رويدده ن  

اي، گرچه نه هدتمال  قدت ع، ان ايد  مالحظه

هنمن هم ته حقوق نشر در استمال  حمتيت مي

يكي ان نظريت  خود درخ دو  عفدو شدكنجه 

نده  دور »نراي  عق م  است هه اي  عفدو 

هدت در مدورد ت ق دب هلي نت وظ فدة دولت

مجمدع  13ن«نت سدتنگتر اسدت چن   اعمتلي

عمومي ستنمتن ملس ن ز اعالم نمدود  اسدت 

نتيسدت ان عفدو رنتيي نميهه مرتكب   آدم

هم س ون ن   آمريكتيي  12نهر  منم شونمن

نراي  عق م  است هه قدوان    19حقوق نشر

مرنوب نه عفو هه ان ت ق ب جرا مي نظ در 

رنددتيي هددتي س تسددي، شددكنجه و آدمقتس

نت حدق شدكتيت در مراجدع هنم جلوگ ري مي

 27موجب مدتد  قضتيي نتستنگتر اسدتن نده

المللدي چند   استسنتمة ديوان ه فري ن  

آن »توانم نشتنگر آن نتشم هه عفوهتيي مي

 توانم ت ق دب رادولت ق م نمارد يت نمي

                                                                        

48. General Comment on art. 7; General Comment No. 20, U.N. GAOR, Hum. Rts. Comm., 

44th Sess., U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.3. 

49. U.N. Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, art. 18. 

50. Inter- American Commission on Human Rights. 
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نندتنراي  چند   «ن درستي انجدتم دهدمنه

شدود هده ديدوان عفوهتيي متنع ان آن نمي

قتنددس »لددي پرونددم  را المله فددري  ن  

، 2222در ژو  دده  12اعالم نمتيدمن« پذير 

دن رهس سدتنمتن ملدس اعدالم هددرد هده وي 

موافقتنتمدده صددلح سدد رالئون را امضددتء 

عفو »اي  موافقتنتمه  2خواهم هرد )متدة 

ق م و شرب و اعودتء مهلدت نده مولق و ني

جنه هننمگتن و همكتران آنهدت در رانوده 

 س نه اهمافشتن منظور ننه نت هر عملي هه

را مجدتن نمانسدته اسدت( « انممرتكب شم 

عفو و گذشدت  »مشروب نه اي  شرب مهم هه 

هشدي، جدرم المللي نسسنسبت نه جرا م ن  

عل ه نشريت، جرا م جنگي و ستير تخلفدت  

المللي قتنس مهم ان حقوق نشردوستتنه ن  

 «ن اجراء نخواهم نود

المللدي در ان سوي ديگدر، رويده ن  

  مورد يكستن ن ستن خود سدتنمتن ملدس اي

ن ز درمورد عفو مرتكبدتن جدرا م سدنگ   

حقوق نشري رويه رتنتي نماشته استن شتيم 

تدر ان سدوي دولتهدت يك رويه ندت اهم دت

هه دادگدت  قدتنون استسدي  ت م مي اسدت 

                                                                        

51. Michael P. Scharf, The Amnesty Exception to the Jurisdiction of the International Criminal 

Court, 32 CORNELL Int’l L.J. 507(1999). 
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 AZAPO v. South Africaآفريقتي جنوني در مسصله 

اتخت  هرد  استن دادگت  مزنور ندر ايد  

يتني وآشتي در آن ظر است هه رونم حق قتن

شدود ندت حقدوق هشور هه شتمس عفو ن ز مي

الملس نتستنگتر ن ست واي  قتعم  است ن  

هه مورد حمتيت ادن ت  حقوقي قدرارداردن 

پروتكددس دوم  1 )1گددت  ن ددز ندده مددتد  )

د شدم  اسدت هده هتي ژنو استنتهنوانس ون

 :داردچن   مقرر مي

نتيسدت مقتمدت  مي در پتيتن مختصمت ،»

تال  هننم هه گسترد  تدري  عفدو را در 

مورد اشختصي هه در منتنعدت  مسدلاتنه 

انم يت آندتن هده نده داليدس شرهت هرد 

انم قودع منتنعت  مسلاتنه ننماني شدم 

انم نظر ان مالعي هه در آن نتنداشت شم 

 11«ناعوتء نمتينم

 

المللدي صدل ب همتنوور هه هم ته ن  

نمود  منظدور ان مقدررا   سر  خت ر نشتن

الذهر اي  است هه جنه هننمگتن نبتيم فوق

نه دل دس اعمدت  مشدروعي هده در جريدتن 

                                                                        

او   21پروتكس دوم الاتقي نه هنوانس ون هدتي ژندو  .66

، در مورد حمتيدت ان قرنتن دتن منتنعدت  مسدلاتنه 2212

 ن1پروتكس  1متد   1المللي، نگت  هن م نه ننم غ رن  
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انم مورد مجتنا  قرار مختصمت  مرتكب شم 

گ رنمن ولي اي  نمان م نت ن ست هده نده 

الملدس اشختصي هه مرتكدب نقدض حقدوق ن  

 انم عفو داد  شودنشم 

تي اگدر نپدذيريم هده  در ع   حت  ح

اي ان اندواا عفدو ندت حقدوق الاقس پدتر 

الملس نتستنگتري نمارد، نقوه مادوري ن  

اي  است هده در هرحدت  عفدو فتقدم اردر 

فراسرنم ني اسدتن نندتنراي  عفدو موجدب 

شودهه الزامت  م تهماتي يدت عندتوي  نمي

الملدس عرفدي موجب حقدوق ن  نه ديگري هه

 وظ فة ماتهمة جرا م سنگ   حقوق نشري را

نهدم فتقدم اردر تلقدي هت ميعهمة دولتنه

شودن اي  موضوا نخ و  در مدورد عفوهدتي 

شدود پوششي هه شتمس عفدو هنندم  ن دز مي

مودددرح اسدددتن شدددب ه نددده آناددده هددده 

آگوستوپ نوشه قبس ان ترك قدمر  درمدورد 

خود وهمكتران  انجتم دادن هم   اسدتمال  

البته در مورد عفوهتي مستاس  و پسنميم  

ن شب ه نده آناده هده ان دن ز جريتن دار

آفريقتي يتني وستن  درسوي هم س ون حق قت

جنوني اتفتق افتتدن اي  مسدصله در عمدس 

مشكال  مهمي در پي نماشته استن دادسدتتن 
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هه درمقتم اخذ ت دم م نسدبت نده ت ق دب 

توانم نت مالحظدة جدمي ندودن متهم است مي

عفو نسبت نه ت ق ب يتعدمم ت ق دب مدتهم 

 هدهيدم )ندت فدرض اي اتخت  ت دم م نمت

هتي ژنو يت هنوانسد ون موجب هنوانس وننه

منع شكنجه ستنمتن ملس الزام نده ت ق دب 

متهم وجود نماشته نتشم( هم نوور دادگت  

توانم عفو متهم در در هنگتم صمور رأي مي

عنوان عتمدس تخف دف نده هشور سرنم ني را

 مجتنا  مورد لاتظ قرار دهمن

الح ت جهدتني هه در اجراي صنهتيت اي 

ماتهمة متهمي هه ان عفو هشدور سدرنم ني 

منم شم  است در هشور ديگر مختلف نت نهر 

م ثتق حقدوق مدمني و س تسدي  21(7متد  )

نخواهم نودن نيرا تشدريفت  اعودتي عفدو 

ندده مفهددوم مددتدة  18«تبر دده»م ددتد  

اخ رالذهر ن ستن ننتنراي  ماتهمه متهم، 

عددمم جددوان ماتهمدده »مخددتلف نددت قتعددم  

هدده در آن مددتد  آمددم  اسددت  11«مضددتعف

هده چند   فدرض نخواهم نودن نت وجود اي 

هتي حق قت وسدتن  شم  هه رس مگي هم س ون

داراي مته ت قضتيي است، امت هم ته حقوق 

                                                                        

53. Acquittal. 

54. ne bis in idem. 
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 21(7نشر چن   نظر داد  است هده مددتد  )

متنع ان آن ن ست هه همتن جدرم در هشدور 

 11ديگر مورد رس مگي قرار گ ردن

 

 مربوط به ادلهـ مسائل  ه

يكي ان نزرگتري  مشدكال  مرندوب نده 

ماتهمتتي هه نراستب صالح ت جهتني انجدتم 

جراي عملدي ايد  ماتهمدت  مي شونم نده ا

مرنوب استن چگونه ممك  است داليس النم را 

نددراي ماكوم ددت مددتهم در مددورد جددرا م 

ارتكددتني در هشددور ديگددر نمسددت آورد  

 دس مقتمت  هشور ماس وقوا جرم نه اي  دل

ستد  هه ممك  است در ارتكتب جرا م سه م 

ست تمدتيلي ندراي م تضدم   نتشنم ممك  ا

قضتيي حتي در صدورتي هده الدزام نده آن 

داشته نتشدنم ان خدود نشدتن نمهندمن در 

اي موارد ممك  است نده ايد  موضدوا پتر 

قويت  اعتدراض نمدود  و ف تالندده سد ي در 

خنثددي هددردن تاق قددت  داشددته نتشددنمن 

المللدي يوگسدالوي سدتنق و ن  دادگتههتي 

هده ان سددوي شدوراي روانما نت وجدود اي 

شدونم ندت مشدكالتي در امن ت پشت بتني مي

                                                                        

55. A.P. v. Italy, Comm. No. 204/1986, 2 Nov. 1987, U.N. Doc. A/43/40, at 242; See generally 

International Covenant on Civil and Political Rights, adopted 16 Dec. 1966. 
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مورد همكتري النم ان سوي مقتمت  دولتهتي 

انمن مشكس ديگدري هده سرنم ني مواجه شم 

وجود دارد اي  اسدت هده شدتهمان مدتجرا 

هددتي ديگددر نسددر غتلبددت  در قلمددرو دولت

در صددورتي هدده ندده آنددتن نرنددمن حتددي مي

دسترسي ن ز وجود داشته نتشم ممكد  اسدت 

ان ن م نرخورد نت خود يت ختنواد  آندتن 

تمتيلي نه شدهتد  دادن نماشدته نتشدنمن 

عالو  النم است هه اسنتد نس تري ترجمده نه

شددودن ننددتنراي  انجددتم تاق ددق نراسددتب 

اي گرانتر ناو قتنس مالحظهنه صالح ت جهتني

ن تاق قت  مت تر  در قلمرو گ رتر او وقت

 دولت سرنم ني استن

اعالم دده »نددت مالحظدده مشددكال  فددوق، 

سددتنمتن ملددس در مددورد اصددو  همكددتري  

المللدددي در نتنداشدددت، دسدددتگ ري، ن  

استرداد و مجتنا  مجرمتن جنتيت  جنگي و 

ت ريح نمود  است هده « جرا م عل ه نشريت

آوري ا العت  و داليلي دولتهت نتيم در جمع

ه نه ماتهمه اشختصي هه مرتكددب جنتيدت  ه

انم ندت جنگي و جرا م عل ده نشدريت شددم 

يكدددميگر همكدددتري نمتيندددمن ن ضدددي ان 

صالح ت جهدتني را پ   ن ندي م تهماتي هه 
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انددم دولتهددتي مت تهددم را موظددف نمود 

انم هه نت يكميگر در تاق ق و ت ق ب هرد 

هددتي قضددتيي داشددته ايدد  جددرا م همكتري

را  مكمددس م تهددما  نتشددنمن ايدد  مقددر

جتنبه م تضم  قضدتيي در  دوجتنبه يت چنم

ه فري است هه ن   دولتهتي مورد ناث امور

در جريتن استن فهرسدت مف دمي ان اندواا 

هتي قضتيي هه در اي  نم نه مدورد م تضم 

ن ددتن اسددت در استسددنتمه ديددوان ه فددري 

هت المللي  هر شم  استن ايد  م تضدم ن  

تستيي افراد، مكدتن شتمس همكتري نراي شن

آنهت، ماس اشد تء، تا د س دل دس، اندال  

اسددنتد، م تيندده ماددس، اجددراي تاق ددق و 

توق ف، تمارك سوانق و اسنتد و حمتيت ان 

 11قرنتن تن و شهود خواهم نودن

هتي هددت درخواسددتاي هدده دولتماددمود 

م تضم  قضتيي را ندراي تاق دق و ت ق دب 

ر جرا م سنگ   حقوق نشري مورد پذير  قرا

دهنم شنتخته شم  ن ستن امت يك نررسدي مي

دهم هه تدت وضد  ت مولدوب هوتت  نشتن مي

                                                                        

المللددي؛ استسددنتمه ديددوان ه فددري ن   28(2مددتد  ) .61

تمه دادگددت  ه فددري استسددن 12هماندد   نددكن ندده مددتد  

استسنتمه دادگدت  ه فدري  13المللي يوگسالوي و متد  ن  

 المللي روانمانن  
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هتي حقوقي فتصلة نيتدي نتقي استن م تضم 

دوجتنبه م موال  نه اندمان  هدتفي دشدوار 

استن غتلبت  مذاهرا  ظريفي النم اسدت هده 

ن تنهتي يك مرجع قضتيي نتوانم نت رويده 

يمن ن شدتر  مرجع ديگر پ ونم نرقرار نمت

احكتم ماكوم تي هه نراستب صالح ت جهدتني 

صتدر شم  نه استنتد شهتد  شتهماني نود  

است هده در قلمدرو دولدت ت ق دب هنندم  

هه همكتري قتندس تدوجهي انم نمون آننود 

عمس آمم  نه ان سوي مقتمت  دولت سرنم ني

هتي قضتيي خدترجي ن دز هده نتشمن م تضم 

رسمي نلكه  انجتم شم  نه ان  ريق مقتمت 

هتي شخ دي تاق دق هنندمگتن ان  ريق تمتب

 انجتم شم  استن

هتي قضددتيي، ندده جددز موضددوا م تضددم 

 تواننم اقمامت  يكجتنبه ديگريهت ميدولت

منظور تسه س تاق قدت  وت ق دب جدرا م نه

سنگ   حقوق نشددري هده در خدترج ارتكدتب 

 ور مشدخص، نده يتفته است انجدتم دهندمن

هدتي ان خدترج و رو هتي تا  س دل دس رو 

هتست  ان استنتد نه شهتد  مستق م شفتهي 

توانم راهگشت نتشمن ندراي نمونده يدك مي

قتضي تاق ق نلژيكي نراي تاق ق در مدورد 
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جرا م ارتكتني در رواندما گروههدتيي را 

 17نه روانما، توگو و غندت اعدزام هدردن

منظور ]اعضددتي[ يددك دادگددت  سويسددي ندده

آوري و عم تيندده ماددس وقددوا جددرم و جمدد

استمتا شهتد  شهودي هه متيس يت قتدر نه 

سفر نه سوي  نبودنم نده روانددما عزيمدت 

المللددي دادگددت  ه فددري ن   13نمودنددمن

هتي هتبددي و يوگسددالوي ان شددهتد  نتمدده

عنوان دل دس نده نرقراري ارتبتب ويم ويي

 12در ماتهمه استفتد  نمودن

 نرخي ان اي  پ شدنهتدا  ممكد  اسدت

نمعت تلقدي نظر حقوقماننه تن سنتي نوعي 

شددود، امددت ندده هرحددت  نتيددم ندده آنهددت 

نشتن هردهه در هشورهتي هتم  ال عمدال  خت ر

هتني موفدق  ه   ت ق بي نراستب صدالح ت ج

تري  دل س اي  مسدصله آن نبود  استن مهم

است هه اصدو  و قواعدم حدتهم ندر ادلده 

ويژ  در آنجت هه تك ه ندر اربت  دعوي نه

تبي است در اي  هشدورهت هتي هشهتد  نتمه

ماموديت ن شتري دارنمن نده همد   دل دس 

                                                                        

 نكن نه پ وست مقتلهن .66

 نكن نه پ وست مقتلهن .66

آ    دادرسي دادگدت  ه فدري  29و  72نكن نه قتعم   .66

 :المللي يوگسالوي در آدرب نيرن  

www.un.org/icty/basic.html. 
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 2221موجب گزارشي هده در سدت  نه است هه

تنظد م   تات نظتر  ونار  هشور انگلستتن

شم، آمم  است هه اعمت  صالح ت جهدتني در 

نريتتن ت تنهت در صورتي ممكد  اسدت هده 

مقررا  مرنوب نه قتنس پذير  نودن ادلده 

سوور فوق پ شددنهتد شدم  نراستب آناه در 

 19گ رنمناست مورد نتننگري قرار

 

 الملليوـ مؤثر نبودن نظارت بين

ندت « مدتنع»يك عتمس )اگدر نگدو  م 

عنتيددت ندده توضدد ات  ننددمهتي پ شدد  ( 

هدت در هننم  نه توف دق ن دتفت  دولتهمك

المللدي در رانوده ندت اجراي ت هما  ن  

صالح ت جهتني چه ان منظر نظدري و چده ان 

منددم ظددر عملددي فقددمان نظددتر  نظددتممن

 المللي استنن  

المللي نتظر نه در م تن م تهما  ن  

اعمت  صالح ت جهتني در رانوه ندت جدرا م 

سنگ   حقوق نشري تنهدت هنوانسد ون مندع 

شكنجة ستنمتن ملس است هه نمنددة نظدترتي 

                                                                        

60. UK Home Office Report, Steering Committee Report, Review of Extra-Territorial 

Jurisdiction 25 (July 1996). 
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متصسدفتنه،  12خوي  را م    نمدود  اسدتن

هم تدده منددع شددكنجه در هنگددتم نررسددي 

هددتي اجددراي هنوانسدد ون ان سددوي ار گز

نه مقدررا  صدالح ت جهدتني  هشورهتي عضو 

مذهور در هنوانس ون چنمان توجهي نكدرد  

 استن

درحتلي هه هم ته مزنور مرتبت  ن دتن 

نه تموي  قدوان   را مدورد توجده قدرار 

دهم، ستلهتست هه توجه انمهي نه اجراي مي

عملي اي  قتنونگذاري در موضدوعت  فدردي 

تنهت ن م ان متجراي  11نمود  استن مبذو 

در  2223ژندددرا  پ نوشددده هددده درسدددت  

انگلستتن دستگ ر شم هم ته توصد ه نتمده 

مهمي در رانوه ندت اجدراي عملدي اعمدت  

صالح ت جهدتني در يدك مدورد م د   صدتدر 

 نمود:

                                                                        

هه هنوانس ونهتي ژنو فتقم نمنة نظترتي نت وجود اي  .16

المللي صل ب سر  ان  ريق نخد  خدممت  هستنم، هم ته ن  

المللي، هترهتي مف دمي نده مشورتي حقوق نشردوستتنه ن  

ور همك نه دولتهتي عضو نراي پذير  قوان   منتسب در منظ

 نم نه صالح ت جهتني ارا ه نمود  استن

تنهت در دو مورد هم ته ان دولتهتي عضو سيا  هدرد   .16

است هده چدرا ندت توجده نده مقدررا  صدالح ت جهدتني در 

انمن هنوانس ون اقمام نه تاق ق )و تشك س پرونم ( نكرد 

ه سيا  ان هلنم در رانوده ندت اي  دو مورد مرنوب است ن

نه آن هشور و هلمب ت در  2221سفر ژنرا  پ نوشه در ست  

 …مورد اقتمت ژنرا  آوريس 
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نمتيدم هده در نهتيتت  هم ته توص ه مي»

موضوا سنتتور پ نوشه ان ش لي، مسددصله 

منظور ندده تتني عمددوميندده ادارة دادسدد

نررسدددي امكدددتن دادرسدددي ه فدددري در 

انگلستتن ارجتا داد  شودن مشدروب نده 

هه ت دم م نده اسدترداد وي گرفتده اي 

هتر پتسخگوي ت هما  دولت در نشودن اي 

متدة  7تت  1اجراي مواد  هنوانس ون و 

درخ دو  حقدوق  2212هنوانس ون وي   17

 18ن«م تهما  است

 

تري درخ دو  مياگر هم ته موضع تهدتج

نمدود مف دم ندودن صالح ت جهتني اتخت  مي

« هلدي ديدمگتهي»عنوان نده توانسدتمثال  مي

چن   مقرر نمتيم هه صالح ت جهتني فق  در 

قتنون پذيرفته نشم  است نلكه نتيم مورد 

عمس ن ز قرار گ رد و دولتهتي عضو نتيدم 

هت نددت در تاق قددت  مرنددوب ندده پرونددم 

ضتيي متقتندس داشدته هتي قيكميگر همكتري

 نتشنمن

همتنگونه هه در سوور فوق خت رنشدتن 

گرديم ت دم مت  شدوراي امن دت در خ دو  

                                                                        

63. U.N. Doc. CAT/C/SR. 360 at 5 (19 Nov. 1998). 
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تصسدد   و حمتيددت ان دادگتههددتي ه فددري 

المللي يوگسالوي و روانما حرهت قتندس ن  

سوي اجدراي اصدس صدالح ت جهدتني نه توجهي

استن نراستب ايد  ت دم مت ، ان دولتهدت 

را هه مدتهم نده  خواسته شم  است اشختصي

ارتكتب جرا مي هه در صدالح ت دادگتههدتي 

المللي يوگسالوي و روانما هسدتنم نده ن  

دادگت  مرنو ه تسل م نمتينم يت آنهت را 

در ماتهم داخلي خود ماتهمه هنندمن مدثال  

( 2221شوراي امن ت در قو نتمده شدمتر  )

273: 

خواهم هه نراستب قوان   ان دولتهت مي»

تتنماردهتي حقدددوق ملدددي خدددود و اسددد

الملس اشختصي را هه در قلمرو آنهت ن  

شونم و داليس هتفي عل ده آندتن يتفت مي

موجود است هه مسيول ت اعمدتلي را نده 

عهددم  دارنددم هدده در صددالح ت دادگددت  

المللي روانماست و پروندم  ت ق دب ن  

المللددي عل دده آنهددت در دادگددت  ن  

روانما يت نزد مقتمت  ملعدي صدالح تمار 

تشك س شم  است را دسدتگ ر و نتنداشدت 

المللي رواندما نمود  و نه دادگت  ن  
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هتي داخلدي تسل م نمتينم يت در دادگته

 11ن«صتلح خود ماتهمه هننم

 

نت وجود اي  شوراي امن ت در مدوارد 

 ور مشخص نه اعمت  صالح ت جهدتني ديگر نه

در رانوه نت جددرا م سدنگ   حقدوق نشدري 

 در قو نتمه شمتر  دعو  ننمود  استن مثال  

در مورد ت مور شرقي شدوراي  2111( 2222)

مزنور در عبترا  هلي تنهت نه اي  اهتفت 

آم ز هرد  است هه مسيول   اعمدت  خشدونت

دست عمالت سپرد  شونمن نه در ت مور شرقي

ننددتنراي  مف ددمتر خواهددم نددود چنتنادده 

شوراي امن ت ان دولتهت م را  نخواهم هده 

ا م سنگ   حقوق نشري هده در رانوه نت جر

يتننم صدالح ت در هشورهتي ختصي ارتكتب مي

جهددتني اعمددت  نمتينددم و ايدد  احتمددتال  

منظور نده عنوان اولد   گدتمنده تواندممي

المللدي ارجتا وض  ت نه ديوان ه فري ن  

لاتظ گدرددن هماند   مف دم خواهدم ندود 

چنتنادده شددوراي امن ددت در فقددمان رونددم 

 نق  نظترتي را ن ز نظتر  م تهماتي، خود

عهم  گ ردن در گزارشدي هده اخ درا  ان نه

                                                                        

64. S.C. Res. 978(1995), U.N. SCOR, 3504th mtg., par. 1, U.N. Doc. S/RES/978(1995). 
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سوي شوراي امن ت منتشر شم  دن رهدس نده 

شورا پ شنهتد نمود  است هه چند   نقشدي 

را هم در ارتبتب نت قتنونگذاري داخلي و 

عهدم  نه هم درخ دو  امدر ت ق دب ه فدري

 نگ ردن دن رهس توص ه هرد  است هه شورا:

 واهدم قدوان   النمان هشورهتي عضو نخ»

منظور ت ق ددب اشختصددي هدده مسدديو  ندده

هشي، جرا م عل ده نشدريت و جدرا م نسس

جنگي هسدتنم را ان ت دويب نگذرانندمن 

نتيست اتبتا خود و يدت هتي عضو ميدولت

اشختصددي را هدده در قلمددرو آنهددت نسددر 

نرنم و مرتكب تخلفت  مهم )نقض جمعي( مي

انم الملددس نشردوسددتتنه شددم حقددوق ن  

راستب اصس صالح ت جهتني ت ق ب ه فدري ن

ر را ندده شددوراي نمتينددم و گددزار  هددت

 11ن«امن ت تسل م هننم

 

ـ جلوگيري اه سـو  اسـتفاد  اه صـالحيت 6

 جهاني

                                                                        

تن ملس متام نه شوراي امن دت در گزار  دن رهس ستنم .66

 مورد حمتيت ان غ رنظتم تن در منتنعت  مسلاتنه:

U.N. Doc. S/1999/957,8 Sept. 1999. 
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اعمت  صالح ت جهتني ان منظدر هسدتني 

گ رندم متضدم  هه در موضع دفتا قدرار مي

 مشكالتي است هه شتيستة نررسي دق ق استن

هه ت دم م نده اول   مسصله اي  است 

انجتم دادرسي نراستب صالح ت جهتني ممكد  

است مورد اعتراض قرار گ دردن دولتهدتيي 

هننم ممك  هه نراي  استب اعمت  صالح ت مي

است متهم نه امپريتل سم قضتيي شونمن چه 

صالح ت جهتني ظتهرا  فق  ان سوي دولتهدتي 

قمرتمنددم در مددورد جددرا م ارتكددتني در 

شدودن يدك عمدت  ميقلمرو دولتهتي ض  ف ا

نگت  اجمتلي نه مواردي هه در پ وست اي  

مقتله خالصه شم  ممك  است اي  اتهدتم را 

تصي م نمتيمن در غتلب مواردي هه صدالح ت 

هددتي عضددو جهددتني اعمددت  شددم  اسددت دولت

 (OECD)ستنمتن همكتري و توسد ه اقت دتدي 

نه جرا م ارتكتني در خترج ان قلمرو اي  

ان سوي ديگدر  11انمندولتهت رس مگي هرد 

المللي درخ و  ت ق دب جدرا م ت هما  ن  

سنگ   حقوق نشري نراسدتب صدالح ت جهدتني 

 ور نه نسبتت  صريح است و در م تهماتي هه

هت قدرار گرفتده گسترد  مورد ت ويب دولت

                                                                        

امت نگت  هن م نه پ وست در مورد جريتن دادرسدي در . 11

 سنگت  عل ه هتنر  ر    جمهور ستنق چتدن
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است وجود داردن ايد  وضد  ت ممكد  اسدت 

نه ت هدما  هتيي هه ميعل ه دولت خواهنم 

عمس هننم نكتر گرفته شود المللي خود ن  

ويژ  در شرايوي هه نخواهنم اتبتا خود نه

را هه متهم نه ارتكتب اي  جرا م هسدتنم 

ماتهمددده نمتيندددمن ندددت وجدددود ايددد ، 

هددتيي در مددورد رعتيددت عددمالت در نگراني

ماتهمتتي هه در خترج ان هشور ماس وقدوا 

شدود وجدود داردن هماند   جرم انجدتم مي

اسددت نندتن و  ماتهمة اشختصدي هده ممكد 

فرهندده هشددوري را هدده در آنجددت ماتهمدده  

شددونم نماننددم و نشنتسددنمن ننددتنراي  مي

نتيم تصه م هرد هه مثس هر مدتهم ديگدر، 

متهم ني هه نراستب صالح ت جهتني ماتهمده 

نتيست ان اسدتتنماردهتي حقدوق شونم ميمي

منددم شددونم و ان المللددي نهر نشددر ن  

نده ايد  هرگونه ني عمالتي احتران شودن 

دل س است هه م تهماتي هه صدالح ت جهدتني 

اندم تدال  دارندم تدت را پ   ن ني نمود 

مة عتدالنده مقررا  ويژ  اي نراي حق ماته

اشخت  هه نراي  استب نه ماتهمده هشد م  

اي نه عنتيت ويژ  17انم مقرر نمتينمنشم 

                                                                        

 19ژنددو، مددتد   2هنوانسدد ون شددمتر   12مددتد   .16

 8هنوانسد ون شدمتر   212ژنو، متد   1هنوانس ون شمتر  
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مسصله حق متهم نراي ترجمده، حدق داشدت  

ب موجندده وه ددس، حددق حمتيددت هنسددولي

ن  هنسدولي  هنوانس ون وي  مرنوب نه روا

م مو  گرديم  استن مقتمدت  دادسدتتني و 

دادگتههت نتيم نسبت نه اختالفت  فرهنگدي 

و مست س جنس ت حستس ت داشته نتشنمن مثال  

هت نده عمم تمتيس ننتن در ن ضي ان فرهنه

اداي شددهتد  در مددورد تجددتون جنسددي در 

ندم اشرايوي هه مورد تجدتون قدرار گرفته

ممك  است موجب رد موضدوا ان سدوي آندتن 

شودن متهمدتن نتيدم ان سدوي دادگتههدتي 

غ رنظتمي ماتهمه شونمن س تسدت ن ضدي ان 

نر ماتهمدة جدرا م سدنگ    دولتهت مبني 

حقوق نشري در دادگتههتي نظدتمي مسدت لي 

در مورد رعتيت عمالت در ايد  دادگتههدت 

هن م انگ زدن نهتيتت  خت رنشتن ميرا نرمي

هه متهمتن نبتيم نه مجتنا  اعمام ماكوم 

 13شونمن

 

                                                                                                                                                          

ژنو؛ هنوانس ون منع  1هنوانس ون شمتر   211ژنو و متدة 

 (ن3شكنجه )متد  

استسدنتمه ديدوان ه فدري  77مقتيسه هن م نت مدتد   .16

المللدي استسنتمه دادگت  ه فري ن   11المللي، متد  ن  

المللدي استسنتمه دادگدت  ه فدري ن   18يوگسالوي، متد  

 نمانروا
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 بنديـ مالحظات پاياني و جمع 6

اعمددت  صددالح ت جهددتني دررانودده نددت 

جرا م سنگ   حقوق نشري نمدتدي مديرر در 

مورد استمرار جهتني شمن دادرسدي ه فدري 

اسددتن ايدد  نددمان دل ددس اسددت هدده در 

هتي صالح ت جهتني د مثال  مواردي هه پرونم 

 ور همزمدتن اصدس حمتيدت ان نده نتوانمي

تب ه واصس جرا م عل ده هشدور را اعمدت  

نمود د مقتمت  قضتيي ان سوي نظتم حقوقي 

هننددم نلكدده ندده داخلددي خددود عمددس نمي

نمتينددمگي ان سددوي نظددتم حقددوقي جهددتني 

نمتينمن ايد  درحدتلي اسدت هده اقمام مي

رود چن   امري ان سوي نهتدهتي انتظتر مي

اي ايد  منظدور تصسد   المللي هه ندرن  

ددد مثددس دادگتههددتي ه فددري  انمشددم 

د انجتم شودن نرخورد نهتدهتي  المللين  

منزلددة عتمددس نتندارنددم  عمددس نه داخلددي

 نمتيمنمي

اعمت  صدالح ت جهدتني در رانودده ندت 

جرا م سنگ   حقوق نشري مشدكال  حقدوقي و 

عملي نيتدي را نرانگ خته است هده تفدوق 

سدتن امدت تجرنده نرآنهت چنمان آسدتن ن 

دهم هه اي  هتر شمني استن درسدت نشتن مي
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سددختي نه اسددت هدده مجلدد  اع ددتن انگلدد  

الملدس توانست نر مست س پ ا م  حقوق ن  

هه در پرونم  پ نوشه مورح شم فت ق آيم، 

امت دادگتههدتي سدتير هشدورهتي اروپدتي 

انم هده ان عهددمة تب د   غرني نشتن داد 

هشدي و رم نسسمفته م حقوقي مشكلي نظ ر ج

المللي و تفتو  ن   منتنعت  مسلاتنه ن  

المللي هه چنمي  دهه نويسدنمگتن غ ر ن  

و ديپلمتتهت را دچتر انهتم نمدود  ندود 

هتيي هده در اندمن پروندم خوني نرآمم نه

اي  رانوه مودرح شدم  نده توسد ه حقدوق 

هدتي شدتيتني الملس در اي  نم نه همكن  

 هرد  استن

هننم هده نسدبت ادعت مي دولتهتيي هه

نه اعمدت  صدالح ت جهدتني در رانوده ندت 

جرا م سنگ   حقوق نشري جمي هستنم نتيدم 

ترت بتتي اتخت  نمتيندم هده قتنونگدذار 

هتي داخلدي  داخلي نوور مشخص نده دادگته

اجتن  اعمت  صالح ت جهدتني را در رانوده 

نت جرا م ت ريف شم  در استسنتمة ديدوان 

وع نظر ان ماس وقدوا المللي، قه فري ن  

جرم، نمتن آن يدت مدرتكب   ايد  جدرا م 

اعوت نمتيمن نمتن منتسب نراي ايد  هدتر 
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وقتي است هه آنتن قوان   خدود را ندراي 

توب ددق نددت استسددنتمه ديددوان ه فددري 

دهندمن المللي مورد نتننگري قدرار مين  

هه قدوان   آنتن مي نتيسدت توجده هنندم 

ماتهمت   مرنوب نه دادرسي متنع ان انجتم

صالح ت جهدتني نشدودن مدثال   موفق نراستب 

هتي هتبددي را ماددمود اعتبددتر شددهتدتنتمه

منظور نمست آوردن دان  عالو  نه هننمن نه

المللددي و تخ  ددي در حقددوق )ه فددري( ن  

 هتي قضتيي مورد ن تن، مالحظه جميم تضم 

منظور تصس   واحمهتي تاق دق و ت ق دب نه

هتي ه فدري هه وظ فه ارتبتب ندت دادگت ه

عهدم  نه المللي و ستير دادگتههدت ران  

نتيسدت مدورد توجده قدرار داشته نتشم مي

 گ ردن

تري  سيالي هه در مدورد صدالح ت شتيع

جهتني در رانوه نت جدرا م سدنگ   حقدوق 

شود اي  است هده آيدت ايد  نشري مورح مي

اعمت  صالح ت الزامي اسدت يدت اخت دترين 

تهدتي عضدو پتس  مخت ر اي  اسدت هده دول

هتي ژنو و هنوانسد ون سدتنمتن هنوانس ون

ملس در مورد منع شدكنجه، اعمددت  صدالح ت 

جهتني در رانوه نت تخلفت  مهم و شدكنجه 
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موجب نده عدالو  اندمن ندهرا الزامي نمود 

توانندم الملس عرفدي دولتهدت ميحقوق ن  

هشدي، صالح ت جهتني را در رانوده ندت نسس

نگي و شدكنجه جرا م عل ه نشريت، جرا م ج

 اعمت  نمتينمن

نبتيددم ان اعمددت  صددالح ت جهددتني در 

شري واهمده  سنگ   حقدوق ن مورد جدرا م 

داشتن  ب  ي است هه دولتهتي مادس وقدوا 

ال مدس نشدتن هدتر عك  جرم نسبت نه ايد 

دهنم نيرا چن   وض  تي نشتن ضد ف آنهدت 

المللدي اسدتن نده در اجراي ت هدما  ن  

هده شد لي نده آور ن سدت هم   دل س ت جب

نتنداشددت پ نوشدده در انگلسددتتن اعتددراض 

نمود و موريتتني مت تقب دستگ ري يكي ان 

نظتم تن آن هشور در فرانسده همكتريهدتي 

نظتمي خدود را ندت فرانسده قودع هدرد و 

هتي صمور رواديم نرقدرار نمدودن ماموديت

همان   هنگو در واهن  نه دستور دستگ ري 

ي نلژيدك ونير امور خترجه آن هشور ان سو

المللدددي ان آن دولدددت نددده ديدددوان ن  

دادگستري شكتيت هردن نت توجده نده ايد  

هددتي ن رومنددم، ن  ددم اسددت هدده واهن 

دادسددتتنهت در اعمددت  صددالح ت جهددتني 
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نسنج م  عمس نمتيندمن يكدي ان ان داليدس 

هل مي مختلفتن صالح ت جهتني امكدتن سدوء 

اسددتفتد  ان آن اسددتن در حق قددت نررسددي 

هه در اي  مقتلده نده آنهدت هتيي پرونم 

دهدم هده دل لدي ندراي اشتر  شم نشتن مي

دل س يدت س تسدي وجدود تاق ق و ت ق ب ني

 نماشته استن 
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 پيوست

 موارد اعمال صالحيت جهاني

 

 استراليا:

هه  2211قتنون جرا م جنگي م وب ست  

مورد نتننگري قدرار گرفتده  2233در ست  

اسدت هتيي درنظر گرفته است چنتن ماموديت

اي عنوان نموندهنده هه مشكس نتوان ان آن

ان قوان   مرنوب نه اعمت  صالح ت جهدتني 

يتد هردن قلمرو ايد  قدتنون مادمود نده 

جرا م جنگي اسدت هده در نمدتن جنده دوم 

جهتني ان سوي اتبتا يت ستهنتن استرال ت 

در اروپت ارتكتب يتفته استن در ه اكمام 

تنون موجب ايد  قدنده اي ههان سه پرونم 

اصالح شم  تشك س گرديدم، حكدم ماكدوم تي 

واحدم تاق قدت  ويدژ  »صتدر نشم  اسدتن 

هترمندم ادار   19هده ندت « جرا م جنگدي

مناس گرديم چن   ننظر  2221شم در ست  مي

رسم هه ه   پرونم  ديگدري هده مشدمو  مي

 اي  قتنون نتشم مورح نخواهم شمن

شريت و  وض  ت در مورد جرا م عل ه ن

نمتر ان اي  استن در تدتري  او  هشي نسس

دادگت  فمرا  استرال ت در  2222سپتتمبر 
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چن   اعالم هدرد  Nulyarimma v.Thompsonپرونمة 

تدوان هد اك  دل س فقمان قتنون نمينه هه

هشددي در دادگتههددتي را ندده اتهددتم نسس

 استرال ت ماتهمه هردن

 

 اتريش:

در سددتلزنورگ در  districtيددك دادگددت  

يك صرب نوسددن تيي نده  2221ه م 82تتري  

را هه اناتري  تقتضدتي  Dusko Cvjetkovicنتم 

هشدي پنتهنمگي هدرد  ندود ان اتهدتم نسس

مسددلمتنتن نوسددني تبر دده هددردن ظددتهرا  

تاق قت  مقممتتي اي  پرونم  نس تر ض  ف 

 1ناوي هه ه اكدمام ان نه انجتم شم  نود

شتهمي هه قرار نود مدتهم را در دادگدت  

نمتيندددم در دادگدددت  حضدددور شنتسدددتيي 

ن تفتنددمن امددت جتلددب توجدده اسددت هدده 

ديوان ددتلي هشددور اتددري  پددذيرفت هدده 

هتي اتري  صالح ت رس مگي نه موضوا دادگت 

 انمنرا داشته

 

 بلژيك:

نلژيددك احتمددتال  گسددترد  تددري  و 

رونآممتري  قتنونگذاري مرنوب نه اعمدت  
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اي   2228صالح ت جهتني را داراستن قتنون 

ر مورد جدرا م جنگدي در منتنعدت  هشور د

المللددي و داخلددي قتنددس مسددلاتنه ن  

اجراستن اي  صددالح ت حتدي در صدورتي هده 

متهم در قلمرو نلژيدك ن دز يتفدت نشدود 

عالو ، قدتنون مزندور قتنس اعمت  استن نه

منظور توس ة شمتر جرا مي هه در نه اخ را  

مت  مي شدود ندتننگري شدم  مورد آنهت اع

انجتم  2222گري هه در ست  استن اي  نتنن

دهم هه مرتكبتن هت امكتن ميشم نه دادگت 

هشي و جرا م عل ه نشريت را موتنق نت نسس

ت ريفي هده در استسدنتمة ديدوان ه فدري 

المللي آمم  است، مشمو  اعمت  صالح ت ن  

گونه م ون ت رسدمي جهتني قرار دهنمن ه  

 متنع اجراي اي  قتنون ن ستن

در نروهسدس تاق قدت   يك قتضي تاق ق

اي در مددورد جددرا م ارتكددتني در گسددترد 

جريتن منتنعت  داخلي روانما انجتم دادن 

ن ضي ان افراد متهم نودندم هده در قتدس 

هددتي نلژيكددي در روانددما نقدد  هددال  آني

انمن ن ضدددي ديگدددر ان متهمددد   داشدددته

هشددي در هددتيي نودنددم هدده ندده نسسنلژيكي

مدواردي  روانما متهم نودنمن در ع   حت 
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ن ز وجود داشت هه نمون چن   ارتبت ي نت 

نلژيددك در اجددراي صددالح ت جهددتني مددورد 

رس مگي قرار گرفتن قتضي تاق ق در اجراي 

مصموريددت  1قسددمتي ان تاق قددت  خددود 

مصموريت نراي روانما و يدك  8تاق قتتي، 

 مصموريت نراي توگو و غنت ترت ب دادن

، دو نفددر نده 1992ژو    3در تتري  

 (Alphonse Higaniro)تي آلفونسه ه جدتن رو نتمه

و دو  (Vincent Ntezimana)و وينسنت نتددزيمتنت 

 هتتدددددول ك نددده نتمددددهتي راهبددددة

 Consolata)هتنسدددددوالتت مدوهتنگدتنگددددو 

Mukangango)  و ژولددد   موهدددتنوترا(Julienne 

Mukabutera)  ان سددوي دادگددت  نروهسددس ندده

واندما هشدي راتهتم شرهت در قتلهدتي نسس

المدم  ماكدوم ماكوم و نه ننمانهتي  ويس

 شمنمن

 

 كانادا:

هده در هتندتدا قددوان   نت وجود اي 

النم نراي ت ق ب جرا م جنگي وجدود دارد، 

دل س ارتكدتب جدرا م سدنگ   نه هنون هسي

حقوق نشدري در خدترج ان هتندتدا ماكدوم 

نشم  استن يكي ان داليس اي  امر آن اسدت 
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، Imre Fintaونددم  در پر 2221هدده در سددت  

ي  اسدتمال   ديوان تلي هشور هتنتدا نت ا

هه ماكوم ت مرتكبتن جرا م جنگي و جرا م 

ن نتنده عل ه نشريت يدك گزينده غ رواقدع

ستدگي عبدور هدردن است، ان هنتر داليس نه

دهدم دولت هتنتدا اعالم هرد هه تدرج ح مي

مرتكبددتن جددرا م سددنگ   حقددوق نشددري در 

همده، ان آن هشدور جتي ماتنده هتنتدا را

اخددراج نمتيددمن ايدد  امددر آشددكترا نددت 

هتي موجب هنوانس وننه ت هماتي هه هتنتدا

ژنو و هنوانس ون منع شكنجه ن هدم  دارد 

 1999نتستنگتر اسدتن قدتنون م دوب سدت  

درخ و  جرا م عل ه نشريت و جرا م جنگدي 

موجب آنهت اعمت  صدالح ت جهدتني در نه هه

ا هستنم و متهم مورد اشختصي هه در هتنتد

هشي، جرا م عل ه نشدريت و جدرا م نه نسس

توانم نه نتشنم تجويز شم  است ميجنگي مي

 تري همك نمتيمنس تست ت ق بي ف ت 

 

 دانمارك:

، يدك صدرب 2221نوامبر  11در تتري  

هده ان دانمدترك  Refik Saricنوسن تيي ننتم 

دل س ندده درخواسددت پنتهنددمگي هددرد  نددود
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نجة ستهن   يك اردوگدت  ارتكتب قتس و شك

سدت  نندمان ماكدوم شدمن  3در نوسني نه 

دادگت  تجميمنظر ن دز ايد  ماكوم دت را 

تصي ددم هددردن دادگتههددتي دانمددترك ندده 

استنتد مقدررا   يدس خدود را صدتلح نده 

رسدد مگي دانسددتنم؛ مقددررا  مرنددوب ندده 

سدوم    289و  212تخلفت  مهدم در مدواد 

 217و  211هنوانسددد ون ژندددو و مدددواد 

ضمتم مدتد  هن وانس ون چهترم ژنو نده ان

قددتنون مجددتنا  دانمددترك هدده ندده  3(1)

هت صالح ت داد  اسدت تدت مدرتكب   دادگت 

 نرخي جرا م را در صدورتي هده دانمدترك

اي ملزم نه انجتم آن اسدت موجب م تهم نه

نفر ان هسدتني  82ماتهمه نمتينمن شهتد  

هدده همددرا  مددتهم در مرهددز پنتهنددمگي 

هده نردنم مبني ندر اي مي دانمترك نه سر

انم هه وي چگونده نددت سدتهنتن آنتن ديم 

اردوگت  مذهور نمرفتتري هدرد  اسدت نده 

تاق قت  پرونم  همك فراواني هدردن امدت 

در ع   حت  عمم همكدتري قضدتيي مقتمدت  

هتي مكرر نوسني و هرواسي عل رغم درخواست

نراي ت ق ب متهم  ، موجب هنمي تاق قدت  

 گرديمن
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 ه:فرانس

 1ديوان تلي هشور فرانسه در تدتري  

پددذيرفت هدده يددك هشدد    2223ژانويدده 

هشي و روانمايي مق م فرانسه متهم نه نسس

جرا م عل ه نشريت نسدبت نده پنتهندمگتن 

توتسي روانما، نراستب صدالح ت جهدتني در 

فرانسه تات ماتهمه قدرار گ دردن ديدوان 

پذيرفت هه صالح ت ماتهمه چن   جرا مي ان 

موجب آن نده نتشي ان قتنوني است ههجمله 

 211فرانسه مت هم شم  است نده قو نتمده 

شوراي امن ت ترت ب اردر نمهدمن تدتهنون 

 حكمي در مته ت قض ه صتدر نشم  استن

يددك  2222در تددتري  سددوم ژو  ددده 

 Ely Ould Dhaنتم ستدوان ارت  مدوريتدتني نه

ديدم نده هه در فرانسه آمدون  نظدتمي مي

نندددمان تن در نندددمان اتهدددتم شدددكنجه 

دستگ ر  2222و  2229موريتتني در ستلهتي 

شمن موريتتني نسبت نه اي  اعمت  واهدن  

هتي نظدتمي خدود شميم نشتن داد و همكتري

را نت فرانسه قوع و مقررا  اخذ رواديدم 

مودن مدتهم  نراي اتبتا فرانسه نرقرار ن

آناد شددم،  2222سددپتتمبر  13در تددتري  
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در نت جده وي نده  تاق قت  م لق متندم و

موريتددتني نتنگشددتن امددت رونددم قددتنوني 

 پرونم  در غ تب وي ادامه داردن

 

 آلمان:

آلمتن در م تن دولتهدت، ف ددتلتري  

هشور در اجدراي صدالح ت جهدتني در مدورد 

جرا م سنگ   حقوق نشري نود  استن دل دس 

عممة اي  امدر حضدور شدمتر فراواندي ان 

رو پنددت  جويددتن يوگسددالوي سددتنق در قلمدد

قدتنون  1(2آلمتن اسدتننه موجدب مدتد  )

جزاي آلمتن، حقوق ه فري آلمتن نسبت نده 

موجب م تهدم  اعمتلي قتنس اجراست هه نده

المللي آلمتن ملتزم نه ت ق ب آنهتست ن  

ولو در شرايوي هده در خددترج ان آلمدتن 

 1(2موجب مدتد  )نده ارتكتب يتفته نتشمن

هم   قدتنون، قدوان   ه فدري آلمدتن در 

هشددي هدده در خددترج ان آلمددتن مددورد نسس

ارتكتب يتفته قتنس اجراستن امدت اصدرار 

نتيست هه ميهتي آلمتن مبني نر اي دادگت 

اي ن   متهم و آلمتن د نظ ر اقتمت رانوه

دد وجدود   والني مم  يت اشتغت  در آلمتن

داشته نتشم تدت مادتهم آلمدتن نتوانندم 
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صالح ت جهتني در مدورد موضدوا را اعمدت  

نمتينم مصيوب هننم  استن )امت نه موارد 

 نير نگت  هن م(:

هتي مدون   در تدتري  يكي ان دادگت 

 Novislavشخ ي نه ندتم         2227مه  18

Djajic فقدر  قتدس  21علت م توندت در نه را

سدت  ننددمان ماكدوم  1مجرم شنتخت و نده 

هشي هردن اي  متهم ان جرم م تونت در نسس

 تبر ه گرديمن

 11دگت  در دوسلمور  در تتري  يك دا

رهبدر  Nikola Jorgicنتم نه شخ ي 2227سپتتمبر 

فقر   22دل س نه ستنق گرو  نظتمي صرب را

هشي مجرم شنتخت و نه حب  انم ماكدوم نسس

هردن دل س توجه اتهتم نه او يك م دتحبة 

تلويزيوني هه در آن وي نق  رهبدري خدود 

 هددرد و هماندد   شددهتد  يددكرا تصي ددم مي

سلسددله شددتهمان ع نددي نددر مددتجرا نددودن 

 2222آوريدس  89دادگت  فمرا  در تدتري  

ايدد  حكددم را تصي ددم و تصه ددم هددرد هدده 

هددتي آلمددتن نراسددتب هنوانسدد ون دادگت 

هشي صالح ت رس مگي نه جرم را دارندم، نسس

هه موضوا ارتبتب هتفي نت نت توجه نه اي 

هه مدتهم مدم  آلمتن داشته، ان جمله اي 
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در آلمددتن اقتمددت داشددته اسددتن   ددوالني

 21ديوان ددتلي فددمرا  آلمددتن در تددتري  

فرجتم خواهي متهم نسبت نده  1999دستمبر 

 اي  حكم را رد هردن

 12همتن دادگت  دوسلمور  در تدتري  

 Maksim)، متهس م سدوهولووي  2222نوامبر 

Sokolovic) دل س رفتددتر خشدد  نددت ندده را

ن سددت  نندما 2مسلمتنتن در صرنستتن نده 

رسدم هده دادگدت  نظر مينده ماكوم هدردن

 1992فوريدده  12تجميددمنظر در رأي مددور  

خود نراي اول   ندتر پذيرفتده اسدت هده 

ندده  نددراي اعمددت  صددالح ت جهددتني ن ددتن

 ه اگونه ارتبت ي نت آلمتن وجود نماردن

را  Novislav Djajicهمتن دادگت  مون   هه 

دسدتمبر  21ماكوم هدرد  نددود در تدتري  

 Djuradiهترم   صرب نوسن تيي ننتم ، چ2222

Kusljic هشي نه حدب  اندم را نه اتهتم نسس

 ماكوم هردن

 

 مكزيك:

، يدددك 1992ژانويددده  21در تدددتري  

 دادگت  مكزيكي پذيرفت هه يك افسر نظتمي

 Ricardo)هتوالو ستنق ننتم ريكتردو م گو س
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Miguel Cavallo)   هه متهم نده ارتكدتب اعمدت

يكتدتتوري نظدتمي در وحش تنه در دوران د

آرژانت   نود نه اسپتن ت مسترد شودن يك 

قتضي تاق ق اسپتن تيي درخواست اسدترداد 

وي را نمددود  نددودن موضددوا اهنددون در 

 دادگت  تجميمنظر تات نررسي استن

 

 هلند:

 22ديوان تلي هشور هلندم در تدتري  

پذيرفت هه يك صرب نوسن تيي  2227نوامبر 

 Darko)هن سدوي  نتم دارهدونده مق م هلندم

Knesevic)   نر استب صالح ت جهتني در دادگدت

نظددتمي هلنددم ماتهمدده شددودن اتهددتم وي 

سلمتنتن در  ارتكتب جرا م جنگدي عل ده م

نوسني و هرنگوي  نودن دادگت  چن   اعالم 

هرد هه صدالح ت مادتهم هلندم مادمود نده 

جرا مي ن ست هه در جريدتن جنگهدتيي هده 

تق افتدتد  هلنم در آن شرهت داشدته اتفد

استن اي  موضع انهتمي را هده در قدتنون 

وجود داشدت و  2211جرا م جنگي هلنم ست  

قتضددي هلنددمي در  B.V.A. Rölingان نظريددت  

دادگت  توه و الهدتم گرفتده ندود روشد  

نددر ايدد  نظددر نددود هدده  Rölingسددتختن 
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هتي ژنو اعمت  صالح ت جهتني را هنوانس ون

تجدويز فق  در رانوه نت دولتهتي درگ در 

هننمن رس مگي نده ايد  پروندم  هندون مي

 وارد مرحلة متهوي نشم  استن

، يدددك 1999ندددوامبر  19در تدددتري  

دادگددت  در آمسددتردام دسددتور ت ق ددب           

Desi Bouterse   فرمتنم  ستنق ارتد  سدورينتم

هتي س تسي هده در دل س شرهت در قتسنه را

در سورينتم اتفتق افتتد صدتدر  2231ست  

دن اي  موضوا ان آن جهدت قتندس توجده هر

هلنم هنون امكتن  2231است هه قتنون ست  

اعمت  صالح ت جهتني در رانوه ندت جدرا م 

عل ه نشدريت و شدكنجه را تجدويز نكدرد  

 نودن

 

 سنگال:

اي داهتر در تدتري  يك دادگت  منوقه

ر دد   جمهددور سددتنق چددتد  1999فوريدده  8

Hissein Habré كددوم و را نه اتهتم شكنجه ما

رسدم هده ايد  نتنداشت نمودن نه نظدر مي

اول   نتر است هه در يك هشور آفريقدتيي 

شخ ي را هه متهم نه ارتكتب جرا م حقدوق 

نرنمن نت نشري است نه پتي م ز ماتهمه مي
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، پ  ان 1999ژو  ه  1اي  وجود در تتري  

مماخله ر د   جمهدور سدنگت  در مدتجرا، 

هدرد و در  دادگت  ديگري اعالم عمم صالح ت

، ديوان دتلي سدنگت  1992مترب  19تتري  

علت فقدمان قتنونگدذاري نه اعالم نمود هه

داخلي هه صالح ت جهتني را در رانوده ندت 

توانم شكنجه تجويز نمتيم آقتي هتنر  نمي

 در سنگت  ماتهمه شودن

 

 اسپانيا:

دادگت   2223نوامبر  1و  1در تتري  

ي هددتملددي اسددپتن ت پددذيرفت هدده دادگت 

توانندم متهمد   نده ارتكدتب اسپتن ت مي

هشي در آرژانت   و شد لي را ماتهمده نسس

نمتينمن اگرچه دادگت  انتدما در اجدراي 

هه اصس حمتيت ان اتبتا د نت توجه نه اي 

نسدد تري ان قرنتن ددتن اتبددتا اسددپتن ت 

نودنم د وارد رسد مگي شدم امددت دادگدت  

صالح ت خود را نراستب اصس صدالح ت جهدتني 

تني هدردن ايد  پروندم  را  را ندراي مب

المللي ژندرا  پ نوشده صمور دستگ ري ن  

نددتنهردن ايدد  دسددتور را قتضددي گددترنون 

(Garzón) صتدر نمودن 
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 سويس:

يك دادگت  نظتمي در لونان سدوي  در 

يكددي ان صددرنهتي  2227آوريددس  23تددتري  

را  (Goran Grabez)نتم گوران گراندز نه نوسني

ت پنتهنمگي هرد  ندود هه ان سوي  درخواس

و نه ارتكتب جرا م گوندتگوني در رانوده 

نت اردوگتههتي نوسني و هرنگددوي  مدتهم 

نود تبر ه هدردن نه نظدر دادگدت  داليدس 

هه متهم در نمتن جنتيدت  در هتفي نر اي 

اردوگتههت نود  است وجدود نماشدتن امدت 

 292مددوجب مددتدة  نده دادگت  پذيرفت هه

سوي  صالح ت رس مگي  قتنون ن دروهتي مسلح

نه موضوا را داشته استن هم   دادگت  در 

يكددي ان اتبددتا  2222آوريددس  89تددتري  

 Fulgence)نتم فدولگن  ن دونتز نده رواندما

Niyonteze)  را هددده ان سدددوي  درخواسدددت

پنتهنمگي هرد  نود نه اتهتم قتس، شدروا 

نه قتس، تشويق نده قتدس و جدرا م جنگدي 

 2221در سدت   ارتكتني در قلمرو رواندما

نه حب  انم ماكوم هردن اي  اول   ندتري 

نود هه يكي ان اتبتا رواندما در رانوده 

هشي در روانما ان سوي يك دادگدت  نت نسس
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شمن البته دادگدت  نده اروپتيي ماكوم مي

هشدي و جدرا م عل ده نشدريت اتهتمت  نسس

رس مگي نكرد نيرا اي  جرا م موتنق حقوق 

شددونمن ي نميسددوي  مشددمو  صددالح ت جهددتن

شتهمان متجرا ان روانما نه لونان سدوي  

منتقس شمنم تت نتواننم در جريتن ماتهمه 

شهتد  خدود را ارا ده نمتيندمن قبدس ان 

شروا ماتهمه، دادگت  ان روانما نتنديدم 

عمس آورد تت شدهتد  شدتهماني را هده  نه

توانسدتنم نده سدوي  خواستنم يدت نمينمي

حكم صدتدر  عزيمت نمتينم استمتا نمتيمن 

سددت  نندمان  21در مرحله تجميم نظر نده 

 تخف ف يتفتن

 

 انگلستان:

نتم مامدم احمدم نده يك پزشك سدوداني

هددده در  (Mohammed Ahmed Mahgoub)ماجدددوب 

 2227اسكتتلنم اقتمت داشدت در سدپتتمبر 

 281دستگ ر و نه اتهدتم مدذهور در نخد  

ي ني شدكنجه در  2233قتنون عمالت ه فري 

ت  مخفدي در سدودان ماتهمده يك نتنداشتگ

ايد  قدتنون ناددو  اجدراي  281شمن نخد  

هنوانس ون مندع شدكنجه سدتنمتن ملدس را 
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ظدتهرا   2222مشخص نمود  استن در مت  مه 

 نلاتظ فقم دل س پرونم  مختومه شمن

، آنتدوني 2222در تتري  او  آوريدس 

سدددتله در  73 (Anthony Sawoniuk)سدددت ون وك 

س دو يهدودي لنمن نه اتهدتم ارتكدتب قتد

اي هه اهنون ندالروب در منوقه 2211درست  

شود نه حب  انم ماكوم شمن اي  نتم م  مي

اول   و تنهت رأي ماكوم تي اسدت هده در 

صدتدر  2222اجراي قتنون جرا م جنگي ست  

شم  اسدتن نراسدتب ايد  قدتنون، اتبدتا 

انگلستتن يت ستهنتن اي  هشور هه مرتكدب 

يدت آلمدتن  نرخي جرا م جنگدي در آلمدتن

انم اشغتلي در نمتن جنه دوم جهدتني شدم 

گ رنمن قدتنون مزندور تات ت ق ب قرار مي

عل ددرغم عنددوان وسدد  ي هدده دارد شددتمس 

مامودة نس تر مض قي ان نظر نمتن و مكتن 

منظور نده اي ان پلد  گرددن واحم ويژ مي

هتي مرنو ه تشدك س تاق ق در مورد پرونم 

 شم  استن

 

 

 اياالت متحد :
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در ايتال  متام ، اصس صدالح ت جهدتني 

در رانوه نت جرا م سنگ   حقوق نشري هده 

يتندم ندت توجده نده در خترج ارتكدتب مي

و قدتنون حمتيدت ان  Alien Tort Claimsقدتنون 

قرنتن ددتن شددكنجه ان جنبددة حقددوق مددمني 

هتي چشمگ ري داشته اسدتن در عد   موفق ت

مت  صدالح ت  حت  مبنتي قدتنوني ندراي اع

در امور ه فري فقد  ندراي شدكنجه  جهتني

اي در وجود دارد و تددتهنون ن دز پروندم 

رانوه نت اي  موضدوا مودرح نشدم  اسدتن 

نه دادگتههت  2221قتنون جرا م جنگي ست  

صددالح ت رسدد مگي ندده تخلفددت  مهددم ان 

هتي ژنو را تنهت نراسدتب اصدس هنوانس ون

و نده  د تتن  ت مجرم يت تتن  ت قرنتني

 نداد  است صالح ت جهتني د

 


