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مايكل بايرز
Michael Byers

مترجم :محمدجواد ميرفخرايي

«جدددو ن

المللددي حددترم نددر جدددهتن،

ديدگدر اجدتزه نميدهم ره دولتهت حتدي
در مسددت د داخلددي خددود ،هر ددور ردده
ميخواهنم حكم نراندنم .نت ظهدور اندر
رش ددورهت و ستزم ددتنهتي ن

دي و
المللد
در

رونق نتزار قراردادهدت و ماتهدما

 .اي مقتله تحت عندوان
 CASEدر شمترة نهتر-تتنستتن  2222مجلة حقدو تبي قدي و
الملد دانشگته دوك چتپ شمه است.
ن
 .دانش تر دانشكمة حقو دانشگته دوك و مشدتور حقدوقي
ا تالف ستزمتنهتي حقو نشر (عفو ن الملد ،نن تد پزشكي
مراقيددت از قرنتن ددتن شددكنجه ،نن ددتد دادخددواهي از
قرنتن تن شكنجه و رتنون ختنوادههتي زندمان تن نتپميدم
شمه) ره نه عنوان ثتلث در دعدواي پ نوشده ،مبروحده در
ديوان رشور انگل س وارد شمه است.
THE LAW AND POLITICS OF THE PINOCHET
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عرصة جهتني ،دامنة اقتدمار دولدت روز
نه روز تنگتر شمه ،نه
تاهما

وريره امدروزه

دتي جمادي دولتهدت در
و پ متنهد

قيتل يكدميگر و در نراندر سدتزمتنهتي
ن

المللي ،آزادي عمد مبلق را در عمد

از آنهت گرفته است».
آگوستو پ نوشه اوگترته ،مقممدهاي ندر
جغراف دددتي س تسدددي،
زمددتن چددتپ ايدد

 )9195( 943در

ردددتته ،پ نوشدده در

دانشگته جنگ ش لي تمريس ميررد.

 1ـ مقدمه
غددددروه جمادددده  99ارتددددير ،9115
ژنددرال آگددوستو پ نددوشه

(General Augusto

) Pinochetديكتتتور  52ستلة ستنق ش لي نده
درخواست يك قتضي اسپتن تيي توسد
مررزي لنمن نتزداشت شم و نه اي

پلد س
ترت د

دتر
در افكد
دزي در نراند
دث انگ د
دتجراي نحد
مد
عمومي جهتن تن گشوده گرديم ره امواج آن
تت ممتهت حقدو

ن

الملدد را در انادتد

گونتگون متهوي و اجرايي آن تحدت تديث ر
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مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

خود قرار ميدهم.

يع خت

دعواي پ نوشده

آم زهاي از نحث هتي حقدوقي در حوزههدتي
گونتگون حقو

جزاي ن

الملد ،حقو

نشر،

مصون ت دولت ،صالح ت ،اسدترداد و رانبدة
م تن حقو

ن

الملدد و ناتم هتي حقدوقي

داخلي را نت خود نده دنيدتل آورد و ندر
همة مقوال

يتد شمه آثتري ديرپت نده جدت

نهتد9.

درك ظرافتهت و دقدتيق ايد

پروندمه

تنهت از ديمگتهي حقوقي شدمني ن سدت .در
جريتن رس مگي نه اي

پروندمه از آغددتز

تت پتيتن عوامدد غ ددرحقوقي گددونتگوني
درار نودنددم :س تستددهتي داخددلي،
اثرگد
ديپلمدتسي ن

المللدي ،مادتمال

اسدلحه،

خددت

و

شخصدد ت ،پ شدد نه و نقدد

قضددت

س تسدددتمماران ،فاتل دددت سدددتزمتنهتي
غ ردولتي ،شررتهتي چنممل تي و شيكههدتي
 .1نراي تجزيه و تحل د حقوقي پرونمة

پ نوشده همنند

رك.
& J. Craig Barker, The Future of Former Head of State Immunity after ex parte Pinochet, 48 Int’l
Comp. L. Q. 937(1999); Andrea Bianchi, Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case,
10 Eur. J.Intl L. 237(1999); Michael Byers, Decisions of British Courts During 1999 Involving
;)Questions of Public International Law, 70 British Yearbook of Int’l L. 277, 277-95 (1999
Christine Chinkin, In Re Pinochet, 93 Am. J. Int’l L 703 (1999); Hazel Fox, The Pinochet Case
No.3, 48 Int’l & Comp. L.Q. 687(1999); Colin Warbrick, Extradition Law Aspects of Pinochet 3,
48 Int’l & Comp. L.Q. 958(1999).
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دت
مقتمد

درزي ند
درون مد
دتل ند
فاد

دتيي
قضد

دتي
دتنههد
دتالخره رسد
دورهتي مختلد  ،و ند
رشد
گروهي و افكتر عمومي ن

المللي .از اي

رو نت توجه نه ص آرايي ميتحدث حقدوقي و
عوامد غ رحقدوقي در نراندر

هم ،گزافده

ن ست ره نگوي م دعواي پ نوشده دريندهاي
استثنتيي نراي فهم رانبة پ ن دمة م دتن
حقو

ن

گشود2.

الملد و س تست نه روي اهد نادر
نت اغتنتم از فرصت پ

مقتلة حتضر اي

آممه ،در

مبل

دي مديرن م
را نررسد

ردده چگوندده مقددررا

و نهتدهددتي حقددوقي

موجددود ،گزينددههتي در اخت ددتر قضددت
س تستمماران درگ ر در اي

و

پرونمه را آن

چنتن تحت الشاتع خدود قدرار داد رده در
پتيتن رتر آن رننم ره رردنم.

حقو و س تسدت در ايد
 .2تير م اينجتن نر رانبة ن
دنتد و مدمارك
پرونمه در واقع روششي است نراي ارا ة اسد
زنمهتر و نه واقا ت نزديكتدري ندراي انجدتم ايد نحدث
هم شه مبرح ره چگونه ناتمهتي حقوقي ،اعدم از داخلدي و
ن المللي ،رفتترهت و مواضع دولتمردان را تحدت تديث ر
خود قرار ميدهنم .نراي مبتلاة ن شتر درنترة رانبه ن
حقو ن الملد و س تست رك.
Louis Henkin, How Nations Behave: Law and Foreign Policy (1968); Anthony Clark Arend,
Legal Rules and International Society (1999); Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O.Keohane
& Anne-Marie Slaughter, Legalization and World Politics, 54 Int’l. Org.3(2000); The Rule of
Law in International Politics (Michael Byers ed., 2000).
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مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

 2ـ پروندة پينوشه در نگاهي كلي
قدتضي اسپتن تيي ،نتلتدتستر گدترزون
درده
ددم رد
دده را متهد
) ، (Baltasar Garzonپ نوشد
نود ره در دهههتي نام از رودتتي خدون
 9137خود عل ده دولدت قدتنوني و منتخد
پرزيمنت سدتلوادور آلندمه )، (Salvador Allende
دستور شكنجه ،قتد و گروگتنگ ري هدزاران
دهرونمان
دز شد
دتع شد لي و ن د
در از اتيد
نفد
رشددورهتي ديگددر ،از جملدده انگلدد س و
اسپتن ت را صتدر ردرده و يدت ندت سدكو
آگتهتنة خود ارتكته آنهت را اجتزه داده
است .در ر دفرخواست صتدره ادعت شمه نود
رده جرايم انتستني نه پ نوشده نخدشي از
تو ددد هاي ن
نرداشت

و قتد مختلفتن رژيدم نادتمي وي

در ش لي ،ايتال
شمتر

المللددي نددراي از م ددتن
متحمه و جتهتي ديگر نده

ميرود7.

دتم
ده ند
دود ند
دي ند
دد شخصد
دتيي قتد
درايم ادعد
ده جد
 .3از جملد
ارالنمولتل ر ” “Orlando Letelierدر  9139در واشنگت دي.سي .رده
نه رح دعوي از جتن ختنوادة مقتول عل ه جمهوري شد لي
انجتم م .نراي ا الع از جز ت پرداخدت خسدتر از درف
دولت ش لي رك.
J.G. Merrills, International Dispute Settlement.

صص  .)9115( 11-15وزار دادگستري انگل س نه تتزگي نته
تحق قت جنتيي گستردهاي را در مورد اي جرم نتزگشدوده
است .رك.
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نرخي از اي

جرايم ،و در رأس آنهدت

شكنجه ،داراي «عنوان مجرمتنده در حقدو
ن

الملد» نوده و عتمالن آنهت توسد

هدر

رشددوري ،قبددع ناددر از تتنا ددت مرتكدد ،
دد ارتكدته
تتنا ت قرنتني و يت رشدور محد
نزه ،قتندد تاق اندم 4.از ايد
ه هد
زمتن نتزداشت پ نوشده ظدتهرا

رو ،در
گونده

متناي نر سر راه استرداد و يت تاق
در انگل س نه چشدم

نميخدورد1.

وي

ندت ايد

حتل ،ورالي پ نوشه استمالل رردندم رده در
ي دورهاي ره ن شتر جدرايم انتسدتني ر
دادهانم ،پ نوشه نه عندوان ر د س دولدت
ش لي در نرانر صالح ت محدترم انگل سدي و
از جمله دعواي استرداد مبروحه در آنهدت
از مصون ت نرخوردار نوده اسدت .اسدتمالل

Pinochet in the United States, ASIL-Insight

Frederic L. Kirgis, Possible Indictment of
(Mar. 2000).

.4

نراي نحث درنترة صالح ت ر فري جهتني رك.

Michael Akehurst, Jurisdiction in International Law, 46 Brit. Y.B. Int’l L. 145(1973); Derek
Bowett, Jurisdiction: Changing Patterns of Authority Over Activities and Resources, 53 Birt.
Y.B. Int’l L. 1 (1982); Steven R. Ratner & Jason S. Abrams, Accountability for Human Rights
Atrocities in International Law 140-41 (1997).

 .8مددتدة  974قددتنون عددمالت ر فددري مصددوه  9155ردده
رنوانس ون شكنجة  9154ستزمتن ملدد متحدم را نده نادتم
قتنوني انگل س وارد ررد ،نر صدالح ت جهدتني دادگتههدتي
داخلي نراي پ گرد و يت استرداد متهمتن نه شكنجه تير م
نهتده است.
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مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

دادگته عدتلي و سدپس

ورالي پ نوشه ،قضت

مجلس لردهت يت ديوان رشور انگل س را نر
دتن دو
دت از م د
درار داد تد
دي قد
در دوراهد
سد
ديمگته رتماله متفتو در حقدو ن الملدد
يكي را نرگزيننم.
مبتنق ديمگته سنتي ،اي

فق

دولتهت

هستنم ره ميتواننم نق آفرينتن و تتناتن
دو
حقد

ن

دت
دونم .دولتهد
دوه شد
دد محسد
الملد

حترم ت دارنم و از لحتظ ناري نت يكميگر
نرانرنم .نت جه اي

ره نميتدوان دولتدي

ده محترمده
را در دادگتههتي رشور ديگر ند
رشتنم و ر

س دولدت (و يدت ر د س سدتنق

دولت) ن ز حق دارد ره در نراندر صدالح ت
دتوي
در در دعد
دور ديگد
دي رشد
دتي ملد
دادگتههد
ر فري و يت حقوقي ايدراد مصدون ت مبلدق
رنم9.

اواخر ،مصدون ت دولدت سدمي

تت هم
ه غ رقتند عيدور در نراندر اجدراي
تقرييت
مددرثر حقددو

نشددر ن

المللددي توسدد

دادگتههتي ملي ،حتي نه زعم تمتيدد ايد
 .8نراي مبتلاه درنترة درتدري
دولت رك.

سدنتي مصدون ت «مبلدق»

The Prins Frederick, 2 Dods. 451, 165 Eng. Rep. 1543 (Adm. 1820); Compania Naviera
Vascongada v.S.S. Cristina, [1938] App.Cas. 458, 490 (Judgment of Lord Atkin) 2 See generally
Schooner Exchange v. McFadden, 11 U.S. 116 (1812).
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دادگتههت نراي اعمتل صالح ت خود ،ايجدتد
ردرده
ن

ندود3.

از ديدمگته مفدته م حقدو

الملد ره قممت و اعتيتري چنم صمستله

دوان
ده نتد
دود رد
دور نيد
دد تصد
دتنم ،قتند
داشد
زمتممار پ ش

رشوري را در رشوري ديگدر

نه پتي م دز محترمده رشدتنم و او را از
نتنت نقض آشكتر حقو
ع

نشر محكوم ررد .در

حتل از آن جدت رده زشدتتري

عل ه حقو

نشر اغل

جدرايم

نت عتمل ت و يت دست

رم نت اجدتزه رسسدتي رشدور و يدت ديگدر
عتلي رتيدة حكومددتي ر

مقتمت

مديداد،

مسروالن و دسدت اندمررتران اجدراي حقدو
جزاي ند

الملدد ندت پ تمدمهتي دشدواري

رونرو نودنم.
ديمگته سنتي حقو

ن

الملد از جندگ

جهددتني دوم ندده ناددم دسددتخوت تغ

ددرا

چشمگ ري شم و جتي خود را نده ايد

نادر

داد ره در نتفت ستزنمة جتماه ن
فق

المللي

دولتهدت حضدور نمارندم ،نلكده نقد

افراد ،اقوام ،ستزمتنهتي درون د دولتي،
ستزمتنهتي غ ردولتي و شررتهت در تشدك د
.8

رك .نراي مثتل نه:

Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965 F.2d 699 (9th Cir. 1992); Nelson v. Saudi
Arabia. 507 U.S. 349 (1993); A1-Adsani v.Kuwait. 107 I.L.R. 536 (1996).
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مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

المللي نقشدي غ رقتندد انكدتر

جتماة ن

و

 حضددور فاددتل و مددرثر اشددخت5.اسددت

و

دراودا
دحنة مد
دور در صد
دتزمتنهتي مزند
سد

قتندد

حقدو

المللي و رسد

گفتگوهتي ن

 چون حق فدرد،توجهي در نرخي از زم نههت
 گددواه مقيول ددت،نددراي شددكنجه نشددمن
ددرز فكددر در جتماددة

روزافددزون ايدد
1.است

الملدد پدت را
نتور

ن

المللي

ن

ديمگته جميم حقو

ن ز فراتر گراشته و نر اي

از اي

: نراي مثتل نه.رك

.5

Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, 1949 I.C.J. (April 11)
(recognizing the international legal personality of the United Nations); U.N Secretary General,
The Charter and Judgment of the Nuremberg Tribunal: History and Analysis, U.N Doc. A/CN.
4/5 (1949) (describing the Charter’s imposition of international legal responsibility on
individuals).

ه در قبانتمدة
اصدول منمرج در حكم دادگدته نورنيرگ ناما
) مدورد9194( A/64/Add.1 مجمع عمومي ستزمتن ملد متحم سنم
 ندراي نحدث درندترة نقد سدتزمتنهتي.تيي م قرار گرفت
.غ ردولتي در عرصههتي حقو نشر جهتني رك
Christine Chinkin, Human Rights and the Politics of Representation: Is There a Rule for
International Law?, in The Rule of Law in International Politics 131 (Michael Byers ed., 2000).

. رك،در ارتيتط نت حق شكنجه نشمن

.8

International Covenant on Civil and Political Rights. Dec. 16, 1966, art. 7; Declaration on the
Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment, G. A. Res. 3452, U.N. GAOR, 30th Sess., U.N. Doc.
A/RES? 3452 (1975); Filartiga v. Penai Irala, 630 F. 2d 876 (2d Cir. 1980) ; Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, U.N. GAOR, Supp.
No.51, at 197, U.N. Doc. A/139/51 (1984) (entered into force June 26, 1987), reprinted in 23
I.L.M. 102 (1984); see also Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law
(2d ed. 1999).
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معجوني از حقوق و

است ره افراد ميتوانندم حقدو

نن دتدي

خود را حتي عل ه دولتهت و مقتمت

رشوري

نه اجرا گرارنم.
ايدد

فكددر انتددما در دادگتههددتي

دمف محترمدة
نورنيرگ و تور دو رده ندت هد
مجرمتن جنگي پس از جنگ جهتني دوم تيس س
ه
شمه نود ،نه روشني پريرفته شم 92.اخ را
ن ز اي

اصد رده هد

ردس از تاق د

در

قيددتل جددرايم پريرفتدده شددمه در حقددو
دوان
ده قد
دت ،ند
دون ن سد
دد مصد
الملد

ند

تصم مت

ديوانهتي ر فري ن

المللي نراي

يوگسددالوي سددتنق و روانددما راه
افزون نر اي  ،در ژو
نددت تصددوي
ن

و

دت99.
يتفد

ه  922 ،9115رشور

استسددنتمة دادگددته ر فددري

المللي در رم ره صدالح ت رسد مگي نده

جرايم جنگي و جرايم عل ه نشريت از جمله
 .19رك .استسنتمة ديدوان نادتمي ن المللدي 5 ،آگوسدت
ه در قبانتمدة مجمدع
 9141مواد  5د . 9اي استسنتمه ناما
عمومي ستزمتن ملد متحم سنم ( A/64/Add.1 )9194تيي م شم.
 .11رك.
Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, U.N.S.C. Res. 827,
U.N. SCOR, 48th Sess., 3217th mtg., at art. 5, U.N. Doc. S/RES/827 (1993), amended by
;)U.N.S.C. Res. 1166, U.N. SCOR, 53rd Sess., 3878th mtg., U.N. Doc. S/RES/1166 (1998
Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, U.N.S.C. Res. 955, U.N. SCOR, 49th
Sess., 3453th mtg., at art. 3, U.N. Doc. S/RES/955 (1994); see also Prosecutor v. Milosevic, No.
IT-99-37iI (Int’l Crim. Trib.\Former Yugo., Trial Chamber, May 24, 1999); Prosecutor v.
Kambanda, No. ICTR 97-23-5 (Int’l Crim. Trib. Rwanda, Sept. 4. 1998).
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نزههتي ارتكتني در زمتن صلح را

دارد92،

نر عمم مصون ت و قتند پ گرد نودن رسستي
رشورهت در صدور
حقو

ن

ارتكدته جدرايم موضدوع

الملد تير م

ننتنراي

مقوال

نهتدنم97.

حقدو

نشدر و حقدو

جزاي ن الملد نه دچتر رميود پشتوانه و
ه موضدوعتتي
ممارك متهوي است و نه استسدت
جميم نه شمتر مديروندم .اعالم دة جهدتني
حقو

نشدر رده تصدوي

نرميگددردد ضددم
دولتهت و مقتمت
ند

آن نده سدتل 9145

نرشددمردن تكددتل في ردده
حقدو

دولتي نده موجد

دمه
ده عهد
دراد ند
در افد
دد در نراند
الملد

دارنم ،نه ممنوع ت شكنجه تصريح ردرده و
.12

رك.

Herman A.M. von Hebel, Reflections on the International Criminal Court: Essays in Honour of
Adrian Bos (1999); Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International
Criminal Court (1999); Roy S. Lee, The International Criminal Court: The Making of the Rome
Statute (1999).

 .13رك .استسنتمة دادگته ر فري ن المللي ،سنم ستزمتن
ملد متحم ،متدة ( 23از ايد نده نادم «استسدنتمه رم»)
مدتدههدتي  23و  15ايد استسدنتمه
گفتني است رده ند
تنتقضي نه چشم ميخورد .در حتليره در متدة  23استسنتمه
آممه است ره ه رس ،حتي ر س رشور ،نزد اي دادگته از
مصون ت نرخدوردار ن سدت ،مدتدة  15اشداتر مديدارد رده
تحويد متهم نه دادگته مستلزم نقدض
چنتننه اجراي تكل
تاهماتي نتشم ره دولت در چترچوه حقو ن الملد درخصو
مصون ت دولت و يت ديپلمتت ك پريرفته است ،ايد تكل د
ستق ميگردد.

معجوني از حقوق و

...
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همتن عنوان مجرمتندهاي اسدت رده در
وارده نه پ نوشده ديدمه

اي

سرلوحة اتهتمت

 ولي گفتني است ره نه در اعالم دة.ميشود
نشدري

يتد شمه و نه در عهمنتمههتي حقو

گونده

 هد،رسد م

دي
المللد
الملدد

درد ند
دراي پ گد
دتري ند
دتز و رد
سد
ند

متهمتن نه جرايم موضوع حقو

و تدت سدتلهتي
جدزاي

ره در پي آن نه تصوي

94،ندود

ن ني نگرديدمه

پ

اخ ر تنهت چشم ام م در عرصة حقو

دادگتهددهتي داخلدي
در نرخدددي از

الملد نه هم دد

91.ددود
ند

ن

دوختدددده شدددمه

 اليته سدتز و رترهدتي نتلنسديه مدرثري در پدترهاي.14
عهمنتمههت از جمله
The Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. OPI/598
(Mar. 1976), the European Court of Human Rights and the Inter-American Commission and
Court of Human Rights. See generally A.H. Robertson & J.G. Merrills, Human Rights in the
World (4th ed. 1996).

 ولي اي ستز و رترهت فقد نده درح شدكتيت.وجود دارد
عل ه دولتهت مرتي نوده و پ گرد ر فري اشخت حق قي را
 چده از، رترنرد اي ستز و رترهت، وانگهي.درنر نميگ رد
لحتظ جغراف تيي و چه از ح ث خودداري نس تري از رشورهت
. دچتر محموديت است،از تصوي عهمنتمة مرسس آنهت
. رك.18
The 1949 Geneva Conventions on the Laws of War: Convention (I) for the Amelioration of the
Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, opened for signature Aug. 12,
1949, 6 U.S.T. 3114, 75 U.N.T.S. 31; Convention (II) for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, opened for signature Aug.
12, 1949, 6 U.S.T. 3217, 75 U.N.T.S. 85; Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners
of War, opened for signature Aug. 12, 1949, 6 U.S.T. 3316, 75 U.N.T.S. 135; Convention (IV)
Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, opened for signature Aug. 12,

 شمارة بيست و پنجم/ مجلة حقوقي



88

دود رده در
نشر آمدمه ند
،استسي افدراد
المللي پ دما
محدترم

عهمنتمههتي حقو

تجتوز نه نرخي حقو

صور

 صالح تي ن،دادگتههتي ملي

ميرننم و صدالح ت جهتنشدمول ايد

دم پدترهاي از جدرايم نده
نسيت نه دست رد
الملد عرفي

ن

عنوان اصلي از اصول حقو

 نسد تري از،م دتن
المللدي را

در ايد

اجرايي ند

99.ميشم

تلقي

رشورهت اخت ترا

در ناتمهتي حقوقي داخلي خدود نده اجدرا
گراشتهاندم رده از آن م دتن ميتدوان از
اقمام انگل س در گنجدتنمن جرم شكنجه در
 خود ندتم9155 قتنون عدمالت ر فري مصوه
 ستنقه نشدتن مديدهدم رده،مارلك

93.نرد

ن شتر دادگتههتي ملدي از اع متل صدالح ت
1949, 6 U.S.T. 3516, U.N.T.S. 287. For further examples, see the Supplementary Convention on
the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, Sept.
7, 1956, 18 U.S.T. 3201, 266 U.N.T.S. 3; Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide, Dec. 9, 1948; 78 U.N.T.S. 277; Convention against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treament or Punishment, U.N. GAOR, Supp. No.51, at 197, U.N. Doc.
A/139/51 (1984) (entered into force June 26, 1987), reprinted in 23 I.L.M. 102 (1984);
International Convention Against the Taking of Hostages, opened for signature Doc. 17, 1979,
1316 U.N.T.S 205.

.رك

.18

Attorney General of Israel v. Eichmann, 36 I.L.R. 18 (Jm D.C. 1961), aff’d, 36 I.L.R. 227 (Isr. S.
Ct. 1962); Rodley, supra note 11; Ratner & Abrams, supra note 6.

: ن ز،9155  قتنون عمالت ر فري.رك

.18

Fiona Mckay, Universal Jurisdiction in Europe (June 30, 1999) (writing on behalf of Redress, a
charity “seeking reparation for torture survivors”).
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معجوني از حقوق و

ر فري جهتني در غ ر از مورد جرايم جنگي
ارتكتني در
داشتهانم95

ول جنگ جهدتني دوم ،اردراه
و از اي

روسدت رده در عمدد

شتهميم شمتر زيتدي از قرنتن تن جرايم و
تخلفت

جمي حقو

نشر در نرانر رفتترهتي

ظتلمتنه ديكتتتورهتي ناتمي و سرسپردگتن
آنهت چ زي جز مشدتي شداتر و حمتيدتهدتي
آنكي عتيمشتن نشمه است .نراي ندي م لدي
دادگتههتي ملي نه رترنرد صدالح ت ر فدري
دمي رردر شدمه اسدت .يكدي
جهتني داليد چند
ه
اي رده قضدت دادگتههدتي داخلدي عمومدت
ا العت

عم قي از حقو

الملد نمارندم

ن

و لرا چنمان متيد ن ستنم رده در هنگدتم
انشتء رأي نه اصول حقو

ن

الملد تك ده

رننم .نه ويژه اي ره در ن مده دوم قدرن
ن ستم ،ناتمهتي حقوقي ن
در حوزة حقدو

المللي ندتالخص

نشدر و مقولدة مصدون ت و

 .15دادگتههتي نرخي از رشورهتي اروپتي قترهاي اعمدتل
صالح ت ر فري جهتني را در ارتيدتط ندت جرايمدي رده نده
تتزگي ،نراي مثتل در خالل منتقشت مسلحتنه در يوگسدالوي
ستنق ارتكته يتفته است ،آغتز رردهانم :رك.
)Fiona McKay, Universl Jurisdiction in Europe (June 30, 1999

پس از نرگدزاري دادگدته پ نوشده ،در اوايدد سدتل 2222
رشدور
دادگتهي در سنگتل عل ه «حس هتنره» ر س پ شد
افريقتيي چتد نه اتهتم شكنجه ر فرخواست صتدر ررد .رك.
An African Pinochet, N.Y. Times, Feb. 11, 2000, at A30.
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امت تزا

سدنتي دولتهدت و رسسدتي آنهدت

دستخوت دگرگونيهتي شگرفي شدمه اسدت رده
آگتهي از همة آنهت را نميتوان از قتضدي
داخلددي انتاددتر داشددت .در ايدد
س تسدددتمماران و مقتمدددت
پرشورتري

دولتدددي از

رفماران مفته م سنتي حترم ت

نودهانم و آننه را ره توسد
ن

حقوقدمانتن

المللي نه عنوان رترنرد مشروع قواعم

جتافتتدة حقو
موه

م ددتن،

ن

الملد خوانمه ميشدود،

و نرخور نمه مديدانندم .در نت جده

دولتهت ،و شتيم قضت

در هنگتم رويترويي

نت اي گونه موارد دو مالحاه و مصدلحت را
ددم و
ددنجنم و فوايد
دديسد
ددميگر مد
ددت يكد
ند
دستتوردهتي محتمد نه اجرا گراشت
جزاي ن

الملد در پروندمهاي خدت

حقدو
را در

يك رفه و هزينههتي مسلمي را رده اتخدتر
چن

موضاي ممك

است نراي جنتح ننميهتي

س تسي ،امن ت ملي و نتزرگتني رشدور نده
نتر آورد ،در رفة ديگر ترازو قرار داده
و آنهت را سيك و سنگ

ميرننم.

در پرونمة پ نوشه همه اي

ميتحث يك

جت و نت هم مبرح نود ،نه دوري رده ثقدد
اي

پرونمه قمر

تخ د و استنيتط ن

معجوني از حقوق و

...

از
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ن ست قتضي داخلي را ره نه متخصدص حقدو
ن

الملد نودنم و نه آن انمازه جوان ره

ميتحث جميم حقو

ن

الملد و سد ر تحدول

دنتي آن را در دورة تحصد د
دمگتههتي سد
ديد
خود در دانشكمة حقو

خوانمه نتشنم ،تحت

تيث ر خود قرار داد .از اي
اي

گرشته،

در

پرونمه موضوعتتي نت نتر نس تر حستس

س تسي در ارتيتط نت روان
اروپتيي و مستامرا

پ ش

قدمرتهتي

ن

آنهت و درستي

مماخله در امور داخلي رشدورهتي در حدتل
دردم سدتالر
گرار از حكومت خودرتمه نده مد
مبرح نود .نت توجه نه تغ

را

اخ در در

درور هت و
ده ضد
دت رد
دي دن د
دتي س تسد
جغراف د
ن تزهتي رم خبرتري را نسيت نه آننه رده
دم،
ده ميرند
دت ،ديكتد
دود داشد
دته وجد
در گرشد
پرونمه پ نوشه منبقي ندودن
اقمامت

نتزنگري در

متخره در دوران جنگ سدرد عل ده

رمون سم را نه زير سرال مينرد .دست آخر
اي

ره در تحل د اي

پرونمه نميتوان از

عتمددد نسدد تر مهددم رواندد

اقتصددتدي و

سرمتيهگراري شررتهتي انگل سي در ش لي و
نتزار پرجترنة ش لي ندراي صدنات اسدلحه
ستزي انگل س ره نت

199

درح دعدواي پ نوشده
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ه درمارض خبر قرار گرفته نود ،غفلت
شميما
ررد و آن را نتديمه گرفت.
از اي
از دو نام
ه
نام عممتت

رو رس مگي نه پرونمه پ نوشه
رتماله مرتي نه يكدميگر ،يكدي
ه
حقدوقي و ديگدري نادم عمدمتت

س تسي ،ويژگي و حستس ت داشت .نخست ايد
ره در اي
از ن

پرونمه ،قتضي نتگزير نود تدت

دو

درز فكدر ندتهمگون در نادتم

حقوقي ن

المللي يكي را نرگزينم .در يك

سو ،حقو

الملد ره نه قرار داشت رده

ن

يق آن ر

س دولت ،فاتل متيشدتء ندود و

ميتوانست هر ور رده دلخدواه اوسدت حكدم
دد مصدون ت
رانم و تت زندمه اسدت نده اصد
قضتيي استنتد رنم .و در سوي ديگر ،حقو
ن

الملد ماتصر و نوي

ره نراي ر

عرض انمام ميررد

س دولت در نراندر شدكتيت

دعتوي مبروحده توسد

و

قرنتن دتن نيگندته
مصدددون تي

جنتيدددت و جدددرايم سدددنگ
ه در پرونمهاي ندت چند
نميشنتخت .ثتن ت
نتر سنگ

س تسي و نتزتته گسترده جهتني

ره نتنمنتزيهت و مصدلحتهدتي س تسدي نده
آزادي پ نوشدده حكددم مدديداد ،اقتددمار
دولتمردان و استقالل نار قضدت

معجوني از حقوق و

انگل سدي

...
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دري
دالح ت ر فد
درا درآوردن صد
ده اجد
دراي ند
ند
جهتني خود نه چتل

رش مه شم .نراي آشنت

شمن ندت دو روي سدكة پروندمة پ نوشده و
درهم تن مگي حقو
درك اي

و س تست در آن و ن دز

دت رده قواعدم و نهتدهدتي
واقا د

حقوقي چگونه موضعگ ريهدتي دولتمدردان و
انگل سدي را در ايد

قضت

پروندمه تحدت

تيث ر خود قرار داد ،متجراي نتزداشدت و
تحوال

حقوقي نامي پرونمة پ نوشه را نده

ترت

تتريخ نت هم مرور ميرن م.

 3ـ بازداشت
خشت اول ننتي رس مگي هتي حقدوقي در
پرونمة پ نوشه را يك قتضي اسپتن تيي نه
نتم گترزون گراشت .او در خدالل تحق قدت
خددود درنددترة جددرايم دسددتهجت

ناددتمي

آرژانت ني عل ه شهرونمان اسدپتن تيي در
فتصلة زمتني ن

ستلهتي  9139تدت ،9157

پرونمهاي در مورد آگوستو پ نوشده ر د س
جمهددور وقددت شدد لي تنادد م رددرده نددود.
نررس هتي گستردة وي پرده از روي اسدنتد
و ممارري نرميداشت ره ندت تو
اسم رمز «عمل ت

192

دهاي ندت

روندمور» )(Operation Condor

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

در ارتيتط نود .در ايد
هتي آرژانت

دت  ،رژيدم
عمل د

و ش لي در زم نه شنتستيي،

رديتني ،شكنجه و حدرف مختلفدتن خدود در
داخد و خترج از اي

دت يكدميگر
رشورهت ند

همكتري داشدتنم .پدس از ا دالع از حضدور
پ نوشدده در لنددمن از

ريددق رسددتنههددتي

گروهي ،گترزون نت اسدتنتد نده تحق قدت
ستنق خود ،قرار نتزداشت پل س ن

الملدد

(«اينترپول») را نراي پل س مررزي لندمن
فكس ررد و اي

نتر نرخالف مامول ره امور

نت تيخ ر صور

ميگ رد و دست اندمررتران

آن قمر اي

پت و آن پت ميرننم تدت مدر

از قفس نپرد ،همه چ ز نده سدرعت انجدتم
گرفت91.

 .18نمونة اخ ر اي وضع در مورد شخصي نده ندتم رندراد
رتل س  Konrad Kalejsاتفت افتتد .اتهدتم وي رشدتتر هدزاران
يهودي در التويت در ول جنگ جهتني دوم نود .او رده هدم
اينك شهرونم استرال تست ،پس از اخراج از ايتال متحدمه
و رتنتدا وارد ختك نريتتن ت ميشود .مقتمت انگل سي پس
از آگتهي از حضور وي در ختك اي رشور ،تحق قت خود را
در مورد اتهتمت وي آغدتز رردندم ولدي در اثندتي ايد
تحق قت نود ره رتل س از انگل س گريخت .رك.
Vikram Dodd, War Crime Suspect Flies to Australia: Straw Admits Kalejs Should not Have
Been Allowed into Britain, Guardian (London), Jan. 7, 2000 WL 2701581.

از اي نراي نتزداشت خود پ نوشه هدم دوندتر فرصدت
پ
دتر در همد
دتر در هلندم و يدك ند
دست داده نود ،يدك ند
انگل س ،ولي در هدر دو ندتر پ نوشده قيدد از ايد رده

معجوني از حقوق و
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نتگفته نمتندم رده تصدوي
اروپتيي استرداد  9113توس
اسپتن ت و انگل س در اي
نود22.

رترستز

اي

متجرا نه غتيت

رس مه است ،نادتم

قضتيي رترآممي را ندراي انتقدتل

متهمتن در ن
پ

هر دو رشدور

عهمنتمه ره نت حمتيت

شوراي اروپت نه تصوي
ماتضم

عهمنتمدة

رشورهتي مختلد

اروپدتيي

ن ني ررده است .ولي قبع نار از ايد

نستر قتنوني مستعم ،از حق نيتيدم گرشدت
ره همكدتري اسدتثنتيي و مدرثر رشدورهتي
و ملدزم نكدردن رشدورهتي متقتضدي

ريرن

استرداد نه ارا ة ادلة قوي و محمول ندر
صحت عل ده مدتهم در همدتن انتدماي راه،
نزرگتري
پرونمه

نترقة ام م نراي موفق دت ايد

نود29.

دمن نده محدض دريتفدت
پل س مررزي لند
قرار نتزداشت اينترپول از اسدپتن ت ،در
همتن ستعت

آخر ش

جماه  99ارتيدر 9115

مقتمت قضدتيي اقدمامي در مدورد نتزداشدت او نده عمدد
آورنم ،فرار را نر قرار ترج ح داده نود.
 .29اسپتن ت در  9152و انگل س در  9119اي رنوانسد ون
را تصوي رردهانم.
 .21در مورد حقو استرداد رك.
Geoff Gilbert, Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other
Mechanisms (1998); M. Cherif Bassionni, International Extradition: United States Law and
Practice (3d. ed. 1996).

194

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

از قتضي محلي ،ن كوالس اوانس )(Nicholas Evans

 ،تقتضتي صمور قرار

ررد22

و او هم نمون

دفعالوقت قرار مقتضي صتدر و پل س هم نت
دتفتده از ايد
اسد
همتن جماه ش

ده را در
درار ،پ نوشد
قد

نتزداشت

نمود27.

در هفتههت و متههتي نام از نتزداشت
پ نوشه ،سه رشور ديگر ن ز نه متقتضد تن
اسددترداد پ وسددتنم :سددويس ،نلژيددك و
فرانسه .دريتفت اي
نر اي

تقتضتهت خدود گدواه

نود ره اولا :دعواي مبروحه عل ده

پ نوشه دعواي محكم و محكمهپسنمي است ،و
ثانيا :جرايم انتستني نه پ نوشه جدرايم
پ

ن ني شمه در حقو

ند

الملدد اسدت و

قتضي گدترزون در صدمور قدرار نتزداشدت،
خودسرانه و نرخالف منبق عمد نكرده اسدت.
دو رنوانسد ون
 .22اي همتن روشي اسدت رده رشدورهتي عضد
اروپتيي استرداد مامواله نه آن عمد ميرننم.
 .23شتياتتي وجود دارد ره پل س مررزي لنمن قيد از دست
زدن نه هرگونه اقمام عل ه پ نوشه نخست نت وزار خترجه
ه حقوقمان جواني ره عهدمه
انگل س مشور ررده است .ظتهرا
دار رش ك وزار خترجه در آن ستعت نوده نه پلد س گفتده
است ره پ نوشه از مصون ت ديپلمتت ك نرخدوردار ن سدت و
پل س هم اي نار را نه قتضي اوانس منتقد ررده است .در
ه مشدتورحقوقي وزار خترجده در خدترج از
آن زمتن ظدتهرا
رشور نوده است .هرچنم نار اي حقوقمان جدوان در پتسدخ
نه استاالم پل س مررزي لنمن صح ح نوده ره پ نوشه فتقدم
مصون ت ديپلمتت ك است ،ولي وي در ن تن اي نار موضدوع
مصون ت دولت را نتديمه گرفته نود.
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در متجراي استرداد پ نوشه ،فضد تقمم را
نتيم نه هم
وارن

نر

قتضي اسپتن تيي داد ره نت

آستيي ره نه حضور پ نوشده در

لنددمن نشددتن داد ايدد

فرصددت را نددراي

همتتيتن خود در سويس ،نلژيدك و فرانسده
فراهم ستخت تت نت او در تقتضتي استرداد
پ نوشه همنوايي رننم.
 4ـ دادگاه عالي
دي از
دم گروهد
دت رد
دت دسد
ده (و يد
پ نوشد
دم تد
دتخمام چند
دت اسد
دتن ) ند
هواخواهد
سرشنتستري
اي

از

ورالي ممافع جنتيي لنمن ،نده

نتزداشت وارن

سريع نشتن

دادندم24.

ورالي پ نوشه ني درنگ نت ثيت اليحدهاي از
ه قدرار
دادگته عتلي تقتضت رردنم ره فورا
نتزداشددت را فددك و او را آزاد سددتزد.
ايشتن همنن

نت

رح اي

دت رده جدك
ادعد

استرا ) ، (Jack Strawوزير رشور انگل س ،ندت
صتدر نكردن دستور آزادي پ نوشه اقدمامي
 .24حرفة ورتلت در انگل س س ستمي دو پتيده دارد و نده
دو نخ «سول س تر»هت و «نريسدتر»هدت تقسد م مديگدردد.
پ نوشه سول س ترهتي دفتر حقوقي  Kingsley Napelyرا اسدتخمام
ررد و آنهت نه نونة خدود نريسدترهتي دارالوردتلدة Clive
 Nicholls, Q. C. and Clare Montgomery, Q.C.را ندراي حضدور در دادگدته
و رح استماللهت و ممافات شفتهي نرگزيمنم.
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غ رقتنوني انجتم داده اسدت ،از دادگدته
خواستنم ره اجتزة تجميمنار قضتيي صدتدر
رنم .ه ي

مستشتران ايد

دادگدته مرر

نود از سه قتضي نه ريتست لدرد ن نگهدتم
) (Lord Chief Justice Binghamرددده از قضدددت در
رترنتمة حرفهاي وي ورتلت از چنمي

دولت

خترجي در دعتوي مصون ت دولت ن ز نه چشم
دتتي
در ،قضد
دي ديگد
دي دو قتضد
دورد .ولد
ديخد
مد
از ايد
ه جوان نودنم ره تدت پد
تقرييت
گونه تمتسي نت موضوعت

ه
حقو

ن

و پروندمههتي

الملد نماشتنم.

دادگته قرار  99ارتير را نده لحدتظ
فقمان «عنوان ر فري مشتنه» )(Double Criminality

نقض و استمالل ررد ره جرايم منتسيه نده
دهرونمان شد لي در
دد شد
دي قتد
ده ياند
پ نوشد
وضا ت مشتنه ياني قتد اتيتع انگل سي در
خترج از رشور ندراي دادگتههدتي انگلد س
صالح ت ايجتد نميرنم .توض ح ايد

رده در

قتنون استرداد مجرمدتن انگلد س تقتضدتي
استرداد وقتي مورد قيول واقع ميشود رده
عمد ارتكتني
مستلزم مجتزا

يدق قدوان

انگلد س ن

ز

نتشم .ديري نگرشت رده در

پتسخ نه تقتضتي نامي قتضي گترزون ،قرار
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ديگري ن ز در اي
ندتر مهمتدري

اي

ارتيتط صتدر شم .ولدي
اتهدتم ميندتي صدمور

قرار ،اتهتم شكنجه ندود .تغ

در عندوان

اتهتمي از قتد نه شدكنجه از ايد
مهم نود رده انگلد س ندت تصدوي

لحدتظ
قدتنون

عمالت ر فري در ستل  9155صدالح ت ر فدري
جهتني نراي رس مگي نه جرم شدكنجه را در
خود نهرسم ت شنتخته نود .هرچ نم

قوان

ورالي ممافع پ نوشه استمالل ميرردندم

ره

دادگتههتي انگل س نراي رس مگي نده جدرم
شكنجه رده قيدد از الزماالجدرا شدمن ايد
قتنون در خترج از مرزهتي انگل س ارتكته
يتفتدده اسددت صددالح ت نمارنددم ،قضددت
رس مگيرننمه حكم دادنم ره از لحتظ قتند
مجتزا

نودن عمد ارتكتني زمدتن ارتكدته

جرايم انتستني منتط اعتيتر نيوده نل كه
دتريخ
دترداد ،تد
دتي اسد
دول تقتضد
دتريخ وصد
تد
رننمه است.

تا

نت ايد

وصد

حكدم صدتدره نرميندتي

شكنجه ن ز فتقم جنية قبا دت ندود و نده
رغم وجود عنوان ر فدري مشدتنه در حقدو
انگل س ،قضت

قرار دوم را نقض و استمالل

رردنم ره پ نوشه نه عندوان ر د س سدتنق
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رشددور حددق دارد تددت در نرانددر صددالح ت
دادگتههتي انگل سي از همتن مصون ت سنتي
مبلق نهرهمنم نتشم .در صدمور ايد
دت
قضد

حكدم

دون ت
دمي در رد مصد
دتماللهتي رل د
اسد

قضتيي پ نوشه را استمتع نكردنم .گفت ني
است ره تت اي

مرحله ،عفو ند

ديگر ستزمتنهتي ن

الملدد و

المللي مدمافع حقدو

نشر هنوز درصمد ورود نه دعوي نرن تمدمه
نودنم .نمتينمة دادستتني رد ره از

درف

اسپتن ت عمد ميررد ،حقوقدماني نده ندتم
ندتظر

آلون جونز ) (Allun Jonesرترشنتس حقو

نه استرداد مجرمتن ندود رده ندت مسدت د
ه هد گونده
مرنوط نه مصون ت دولت تقرييت
آشنتيي نماشت .تنهدت
پرونمه نر استمالال

ده در ايد
رفدي رد

ه
نس تر قدوي (و نادما

در مجلس لردهت قت ع) عل ه مصون ت احت ه
مناور

داشت ،وزير رشور نود ره نراي اي

در آرتددور واتددز ) ، (Sir Arthur Waltsمشددتور
سد
حقوقي ستنق وزار

خترجه و نويسنمة تنهت

رستلة چتپ شمه درنددتره مصدون ت رسسدتي
دولتهت را نه خممت گرفته
.28

نود21.

نت اي

رك.

Sir Arthur Walts, The Legal Position in International Law of Heads of States, Heads of
Governments and Froeign Ministers, 247 Recueil des Cours 1994-III.
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حتل ،در حستستري

لحادة پروندمه ،ج

مز

ترندر ) ، (James Turnerور دد دعدتوي رده نده
نمتينمگي از

رف وزار

رشور در دادگدته

حضور داشت ،نه پت ختست و خبته نه قضدت
گفت ره وزير رشور متيد نه موضعگ دري در
قض ة مصون ت پ نوشه ن ست .اگر هم تصدور
رن م ره تت آن لحاه دادگته نادر ديگدري
داشت ،نت شن من اي

جمله ه

راهدي جدز

دراي
صمور حكم نه نفدع پ نوشده ند

ندتقي

نمتنم.
در اي

فتصله ،عفو ن

دو
دمافع حقد
دتزمتنهتي مد
سد

الملد و ديگر
دتن
در از «جد
نشد

موريس» ) (John Morrisدادستتن رد انگلستتن و
ولز خواستنم تت اجدتزه دهدم نده عندوان
شتري خصوصي در انگل س

دوي رنندم.
رح دعد

( يق مدواد ندتظر نده شدكنجه در قدتنون
عمالت ر فري انگل س اخر چند
رح دعوي شتري خصوصي الزم

نراي

اجدتزهاي
اسدت)29.

ولي وي نت ن دتن نگران هدت و ترديدمهتي
خود در مورد مصون ت و شدمول قدتنون نده
.28

رك.

Jamie Wilson & Amelia Gentleman, Pinochet Wins His High Court Battle; He May be
Responsible for 4,000 Deaths, But He Isn’t Going to be Put on Trial Here, Guardian (London),
& Oct. 29, 1998, available in 1998 WL 18674128; see also Criminal Justice Act of 1988, ch. 33,
135 (Eng.).
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جرايمي ره قيد از نتفر شمن ايد

قدتنون

ارتكته يتفتهاندم ،از دادن ايد

اجدتزه

زد23.

سرنتز

خددودداري دولددت انگلدد س از اتخددتر
موضاي در نته مصون ت و امتنتع اي
دتخت
دراهم سد
از فد

دتن تاق د
امكد

دولت

دي
خصوصد

پ نوشه ،نت موضع رسمي دولدت انگلد س در
ه نتستزگتر نود.
مراررا ن المللي شميما
هم

سه مته پ

نود ره دولت انگل س در

جريددتن رنفددرانس رم ندده مناددور تشددك د
دادگته ر فري دا مي ن

المللدي خدود را

متاهم ستخته نود رده اجدتزه نمهدم حتدي
رسستي فالي رشورهت در نرانر دادگتههدتي
المللي نه چن

مصدون تي

داخلي و يت ن

متوسد شونم .نجتست ره در هم

جت گفتده

شود ره هر چنم انگلد س نقشدي رل دمي در
مراررا
ن

مرنوط نه استسنتمة ديوان ر فري

المللي ايفت ررده است ،ولي اي

نقد

زمتني رتمد و اثرگرار ميشدود رده دولدت
انگل س قيد از تصوي
.28

ايد

استسدنتمه در

رك.

Geoffrey Bindman, False Immunity: Whatever Hoffmann did Wrong, it is Absurd to Say
Pinochet has Diplomatic Privileges; We Should Still Proceed Against Him in the New Year,
Guardian (London), Dec. 29, 1998, available in 1998 WL 24896659.
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قوان

دتزه نمهدم
خود نتزنگري رنم و اجد

رسستي رشدورهت ،اعدم از رسسدتي فالدي و
ده ارتكدته
ستنق دولتهت مثد پ نوشه ره ند
يكي از جرايم موضوع حقو

ند

الملدد در

ماتن اتهتم قرار گرفتهانم ،نت توسد نده
ايراد مصون ت از چنگتل عمالت در محدترم
ددر،
ددويي ديگد
ددم .از سد
دد س نگريزند
انگلد
دالح ت ند
دراي صد
دنتمة رم ند
استسد

دي
المللد

صالح تي «تكم لي» قت د شمه است .حس

اي

ديمگته ،رترنرد صالح ت ر فري جهتني توس
دادگتههتي داخلدي رمتردتن اندزار اصدلي
اجراي حقو

جزاي ن

الملد محسوه ميشدود

و دادگددته ر فددري ندد

المللددي فقدد

در

پرونمههتي فو الاتده حستس و يت از نادر
داخلي مشكد آفري

قيول صالح ت ميرنم.

استنكتف وزير رشور از اتختر موضداي
شفتف درنترة مصون ت در دادگدته عدتلي و
مختلفت دادستتن رد نت نه جريتن افتدتدن
تاق

خصوصي عل ه پ نوشه ،نشدتن دهندمة

تمتيد دولت انگل س نه نتزگشت پ نوشه نه
ش لي نود .معالوص  ،در مت

ن تن ة رسمي

جك استرا تير م شدمه ندود رده حدد ايد
موضوع نه عهمة محترم انگل س اسدت و نده
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س تسددتمماران آن .نددي شددك در آن زمددتن
مشتوران حقوقي دولت اي

احتمتل را نا م

ميدانستنم ره دادگته عل ده پ نوشده رأي
دهم ،و لرا دولت انگل س نه ايد

نت جده

رس مه ندود رده ندراي جلدوگ ري از ورود
ضرنة س تسي نه دولدت تمدتم مسدرول تهتي
صمور حكمي را ره نراي نس تري از محتفدد
از جملدده اعضددتي عددتدي حددزه رددترگر
فو الادتده نتخوشدتينم ندود ،نده گدردن
قتنون و س ستم قضتيي انگل س ن ندمازد و
درواقع آنهت را سپر ندالي خدود رندم .از
اي

رو

ي اي نود ره ارجتع پروندمه نده

تقتضددتي قتضددي گددترزون اسددپتن تيي ندده
عتليتري
پژوهشي ،ه

مرجع قضتيي انگل س جهت رس مگي
گونه نگراندي و دغمغدهاي را

در دولت ايجتد نكنم.
 8ـ پينوشه ( :)1مصونيت دولت
مجلس لردهت هم عتليتري

مرجع قضتيي

و هددم مجلددس دوم در ناددتم قتنونگددراري
مالقدت مجلدس
 .در اي مقتله ،پ نوشه ( )9نده اولد
لردهتي انگل س نت پرونمة پ نوشه اشدتره دارد( .موضدوع
رس مگي :پژوه خواهي ورالي پ نوشه نسيت نه حكدم صدتدره
از دادگته عتلي).
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انگل س نه شمتر ميرود .ولي نراي رس مگي
دوازده عضدو ايد

نه دعتوي پژوهشي فقد

مجلس در رم تدة پژوهشدهتي قضدتيي حضدور
دارنم .اي

لردهدت همدتن قضدت

حرفدهاي

هستنم ره در ن شدتر مدوارد ،از دادگدته
دتن ديدوان
پژوهشي نه مجلس لردهت ،يت همد
رشور انگل س ،راه يتفتهانم .از ايد

رو

شتيم تصور شود ره مرجع رسد مگي پژوهشدي
در سرنوشددت ايدد

پرونددمه اثددر چنددماني
دت و وجدود
ور ن سد

نماشته است .ولي اي

چهتر عتمد ،رسد مگي اسدت نتفي نده ا ي
دعددوي در ديددوان رشددور انگلدد س را از
رس مگيهتي پژوهشدي در دادگتههدتي عدتدي
متمتيز ميستخت .اي

چهدتر عتمدد عيدتر

نودنم از )9( :سدوانق شخصدي قضدت
حضور مشتور متخصص در حقو
ول مدم

اختصدت

ن

()2

الملد ()7

يتفتده ندراي اسدتمتع

دت
ده و تيل غد
دمه و ( )4توجد
پروند

نسد تر

زيتد رستنههتي گروهي.
پرونددددمة پ نوشدددده از آنگوندددده
پرونمههتيي نود ره جتماة حقوقي انگلد س
دي قيدد از
ده زودتدر و حتد
درصمد نود هرچد
دوان رشدور نده آن ف صدله
ورود آن نه ديد
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نخشددم .دل ددد آن ن ددز روشدد

اسددت .در

اي گونه پرونمههت شخصي نمون محترمده در
نتزداشت نه سرميُ
ُد .پروندمههتي مرندوط
نر
نه اسدترداد مجرمدتن مامدواله از دادگدته
ه نده ديدوان رشدور ارجدتع
عتلي مسدتق مت
دد
ددي در ايد
ددته پژوهشد
ددردد و دادگد
ميگد
پرونمههت دور زده ميشود .از سويي ديگر،
شخص پ نوشه نه تنهت زنمانيِ نمون محترمه
نود نلكه رسي نود ره دادگته عتلي ندراي
او مصون ت قضتيي شدنتخته و نتزداشدت او
در داخد و يدت خدترج از انگلد س جدتر و
جنجتل نزرگ س تسي در پي داشت .در نرانر
و فشدتر رسدتنههدتي

موج وسد ع تيل غدت

گروهي ،مجلس لردهت جلسه رس مگي نده يدك
پرونمة پنتهنمگي را ره در شرف آغتز نود
نه تيخ ر انماخت و نه جتي آن رس مگي نه
پرونمة پ نوشه را نه
دستور رتر خود قرار

الاتده در

ور فو

داد25.

در رسدد مگيهتي قضددتيي مجلددس لردهددت
چگونگي انتصته قضت

نه شا

رس مگيرننمه

دمة ماوقده در
 .25گفتني است ره جلسه رسد مگي نده پروند
فوريه  9111نرگزار شم و لدرد هدوفم نده نمتيندمگي از
ارثريت قضت رأي نسد تر نرجسدتهاي را نده نفدع يدك زن
پترستتني ره در صور استرداد نه پترستتن نه اتهتم زنت
سنگستر ميشم ،صتدر ررد.
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ن سدت ،و مامدواله

خ لي قتنونمنم و روشد

وري رده

شتهم نوعي خودگزيني هست م .نه

پرونمههتي مرندوط نده پنتهندمگتن توسد
جنتح متفتوتي از قضت

رس مگي ميشود رده

قضت

آن نت ترر
ترر
پرونمهاي مثاله تجتري فر
قضت

رس مگيرننمه نه
دارد .ننتنراي

ميمور ر س مگي نده دعدواي پ نوشده
از قضدت

مشتمد نودنم نر چنم تد

اصدالح

لدد تر ردده در م ددتن آنهددت دو تدد
آگتهتري
حقو

و نتتجرنهتري

ند

قضت

دد و حقدو
الملد

از

در ميتحدث

نشدر نده چشدم

ميخورد.
ر د س شدايه ،لدرد اسدل

)، (Lord Slynn

سرپرسددت شددوراي اجرايددي انجمدد
ن

حقددو

الملد و دادستتن ستنق دادگته اروپدت

نود .وي در م تن همكتران خود نه چهرهاي
رمتر محتفاه رتر شهر
دتل
مخد

داشدت رده نادرا

دو
دع حقد
ده نفد
دي ند
مهمد

دراد در
افد

پرونمههتي پنتهندمگي و اسدترداد نوشدته
است .قتضي ديگر لدرد هدوفم

)(Lord Hoffmann

افريقتيي يهودي تيتر نود ره نه انگلد س
مهتجر

ررده و قيدد از ورود نده ردتنون

ورال نده عضدويت ه ددي
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پ دوسته نود .هر چنم از
نرجستهتري

رفي لرد هوفم

عضو شاية رس مگيرننمه محسوه

ميشم ،ولي چگونگي موضعگ ري و رأي او در
دد
دت و قتند
درار داشد
دتم قد
دهاي از انهد
هتلد
پ

نشدر

ن ني نيود .او در مسدت د حقدو

افكتري مترقي داشدت ولدي در زم ندههدتي
ديگر از جمله تاترض قوان

محتفاه ردتر

نود .ولدي سدواي مشدره فكدري و فلسدفي،
مهمتري

مبليدي

نكته در مورد لرد هوفم

نود ره رمي نام ،از پرده ن رون افتتد و
آن ستنقة مميريت وي در واحم تحق قدت
آمدوزت عفدو ن
اي د

و

الملد نود .عضدو ديگددر

محكم دده ،ل ددرد است دد

)، (Lord Steyn

چهرهاي افريقتيياالصدد ندود رده همتنندم
همتتي خود لرد هوفم

نه خدت ر نتورهدتي

دتلم
دترهت و ماد
دة فشد
دود و تجرند
دي خد
س تسد
تيا ض نژادي در افريقتي جنوني ،جالي و
ررده ،نه عضويت ردتنون وردالي انگلد س و
سپس نه رسدو

دود .قتضدي
قضدت درآمدمه ند

چهددترم ،لددرد ن كددولس ) ، (Lord Nichollsنددت
همكتران ديگر خود از يدك جهدت مهدم رده
شتيم هم نر همه روش
و آن ايدد

نيود ،تفتو

داشدت

ردده وي نددرخالف آنهددت ردده از
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آرسفورد و يت رميريج فتر التحصد د شدمه
نودنم ،پ ش نة تحص لي ماموليتري داشت و
ممرك حقو

خود را از دانشدگته ل ورپدول

اخر ررده نود .قتضدي پدنجم ،لدرد لويدم
) ، (Lord Loydچهرة سرشنتس محتفاه رتري ندود
ره در دانشگتههتي ايتون و آرسدفورد درس
خوانمه و نه دل د پ ش نه تنهت قتضي يدي
دع پ نوشده
نود ره نه صدمور حكدم نده نفد
تمتيد آشكتر داشت.
علددياالصددول ،تا دد

ترر دد

اعضددتي

رس مگيرننمه نه پرونمههت ندت ارشدمتري
قتضي حتضر در محكمه اسدت .ولدي در عمدد
اي

رتر نه عهمة يكي از «منش تن» ميمور

خممت در رم ته پژوه هتي قضدتيي گراشدته
شمه است ره در صور

لزوم نت قضت

مختل

رايزني ميرنم .زمتني ره دعدواي پ نوشده
نه ديوان رشور انگل س آمم ،قتضي ارشدم،
لرد نراون د ويلك نسون )(Lord Browne-Wilkinson

نود .اي

ره او و يدت منشدي دادگدته در

مورد پ تممهتي احتمدتلي ارجدتع پروندمة
پ نوشه نه شاية رس مگيرننمه نه پروندمة
پنتهنمگي نررسي و تيمد رتفي رردهانم يت
ه ايشدتن
خ ر ،روشد ن سدت .شدتيم استسدت
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نررسي را الزم نميمه و يت اي

انجتم اي

ره نت سيك و سنگ
همننتن نه اي

پ تمدمهت

ردردن ايد

نت جه رسد مه نودندم رده

در
دي ند
دي ميند
دة قيلد
دتعي محكمد
دم م اجمد
تصد
ه مدورد
نرخورداري پ نوشه از مصون ت قبات
انرام قرار خواهم گرفت .در هر حتل لدرد
نراون د ويلك نسون ره تدرج ح داده ندود
قضت

در ترر

رس مگيرننمه نده پروندمه

پ نوشدده ( )9قددرار نماشددته نتشددم ،در
رس مگيهتي نامي نه اي

پرونمه رده تحدت

ريتست وي نرگزار شم انراز نگراني شدميم
امر حكتيدت از آن دارد رده در

ررد .اي

زمتن انتصته اعضدتي تشدك ددهندمة شدايه
حكمدي

اول ،رمتر رسي انتاتر صمور چند
را ميداد.
تفتو

در رسد مگي در ديدوان
مهم ديگد

رشور نت رس مگي در دادگته عدتلي ،حضدور
فاتل مشدتور متخصدص درحقدو

ند

الملدد

عمومي نود .دادستتني رد نت نهرهگ ري از
تجرنهاي ره از عدمم حضدور يدك حقوقدمان
ن

المللي در مرحلة قيلي رس

در ايدد

ررده نود،

مرحلدده ندده پروفسوررريسددتوفر

گددري وود ) (Christopher Greenwoodاز اسددتت م
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دانشكمة اقتصتد لنمن ميمدوريدت داد تدت
نددده نمتيندددمگي از جتندد

وي ميحدددث

مصون دت دولت را در دادگدته مبدرح رنم.
افدزون نر ايد  ،دادگدته ندت درخددواست
ددتزمتنهتي
ددتن و سد
دددالفي از قرنتن د
ا تد
نشر از جمله عفو ن

مدمافع حقدو

الملد

) ،(Amnesty Internationalنن تد پزشكي مراقيت از
قرنتن تن شدكنجه (Medical Foundation for the Care of

) Victims of Tortureو نن دتد دادخدواهي
) ، Trustنراي

(Redress

درح اسدتماللهتي شدفتهي خدود

دد آورد ،و پروفسدور يدتن
موافقت نده عمد
نرانلي ،استتد دانشدگته آرسدفورد و ندت
تجرنهتري

ور د در عرصة حقو

ن

عمومي ميموريت يتفدت تدت از جتند

الملدد
ايد

گروه ا تالفي در دادگدته حتضدر شدود .در
نت جه ،استماللهتي عل ه مصون ت نه روشني
و تفص د هرچه تمدتمتر در دادگدته مجدتل
يتفتنم21.

رح

حضور ور د متخصص در حقو
و

رح

ن

الملدد

وس اي از استمالال  ،نتعدث شدم

 .28ستزمتن ديمه نتن حقو نشر در تالت نود تت نده نحدو
مستقد از اي ا تالف وارد دعوي شدود ،ولدي فقد نده او
اجتزه داده شم ره استماللهتي رتيي خود را تقميم دادگته
رنم.
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تت جلست

استمتع در ديوان رشور انگلد س

از جلست

رسد مگي در دادگدته عدتلي نده

والنيتر شود .شتيم نتوان گفت رده

مرات

عتمد چهترم ياني حجم عج

و ردم سدتنقة

اخيتر و گزارشهتي منتشره توس

رستنههتي

گروهي در دعواي پ نوشه ،خدود عدتملي در
جهت ر

پ ما رردن جلسدت

شتيم قضت

اسدتمتع ندود.
والني

هم نمشتن نميآمم ره نت

رردن رس مگي ،پتيينمي و وسدواس خدود را
نه رعتيت عمالت و انصتف در اي
نه ر

پروندمه

جهتن تن نكشنم .توجه داشته نتش م

ده پروندمة پ نوشده مبدرح
ره در مقباي رد
نود ،ياني در متههدتي ارتيدر و ندوامير
 ،9115نتزار اخيتر ن
افتضددتح رددت
لو

المللي رستد نود.

سددف م و مددتجراي مون كددت

نسكي از صمر اخيتر رسدتنههدت خدترج

شمه و است ضتح پرزيدمنت رل نتدون هندوز
شروع نشدمه ندود .از نميدتران سدودان و
افغتنستتن توس

امريكدت در آگوسدت چندم

دال
مته گرشته نود و موج نامي حمد
عل ه عرا

نادتمي

زودتر از دستمير شروع نميشم.

نحران ردوزوو هندوز نده نقبدة اوج خدود
دترزا
نرسد مه و از ميد

دماي
در و صد
در سد
پد

معجوني از حقوق و
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انتختنتتي در اي

سو و آن سوي دن ت هدم

خيري نيود .نت رميود خوراك تيل غتتي در
دت در ايد
دي دن د
دتي گروهد
دتنههد
رسد
زمتني ،قضت

دع
مقبد

مجلس لردهت خوه ميدانسدتنم

ره نت خيرستزتري

متجراي ن

و رتر دارنم و زير رره ن

المللي سدر
افكتر عمومي

جهتن قرار گرفتهانم .نراي پي ندردن نده
م زان حستس ت و تمررز دسدتگتههتي خيدري
نسيت نه محترمة پ نوشه هم

انمازه ندس

ره محدد ورودي پترلمدتن انگلد س ،ياندي
جتيي رده در چندم قدممي آن رسد مگي نده
پرونمة پ نوشه در اتتقي روچدك و دلگ در
جريتن داشت ،نه مدم

دو هفتده تمدتم در

محتصرة صدمهت خيرنگدتر از سراسدر جهدتن
نود.
نراي دادگتهي ره از جهدت

گوندتگون

يتدگتري نه جدت متندمه از قدرون گرشدته
است ،احستس اي ره نه يكيدتره در ردتنون
توجه نيستنقة جهدتن قدرار گرفتده اسدت،
ده ايد
درا رد
دود .چد
دتينم نيد
دي خوشد
احستسد
متجرا ،گرد و غيتر نشسته در
را از چهددرة ايدد

نهددتد رهدد

دول دوران
سددترد و

پرسشهتيي را درنترة چگونگي انتصته قضت
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اي

دادگته ،غرييه نودن آنهت نت جتمادة

امروزي انگل س ،و توانتيي ايشدتن ندراي
ايفتي نق

مرثري در ستزمتنمهي نه تحدول

اجتمددتعي پددس از وارد شددمن رنوانسدد ون
اروپتيي حقو

انگلد س

نشر نه نمنة حقو

در  1نوامير  ،9195ندت خدود نده دنيدتل
آورد .نه اي

واقا دت

مجموعه نتيم ايد

ده در
دمة پ نوشد
ده پروند
دزود رد
دز افد
را ن د
روزهتيي در جريتن نود ره ندت پنجدتهم
ستلگرد تصوي

نشر در

اعالم ة جهتني حقو

 92دستمير  9115تقدترن داشدت و لدرا در
حتل و فضتيي نميتوان آمتدگي سه ت

چن

از پنج ت

قضت

درنار گدرفت
حقددو
ن

رس مگي رنندمه را ندراي

و اجدراي تحدوال

نشددر ندد

اخ در در

المللددي و حقددو

جددزاي

و شگفتيآور دانست.

الملد چنمان عج
ه در  21نددوامير  ،9115لددرد
نهتيتددت

ن كولس ،لرد اسدت

و لدرد هدوفم

حكدم

دادنددم ردده پ نوشدده در نرانددر صددالح ت
دادگتههتي انگل سي در ارتيتط نت جدرايم
ادعتيي موضوع حقو

ن

الملد از ه

گونه

دد
درا قتند
دت و لد
دوردار ن سد
دون تي نرخد
مصد
استرداد است .جتل

اي ره صمور اي

معجوني از حقوق و
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سدتلروز تولدم

از قضت نت هشتتد و سوم

پ نوشه نرخدورد ردرد و ندرخالف اردوگدته
پ نوشه ،جيهة مقتند ايد
عنوان رتدوي تولم حقو
جش

تقدترن را نده
نشر

ن

المللدي

گرفت .در حكم صتدره تصريح شمه اسدت

ره نتالخره دادگتهي ملي نت عزمي اسدتوار
آمتدگي را در خود احستس ررد تدت در

اي

نرانر مصون ت علدم مختلفدت نرافدرازد و
صالح ت ر فري جهتني خود را نراي رسد مگي
نه موارد نقض جمي حقو

نشر پدس از جندگ

درا
دورد اجد
ده مد
ده و ند
دتني دوم پريرفتد
جهد
دت
دت قضد
درارد .ارثريد
گد

ده
دود رد
در رأي خد

مينتيي ستده و شتيم در ع

حتل دق دق و

سخت گ رانه دارد ،مقدرر داشدتهاندم رده
ر

س رشوري ره آمدر و يدت عتمدد شدكنجه

نوده است ،در هنگتم ارتكته آن نه عنوان
ر

س رشور عمد نميررده اسدت .نده ن دتن

ديگر آمريت و يت عتمل ت شكنجه نت عنوان
ر

درد اسدت
س رشور قتند جمع ن سدت .لد

مينويسم:
«تحول حقو

ن

دتني
الملدد از جندگ جهد

دوم نه نام ،مريم اي

استنتتج است ره

قيد از وقوع رودتتي  9137و صم اليتده
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از آن زمتن تترنون ،حقو

الملد نر

ن

فجددتياي چددون نسددد رشددي ،شددكنجه،
گروگتنگ ري و جرايم عل ه نشدريت (چده
در اثنتي منتقشدت

مسدلحتنه و چده در
المللدي

زمتن صلح) نه عنوان جرايم ن

مستحق مجتزا  ،مهر محكوم ت زده اسدت.
در چن
ره حقو

شرايبي چگونه ميتوان پدريرفت
ن

الملد ارتكته چنتن جدرايم

سنگ ني را در شمتر اقمامت
ايفتي وظتي

اي
حقو

ر

دراي
الزم ند

س رشور قلمماد رنم».

حكم واقادهاي نسد تر ميدترك در
الملد نه شمتر ميرفت ،چدرا رده

ن

حتمد اي

پ تم استثنتيي ندراي جهتن دتن

نود ره نقض نن تديتري

حقو

نشدر توسد

هررس و در هدر مقدتمي رده نتشدم ،قتندد
تاق
ن

و رس مگي است و مقرراتي در حقدو

الملد ره مغتير ندت حقدو

نشدر اسدت

نميتوانم در نرانر اجراي آنهت روچكتري
متناي ن تفرينم .هرچندم رده ايد
نخست

ندراي

نتر نود رده دادگدتهي داخلدي در

مقتم رس مگي پژوهشي در موضوعي نده ايد
درجه از اهم ت تت ايد

اندمازه پ شدروي
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ميررد ،ولي از همتن نمو صمور و انتشدتر
رأي نه نار ميرس م ره اي

حكم نه لحدتظ

اعتيتري رده از اقتدمار و ه مندة قضدت
صتدررننمه خود گرفته است ،مورد عنتيت و
مبتلاة عم ق پژوهشگران قرار گ رد و نده
احتمتل فراوان دادگتههتي سراسر جهتن در
پرونمههتي مشتنه از آن دنيتلهروي رننم.
 8ـ وزير كشور
پس از صمور حكم قضدت

ديدوان رشدور

انگل س عل ه مصون ت ،تمدتم نگتههدت نده
سوي وزيدر مسدرول در رتن نده ياندي جدك
استرا نرگشت :وي نه عندوان وزيدر رشدور
يق قتنون استرداد مصوه  9151مكل

ندود

نت اتختر تصم مي شيه قضدتيي يدت اجدتزه
دهم ره رونم استرداد ادامه يتندم و يدت
اي رده پ نوشده را آزاد سدتزد .دولتد
ش لي و ايتال

ه
متحمه جك استرا را شدميما

تحت فشتر قرار داده نودنم تت گزينة دوم
را

نرگزينم72.

ولدي دسدت زدن نده چند

ه از ايد نتندت نگدران ندود رده
 .39دولت امريكت ظتهرا
ميتدا محترمدة پ نوشده نقد و م دزان واقادي دختلدت و
درگ ري ستزمتن ا العت و جتسوسي «س ت» را در ستق رردن
ه فجددتيع و
حكومددت قددتنوني سددتلوادور آلنددمه و اح تنددت
جنتيتتي ره نه دنيتل آن در ش لي روي داد ،نرمال ستزد.
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اقمامي انگل س را در عماد رشورهتي نتقض
ن

حقو
تاهما

الملد قرار ميداد رده حتدي نده
عهمنتمهاي خدود

يدق رنوانسد ون

ده
دوط ند
دتيي مرند
دة اروپد
دكنجه و عهمنتمد
شد
استرداد ن ز پتييندم ن
اي

سدت79.

وانگهدي،

احتمتل ن ز وجود داشت ره نار وزيدر

رشور در محترم انگلد س مدورد تجميدمنار
قرار گ

رد72.

از آن مهمتدر ،آزاد ردردن

پ نوشه نت استفتده از اخت ترا

ختصي ره

قتنون نراي وزيدر رشدور در نادر گرفتده
است ،مقتنلة مستق م جدك اسدترا و دولدت
انگل س ندت مدوج گسدتردة حمتيدت افكدتر
 .31رك .متدة  1رنوانس ون ميترزه نت شكنجه ،و مدتدة 9
رنوانس ون اروپتيي مرنوط نه استرداد « :رفهتي متاتهدم
ملتزم ميشونم ره نت توجه نه مدواد و شدراي مندمرج در
اي رنوانس ون ،رل ة اشختصي را ره عل ه ايشتن از جتن
مقتمت صالح تمار رف متقتضي نه واسبة ارتكته جرم درح
دعوي گرديمه و يت جهت تحمد محكوم ت و يت اجراي دسدتور
نتزداشت مورد درخواست مقتمدت مزندور مدي نتشدنم ،نده
يكميگر تحويد دهنم».
 .32در واقع ،عفو ن الملد و ستير ستزمتنهتي حقو نشر
در همتن انتماي رح پرونمه پ نوشه در دادگته عتلي نده
ام م تصم م مستعم وزير رشور نه اقدمام حقدوقي ميدتدر
ورزيمنم و خواستتر دستوري نودنم رده نتواندم از خدروج
پ نوشه از ختك انگل س تدت تجميدمنار در تصدم م صدتدره
ده دل دد زود
ممتنات نه عمد آورد .ولي تقتضدتي آنهدت ند
هنگتم نودن ،رد شم .رك.
Jaime Wilson et al., Straw Rules Pinochet Extradition Can Go Ahead: You Can Hide, General,
But You Can’t Run, Guardian (London), Dec. 10, 1998, available in 1998 WL 24894533.
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عمومي جهدتن از رأي مجلدس لردهدت تلقدي
ميگرديم .در چند

مقبدع حستسدي چگونده

ميتوانست حدزه حدترمي رده سدنگ «س تسدت
خترجي ميتني نر اخال » را نه س نه ميزنم
و وفتداري نه آرمتنهتي سوس تل ستي هنوز
هم در شاترهتي اعضت و
ديمه ميشود،

رفماران عتدي آن

نه اجدراي اخت

قتنوني خود دست زنم .اي

تر هرچندم

ندود رده در 1

دستمير  9115جك استرا ،در تيي م موضداي
ره تت آن هنگتم نه دفات

اندراز داشدته

نود ،اعدالم داشدت رده اسدترداد پ نوشده
موضوعي قضتيي است و نه س تسي ،و نت اي
تصم م اجتزه داد تت رونم رس مگي قضدتيي
نه دعواي اسدترداد پ نوشده همنندتن پدي
گرفته شود.
8ـ پينوشه ( )2شائبة عدم بي طرفي
پس از صمور تصم م جك استرا ميني نر
امكتن ادامة رونم استرداد ،پ نوشه ملزم
نه حضور نزد قتضي صلح شدم .در آن زمدتن
مالقدت مجلدس
 .در اي مقتله ،پ نوشه ( )2نده دومد
لردهتي انگل س نت پرونمة پ نوشه اشدتره دارد( .موضدوع
رس مگي :ايراد جرح عل ه يكدي از قضدت صدتدررننمة رأي
پ نوشه (.))9
125
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نه نار ميرس م رده از حضدور پ نوشده در
محترم اسپتن ت گريز و گزيدري ن سدت .در
شرايبي نود ره ورالي پ نوشه آخدري

چن

جتمادة

ور خود را نتزي رردنم .در ند
ه همه مديدانسدتنم رده
حقوقي لنمن تقرييت
همسر لرد هوفم
ن

ستنقة همكدتري ندت عفدو

الملد را دارد .ولي موضوع مهمتري ره

رمتر رسي از آن خير داشت ايد

ندود رده

خود لرد هوفم

ن ز ممتهت نه عنوان ممير

واحم تحق قدت

الملدد

و آمدوزت عفدو ن

فاتل ددت داشددته اسددت .آگددتهي از ايدد
نرگ نرنمهاي نراي ورالي پ نوشه

ارتيت ت

محسوه ميشم ،چرا ره فق
نرگزاري جلست
دن رختنة عفو ن

چنم روز پ

از

استمتع در مج لس لردهدت،
الملد و شمتري ديگر از

ستزمتنهتي ممافع حقو

نشر و تادمادي از

قرنتن تن پ نوشه اجتزه يتفته نودنم تدت
شفتهي خود را نده سدمع دادگدته

استمالال
نرستننم.

حق اي
هوفم

نود رده در ايد

از روان

مقبدع لدرد

خود ندت عفدو ن

الملدد

پرده نر ميداشت .زيرا نت حس

شهرتي رده

او داشت نا م نود ره در صور

انراز اي
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واقا ت رسي نده حضدور وي در ند
رس مگيرننمه نه اي

قضدت

پرونمه ايراد گ رد.

ولي وي دچتر اشتيته محتسيه شدم و شدتيم
نه اي

خ تل ره پوش مه نيودن ارتيتط وي

نت عفو ن

الملد وي را از انراز آن ندي

ن تز ميرنم ،و يت اشتهتر او نده عندوان
قتضددي نفورنتپددرير و نددي ددرف او را در
نرانر هرگونه جرحي مصدون مديدارد و يدت
شتيم هم ندت ايد

انگ دزه رده در روندم

رس مگي وقفهاي ايجتد نكنم ،سكو
افشتي اي

را ندر

واقا ت ترج ح داد.

ورالي پ نوشه خوه ميدانستنم ره نراي
توف ق در ايراد خدود ،مكلد
وجود

نده اثيدت

رفماري عملدي نيدوده نلكده همد

انمازه ره احتمتل جتنيدماري و عدمم ندي
رفي در پروندمه را ثتندت رنندم ،ردتفي
است .نراي اثيت
ن

لرد هوفم

چ زي رانبة حقوقي

چن

(نه عنوان ممير) و شدررت

موسوم نه خ رية عفو ن
شررت) حستس و تا
جتنيماري نتشي از اي
اي

الملد (نه عنوان

رننمه نود .احتمدتل
رانبه نده ماندتي

ندود رده رأي پ نوشده ( )9مدور

21

نوامير  9115نتيم شكسته شود .زيدرا هدر
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متهمي ،ولو اي

رده پ نوشده نتشدم ،حدق

دارد از رسدد مگي عتدالندده نددت رعتيددت
صح ح دادرسي نرخوردار گردد.

تشريفت

مجلدس لردهدت ندر مسدنم قضدتي

قضت
عتليتري

مرجع دادخواهي در انگل س تك ه

دت
دتنه رفد
دتن نشد
دت آن زمد
دم و تد
داده اند
انگشت اتهدتم نده سدوي يكدي از آنهدت و
ه
ايراد جرح امري ني ستنقه ندود ،و يادت
در قوان

و رويههتي موجود آي ني ندراي

ده ايد
دي ند
رسد مگي پژوهشد

دود
دراد وجد
ايد

نماشت .ولدي خوشديختتنه ،قدتنون استسدي
انگل س سنمي مكتوه و در ننم الفتظ ن ست
نلكه مجموعهاي است از عرفهت و عتدتهدت،
آداه و سن و مقرراتي اغل نتنوشته رده
ه منابد
نتنوشته نودن راتت
نه دل د هم
نوده و توان پتسخگويي نه امدور جميدم و
دتنقه را در نب د
دي سد
دمادهتي ند
رويد
دم77.
مدديپروراند

همنن

دود
خد

قددتنون استسددي انگلدد س

ريشه در سدنتي ديدري

از حكومدت

دت نلدو
قتنون دارد؛ سنتي ره همراه ند
نرم
.33

راتي قتنون اي

و

امكتن را نه قضدت

رك.

Colin Turpin, British Government and the Constitution (3d ed. 1995); Rodney Brazier,
Constitutional Practice: The Foundations of British Government (3d ed. 1999).
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مجلس لردهت نخش م تت خود را از ن

نسدت

نرهتننم و نت مارفي آي ني جميم شدايهاي
از پنج قتضي ندراي اسدتمتع

نوظهور مرر

ايراد جرح تشك د دهنم ،و نت اي

اقدمام

دي
دتنون استسد
دتلي قد
دت تاد
دتمي در جهد
خودگد
انگل س نرداشته و ندتري ديگدر ندر ايد
نكته تير م گرارنم ره ه
نرتري

رس حتي قضدت

مرجع قضتيي انگلد س ن دز قدمرتي

فراتر از قتنون و ناتم حقوقي تحت ريتست
خود نمارد.
تصم م مجلس لردهت نراي زاي
جميم از نب

شايهاي

خود و استمتع ايراد جدرح و

حكم مولود اي

رسد مگي ميندي ندر وجدود

احتمتل جتنيماري ،نه اي

ماني ندود رده

رل ة استماللهتي له و عل ه مصون ت نتيدم
دونتره استمتع گردد و تصم م اول ه نت د
و رتن لم يك

است .ايندك وردالي پ نوشده

فرصت ديگري نراي

رح اسدتماللهت و نقبده

نارهتي حقوقي خود پ ما ررده نودنم ،ندت
اي

تفتو

ره اي

نتر شدنونمة مدمافات

آنهت شايهاي متشكد از هفت قتضدي ديدوان
رشور انگل س نود.
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 5ـ پينوشه ( :)3مصونيت دولت و وجود
عنوان مجرمانة مشابه
رم ته پژوهشهتي قضتيي ديدوان رشدور
انگل س دوازده عضو فاتل دارد وگهگته از
وجود قضت

نتزنشستة مجلدس لردهدت و يدت

ديگر قضت

ه ندراي

عتليرتية قدوه قضدت

عضويت در شا

رس مگي رننمه دعو

ميآورد .نراي رس مگي مجدمد
پ نوشه شايهاي مرر
شم تت افزاي
عج دد

نه پروندمة

از هفت قتضي تشدك د

تاماد قضت

در اي

پرونمة

نددر وزن و اعتيددتر رأي صددتدره

ن فزايم .گفتني است ره از اي
ش

نه عمد

قتضي ،قضت

هفت تد ،

تمتم وقتي نودندم رده در

دعواي پ نوشه ( )9حضور نماشتنم ،هرچندم
چهتر ت

از آنهت در دعدواي پ نوشده ()2

شررت داشتنم .قتضي هفتم لدرد گدوف

(Lord

) Goffنود ره تتزه نتزنشسته شدمه ندود و
در رترنتمه او سدتنقة قضدتو

در چندمي

پرونمة مرنوط نه مصون ت دولدت نده چشدم
ميخورد .در ارزيتني رلي چند

نده نادر

مالقدت مجلدس
 .در اي مقتله پ نوشده ( )7نده سدوم
لردهتي انگل س نت پرونمه پ نوشه اشدتره دارد( .موضدوع
رس مگي :رح دونترة مدمافات وردالي پ نوشده ميندي ندر
مصون ت پ نوشه در نرانر دادگتههتي انگل سي).

معجوني از حقوق و

...

133

ميآمم ره ترر د

شداية جميدم از اعضدتء

شاية پنج نفرة قيلي محتفاه رترترنم .در
م تن «محتفاه ردتران» چددهرههتيي چددون
لرد گدوف ،لدرد سدتويد ) (Lord Savilleو لدرد
سدومي

هوتون ) (Lord Huttonديمه ميشم ره اي

از ايرلنم شدمتلي ميآمدم و از مختلفدتن
سرسخت تروريسم نود.
مرحلده ندت پدريرت درخواسدت

در اي

ده
دمه ند
دراي ورود در پروند
دت شد لي ند
دولد
عنوان ثتلث ،نه ا راف پرونمه يكي اضتفه
شم .فردي رده از شد لي در ايد

پروندمه

نمتينمگي ميررد ،لورنس ردول نز

(Lawrance

) ، Collinsيكي از صتحيناران نرجستة انگل س
در مسددت د مرنددوط ندده صددالح ت و تاددترض
دود.
ند

دوان
قد

افزوده شمن

74

ده
دت رد
دوان گفد
دتيم نتد
شد

رف ديگري نه پرونمه از يدك

سو و نرخورداري ورالي همة ا راف پروندمه
از وقت ن شتر نراي تحق ق و فراهم ردردن
استماللهتي خود ،از سويي ديگر ،سدي
ره جلست

شدم

استمتع پ نوشده ( )7سده هفتده

تمتم نه درازا رشم .پروندمة پ نوشده از
اي
.34

جهت ن ز رروردي ني ستنقه در تدتريخ
رك.
Dicey and Morris on the Conflict of Laws (Lawrence Collins ed., 13th ed. 2000).
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رس مگ هتي قضدتيي مجلدس لرد هت نده جدت
گراشت و نر غرانتهتي اي
انتاددترا

پرونمه افزود.

و نرداشددتهتي عمددوم از

دادگته نر شتنة فكر و ره
ه سنگ ني ميررد ،و اي
شميما
نه لحتظ وارن

فق

اي

هفت قتضي

دنگ ني نده
سد

يكپترچه مثيت افكدتر

عموميداخد و خترج انگل س نه حكم صدتدره
در  21نوامير  9115نود نلكه حفد

وحدم

روية دادگته ن ز سنگ ني خدود را داشدت.
شكست
نه اي
ه

تصم م صتدره از شاية اول در واقع
ماني نود ره قضت

نمون توجه نده

گونده ضدتنبه و قتعدمهاي و نده قدول

ماروف «هللا نختكي» رأي ميدهنم و ممك

است

شا گونتگون متشكد از قضت دادگته واحم
در پرونمهاي واحم احكتم ردتماله متفدتوتي
صتدر رننم .آري ،هر زمدتن رده تغ
عممه در قتنون استسي انگل س صور
اسددت ،از جملدده تفددويض اخت ددترا

درا
گرفته
ندده

اسكتتلنم و ويلز ،وارد رردن رنوانسد ون
اروپتيي حقو

نشر در ناتم حقوقي انگل س

و حرف عضويت موروثي در مجلس لردهت (نده
دري
دراري) ،آخد
دس دوم قتنونگد
دوان مجلد
عند
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خواستة قضت

اي

خود رم ته پژوه
قضت
واق

مجلس ضرور

نتزنگري در

هتي قضتيي نوده

مجلس لردهت نر اي

است71.

نكتده ن دز

نودنم ره وزيررشور انگل س پد

اي

از

از اخت تر قتنوني خود نه نفع ادامة

جريتن استرداد پ نوشه نهره گرفته اسدت.
دي
دت .يكد
ده درنرداشد
دمام دو نت جد
اقد

ايد

اي ره نه قضت

خت رنشتن ميررد رده قدوة

مجريه نت استرداد پ نوشه مختلفت اصدولي
نمارد و ديگري اي ره در حتل حتضدر ندتر
اخر تصم م فق
در چن

نه دوت دادگته است و نس.

شرايبي مسرول ت تمتم آننده رده

نراي پ نوشه اتفت

ميافتدتد ،ندت قضدت

نود و نه نت جك استرا.
از «حس

اتفت » قضدت

مجلدس لردهدت

دتدر
دتن روزي صد
دت در همد
دود را درسد
رأي خد
رردنم ره هواپ متهتي نتتو ميموريت خدود
را نراي نميتران جمهوري فمرال يوگسدالوي
آغتز ررد:

.38

در رانبه نت تغ

را

اخ ر و محتمد مجلس لردهت رك.

Lord Wakeham, A House for the Future: Royal Commission Report, 2000, <http:// www.
Official-documents. co. uk/ document/ cm 45/4534/contents. htm> ; John Vincent, All That
Matters is What Tony Wants, 22-6 London Rev. Books 11 (Mar. 16, 2000).
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 24مترس  .9111و نه اي
پ نوشه در زير آت

ترت د

رأي

نميتران اخيتر مرنوط

نه جنگ روزوو رنگ نتخت و گم شم.
همزمتني هم نيود و رأي

ولي اگر اي

دادگته در محك نقم و آزمون همده جتنيده
واقع ميشم ،نتز هم دادگته ستحت خدود را
دون داشدته
از هرگونه نقدم و ايدرادي مصد
نود .نه اي
نفره از قضت

ترت

ره هرچنم ارثريتي ش

رأي عدمم مصدون ت پ نوشده

صتدره از مرحلة نموي را اندرام رردندم،
ولي پنج ت

از آنهدت در مقدتم تال دد و

توج ه رأي خود نه ميتني و داليلي متفتو
از آننه ره توس

قضت

مرحلة نموي عنوان

شمه نود ،توسد جستنم ،و نه جتي اسدتوار
رردن رأي خود نر حقو

ن

الملدد عرفدي،

محمد اصلي رأي را نر رنوانس ون شكنجه و
قتنون عمالت ر فري  9155نهتدندم :ياندي
رس من نه نت جهاي واحم ندت اسدتفتده از
ميددتدي و گددررگتههددتي متفددتو  .چندد
رد

رويكردي ،ياني مق م و محدمود سدتخت
مصون ت نه مواردي ره صالح ت جهتني تاق

دتن در عهمنتمده و قدتنون
متهمد

و مجتزا
ه پريرفته شدمه اسدت ،رويكدردي نده
صريحت

معجوني از حقوق و
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واقع محتفاهرترانهتر از ديمگته اخر شمه
از جتن
م تن فق

دادگدته نخسدت

ندود .در ايد

يكي از قضت  ،لدرد م لدت

) ، Milletنه نحو ميسو ي نر حقو

ن

(Lord

الملد

عرفي استنتد جست و قتضي ديگر ن ز ،لدرد
گوف ،نت نوشت

نارية مختل

ده مصدون ت
ند

قضتيي پ نوشه ندزد محدترم انگل سدي رأي
داد.
افزون نر اي  ،قضت

يدتد شدمه شدرط

قتند مجتزا نودن اتهتم منتسيه در رشور
درح
ه مبد
دمدا
دترداد را مجد
دتي اسد
دد تقتضد
محد
رردنم .دادگته نموي نمون ه

گونه مشدكد

ظتهري حكم داده نود ره دادگته انگل سدي
نتيم در تدتريخ وصدول تقتضدتي اسدترداد
نسيت نده جدرايم مشدتنه صدالح ت رسد مگي
داشته نتشم و در مرحلة پژوهشي ن دز نده
هم

ترت د

رأي خدود را ان شت

شاية نخست مجلس لردهت در اي

ردرد79.

نكتده ندت

دادگته نموي موافقت ردرده و راه را ندر
 .38دادگته عتلي تيي م ررده ندود رده «در رأي دادگدته
موضوعي قتنوني و واجم اهم ت عمومي مبدرح مدينتشدم رده
دق ق گسترة مصدون ت ر د س
عيتر است از تفس ر و تا
دتك انگل د س در
دترداد در خد
دور از توق د و اسد
دتنق رشد
سد
ارتيتط نت اقمامتتي ره وي در ول دورة زمتمماري مرتك
شمه است».
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از

تالشهتي ورالي پ نوشه نراي فراتر رفت
ه نسدته
اي مسيله در مرحله پژوهشي سريات
نود.
ولي دادستتني رد ره از جتند
اسپتن تيي عمد مديردرد ،مرتكد

قتضدي
اشدتيته

ده
دة رسد مگي ند
دي در مرحلد
دترت كي نزرگد
تد
پرونمه پ نوشده ( )7شدم .تو ض ح اي رده
نمتينمه دادستتن ،آلون جونز ،در استمالل
اصلي خود ،موضوع شكنجههتي ارتكدتني نده
دست و يت نه دستور پ نوشه تت قيد از 99
سپتتمير  ،9137ياني تتريخ رودتتي ش لي،
و ن ز شكنجههتي ارتكتني پس از رودتدت و
دوان ر د س
قيد از انتصته پ نوشه نده عند
دولت ش لي را

درح ردرده ندود .اسدتمالل

جونز استماللي آسدتن و سرراسدت ندود .وي
ميگفت ره حتي
ن ز ر

يق حقو

ن

الملدد عرفدي

س ستنق دولت نميتوانم در ارتيتط

نت شكنجههتي ارتكتني قيد از رسد من نده
سددمت ريتسددت دولددت از مصددون ت قضددتيي
نرخوردار نتشم.
ورالي پ نوشه ره ندت چند

دتماللي
اسد

رونرو شدمه نودندم ،تمدتم تدالت خدود را
مصروف اي

رردنم تت قضت

را نده نررسدي

معجوني از حقوق و
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دونترة موضوع مجته ستزنم ،و ندراي ن دد
نه اي

والني ند

همف نه مم

سدپتتمير

در
دت در ارتيد
درار نتزداشد
دول قد
 9137و وصد
 9115اشتره رردنم .قضت
نتديمه گرفت

مجلس لردهت ،نت

چترچوه محمود ايد

موضدوع

در مرحلة پژوهشي ،نه ورالي پ نوشه اجتزه
دادنم تت استماللهتي مفصد خود را در اي
دم .گفتندي اسدت رده ايد
ن تن رنند

خصو

اجتزه پس از آن داده شم ره دادستتني رد
و واردي

ثتلث استمالال

اصلي خود را رده

همة آنهت حول محور مصون ت دور ميزد ،نه
سمع دادگته رستنمه نودنم.
ننددتنراي

موضددوعي ردده در مددتجراي

استرداد از حستسد ت و اهم دت درجدة اول
نرخوردار شمه نود اي

ده آيدت در
ندود رد

زمتن ارتكته نزههتي ادعتيي ،دادگتههدتي
انگل سي واجم صالح ت رسد مگي نده اتهدتم
شددكنجة ارتكددتني در خددترج از انگلدد س
نودهانم يت خ ر؟ رويكرد لدرد ندراون
ويلك نسون نه اي

ديتدوان در
موضوع را مد

واقع نمتيتنگر موضعگ ري ش
قتضي رس مگيرننمه نه اي

قتضي از هفت
پرونمه دانست.

ديم
دت راه تد
ده تنهد
دت رد
دتد داشد
وي اعتقد

149
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صالح ت ر فري جهتني نسديت نده ايد گونده
جرايم توافق و تراضي رشورهتي ريدرن
قتل

عهمنتمده اسدت و حقدو

ند

در

الملدد

عرفي ،هرچنم ره نده حدم اصدول و ضدوان
الزمالرعتيه حقو

ن

الملد رس مه نتشدم،
صدالح تي

نميتوانم مجدوز و ميندتي چند

قرار گ رد .نراي درك روش تر ديدمگته او
از مصون ت دولت نهتر است نه عيترا
وي در ايدد

خود

مددورد نگددتهي ن فكندد م ،وي

ميگويم:
«ترديم دارم ره تت قيدد از الزماالجدرا
شددمن رنوانسدد ون شددكنجه ،وجددود جددرم
ن

ند

المللي شكنجه در حقدو

عرفي نده تنهدتيي ندراي سدل

الملدد
مصدون ت

قضتيي از سران و زمتمماران رشورهت ره
در رتر ستزمتن دادن نه شدكنجه دولتدي
دست داشتهانم ،رتفي نوده نتشم .نتيدم
توجه داشت ره تدت قيدد از رنوانسد ون
مزنور ،نه ه
مجتزا

دادگته ن

المللي نراي

عتمالن شدكنجه و نده هد

گونده

دزوم
صالح ت عدتمي ندراي جدواز و يدت لد
مجدددتزا

ارتكدددته چنددد

نزهدددي در

دادگتههتي داخلي وجود داشدت .پد
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آن ره نه نررت ايد

رنوانسد ون ندوعي

صالح ت ر فري جهتني نراي مجدتزا
شكنجه شكد گ رد ،نه واقع سخ

جدرم

گفت

از

شكنجه نهعنوان نزهي رتماله شنتخته شدمه
جدزاي ند

در حقو

الملدد ،نتپختده و

زودهنگتم نود .نه نتور م
دودة حقدو
شكنجه حلقدة مفقد
عرفي را ره عيتر
و نت گسترة ن

رنوانسد ون
ن

الملدد

از صالح ت جهتن شمول

المللي نود ،پر ردرد و

در واقع خأل عنصر قتنوني تشك د دهندمة
جرم را نر رف ستخت».

اي

اگر نه اي
حقو

ن

ن

استمالل از زاوية ارتيتط

الملد عرفي و ماتهما

نگته

رن م ،نتدرستي آن نه روشني ديمه ميشود،
نهويژه اي ره در اي

استمالل نده جدوهرة

ددو
ددة حقد
ددول الزم الرعتيد
ددم و اصد
قواعد
ن

الملدد رده عيدتر

نتشدم از غليده و

نرتري آنهت نر سدتير اصدول و مقدررا

و

نرخددورداري آنهددت از اعتيددتر و ارزشددي
همسددنگ نددت قواعددم پريرفتدده شددمه در
عهمنتمههت اعتنتيي نشدمه
.38

اسدت73.

رك.
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نكتدة

مهمتر در ن تن نتدرسدتي اسدتمالل مزندور
اي

اسدت رده قضدت

صدتدررننمة رأي ندت

اسددتنتد يكجتنيدده و انحصددتري خددود ندده
رنوانس ون شكنجه نه عنوان محمد و مينتي
صددالح ت ر فددري جهددتني ،تمددتم فقددرا
شكنجههتي ادعتيي در قرار نتزداشت نه جز
يددك مددورد را از فهرسددت جددرايم قتنددد
استرداد پ نوشه خترج ستختنم ،و حتي ندت
نه رتر نردن الفدتظ و تادتن ري رده نده
خوني حتري از قصمشتن نود ،نه وزير رشور
توص ه رردندم رده در تصدم م خدود ندراي
ادامه رونم استرداد تجميمنار رنم .قضت
رس مگيرننمه در اي

مرحله ،نه اسدتثنتي

دون ،ندمون
لرد م لت و احتمدتاله لدرد هوتد
ه حكم نموي مور  21نوامير
اي ره مستق مت
 9115را شكسته نتشنم ،خواست روشد

خدود

را ميني نر اعبتي اجتزه نه پ نوشه نراي
ترك لنمن نه مقصم ش لي ن تن رردنم .مدع
الوص  ،اي

قضت

ن ز همتننم وزيررشدور،

ده جتند
متيد نيودنم رد

احت دتط را رهدت

Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969, arts. 53, 64, 1155 U.N.T.S. 331
)(entered into force Jan. 27, 1980). See also Lauri Hannikainen, Peremptory Norms (Jus Cogens
in International Law (1988); Stefan Kadelbach, Zwingendes Volkerrecht (1992); Michael Byers,
Conceptualising the Relationship Between Jus Cogens and Erga Omnes Rules, 66 Nordic J. of
Int’l L. 211 (1997).
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ستخته و نرخالف موج افكتر عمومي داخلي و
ن

المللددي شددنت رننددم و نددتر سددنگ

مسرول ت چن

تصم مي را نه تنهدتيي نده

دوت گ رنم.
نتم لرد هوتون را در نتال نت احت تط
نه رتر نردم ،و آن نه دل د رويمادي است
ردده در جريددتن جلسددت

اسددتمتع ر

داد؛

ده نوندة خدود ندر اهم دت
رويمادي رده ند
ختستگته اجتمدتعي و پ شد نة هدر يدك از
صحنه گردانتن و نق

پردازان در مدتجراي

پ نوشه تير م ميگدرارد .از

ستنقة لدرد

هوتون نه عنوان يك شخصد ت محتفاده ردتر
سنتي نرختسته از ايرلندم شدمتلي ،چند
انتاتر ميرفت ره نده نفدع پ نوشده حكدم
دهم .در شروع جلست

استمتع هم از چهدرة

او نيحوصلگي و نيعالقگي نه موضوع پرونمه
نه خوني نمتيتن نود .ايد

دع همنندتن
وضد

ادامه داشت تت اي ره در يكي از روزهدتي
دادرسي آلون جونز رده نده نمتيندمگي از
دادستتني رد در دادرسدي شدررت مديردرد،
واژة «تروريسم» را نه رتر نرد .درست در
اي

لحاه و نت شن من اي

رلمه ندود رده

قتضي هوتون مثد رسي رده نده هدوت آمدمه

144

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

نتشم نه حتلت عمودي در صنملي نشست و از
سخنران خواست تدت در ايد

دورد توضد ح
مد

دهم .در پتسخ جدونز مبلد

را ايد گونده

شكتفت ره پ نوشه و ديگر افسدران نادتمي
همكتر او رودتتيي را عل ه دولت مردمي و
منتخ

راحي و نه اجدرا

ستلوادور آلنمه

ده ايد
دد ند
دراي ن د
درآورده و ند
اقددمامت

تروريسددتي

دمف از
هد

يددق آنندده ردده در

تقتضتي رسمي استرداد ن تن گرديمه اسدت،
فروگرار نكردهانم .از اي
ورالي ستزمتنهتي حقو

مقبع نه نام،

نشر دست ردم يقد

پ ما رردنم ره هوتون موضع خود را تغ
داده و نه ارثريت قضت

مختل

پ وسته است .نگرريم از اي
صتدره اتهتمت

ر

نت مصون ت

ده در حكدم
رد

مرنوط نه تروريسم فينفسه

مينتي صالح ت شنتخته شمه است.
 8ـ ناتواني براي حضور در دادگاه
پس از صدمور حكدم پ نوشده ( ،)7جدك
استرا دونتره نت اي

ماضد رونرو شم رده

آيت جواز ادامة رونم اسدترداد را صدتدر
رنم يت خ ر .صرف اي

واقا دت رده وي در

تتريخ  94آوريد  9111نتالخره چن

معجوني از حقوق و

ردرد،
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دتر افكدتر
خود شتهمي اسدت ديگدر ندر فشد
عمومي داخلي و ن

المللي و ن دز دل لدي

اسددت نددر اي ردده وي همننددتن در چنيددرة
اظهترا

قيلي خود درخصو

اي ره پروندمة

پ نوشه پرونمهاي قضتيي است و نه س تسي،
گرفتتر نوده است.
رسدد مگي ندده درخواسددت اسددترداد در
دادگته صلح نرگدزار شدم .قتضدي محكمده،
رونتلم نترتد ) ، (Ronald Bartelنتيم عالوه ندر
چنم اتهتمي ره نه رغم صمور حكم مور

24

مترس  9111رمترتن نتقي نودنم ،نه فقرا
ه توسد قتضدي
اتهتمي جميمي ن ز ره نادما
گترزون اسپتن تيي
ميررد .عنتوي

رح شمه نود ،رسد مگي

جميم همگدي نده اتهتمدت

شكنجة ارتكتني پس از  9155مرنوط نودندم
و حتي تفس ر مض ق قضت

مجلدس لردهدت از

اصبالح وجود عنوان ر فري مشدتنه ن دز آن
را از قتنل ت

رح و رس مگي نمياندماخت.

در  5ارتيددر  9111قتضددي حكددم داد ردده
پ نوشه ميتوانم نه اسپتن ت مسترد شود و
وي را از نتنت سي و چهتر اتهتم شكنجه و
يك اتهدتم تيدتني ندراي ارت كته شدكنجه
محكوم ررد .در وارن

148

نه اي

حكم ،دولدت

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

ش لي در  94ارتير  9111درخواست نمود ره
وزير رشور آزادي پ نوشه را نراستس داليد
پزشكي مدورد توجده خدود قدرار دهدم .در
پتسخ ،استرا ت مي مررد

از چهدتر پزشدك

نرجستة انگل سي را ميمور انجتم ماتينت
پزشكي از پ نوشه ررد .نت جه آزمتيشهت و
ماتينت

پزشكي رده در تدتريخ  1ژانويده

 2222انجتم شم اي

نود ره پ نوشه فتقدم

ده و دفدتع
نن ه و توانتيي حضور در محكمد
از اتهتمت

دت .گفتندي
وارده نه خدود اسد

است ره اي

گزارت نه دل د آننه ره حفد

دتر
دم ،در اخت د
دمه شد
دكي نتم د
درار پزشد
اسد
مبيوعت

دت
و از آن مهمتدر مقتمد

قضدتيي

رشورهتي خترجي متقتضي اسدترداد پ نوشده
قرار داده نشم ،و فق

جك استرا نه ايد

اظهترنار نسنمه ررد ره نراستس آننه رده
در
دت« ،در ناد
دمه اسد
دكي آمد
دزارت پزشد
در گد
دارد» تت دستور آزادي پ نوشده را صدتدر
رنم.
ستزمتنهتي حقو

نشر و دولدت نلژيدك

(يكي ديگدر از رشدورهتيي رده عدالوه ندر
اسپتن ت دستور نتزداشت پ نوشه را آمتدة
اجرا داشت) نه تصم م جك استرا در مدورد
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عمم انتشتر گزارت پزشكي اعتراض رردندم.
اي

اعتدراض پريرفتده شدم و دادگدته در

ده
دت رد
درر داشد
ده  2222مقد
دتريخ  91فوريد
تد
گزارت پزشكي پ نوشه نتيم نت رعتيت جنية
سري آن در اخت تر مقتمت

قضتيي رشورهتي

متقتضي استرداد ن ز قرار گ رد .ولي نده
دراي مخفدي
ه ند
رغم همة تالشهتيي ره ظدتهرا
نگهماشت

محتويت

گرفت ،درز

گزارت صور

رردن آن نه رستنههتي گروهي نده ند

از

 24ستعت وقت ن تز نماشت .حتال ديگر روش
نود ره ن متري پ نوشه شتياه ن سدت و او
ه ن متر است ،از ن متري شميم مغدزي
واقات
رنج مينرد ،حتفاهات نه شم

آس

ديدمه و

توانتيي نمارد ره روندم محترمده را نده
خوني پ گ ري ررده و دستورا

الزم را نده
نقبدهاي

ور د ممافع خود نمهم .در چند
نود ره استرا راهي رتماله ندتز و نديدسدت
انماز را در پ

دت ندتالخره
رو ميديدم تد

آننه را ره از همتن انتما قصم انجتم آن
را داشت ،عملي رنم :نقبه پتيتن گراشدت
نر تقتضتي استرداد و پس فرستتدن پ نوشه
نه ش لي .زمتنيره ايد

اتفدت

در روز 2

مترس  2222اف تتد ،افكدتر ع مومي مدردم
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جهتن چنتن حستس ت خود را نسيت نه موضوع
از دسددت داده نددود ردده حتددي از خ ددد
سرسختتري

مختلفتن نت آزادي پ نوشه ن ز

صماي چندماني در اعتدراض نده آن شدن مه
نشم75.

19ـ نتيجه :نقش قانون و نهادهاي حقوقي
نگته اي

مقتله نه پروندمة پ نوشده

نگتهي نتز و همه سويه است و فراي نررسي
عملكددرد سددنتي قضددت
پرونمههتيي از اي

و حقوقددمانتن در

دست ،نه نررسدي نقد

وس اي از ندتزيگران در ايد

مدتجرا

پرداخته است .نراي توف ق در انجتم ايد
رتر ،مقتله از اي

واقا ت پرده نرداشته

ره آننه ره صحنهگردانتن حقوقي و س تسدي
را ندده ايفددتي نقدد

و وظ فدده خددود در

اي گونه پرونمههتي نميع و استثنتيي سو
ه
ميدهدم ،عوامدد ،عاليدق و مندتفع غتليدت
نتستزگتري است رده مرزهدتي آن از شدوقي
 .35نراي درك اهم ت پروندمة پ نوشده ندراي عاد متدري
ستزمتنهتي ن المللي حقو نشر رك.
>Amnesty International’s website http://www.amnesty. org. UK/news/pinochet/background. html
(containing links to background information on Pinochet and the latest and archived news and
>reports) and Human Rights Watch’s website <http:// www. hrw. org/hrw/campaigns/chile 98/
(containing news briefs and links to further dispatches).
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ستده نراي « اجراي قتنون» نس تر فراتدر
دت
دترويي ند
دتل ،در رويد
دراي مثد
ديرود .ند
مد
دعواي پ نوشه ،دولت انگل س نت جترنههدت
و دافاههتي آشكتري دست نه گرييتن ندود.
چراره از يك سو خود را در نرانر مواضدع
و شاترهتي صريح خدود در مدورد تقويدت و
تثي ت حقو
حقو

جزاي ن

الملدد و حمتيدت از

نشر متاهدم و مديخور ميديدم ،و از

دي نتپ دما
سوي ديگر ن رويي مخفدي و م لد
دولت را نه انتخته گزينهاي ميراندم

اي

ره نراي انگلد س هد

گونده خبدر و حتدي

نتزتته منفي س تسدي و اقتصدتدي ،رده از
لوازم درگ ر شمن نت اي گونه رويدمادهتي
نحثانگ ز است ،در پي نماشته نتشم.
دولتهتي ش لي و اسپتن ت ن ز خود را
در ندد
ميرردنم.

همدد

پتددك و سددنمان احسددتس

يق پترهاي شتياههدت ،در ند

اعضتي دولت ش لي رم نيودنم رستني ره از
نتزداشت پ نوشه در آن سوي مرزهتي شد لي
و حرف او از صحنة س تست داخلي اي

رشور

در ته دل خوشدحتل نودندم .اينهدت همدتن
دوس
دتردو الگد
دد روزي ريكد
ده پد
دتنيانم رد
رسد
) ، (Ricardo Lagosنتمدددزد سوس تل سددت هددت در
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انتختنت

ريتسدت جمهدوري در  99ژانويده

 2222را مالول غ يت پ نوشده از شد لي و
صددحنة س تسددت ايدد

رشددور در آن روزهددت

ميداننم ،و نر اي

نتورنم ره نده نرردت

دتالخره
ده شد لي ند
دود رد
دمن ند
دت لند
نتزداشد
توانست نه دورة تلدخ پ نوشده در تدتريخ
خود پتيتن دهم و نه هر ترت د

رده شدمه

فصد او را نينمد .صراحت لهجدة پرزيدمنت
الگوس نالفتصله پس از انتخته نه سمت ر
جمهوري در ن تن ايد

س

ده پ نوشده
موضدع رد

ديگر از مصون ت قضتيي در ش لي نرخوردار
ن ست ،يكي از دسدتتوردهت و نرردت

ايد

دي و مدردم
متجرا نراي رونم توسداة س تسد
ستالري در ش لي است .نت اي

حتل در

دول

رس مگي نه ايد

پروندمه و نده ويدژه در

دت
دتي جلسد
اثند

ده (،)7
دتمتع در پ نوشد
اسد

دولت ش لي خود را نتگزير ميديم تت نراي
مصترف داخلي خود و حف

ظتهر هم ره شدمه

دق
دمعي حد
ده و مد
دترداد پ نوشد
دتتر اسد
خواسد
حترم ت و صالح ت قضتيي محترم خدود ندراي
محترمة او شود.
از سويي ديگر دولت اسدپتن ت هدم از
اي ردده ميديددم رهيددر پ شدد

معجوني از حقوق و

يكددي از
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مستامرا

ستنق اسپتن ت و رشوري رده هدم

اينك نت اسپتن ت پ ونمهتي مهم فرهنگي و
اقتصتدي دارد ،در لنمن محتر مه ميشدود،
دچتر احستست
اوج اي

آشكترا ضم و نق ضدي ندود.

احستست

نتهمگون را شتيم نتوان

در وقتي ديم ره اسپتن ت تصم م گرفت تدت
خ

خود را از نلژيك و سدتزمتنهتي حقدو

نشر ره در تالت نراي شكست

تصدم م وزيدر

رشور انگل س ميني نر عمم انتشتر گدزارت
پزشكي پ نوشه نودنم ،جما رنم .ندت ايد
حتل ،دولت اسپتن ت ن ز همتن نم انگلد س
دتس ميردرد
فشتر را نر گردة خود احسد

اي

ره تقتضتي اسدترداد پ نوشده و تحق قدت
مرنوط نه آن ،روندمي قضدتيي اسدت و نده
س تسي.
حضور نق

پدردازان ديگدري ،مدتجراي

پ نوشه را از آننه رده ندود پ ن دمهتدر
ررد .در اي
حقو

م تن نق

اول نت ستزمتنهتي

نشر نود .درگ ر شمن اي

دت ايد
در پرونمهاي ند

سدتزمتنهت

انادتد و نتزتدته

جهتني و تالت آنهت نراي نه اجرا درآوردن
و توساة حقو

جزاي ن

الملد ضدم

آنرده

روششي آشكتر در راستتي تحقق رستلت آنهت
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نه شمتر ميرفت ،اي

لب

را هم داشت رده

پول هنگفتي را از نتنت رمكهتي مردمدي و
سددتزمتنهت

حددق عضددويت ندده حسددته ايدد

ددت
ددور ند
ددتزمتنهتي مزند
ددرازيررنم .سد
سد
نرخورداري از شديكههدتي گسدتردة جهدتني
متشكد از اعضتي فاتل و ن ز نت تك ه ندر
روان

خود نت مقتمت

گونتگون نقد

قضتيي در رشدورهتي

حسدتس و تا

گرد آوردن اناتد مختل
محور ايفت رردنم .اي
در تثي ت و جت انماخت

رنندمهاي در

پرونمه حدول يدك
ستزمتنهت همنند
نرخي تيسد سهدتي

حقوقي مرثر در پرونمه ،و از همه مهمتدر
رنوانس ون شكنجه ،سهم نسدزايي داشدتنم.
نقدد

دوم نرعهددمة روزنتمدده نگددتران و

رترفرمتيتن آنهدت ندود رده نيدرندگ نده
استثنتيي نودن و جترنههتي اي

متجرا پي

دود در
دتن خد
دراي مخت يد
دم و آن را ند
نردند
دورهاي ره نتزار اخيتر جهتني چنمان هدم
دا

نيود ،خوانمني و پره جدتن يتفتندم.

نتالخره نتيم از نق

نه چندمان ميدترك و

اليته پنهتن شررتهتي چندممل تي در ايد
صحنه نتم نرد ره نت رمك نه پ نوشه نراي
ديم
تد

دود،
دتع از خد
دتي دفد
دههد
دقالورتلد
حد

معجوني از حقوق و
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رمكهتي رترستز متلي شررتهتي نزرگي چدون
آي تي تي را در نه قمر

رسد من پ نوشده

در  9137در خت رههت تجميم

ررد71.

پ ن مگي هتي نتشي از حضور و دختلدت
پردازان گونتگون در متجراي پ نوشه،

نق

درك اناتد رتمد پرونمة او را ندت مشدكد
رونرو ميستزد .اي

پ ن مگي هت از يك سو

نتزتته ري سهم نودن عوامدد گوندتگون در
متجرا و نق

اي

انكترنتپرير س تسدت در

آن و از سويي ديگر نمتيتنگر اي است ره
ه
پ نوشه پميدمهاي صدرفت
نتزداشت و توق
س تسي نيوده ،نلكه در سرتتسر اي
حقو

متجرا

و س تست درهم تن مهاندم و نرآيندم

ترر يي اي

دو عنصر است ره نه تنگ شدمن

شاتع عمد نرخي از نقد

پدردازان و ندتز

شمن دست نرخي ديگدر از عوامدد مدرثر در
متجرا انجتم مه است.

اي

در حتلي ره اثرا

محمودرننمه حقدو

را ن شتر ميتوان نر روي دولتهتي ش لي و
انگل س ،و ن ز نر قضت

رس مگيرنندمه در

پدول حدق الورتلدههدتي تد م دفدتعي
 .38در مورد تيم
پ نوشه نراي مثتل رك.
Jamie Wilson & Burhan Wazir, Pinochet Challenges Law Lord Lawyers Allege Bias in Ruling,
Guardian (London), Dec. 5, 1998, available in 1998 WL 18681270.
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پ نوشه ( )7مشتهمه ررد ،از نادم فدراهم
نمودن و گشودن م مان عمد ،ن شتري
حقددو

ندده سددود قرنتن ددتن پ نوشدده و

ستزمتنهتي حقو
همف

نشري نوده است ره نت دو
و دادخدواهي از جتند

درح شدكتيت

آنهت و ن ز توساه و تي
ن

رمدك

حوزة خت

الملد در اي

ن شدتر حقدو
پت نه م دمان

گراشتنم .ثمرة رتم تني اي
دت
دتن جنتيد
دتع از قرنتن د
دفد
نميتوان فق

ستزمتنهت در
ده را
پ نوشد

نه تسدلي نخشد من و ترضد ة

خت ر آنهت محدمود دانسدت .نلكده توسداة
حقو

نشر ن

المللي و رشمي ره نه تتزگي

«جتماة مدمني ند

المللدي» از آن نهدره

نرده است ،نامي ن

المللي را نه نمدتي

گراشته ره هرچنم آهسته ولي نه يق

ندر

حكومت قتنون آغوت گشوده اسدت .تنهدت در
دن تيي ندت م قررا

و سدتزمتنهتي مدورد

قيول ارثريت است ره فضت نراي شكوفت شمن
توانتي هتي شهرونمان و گروههدتي مدمافع
حقو

نشر و نفي و نه چدتل

امت تزا

رشد مه شدمن

ويدژة حترم دتهدت و س تسدتهتي

استوار نر قمر

دتدي آنهدت
ناتمي و اقتصد

فراهم ميگردد و ميتوان نه اقتمار اخالقي
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و تكتمد و تثي ت آرام ولي قبادي حكومدت
قتنون و نرپتيي عدمالت قضدتيي در م دتن
جوامع نشر دل نست.
ده نده
در رتليم شكتفي پرونمة پ نوشد
دو شگفتي نزرگ نرميخوريم .يكي ايد

رده

پ نوشه همتن رسي است ره نه عنوان ر د س
رشور رنوانس ون شكنجه  9154را از جتند
ش لي امضت و تصدوي

ردرده اسدت و ديگدر

اي ره پ نوشه در  9195نت دست خدود ندرر
تحوالتي حقوقي را در ش لي پتش م ره ثمرة
آن سقوط خود وي از اريكة قمر
آري ت ري ره نر پ كر اي

نود.
عقته پ در

نشسته است ،پر خود او را در م تن دارد!

188

مجلة حقوقي  /شمارة بيست و پنجم

