
  نويس درآمدي بر پيش...  952 

  نويسپيشدرآمدی بر 
 جزا المللبينقانون 

 
 دکتر علی حسين نجفی ابرندآبادی

 دکتر منوچهر خزانی 

 

 

 مقدمه

دسه  مده د دق مروهر  پیشرفتهای به 

 یههد عروی، صنعتی   فنی دق س د حاضر ب 

پس از پایان جنگ د م جهانی، به  ده قی  

دوجههت دلههوم جادعهه  جهههانی، اقز ههها   

ه  س . دوسع  صودیادی های انسانها   د ا

هههای ور هههی   نیهه  ق هه  دصههویری قسههان 

 تابن د حول   نقل ب  نوب  خود اقدبها  

دیان کشوقها    هر ن ان منها قا مسان   

که  ادهر زد سهاز از طوقی سریع نوودد، ب

 بهه  دیههان م قدد« دهکهه د کو هها جهههانی»

 ود. اقز های بشری استقراق یافته  از دي

 یه  دشهتر  ،   ظههوق اقز ههای جیا سهو

الورری ک  ب  برک  پیشهرفتها ادکهان بیز

ق   یافت  اس  از سوی دیگر، سبت وردی د 

دا سرنو   هو  کشوقها   اصوالً نهو  بشهر 

 ب  هم ورد باوقد.



   962 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

دشهتر  اقز ههای دردیه ، یکهی از بی

های نا ی از من   بهرد ادنی    صرح، مقادش

دق جادعهه  جهههانی اسهه . بههرای کریهه  

از ههر نههاد   ده هت     هر ن ان جهان،

دریتی ک  با ن ، برخوقداقی از یا زن وی 

دوأم با مقادش   ادنی  که   ههر  ا لیه  

بقای منها   نی  دلقق پیشرفتهای عروی   

وهردد. وب دیصنعتی اس ، اقز ی حیادی دلس

لههیکز درههاقب درههخ دههاقیای، از جورهه  

دااصوات دسرلان  جههانی نیوه  ا م سه د 

  دقویریهههای ادادهه  یهدبهه بیسههتم   

دق  نه  دهه  اي  دسرلان  دلرهی   دنققه

اخیر ک  دادن  من به  زدهان حاضهر نیه  

کشی د   د، صرح قا ب  قؤیا   ه فی دسه  

 نیافتنی برای بشری  دب یل کردد اس .

پاس اقی از اقز های دشتر  بشری مبهل 

مواعه    دقهرقات از هر  ی  دستر م  ضع 

ش دق الوررهی   سه س کو هالزم االجرای بیز

جه  هوواق کردن زدین  قعای  منها دوسه  

رتههها   د لتهاسهه . نحههام حقههومی هوهه  د

الورری بای  ب  ضر قت دهی    دنحهیم بیز

ایهههز مواعههه ، سهههاختاقهای دربهههو ، 

استرادهیها    سایری ک  مادق ب  دأدیز، 

حفظ   حوای  از جادع  جهانی با     به  
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دههوازات دلههوم نیازهههای من، خههود نیهه  

نوایه . دق  تلهوم وهردد، دوجه بتوان  د

 ا به  الورههل جه نیز فضایی، حقهو  بهیز

الورهل، به  از حقهو  بهیزاي  عنوان  اخ

کو   دها بها برخههوقداقی از دي نوب  خود

ق  ههها   اب اقهههای  ایسههت ، هوسههو   

جهانی یعنی پیشگیری از هواهنگ با اه اف 

پاسه اقی از دنهابع  الورری دقجرایم بیز

رری   اصهح  ب هکهاقان الوعام جادع  بیز

 1وام برداقد.

با پایهان یهافتز جنهگ ا م جههانی، 

حقوم انان فرص  قا برای از سرویری فکهر 

احیاء   در ی  ابتکاقها   طرحهای و  ت  

الوررههی بههیز 2دق زدینهه  دهه  یز دقههرقات

سیس انروهز کیفری د غتنم  وردن . بها دأ

  عضهوی   1221الورری حقهو  جه ا دق بیز

من،  حقو  جه ای کشهوقها دقعروای دشهوق 

الوررهی دق کو شها   دقالعات داصصی بهیز

زدین  د  یز دقرقات کیفری جهانی، نحم   

 1دهادد  3دورک  خاصی ب  خود ورف . بن  

قاد دوسع   هوواق کردن»اساسناد  انروز، 

 دنحوقب الورل ج ا ه نحری حقو  بیز عروی

                                                           

1. Bassiouni, Cherif: "Le droit penal international: Son histoire, son objet, son contenu", in 

Revue internationale de droit penal, 1981, P. 42. 

2. Codification. 
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قسی ن ب  ه ف برمهراقی یها حقهو  جه ای 

ا از مرور های اصری فعالیه  من ق« جهانی

 3،بر وردد اس . دق هویز جهه  ممهای پهح

ا، از طهرف صاحبنحر ق دانیایی حقهو  جه 

نهویس یها مهانون انروز دأدوق    دا پیش

  اقائ  کنه . ایهز ج ای جهانی قا دهی  

 دنتشر وردی . 1231نویس دق پیش

پس از پایان جنهگ د م جهههانی، نیهاز 

سیت دیه د از د    ی  کشوقها   درتهای م

یز د ا م جنگ جهانی ب  صرح   ادنی    دضو

الورری حقو  جهه ا من دق مین د، انروز بیز

خهود قا دق قا بر من دا   دها دقالعهات 

ج ا   نیه   الورلزدین  د  یز مانون بیز

کیفهری از الوررهی اساسناد  دادواد بههیز

کنهونی ممای  ریف بسیونی، قئیس  1سرویرد.

الورری واین د انروز بیزنروز، دق دقام نا

حقو  ج ا دأدوقی  یاف  دا درهه دًا دق د  

زدینهه  یههاد  هه د بهه  دقالعهه    دلقیههق 

ب ردازد   و اقش نهایی من قا دق یم کن . 

 1211 ی پس از دقالعات زیاد بیز سههالهای 

دفصل خود قا پیرادهون  طر  نسبتاً  1212  

                                                           

3. V.V. Pella. 

دق خصههوم دقالعههات   فعالیتهههای انروههز دق ایههز د   .4

   1291حقهو  جه ا، سهالهای  الورهلبیززدین  ق . درر  

1211. 
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دکویهل   به  نههام  1الورل جه امانون بیز

ب  سازدان درل دتل   1212ئی  انروز دق ژ 

 9دسریم نوود.

کهه  پح سههکی، اسههتاد سههابق طههوقهوههان

جهرایم »نویسهه   یل فرانس ، دیدانشگاد ل

لورری اصوم   اقز های  االی انسانی، ابیز

یعنههی اقز هههایی قا کهه  الزدهه  بقهها   

صرح دیان افراد بشههر دق جادعهه  دوجودی  

کشهان . دی دیالورری اسه ، به  نهابوبیز

الورری ج  باهوکهاقی  وی دق جادع  بیززن

ههای د لتها دق زدین  دباقزد بهها پ یه د

جهههانی   دهههاق منههها دق سههقح  درردانهه 

 .1«پ یر نیس ادکان

پاسهه اقی   حوایهه  از نحههم عوههودی 

ورهل الالورری، ه ف حقهو  بهیزبیزدع  جا

عره  هها   ج ا   نی  دضوون اصری ان یش 

                                                           

ج ا دهی    د  الورلبیزمانون  نویسپیشبرای اطح  از  .5

 ی بسیونی ق .ب   سیر  مما

Bassiouni, Ch.: "International criminal law, a draf of international Criminal Code, Siythoff and 

Noardhoff, The Netherlande, 1980. 

ی الوررهبیزوفتنی اس  ک  ممای بسیونی برای دادوهاد  .6

دهی    دنتشر کهردد اسه . بهرای اي  کیفری نی  اساسناد

  . دححح  من ق

Bassiouni, Ch.: "Draft statue, international criminal tribunal", in Nouvelles Etudes Penales, No, 

9, 1992. 

7. Plawski, Stanislaw: "Rapport Particulier sur les crimes internationaux et le droit Penal 

interne", in Revue internationale de driot pennl, ler et 2e trimestres, 1989.  
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فان، کو شهههای حقومهه انان، فیرسههوغههایی 

از   یهدب د لتوردان، دصرلان اجتواعی   

 یا س د پیش ب  ایز سو، بودد اس .

ایاالت دتله د ادریکها از  8انروز صرح

بهه  فکههر ایرههاد نهادههها   دراجههع  1812

الورری حقومی افتاد   بها الههام از بیز

عنهوان ل د 1899دق  2طر  دا ی دادلی فیر 

هاد پیشن 11،«الورلکری یا مانون بیز خقو »

لتوردان   انسان  کرد دا از حقوم انان، د

الورهل دنحوق دهی  یا مانون بیزستان ب د 

 1811ای دق دعوت  هود. بروه اقی دسهابق 

ن برای دهی  طر  ایراد یا درجع   یا مانو

  ابتکاق یا سنادوق اس انیایی الورل ببیز

دق اجههرای  11نههام مقدوق د دههاقکواقدوبهه 

رهالس دق هوهیز الوان یش  ادلادیهه  بهیز

 12.قاستا بود

ل ابتکاقهها بهرای مبیه هر  نه  ایهز

الورل ج ا   دأسهیس یها د  یز مانون بیز

بهاق ننشسهه ،  کیفری به الورری درجع بیز

هههای دههاقیای   لههیکز بهه  عنههوان درربهه 

                                                           

8. Peace Society. 

9. David Duddley Field.  

10. Outlines of an international code.  

11. Arturo de Marcoartu.  

12. Cf. Bouzat, P.: "Introduction", Revue international de droit Penal, 1981, PP. 7-8. 



  نويس درآمدي بر پيش...  965 

پیشگام، اذهان حقوم انان، د لتوهردان   

ی قا به  خهود جرهت الوررهبیزسازدانهای 

 نوود.

ت انروز   دلقیقات ب  دوازات دقالعا

  دها حه ی دله   13سایر  اصیتهای عروهی

أثیر فعالیههه  منهههها، سهههازدانهای دههه

الورری نی  ب  نوب  خهود بهرای حفهظ بیز

نشهان  دنحوقبه اقز های جادعه  بشهری   

دادن  اکههنش دق مبههام جنایتهههایی کهه  

دق طههوم جنههگ د م جهههانی عریهه    یهدبهه 

انسانها   درتهای بیگناد اقدکاب یافته  

  استقراق دقهرقات    ود، دق ص د د  یزب

الورری برمد ن  دا  های  از نهادهای بیز

ایز قهگ ق صرح   ادنی  بشری دضویز وردد 

   از دعرضات ج ی  دصون بوان . 

سازدان درهل دتله  که  خهود پهس از 

 1211 ژ ئهز 29پایان جنگ د م جههانی دق 

دق جهان   ادنی     صرح از پاس اقی برای

هوکاقی امتصادی، اجتواعی    نی  استقراق

رتها دأسیس   ، بها دوجه  فرهنگی دیان د

های درخ ایز جنگ   با عنای  ب  ب  دررب 

لن ن ک  دوسه   1211ا ت  8دروو  دقرقات 

                                                           

سوئ ی نی  ب  نوب  وفتنی اس  ک   اصیتهای حقوم ان  .22

« مانون جرایم عری  صرح   ادنیه  بشهری»خود طرحی برای 

 .ان ددهی    دنتشر کرد
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ق م قت فادح جنهگ د م جههانی ده  یز  ها

اساسههناد  دادوههاد » هه د بههود   بهه  

 هرت یافه ، کو شههای خهود قا « نوقنبرگ

یهه    دهه  یز مههانون دق جههه  ده دسههتقحً 

رل جه ا   مهانون دشهکیل دادوهاد الوبیز

الورری کیفری مغاز کرد. دروع عوهودی بیز

 1211یل دهه  سازدان درل ک  از هوان ا ا

دأدوقیه   11الورهلب  کویسیون حقو  بهیز

د  داد دا دقالع  پیرادهون ده  یز ایهز 

طر  قا مغاز کن . کویسیون پهس از حه  د 

  هی، دوفهق بهس  سام دقالعه    نحرخهوا

الوررهی اساسناد  دادواد بهیز»دهی  طر  

مهانون جهرایم عریه  »  نی  طر  « کیفری

وردی  ک  هنوز ههم  11«صرح   ادنی  بشری

                                                           

دروع عوهودی، کویسهیون  111دق اجرای مقعناد  )اا(  .22

دأسیس   . دقر دائوی  1211نوادبر  21دق  الورلبیزحقو  

من دق ژنو اس . دع اد اعضای کویسیون دق  هل   پنروهیز 

دشکیل   ، سهی    1223ژ ئی   23د  دا  3از  اجحس من ک 

 هههاق حقومهه ان از کشههوقهای بلههریز، اقدن، ایتالیهها، 

مقژانتههیز، دههراکش، انگرسههتان، برزیههل، اسههترالیا، 

سریحنکا، ایسرن ، دالی، درکی ، سودان، مبرس، ا وان ا، 

سههیرالنون، انهه  ن ی، الر ایههر، جوهههوقی  هها، وههابز، 

دائیکها، ایهاالت دتله د فرانس ، هنه ، داداواسهکاق، جا

مدریکا،  یز، دک یا، سنگام، ملوهان،  هیری، ف قاسهیون 

ق سی ، ووادواال، ژاپز   برغاقستان بود. قئیس کویسهیون 

ممای  الدلز اسهت انو ی   1221از داد د   الورلبیزحقو  

 ( حقوم ان ق سی اس .Vereshchetin Vladlen Stepanovich ق چتیز )

15. Draft Code of crimes agains the peace and security of mankind / Projet de code. Des crimes 

contre la paix et la securite de l'humanite. 
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عنهوان ا ب بلث   دبادم نحر پیرادون منه

خود کویسهیون، دق دروهع  د  سن  قسوی دق

سقح د لتهای عضو سازدان درهل عوودی، دق 

هه افهل عروهیدتل    نی  دق درهادع   دل

 دانشگاهی اداد  داقد.

که  به  برقسهی ضو  نو هتاق حاضهر دو

نویس مانون جرایم عری  صرح   ادنیه  پیش

بشری اختصام یافت  به  د  دبلهث دقسهیم 

  د اس   دق دبلث ناس  ک  جنب  دهاقیای 

ایز مانون    نویسپیشداقد، فراین  دهی  

بههه  دلریرهههی دق دبلهههث د م کههه  از جن

نویس مانون د بوق تز پیشبرخوقداق اس ، د

دوقد دقالع  مراق خواه  ورفه . دقالعه  

دوضو  ایز نو تاق از من جه   اج  اهوی  

اس  ک  و اق هها، دباحاهات، دلقیقهات   

یه    ده  یز دقالعات  سیع دق زدینه  ده

الورل ج ا طی ح  د نهیم مهرن، مانون بیز

 بازداب دا کشوق دق مثاق   دألیفات حقومی

که   حههالی اسه      ایهز دقن ا ت  ن انی

دا « دری ه حقومی ه عروی»دنافع   دصالح 

                                                                                                                             

طهر  »وفتنی اس  ک  عنهوان فهو  اله کر قا دق فاقسهی  

« درووع  دقرقات دربو  ب  جرایم ض صهرح   ادنیه  بشهری

 هوقای »هللا  . ق . فرسفی، دکتهر هه ای  ان دنی  ذکر کرد

، 1392، 8، درر  دلقیقات حقهومی، ش «ادنی    صرح جهانی

 .81م 
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کن  دها به  دسهائل حقهومی دي نی  ایراب

الورل مانون بیز»انی، خصوصًا ب  دسأل  جه

 دوج  عویق   ج ی دب  م وردد. « ج ا

ممای  1/2/1312کنفرانس ق ز س   نب  

الوررهی دبیرکل انروز بیز 19،قنال  ادنف

دوم  مانون  نویسپیش»دون یراحقو  ج ا، پ

دق دانشههک د حقههو   11«الورههل جهه ابههیز

 هی  بهشتی، دا قا بههرمن دا ه  دانشگاد 

، من طوق ک  دق کویسیون دا ایز دوضو  قا

الورل   دق درادع عروهی برقسهی حقو  بیز

دقالعه   هود، دهوقد دلقیهق   دهي   د  

دفصههیری مههراق دهههیم دهها  ههای  زدینهه  

شوق   نیه  م احقودر دقالعات عویق نان ک

در په هشگران   دانشرویان په هشهای  سیع

 حقو  قا فراهم سازد.

 1مبحث 

 فرايند تاريخی

 قانون جرايم نويسپيشتدوين 

 عليه صلح و امنيت بشری و مجازات آنها

 

پس از خادو  جنگ د م جهانی   دأسیس 

دق « مانون نویسی»سازدان درل دتل ، کاق 

                                                           

16. Reynald Ottenhof.  

17. Projet de Code Penal international (C. P. I.)/ Draft of International Penal Code (I. P. C.). 
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د  یز  دنحوقب الورل ج ا زدین  حقو  بیز

الوررههی دههنحم   یهها سیاسهه  جنههایی بههیز

سنری د مغاز وردی . ایز سهازدان از یها 

سو با اعتقاد به  ایهز  امعیه  که  کهل 

،   از سهوی انه دبشری  اعضای یا خانواد

به  عنهوان پاسه اق صهرح   ادنیه  دیگر 

  دها بر من  ه 1219الورری، از هوان بیز

ی الوررههاسههباب   اب اقهههای حقههومی بههیز

دناست قا برای دلقهق  نهیز ههه ف  االیهی 

فراهم سازد. ناستیز کو شهای سازدان، با 

  عنای  ب   مایع د  جنگ اخیر جهانی، به

الورری   برقسی   دعییز انوا  جرایم بیز

دقرقات دربو  ب  من دنلصر وردی  )وفتاق 

سأل  ضهوان   ناس (، لهیکز به  ده قی  د

ت اجرای کیفری ایز وون  جهرایم   درهازا

 منها نی  دوقد دوجه  مههراق ورفه  عادحن

 )وفتاق د م(.

 

 گفتار نخست 

 تاريخچه تدوين و تصويب موقت 

قانون جرايم عليه صلح و امنيت  نويسپيش

 بشری

 

دروع عوودی سازدان درهل دق ناسهتیز 
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 11دق  21( 1اجحس بها دصهویت مقعناده  )

، دح های خود قا برای د  یز 1219دسادبر 

ج ا   ایراد یا دادوهاد  رلالوبیزمانون 

کویته  »کرد   ب   ی کیفری مغازالورربیز

دأدوقی  داد دا  18«الورلد  یز حقو  بیز

جرایم عریه  صهرح   ادنیه  بشهری قا دق 

دنحهیم    كريبه  صهوقت نویسپیشمالت یا 

ق نهوادبر انشاء کن . سازدان درل دتل  د

قا  «الورههلکویسههیون حقههو  بههیز» 1211

الورل نوود د  یز حقو  بیزجانشیز کویت  

 21دق اي    دروههع عوههودی طههی مقعنادهه

کویسیون ج یه  التأسهیس قا  1211نوادبر 

 دأدوق کرد دا 

الورل قا که  دق الف. اصوم حقو  بیز

اساسناد  دادوهاد نهوقنبرگ   احکهام من 

 دادواد دن قج اس  استاراج   د  یز کن ؛

مانون جرایم عری  صرح    نویسپیشب. 

بشری قا با دوج  ب  دفاد بن  الف  ادنی 

  اصههوم دنهه قج دق من دهیهه    دنحههیم 

 نوای .

 1212دق  الورههلبیزکویسههیون حقههو  

ب  ًا یا کویت  فرعی   یا و اق گر  یههد 

                                                           

18. The Committee on the codification of international law. 
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قا دههأدوق  12بهه  نههام زان اسهه یر پولوس

نویس مانون جرایم عریه  صهرح   دهی  پیش

ادنی  بشری کهرد. اسه یر پولوس ناسهتیز 

 1211قا دق ایههز خصههوم دق  وهه اقش خههود

دأدوقیه   دق یم دا  . دروع عوهودی سه س

ای بهرای دأسهیس اساسهناد  نویسپیشدهی  

الورری کیفری قا ب  و اق هگر دادواد بیز

 21 یهد دیگری ب  نهام قیکهاقد  ملفهاق 

دلوم نوهود که  ا  نیه  ناسهتیز نتهای  

ق دهاقس دقالعات خود قا دق ایز زدینه  د

الورهل دسهریم و  بیزب  کویسیون حق 1211

  دق و اقش خود دست الً دأکی  کرد. قیکاقد

الورری   یزکن  ک  مانون ج ای داهوی بدی

 م  الورری کیفری الزاساسناد  دادواد بیز

 سیاسه  دنقق برخحف لیکز یک یگرن . در  م

مانونگ اقی، عوهحً  هکاف      نویسیمانون

بیز ایز د  طر  مهانونی بوجهود اي  فاصر

الورل  ، زیرا کاق دهی  طر  مانون بیزدم

ج ا  ، هو دان با من، دهی  طههر  مهانون 

ی کیفری هر که ام الورربیزدأسیس دادواد 

ج اوان  بیز د  ور د دقسهیم  ه د  طوقب 

دبا  ن دیها بود، دق حالی ک  با  جود اق

                                                           

19. Jean Spiropulos. 

20. Ricardo Alfaro. 
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ای  یکرا   دوسه  ببیز ایز د  مانون، دی

 21.  یا ور د دهی  دی

م   در ی نحر   د مهانون د  نویسپیش

دوسهه   1211الورههل جهه ا دق م قیههل بههیز

الورهل کویسیون حقو  بیزاس یر پولوس ب  

 نهویسپیشاقائ  وردی ،  لی ناکادی ایهز 

، «درا ز»دس  دادن دعریفی از جرم دق ب  

 عنوانبه  بایه  که  اعتقهاد قغم ایهزعری

یان جهرایم  جهرم دق دریزدهم   ناستیز د

 هود، سهبت  بینيپیشانون الورری دق مبیز

   ک  عهح د بههر د  و اق هگر  یههد که  

مانون جهرایم عریه   نویسپیشدشغوم دهی  

اساسهناد   نهویسپیشصرح   ادنی  بشری   

الورری کیفهری بودنه ، ایراد دادواد بیز

دهیه     دنحوقبه ور د دستقل دیگری نی  

دق مههانون « درهها ز»اقائهه  دعریفههی از 

 د کوق دعییز وردد.

  ایهز دردیهت، کهاق دهیه  مهانون ب

ل ج ا، دهیه  اساسهناد  دادوهاد الوربیز

الورری کیفهری   اقائه  دعریهف جهرم بیز

هو دان با هم  هر    ه . دروهع « درا ز»

                                                           

 Emil Sandstrumدق هوان سام ب  و اق گر د دهی به  نهام  .92

نی  دأدوقی  دادد    دا ب  ادفا  ملفاق  دق خصوم طهر  

ی کیفهری دقالعهات بیشهتری الوررهبیزایراد یا دادوهاد 

  انرام ده .
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برای د  یز اي دکویت   یه 1211عوودی دق 

 الورری کیفری دشکیلدادواد بیزاساسناد  

نهویس پهیش 1211داد. ایز کویتهه  دق ا ت 

  قا دکویههل   جههه  برقسههی   اساسههناد

اظهاقنحر برای کری  د لتهای عضو سازدان 

درل اقسام نوهود. پاسهاها   دیه واههای 

اعحم   د نشان داد ک  بسیاقی از د لتها 

هنههوز دوههایری ن اقنهه  دهها از باشههی از 

ری خود ب  نفهع صهححی  دادوهاد حاکوی  د

کنن . برخی از  پو یکیفری  شم الورریبیز

ویش اساسناد  دادواد نالف پیشد لتهای دا

کردن  کویته  دیگهری بهرای نی  پیشنهاد 

برقسی ادکان دأسیس  نیز دادواهی براساس 

کری  نحرات دقیهافتی از د لتههای عضهو، 

 دأسیس وردد.

، بههها 1213کویتههه   یههههد دق ا ت 

اساسناد  دهی    د  نویسپیشدر ی نحر دق 

، ب  کاق خود پایهان باشهی . از 1211دق 

نویس، عول مد د دق من پیش اصححات بجور  

دع یل خصیص  اجباقی بودن صححی  دادوهاد 

ده کوق دق  نهویسپیشبرای د لتهها بهود. 

ب  ناستیز اجحس دروع عوودی دقه یم  1211

دسهادبر  1وردی ،  لهی دروهع عوهودی دق 

 نهویسپیشهوان سام دصویم ورف  که   هون 
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 دق منچ  با ک  اس  دسائری حا ی اساسناد 

بیان   د   خواه     « درا ز»جرم  دعریف

 ًا ب  برقسی اقدباطی ن دیا داقد، ل ا ب 

ک  هو دان  الورل ج ا،نویس مانون بیزپیش

الورل دق یم دروع کویسیون حقو  بیز دوس 

نههویس ودی  هه د بههود، ب ههردازد. پههیشعوهه

مهانون  1211 نهویسپیشر، یعنهی اخیرال ک

م نضهوادادد بهه  ا 1الورل ج ا،  ادل بیز

 الوررهیبیز فهرستی درکت از د ازدد جرم

 که  نویسپیش 2 دادد دق بود. هم از دستقل

ب  درا ز اختصام دا  ، دعریفههی از ایهز 

جرم اقائ  نش د بود،   من ههم به  ایهز 

دلیل بود ک  کویته   یههد دها من زدهان 

هنوز نتیل  دقالعات خود قا دق مالت یها 

 بود.دعریف دشاص از درا ز اقائ  نکردد 

ک  برقسی اساسهناد  دادوهاد  رااز من

کاق برقسهیکیفری ب  ادوه الورریبیز  ام 

 برقسهی   جه ا، الورلبیز مانون یسنوپیش

اخیرال کر نی  ب  اقائه   مانون نویسپیش

و اقش کویت   یهد دهأدوق دعریهف درها ز 

 نهویسپیشدنو  وردی د بود، له ا برقسهی 

 1211 نههویسپیشاساسههناد    نیهه   1213

جه ا دها اقائه  دعریهف  الورلبیزانون م

 نهایی درا ز ب  دعویق افتاد.
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بیس  سام، باالخرد کویته  پس از ح  د 

ک  دهأدوق ده  یز دعریهف درها ز  هاقدی 

ود قا دکویل   اقائ  نوهود   کاق خبود، 

دهوق   3311دوجت مقعناده  عوودی ب دروع 

به  ادفهها  مقاء دعریهف  1211دسادبر  11

دهه  رف . دق ایهز مقعناجرم درا ز قا پ ی

سیاسهی د لتهای عضو، درا ز قا یها جههرم 

دی. ایهز طهرز جرم عا یا ن  درقی نوودن 

درههل دتلهه  قاد فکههر دق دنشههوق سههازدان 

یافت  اس . ب  دوجت دنشوق، دعییز اینک  

عول اقدکابی ده ی  عری  صرح اس  یهاخیر 

  نی  دعیهیز ضهوان  اجههرای دربهو ، دق 

دنیهه  مههراق دلهه  دد اختیههاقات  ههوقای ا

 داقد.

 نهویسپیشبرقسی  1218دروع عوودی دا 

ج ا   اساسناد  دادوهاد  الورلبیزمانون 

س و ا ه ، سه الورری کیفری قا دسکوت بیز

الورل ج ا مانون بیز نویسپیشدنها برقسی 

کاق  شویز کویت  مراق داد، قا دق دستوق 

نویس اساسناد  دادواد پیش ب  ن اینک  ب 

 با  .ای کردد ا اقد

 1281الورههل دق کویسههیون حقههو  بههیز

الورل ج ا مانون بیز 1211نویس در دًا پیش

قاجع ب  جرایم عری  صرح   ادنیه  بشهری 
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 1282قا دهههوقد برقسهههی مهههراق داد. دق 

الورهل، ی  کویسیون حقو  بهیزو اق گر ج 

از کشهوق سهنگام، ناسهتیز  22د د  دییام

مهانون  نهویسپیشو اقش خود قا دق دهوقد 

باقد حقهو  بوق د  که  حها ی کریهادی دق

لی  د ل    ا هاقادی  الورل ج ا، دسؤبیز

 ن  دق دوقد دفاد احتوالی من مانون بود 

 دهی  کرد.

مهانون  1211 نویسپیشدتون پی دق پی 

دا مخهریز  جرایم عری  صرح   ادنی  بشری

، از نحر 1221نویس من، یعنی پیش نویسپیش

یسهیون یکه یگر بودنه . کو داهوی دشهاب 

الورل از سی    هاقدیز جرس  دق حقو  بیز

نهه   1221دهها  هههل   سههودیز من دق  1282

و اقش  یهد از د د دییام دقیافه  کهرد. 

ات، کویسههیون دصههویوادی طههی ایههز جرسهه

دوقد دضهوون صهححی   اصهی   دق دادی دق 

صححی  ذادی ادااذ   دق مخریز جرس  خهود 

مهانون قا نیه   نهویسپیش ن یز دادد از 

 23دصویت نوود.

                                                           

22. Doudou Thiam. 

جوعهی ه  )کشهتاق دسهت  12ب  عنوان داهام  دهادد  .92

)دبعیض نهادی ه مپاقدایه (، دهادد  21ژنوسای (، دادد 

)صه دات 22)نقض بابرناد  یا  سیع حقهو  بشهر( دهادد 21

 عو ی   ی  ب  دلی  زیس (.
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الورهل داقیاچ  دهی  طر  مانون بهیز

اساسهناد  دادوهاد  نهویسپیشیه  ج ا   ن

دهن د ایهز اسه  نشان 21الورری کیفریبیز

ک  کاق سازدان درل دق ایز زدین  کنه    

ناهواهنگ   ب  ن بازدهی دقرهوب بهودد   

هههای اساسههناد  دادوههاد   مههانون طرح

وم هه من ههم دنههها دق خصه ل ج االوربیز

هه فقه   الوررهیای جرایم دههم بهیزپاقد

سیون حقهو   طوقب  ب  دصهویت کوی دومه  

کنن د منهها، الورل، یعنی درجع دهی  بیز

سازدان درهل دتله ، یعنهی    دروع عوودی

دهنههه د   الوررهههی سهههفاقشدرجهههع بهههیز

 کنن د منها، قسی د اس .برقسی

   صرح عری  جرایم مانون نویسپیش دتز

ز برقسی داقیاچ  دهیه  ابشری، پس  ادنی 

طر  درازات ایز جرایم )وفتهاق د م(، دق 

                                                           

24. Cf. Bassiouni, Ch.: "The History of the Draft Code of crimes Against the Peace and Security 

of Mankind", in Nouvelles Etudes Penales, Ed. Eres, Toulouse, No. 11, P. 1 et s. 

سرانرام دق داقیخ  الورلبیزوفتنی اس  ک  کویسیون حقو  

اساسههناد  دادوههاد کیفههری  نههویسپیش 1221ژ ئیهه   22

وهع دادد ب  دصویت قسهان    به  در 91ی قا دق الورربیز

الوررههی دتشههکل از عوههودی دوصههی  کههرد کنفرانسههی بههیز

برقسههی  دنحوقبهه م االختیههاق کشههوقها قا نواینهه وان دهها

 د بوق   انعقاد یا دعاه د برای ایراد دادوهاد نویسپیش

الورری برو اق کن . دروع عوودی ماع دًا بایه  کیفری بیز

، 1221ب  هنگام برو اقی پنراهویز اجحس خهود دق اکتبهر 

 دق خصوم دشکیل کنفرانس د کوق نی  ادااذ دصویم نوای .
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 دبلث د م دقالع  خواه    . 

 

 گفتار دوم

تاريخچه تدوين نوع و ميزان مجازات 

 نويسپيشجرايم عليه صلح و امنيت بشری )

 (zماده 

 

الورهل، دق  ههل   کویسیون حقو  بیز

سودیز جرسه ، نهوهیز وه اقش ممهای د د  

ر  یههد، قا دهوقد برقسهی دییام، و اق گ

مراق داد. ایز و اقش دشتول بهر د  باهش 

بود  باش ناسه  حها ی درازادههای مابهل 

اعوام نسب  ب  جرایم عری  صرح   ادنیه  

بشری،   باش د م دتضهوز پیشهنهادی بهود 

ختز ج ی فکر ایرهاد یها دبنی بر عوری سا

الورری   یا نهادی دیگهر به  دادواد بیز

جهه  خصوصههیات وان درجههع کیفههری  اعنهه

 الورری.بیز

   zباههش ناسهه ، هوههان طههر  دههادد 

الورهل ج اسه . من دق مانون بیز بینيپیش

 ب  ایز  ر  اس    zدتز طر  دادد 

هر دتهوی ک  ب  عر  اقدکهاب یکهی از »

جههرایم دنهه قج دق ایههز مههانون درههرم 

 ناخت   ود ب  حبس اب  دلکهوم خواهه  
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.   

س دق صوقت  جود کیفیات دافف ، دتهم په

دها  11از ثبوت درردی   ی، ب  حبس از 

 سام دلکوم خواه    .  21

]بعح د، دتهم دوکز اس  ب  ضب  کل یها 

باشی از ادوام دسر م  یا ادهوالی که  

نادشر   دورا کردد دلکوم  ههود.  طوقب 

دادواد دق دوقد اختصام  نهیز ادهوالی 

بهه  یهها سههازدان بشرد سههتان ، دصههویم 

 «خواه  ورف [.

 

د و اقش، با استناد ب  اصهل کنن دهی 

 ، دعتقهه  بهود که مانونی بودن درازادها

دق طهر   بایهه  وررهیالبههیز جرایم درازات

 هود،  بینيپیشج ا الورل دوم  مانون بیز

ک  انرام  نیز کاقی، با دوج  ب  اخههتحف 

نحادهای حقومی   یا دفا ت ق  های دوجود 

دق سههقح جهههان، طبعههًا بحا ههکام  21کیفههری

                                                           

ین    دق خصوم دقالبی ک  دق وفتاق حاضهر دق ایز زد .95

م قدد   د اس ،  Zدادد  نویسپیشداترف هاي قاجع ب  جنب 

 ق  

Report of the International law Commission on the work of it's forty – third session, 29th April – 

19th July 1991, United Nations. 

درهازات »تهر دنهو هر  دق ایز خصوم ق . خ ائهی، دک .96

، دررهه  «ی سههیراکی الوررههبیزاعهه ام براسههاس کنفههرانس 

   بع ؛   نی  ق .  111، صص 1392، 8دلقیقات حقومی، ش 
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 ود.ناواه  ب

 الف. اختالف نظامهای حقوقی

دق ایز زدین  دشهکل من اسه  که  دق 

حقو  دری هر کشوق،  جود طرز دفکر  احه  

اخحمی   فرسفی، به  برمهراقی یها نحهام 

 اح  کیفری مابل اعوام نسهب  به  دوهام 

انراد ؛ دق صوقدی که  دق حقهو  دي جرایم

هه  الورل با  جود اختحف عقی د فرسفیبیز

په یر نحهادی  احه  ادکهان سیاسی، پ یرش

نیس    دفها ت   نهاهوگونی درازادهها   

ضوان  اجراهها دق کشهوقهای داترهف حتهی 

برای جرایم  اح  وهواد ایهز ادهر اسه . 

برای داهام، کیفهر اعه ام   درازادههای 

درهیبی دیگر داحً مقع اعضای ب ن از جور  

کیفرهایی اس  ک  دق حقهو  جه ای داخرهی 

رایم  هه ی    ها بههرای جههکشههوقاي دپههاق

                                                                                                                             

- La Peine de mort dane le monde d'aujour d'hui, Revue International de droit Penal, 1987, Nos, 

3-4.  

- Cario, R.: (Sous la direction de), La Peine de mort au seuil du troisieme millenaire, Ed. Eres, 

Toulouse, France, 1993.  

، جوعًا 1223وفتنی اس  ک  برابر مقداهای دوجود دق ژ ئز 

هفتاد   یا کشوق مانونًا   یا عوهحً درهازات دهرگ قا از 

   هان دد کشهوق ایهز انه  دخود زد د« زقادخان  کیفری»

لغههو  (Ordinary crimes)وقد جههرایم عههادی کیفههر قا فقهه  دق دهه

 . ق . ان دکرد

Prokosch, E.: "The Death Penalty; List of abolitionist and retentionist countries", in International 

Review of Penal Law, Nos. 3-4, 1992 bis, PP. 1535-1540. 
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بینی وردی د اس . دق حالی ک  خقرنا  پیش

اع ام دهوقد په یرش بعضهی مانونگه اقان 

 مههراق ورفتهه    بهه  اجههرا نیهه  و ا ههت 

 ود، دع ادی از کشهوقها من قا دقرقهًا دي

ی خههود حهه ف «زقادخانهه  درازادههها»از 

. هوچنیز، درازادهایی  ون مقع 29ان دکرد

ی از اعضای ب ن، ادههر ز دنهها دق دعه  د

 بینهيپیشموانیز ج ائی دوجهود دق جههان 

   د اسه    یها عوهحً به  اجهرا و ا هت 

 ود. با دوج  ب  ایز دسهائل، دق نحهر دي

یا نحهام  احه  کیفهری که  جنبه   ورفتز

بوم هوه  الورری دا ت  با     دوقد مبیز

نهایه  د هواق د لتها هم مراق ویرد، بهی

 خواه  بود.

 

 موجودب. تفاوت در روشهای کيفری 

دق ایز  اق وب، اعضای کویسهیون طهی 

برای ان  ددباحث   د اکرات دفصل سعی کرد

 س  دوضو  زیر قاد حرهایی بیابن  

میا بای  برای جهرایم عریه  صهرح   

ادنی  بشهری، صهرف نحهر از نهو     ه ت 

 بینهيپیشمنها، درازات  اح ی انتاهاب   

نوود، یا اینک  ب  پیر ی از حقو  جه ای 
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قها بای ، برحسهت  هه ت   ضهعف داخری کشو

 جرایم، درازادهای دتع دی دعییز کرد؟ 

پس از برقسی دواقد فو ، سهؤالی که  

 ود قاجع ب  نهو  ضهوان  اجهرای دي دقر 

کیفری مابل اعوام نسب  ب  جهرایم عریه  

صرح   ادنی  بشری اس . میا ایهز ضهوان  

اجرا بای  اع ام با   یا از نهو  سهالت 

  نق ی یا دیگر ضوان یا درازادهای مزادی

اجراهای دقرق   دعوهوم دق حقههو  داخرهی 

 کشوقها؟

میا درازادهها دق  ینک دق خصوم ا. 1

 بینهی  هود یهاالورل ج ا پهیشمانون بیز

اینک  ب  مانون داخری ههر کشههوق احاله  

الورل بها حقو  بیزوردد، اعضای کویسیون 

درازادهها  نحر و اق هگر دبنهی براینکه 

الورههل جهه ا بههیز بایهه  دق دههتز مههانون

ن ، زیرا ب  ایهز  ود دوافق بود بینيپیش

الورههل جهه ا دق مالههت دردیههت مههانون بیز

الورری دهوقد دصهویت مهراق ای بیزدعاه د

ورفت    قاد بردعایت   دنگناههای نا هی 

از اختحف نحادههای کیفهری داخرهی بسهت  

خواه    . ادا ب  دلیل ناسهازواقی ایهز 

ی ب  ن مانون هی  درازاد»قاد حل با اصل 

برخهی از اعضهای کویسهیون  ،« جود ن اقد
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الورل، برخحف ایز نحری ، احال  حقو  بیز

 درازادههها قا بهه  حقههو  داخرههی دههرجح

زیرا دعییز درازات دق مانون  دانستن ،دي

بسههیاقی از  الورههل جهه ا از اللهها بههیز

الوررهی، بها ایهز کشوقها ب  دعاه د بیز

ود قا است الم ک  بایهه  مهانون داخرههی خه

کنه . البته ، دغییر دهن ، جرهوویری دهی

ادکان داقد ک   نیز طرحی دوقد اسهتقبام 

 د لتها  امع نشود.

دست  از اعضای کویسیون حقهو   من. 2

الورل که  طرفه اق دقج درازادهها دق بیز

الورهل جه ا بودنه ، دق دهوقد انون بیزم

درازات  اح  برای دوام جرایم یا دعیهیز 

ی ههر جههرم به  د  درازادی ج اوان  بهرا

ور د با د  طرز دفکر دقسیم   ن   بعضهی 

دعتق  ب  برمهراقی درازادههای دسهتقل   

در ا برحست انوا  جرایم دربو  بودن ؛   

رازات  احه ی قا پیشهنهاد  برخی دیگهر د

ز ح امل   حه اکار کردن  با دق نحر ورفت

ای که  دق اختیهاق ماضهی   کیفیات دافف 

  ود.دي و اقدد

طرز فکر ناس ، ب  داهی    طرف اقان 

طبههع هههر یهها از جههرایم دوجهه  کههردد   

ست  جوعهی، جرایوی  ون کشتاق دان   وفت
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دوان  دشووم هوان درا ز یا مپاقدای  نوی

درازادی مراق ویرد ک  جرم ما ها  دهواد 

دا ق یا جرم د د قویهری؛ بنهابرایز ههر 

 ن  هوگی جرایم دن قج دق مانون دسهتوجت 

لیکز بای  برحست داهی  کیفرهای   ی ن ، 

هر یا از منهها درازادههای دتفها دی قا 

اعوام نوود.   ت درازادها بایه  برحسهت 

داهی  جرم   ا ضا    احهوام اقدکهاب من 

دعییز وردد. نبایه  دسه  ماضههی دق ایهز 

نادله  د بازو ا هت  بهود،  طوقب دسأل  

برک  بای  درازات خام هر جرم با دعیهیز 

 وردد. بینيپیشمن  ح امل   ح اکاری برای

 که  کسهانی یعنهی د م، فکهر طرف اقان

حه اکار هوهراد    ح امل با  اح  درازات

کردنه ، با کیفیات دافف  قا پیشنهاد دهی

کری  جرایم عریه  صهرح   «   ت»ب  دقج  

انه   دنی  بشهری ا هاقد کهردد   وفته ا

ایهز جهرایم   دعیاقی ک  بهرای انتاهاب 

دوقونران ن منها دق پهیش د دوجه  نهویس 

« بسیاق دهم     ی  بودن» امع   د اس ، 

 قتهو  جرایم د بوق بودد اسه . به  عبها

بشهری، صهرح   ادنیه   عری  جرایم دیگر،

خقرنا  دریز     ی دریز جرایم از دیهان 

 ه  از دریز جرایم دوجود اس . اورخقرنا 
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دوان بهیز دي خقرناکی،   نحر دقج  اهوی 

ا ت دفکیا ب  دفخود ایز جرایم نی  مائل 

     ب  عنوان داهام درها ز یها کشهتاق 

قا از سایر جرایم عری  صهرح   جوعی دست 

درقی کهرد   در ادنی  بشری   ی در   دهم

بنابرایز وف  ک  ع ال    انصههاف امتضها 

کن  ک  هر یا از ایهز جهرایم، بنهابر دی

لی  دبا ههر من بایهه   دقجهه   هه ت   دسههؤ

، یعنی درازات  ود، لیکز  ون ایز قاد حل

سه س  جهرم   هر   ت   دعییز دقج  اهوی 

یا از منها  دعییز درازات دناست برای هر

ب  بلاهای طوالنی   پایان ناپ یری دنرهر 

دوان دشایص دفا ت دیان دي خواه    ، ل ا

جرایم عری  صرح   ادنی  بشری قا دق عول 

ب  ماضی دادواد دلوم کرد، ب یز دعنی ک  

منها هوهراد بها درازات  اح ی برای هو  

بینهی   حه اکار مابهل دغییهر پیشح امل 

 ود   ایز ماضی اس  ک ، با دوجه  به  دی

دقج  اهوی      ت جرایم د بهوق، دیه ان 

درازات ههر یها قا دق حکهم خههود دعیهیز 

 خواه  کرد.

وههل   بها قعایهه   امهع کویسیون دق ع

ل دیگههری جهه  مبههوم اصههبینههی، انتاههاب 

ایم جهر وةبرای ه« درازات  اح    دشتر »
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صرح   ادنی  بشهری، به   هرحی که  عری  

وهر د دردیت پیشهنهاد  مد ، ن ا     ب یز

 د م قا پ یرف .

وضههو  نههو  درههازات مابههل . ادهها د3

 د   بینيپیشب  عادحن جرایم اعوام نسب  

دق  که الورل ج ا بلای بود دق مانون بیز

الورل دقر  دیان اعضای کویسیون حقو  بیز

هادی و اق هگر  یههد دق   . قاد حل پیشن

دهنعکس وردیه د  Zایز دوقد دق طر  دادد 

کهه  بهه   ههر  زیههر دههوقد برقسههی اعضههای 

 کویسیون مراق ورفت  اس  

 

 مجازات اعدام: ـ2ـ2

 الورهل بها دعیهیزکویسیون حقو  بیز

الورهل جه ا درازات اع ام دق مانون بهیز

نحر دوافق ن اقد. اعتقاد اعضای کویسیون 

گر  یهد بر ایز بهود دق دأیی  نحر و اق 

ک  کویسیون نبای  دق مبهام ورایشهی که  

ه  نانک  دق بلث اخهتحف  ادر زد دق جهان

هه دق جهه   نحام حقومی کشوقها دححح    

لغو ایز درازات  جود داقد، دوضع داالفی 

ادااذ کنه . لغهو درهازات اعه ام دبهیز 

پیشرف  اخحمی جادع  بشری اس  که  بایه  

درههازات اعهه ام دق دقویهه  من کو ههی . 



  نويس درآمدي بر پيش...  922 

ام ادی عبث اس  زیرا دق  امع هی  کس حق 

ن اقد فهردی قا از حیهات دلهر م سهازد. 

براساس هویز عقای  بود ک  ایههز درهازات 

دیری اس  از موانیز کیفری داخرهی بعضهی 

کشههوقها حهه ف  هه د اسهه . د لتهههایی کهه  

خههود بیهر ن  درازات اع ام قا از موانیز

ایگ ینی ان  کیفهر جهان ، دحش کرددقان د

رای من دق نحهههر بگیرنههه . دراجهههع بههه

الورری دتع دی دق سقح جهانی،   نیه  بیز

انرونهای داترفی دق سقح درهی، به  لغهو 

مانونی درازات اع ام یا لغو عوری من یا 

درازات دیگهر حکهم  بینيپیشدع یل من با 

 دکهل ان  ک  دق بیز منها د دهیز پردادد

حقو  الورری اختیاقی دربو  ب  دیاا  بیز

د نی   سیاسی دمیقًا  اه  بهاقزی بهرایز 

دروهع عوهودی،  128/11د عاس . مقعناده  

دعاههه د اق پههایی پاسهه اقی   حوایهه  از 

حقو  بشر   مزادیههای اساسهی   پر دکهل 

دعاه د مدریکایی حقو  بشر نی  بهر لغهو 

 ان .درازات اع ام دأکی  بسیاق و اقدد

یسیون دعتق  بودن  ک  بعضی اعضای کو

نفع بای  دق انتاهاب درهازات تهای ذید ل

مزاد و ا ههت   ههون . عهه م مبههوم  اعهه ام

ام دق حهه  یهها درههازات دق مههانون اعهه 
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الوررهی جه ا، په یرش   دصهویت ایهز بیز

مانون قا دق سقح جهانی ب  دااطرد خواه  

ان اخ ، زیرا هنوز کشوقهایی هسهتن  که  

نیز درهی خهود درهازات اعه ام قا دق موا

 و اقن .  اجرا دیبینی کردد   بپیش

 

 حبس دائم:ـ 2ـ9

نهی بیبعضی اعضهای کویسهیون از پهیش

الورل ج ا درازات حبس دائم دق مانون بیز

کردن    خصوصًا من قا جایگ یز طرف اقی دی

 دانسهتن ، کوهادي دناسبی برای کیفر درگ

اینک  من دست  از کشوقهایی کهه  درهازات 

قا از مههانون جهه ای خههود حهه ف  اعهه ام

 ، حههبس دائههم قا جههایگ یز من نههانوههودد

 ان . حبس دائم دنها درازادی اس  ک کردد

دوانه  لغهو درهازات اعه ام قا بهرای دي

مانونگ اق مابل دوجی    مبوم سازد، ضوز 

اینک   اج  ایز د یه  اسه  کهه ، بهرخحف 

اع ام، دق دواقد ا تباد مضهایی، جبهران 

دعیهیز  نهیز ناپ یر خواه  بود. بعح د، 

الورههل جهه ا از مههانون بههیزدرههازادی دق 

داالف  طرف اقان اعه ام نسهب  به  طهر  

کاه    منها قا ب  انصهراف دي مانون ج ا

د قیری از ایز درهازات دق حقههو  داخرهی 
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ن کنه . بهاالخرد اعضهای کویسهیودي دشویق

الوررهی، که  جادعه  بهیزان  ددت کر  ه 

زات خصوصًا دق دوقد اثهر بازداقنه د درها

مدیه ، یم خشهون دردکبان ایهز نهو  جهرا

ر د جهرایم  بره ف پیشگیری از اقدکهاب د

د بوق   نی  بر پاس اقی از حقو  بشهر   

مزادیهای اساسهی دأکیه  داقد   براسهاس 

هویز فرسف  بود ک  کنوانسیون قاجهع به  

ع م  ووم در ق زدان نسب  ب  جرایم جنگی 

 2321( 23  جرایم عری  بشری  )مقعناد  )

ق دوقد پناهنه وی دروع عوودی(، اعحدی  د

 2312( 22)دادد ا م مقعناد  ) 21سرزدینی

 دروهع 3111( 28دروع عوودی(   مقعناد  )

الوررهی عوودی دربو  ب  اصوم هوکاقی بیز

قاجههع بهه  درسههس، بازدا هه ، اسههترداد   

درازات درردان جرایم جنگی   جرایم عری  

از ایز طرز دفکر پیهر ی کهردد  28،بشری 

ا، حتهی بعه  از اس . ب  نحر بعضهی اعضه

و    سالهای دتوادی حبس، دشکل بتوان از 

                                                           

92. L'Asile territoriale ت دیان پناهن وی . دق خصوم دعریف   دفا

سرزدینی   پناهن وی دی روادیا، ق . فرسفی، دکتر ه ای  

، دررهه  «الورههلدقههرقات حقههو  بههیز ق  هههای اجههرای»هللا  

 .28، پانو   ش 1312، 11-13دلقیقات حقومی، ش 

جنایهات »دق دوقد ایز جهرایم ق . فرانسهیون، ژا    .92

، درجوهه  دکتههر دلوهه عری «جنههگ   جنایههات عریهه  بشههری 

   بع .  211، صص 1321، سام 1دبیری، درر  حقومی، ش اق



   922 هجدهم و نوزدهممجلة حقوقي / شمارة 

مزادی دلکودان جرایم درا ز، کشتاق دست  

جوعی یا سایر جرایم اینچنیز  خیم   یها 

حتی مزادی یا ما امچی عو د دههواد داه ق 

ساز وف . مزاد کهردن ایهز مبیهل افهراد 

غیرمابل دصوق اس ، بنابرایز درازات نه  

با دقجه   ه ت   دنها با جرم برک  بای  

 خاد  عول اقدکابی دنقبق   ب  ههر نلهو 

دوکز بازداقن د با  . دیکتادوقهایی که  

پس از  کسه ، د بهاقد به  زنهه وی عهادی 

وردنهه ، پیوسههت  بهه  از سههرویری بردههی

قفتاقهههای درردانهه  و  ههت  خههود وههرایش 

داقنهه    اوههر ایههز دوایههل  اصههی منههها 

نبا هه ، دشههویق   دلریهها هو سههتان   

ن م یوی، منان قا  اداق ب  ایز هواخواها

 کاق خواه  کرد.

 بعضی دیگر از اعضای کویسیون نسب  ب 

انه . حبس دائم، نحری دفی  ابهراز کهردد

اینههان دعتقهه  بودنهه  کهه  بسههیاقی از 

مانونگ اقان داخری ایز نهو  درهازات قا 

از نحام حقومی خود ح ف کردد   من قا با 

بعضههی اصههوم اساسههی حقههو  بشههر دغههایر 

. ب  نحر برخی از منان، دقصود ان  تدانس

از درازات اجرای ع ال  اس  نهه  دکافهات 

کوقکوقان  عول. با و    زدان، از  متهی 
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اقدکهاب دره د یها عوهل  ک  دررم دس  از

داقد، انتقههام عوهودی نیه  خقرنا  بردهی

بای  دافیف یابه . اعوههام درهازات حههبس 

دائم نسب  ب  یا  اص کهنسام ب  ن اینک  

دق مین د بهرای ا  دصههوق با ه ، دافیفی 

دوجت اعتحی  جهه ان بشهری ناواهه   ه    

بسیاقن  کشوقهایی ک  دق جهه  و  ه  یها 

عفو   دع یل حههبس دائهم )دهاحً از طریههق 

عفو یا مزادی دشر   برای دلکوم  بینيپیش

ب  حبس ابه ( وهام بردا هت    دقرقادههی 

 ان .دقدوقد من  ضع کردد

 

 حبس موقت:ـ 2ـ2

اعضههای کویسههیون حقههو   سههیاقی ازب

کاق دعیهیز بیز الورل دعتق  بودنه  که  

درازات ح اکار   حه امل بایه  دق حهوزد 

اختیاق مضات مههراق ویهرد دها ده ت حهبس 

برحست اهوی    کیفیات هر عوهل درردانه  

، 31، 21دعییز وردد   نی  حه اکار حهبس 

 11   11، 11سههام   حهه امل من  11   31

  ود. بینيپیشسام بای  

اعتقاد بعضی از اعضا حکم صهادقد ب  

بای  غیرمابل در ی نحر بهودد   زنه انی 

مبل از دلول هوه  درهازات حههق دقخواسه  
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مزادی قا ن ا ت  با  . دق دقابل، برخهی 

دیگر بر ایز نحر بودن  ک  دلکهوم عریه  

بتوان ، ب  عر  حسز قفتاق دق زن ان، از 

دافیف درازات یا مزادی دشهر   اسهتفادد 

ضا پیشنهاد کهرد که  یها از اعکن . یکی 

بههرای برقسههی  22«الوررههی ههوقای بههیز»

دقخواسههتهای عفههو   باشههودوی   مزادی 

دشر     درامبتی ایراد  ود. ب  نحهر  ی 

دقاضای مزادی دشر    متی بای  مابل طر  

  قسی وی با   که  دلکهوم عریه  حه امل 

د سههوم از درههازات خههود قا دلوههل کههردد 

 با  .

ومه   نه  دهز از ادا دق دوقد حبس د

دهادد طر   2اعضا دسائری قا دقباقد بن  

 Zنویس دادد پیشنهادی و اق گر، یعنی پیش

، وو  د نوودن . ایشان ضوز پ یرش ادکان 

فردی کردن   دع یل درازات پیشهنهادی دق 

 ایز بن ، بر باز بودن دس  دادواد بهرای

فه  یها دقنحر ورفتز   اعوام کیفیات داف

  ق حکههم دناسههت، دشهه دد دق دعیههیز   صهه

از عهوادری  هون   یهدب دأکی  و اقدد   

 اصی  دردکت جرم، ا ضا    احوام دوجهود 

دق زدان اقدکاب ب د، دقج   خاده  نا هی 

                                                           

29. Conseil international. 
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از اقدکاب من   دوای  بیز دردکبان اصری 

ک  سهم دهوی دق اقدکهاب جهرم یا افرادی 

ان  ) ریا یا دعا ن(   نی  ا ااصی دا ت 

  ادهر دههافو  عوهل ق بودد   دلهک  دأدو

ان ، دق ع اد عوادل دهم برای دعییز کردد

زات دناسههت از جانههت ماضههی یههاد درهها

 ان .کردد

برخی از اعضا یهادم ق  ه ن  که  دق 

بهههیز کیفیهههات دشههه دد، عههه م قعایههه  

های  وقای ادنی ، قفتاق نا ایس  د مقعنا

دتهم، سبق دصویم، طر  قی ی مبرهی نقشه  

ش خام، داحً درردان    اجرای من دقابق ق 

اق دست  جوعهی،   ندق یا طر  درردان  کش

از بیز کیفیات دافف ، ام ام یا  ر   ب  

لی  کیفهری نسهبی  جرم سادد یا ع م دسهؤ

دتهم بای  دق هنگام دعیهیز کیفهر دهوقد 

 دححح  مراق دادد  ود.

اعضههاء از للهها   بهه  نحههر بعضههی از

ک  دوسه  و اق هگر دق « حبس»لفحی، کرو  

دههادد پیشههنهادی عنههوان  2   1بنهه های 

وردی د، دبهم دوصیف   د اسه ، زیهرا دق 

حقو  داخرهی بسهیاقی از کشهوقها ا هکام 

داترف حبس دال حبس جنهایی   حهبس سهادد 

یهز  جود داقد. ل ا ب  نحر منها بهتهر ا
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از نحر دعنا « درطرفبی»بودد اس  عباقدی 

، «درهازات سهالت مزادی»  دفهوم، دانن  

 بکاق بردد  ود.

 

 ضبط اموال:ـ 2ـ4

 حقههو  کویسههیون اعضههای از ایعهه د

 3قا بر دوضو  بن   خود نحرات الورل،بیز

اقائهه   هه د دوسهه   Z31نههویس دههادد پههیش

و اق ههگر، یعنههی دومیههف   ضههب  ادههوام 

 ان .نوودد دسر م ، دتورک 

برخههی از ایههز اعضهها  نههیز ووههان 

ان  ک  دنحهوق از ایهز بنه  دبیهیز کردد

از من د بیری اس   درازات نیس  برک  غرض

سادد برای استرداد ب  ن درهیت؛ از ایهز 

ق  بای  دعرهوم  هود که  دومیهف   ضهب  

ادوام ب  دقول  استرداد اختصام داقد یا 

 ب  دقول  درازات.

انشهای فعرهی من    ایز بن  از نحههر

کهه  ضههب  بهه  عنههوان نیهه  از ایههز نحههر 

استرداد درقهی  هود، ا هکاالت زیهادی قا 

                                                           

بعح د، دتهم دوکز اس  به  »داقد دي طر  دقرق 3بن  . 22

طهوق از ادوام دسر م  یا ادوالی ک  به ضب  کل یا باشی 

نادشر   دورا کردد دلکوم  ود. دادواد دق دوقد اختصهام 

بشرد سهتان ، دصهویم خواهه   نیز ادوالی ب  یا سازدان 

 «.ورف 



  نويس درآمدي بر پيش...  925 

اعضا به  منهها ا هاقد  ک م قد دي بوجود

   ان دکرد

طههوق کهه  بهه  ادههوالی» عبههاقت ا الً،

ادوام »ظاهرًا دتضوز « کردد نادشر   دورا

نی  هس    از ایهز للها ، میه  « دسر م 

 نوای .دي فای داخیر غیرضر قی   بی

ثانیًا، دنافع حاصر  از ادهوالی که  

نادشههر   دورهها کههردد اسهه  نیهه   طوقبهه 

   ضب   ود.ماع دًا بای  دومیف 

ثالاًا، دعروم نیس   هرا ضهب  دوکهز 

اس  فق   ادل باشی از ایز مبیهل ادهوام 

صوم اماد   ه د وردد. دلیری ک  دق ایز خ

کنن د نیس ، زیرا هوان  ج  دتقاع ب  هی 

دوان  از ایز ادوام خود دررم نوی طوق ک 

برخههوقداق  ههود، هوسههر    قای ا  نیهه  

که  از  نبای  بتوانن  از  نهیز ادهوالی

قاد نادشر   دلصیل  ه د اسه ، اسهتفادد 

 کنن .

قابعًا، انتقام ادوام ب  یا سههازدان 

بشرد ستان  هر  ن  ک  فکر بسههیاق مابهل 

دلسههینی اسهه  ادهها براسههاس کهه ام اصههل، 

دادواد بای  ادهوام دهوقدنحر قا به  من 

سازدان اختصام ده ؟ ادوام دسر م  بایه  

  ب  صاحبان مانونی من دسترد وههردد. فقه
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دق دههواقد بسههیاق اسههتانایی کهه  دالهها 

مانونی ادوام دسر م  فوت  ه د    اقثهی 

هم از خود ب  جا نگ ا ت  با ه ، دسهأل  

 می .دي  او اقی منها ب  دیان

بعضههی از اعضههای کویسههیون پیشههنهاد 

بای  ضب  ادوام قا دي کردن  ک  طر  دادد

نههی عنههوان درههازات دکویرههی، یعیهها بهه 

ای دق مانون بینی   ددن ل  درازات پیشب 

ک  اجرای من دق اختیهاق دادوههاد خواهه  

عنوان درهازات دبعههی، که  دق بود، یا ب 

ایز صوقت درازات اخیر خودباود ب  کیفهر 

بینهی وردد، پهیشصری یعنی حبس اضاف  دیا

کردنه  که  دهي کن . ایز اعضا  نیز دصوق

دوانست  اس  دي درازات ضب ، برحست دوقد،

جنب  قا ب  خهود بگیهرد  یکی از ایز د  

دواقدی ک  ایز درهازات نسهب  به  منهها 

 ود )داحً ضب  ا یائی ک  خودباود اعحم دی

دق اقدکههاب جههرم دق دسهه  قسههی وی دههوقد 

استفادد  امع   د اس ، ضب   سایل دولی  

  حول دواد دا ق، ضب  عایه ات حاصهل از 

فعالیتهههای درردانهه ، ضههب  ادههوام   

ب  دناسهب  نا طوقب سودهایی ک   دشهر   

فعالیهه  درردانهه  دلصههیل  هه د اسهه (؛   

دواقد دیگری ک  ضی  ادوام دق مبام منها 
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 جنب  اختیاقی خواه  دا  .

ادی دوسهه  اعضههای پیشههنهادهای زیهه

الورل دقبهاقد سرنو ه  کویسیون حقو  بیز

ادوام ه    دق دوقدی ک  ادوام دورا   د 

ب  صوقت غیرمانونی که  ضهب  ههم  ه د   

صاحت حق نه اقد،  ه  دق  یانونی دالا ما

دوقدی ک  ضب  ادوام به  عنهوان درهازات 

اعوام   د ه ابراز وردی د اس . دق ایهز 

زدین  وفت    د ک  ایز ادوام دوکز اسه  

دق  هر  ناس  ب  دردیم   جبهران ضهرق   

عرهیهم ایهز مبیهل زیان  اقدد به  درنهی

جرایم یا ب  د ل  خسهاقت دیه د اختصهام 

ی دیگر، با ادکا به  نحهر دادد  ود. بعض

و اق گر  یههد، دعتقه  بودنه  که  ایهز 

دان انسان د ستان  داهل ادوام ب  یا ساز

صریت سر ، یونیسف، یها الورری کویت  بیز

الورری دبهاقزد عریه  ما ها  سازدان بیز

 ی دواد دا ق   ... دادد  ود. الورربیز

برخی از اعضا پیشنهاد کردن  ک  ایز 

  ه ین  عوریهات حفهظ ادوام ب  صن  می ک

کن  یا دي صرح سازدان درل دتل  قا دأدیز

ب  صن  می ک  دق اختیاق دبیهر کهل ایهز 

سههازدان مههراق داقد   ههه فش کوهها بهه  

  د لتهایی اس  ک  دوان دالی دراجعه  به
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الوررهی قا ن اقنه ، دیوان دادوستری بیز

س ردد  ود. پیشنهاد دیگر ایهز بهود که  

ادهوام به  اور دق اسهترداد ایهز مبیهل 

صاحبان مهانونی من، به  جههادی دهوفیقی 

حاصل نشود، دق اختیاق د له  مهراق دادد 

 ههود دهها من صههرف ادههوق دههوقدنحر خههود 

بنوای . دق دهوقد ادهوام ضهب   ه د به  

دناسب  ما ا  یا دادد دا ق، پیشنهاد    

ک  ایز مبیل ادوام دق اختیاق دراک  در  

اعتیاد دعتهادان و ا هت   هود، یها به  

کن ، یا به  دي ی ک  دتهم قا دلاکو د لت

د لتی ک  دأدوق اجرای حکم دادواد خواه  

    یهها بهه  ضههاب  دادوههاد کیفههری  هه

 الورری س ردد  ود. بیز

 

 ساير مجازاتها:ـ 2ـ5

ویسههیون حقههو  بعضههی از اعضههای ک

کردن  که  درازادههای الورل پیشنهاد بیز

حبس   دصادقد ادوام ک  از سوی و اق هگر 

اد  هه د اسهه ، بایهه  بهها  یهههد پیشههنه

درازادهای دیگری دکویل وردد. بها دوجه  

یادم قی   د  ب  خصوصی  جرایم دوقد نحر،

بینی   د هم درهیبهی اس  ک  کیفرهای پیش

با  ، یعنی دررم قا دتلول قنهه    دشهق  
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ب نی کن ،   هم درذیری، یعنهی از للها  

دعنههوی   اجتوههاعی بههرای درههرم حیایهه  

   .کنن د   دوهز بادلقیر

د واق خواه  بود ک  با دبا ر  نهیز 

دری نسب  به  دبا هر جرایوی ب  نلو دحیم

یا جرم حقو  عوودی یها یها جههرم سیاسهی 

سهان، یکهی از کحسیا قفتهاق  هود. به یز

اعضای کویسیون پیشنهاد کردد ک  کیفرهای 

حقو  د نی نی   دبعی دلر دی  دقرق   سرت

ر، بینی  ود. اعضای دیگدق طر  مانون پیش

الونفعه  قا جریو    کاقهای عوودی   عام

پیشنهاد کردن . دق خصوم جریو ، یکهی از 

اعضا یادم قی کهرد که  جریوهه  دق  امهع 

 کری از ضب  اس .   ادا دق دوقد خه دات 

الونفع ، بعضی اعضها دعتقه  معوودی   عا

بودن  ک  بای  ایز دوضو  قا با احتیها  

ان زیادی دقر  کرد، زیرا دعییز دهرز دیه

دهههای پیشههنهادی خهه دات عوههودی   درازا

الونفع    اعوام  ام  د هواق اسه    عام

از هو  دهم در، اعوهام  هام  به  دوجهت 

کنوانسیون خام دق زدین  حقو  بشهر دنهع 

   د اس .

   و اق گر  یهد، با دوجه  به  مقاء

 الورهل دقعقای  اعضای کویسیون حقو  بیز
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ت  خصوم درازادهای مابل اعوام،  جود دشه

مقاء دیههان منههها قا احههراز    نههیز 

 کن  دي ویرینتیر 

ب  عقی د بعضی، دعییز درازادهها دق 

صححی  حقو  داخری اسه    کویسهیون ایهز 

دوقد قا بای  کحً کناق وه اقد. و اق هگر 

 یهد با ایز نحر دوافق نیس . ب  عقیه د 

دوانه  بهرای اجهرای دي ا  کویسیون کادحً 

ههههای دعهههیز درازادهههها   حتهههی درازاد

پیشههنهادهایی بنوایهه ، بهه  ن اینکهه  دق 

عنهوان دوقد ا لوی    حق دق م د لتها ب 

مخریز درجع صححی  داق دق دصهویم ویهری، 

اصههراق  قزد. کنههاق وهه اقدن درازادهههای 

قادادی  به  مابل اعوام، سبت ایهراد انت

الورل ج ا مانون بیز 1211نویسن وان طر  

ت دربو  خواه     دبنی براینک  دق دقرقا

رایم عریهه  صههرح   ادینهه  بشههری، بهه  جهه

هی  درازادی ب  ن مهانون »قغم ماع د عری

نشه د  ، ضوان  اجرایی دعییز« جود ن اقد

 اس .

با دوج  ب   اکنش ابراز  ه د نسهب  

ب  طر  دادد قاجع به  درازادههای مابهل 

اعوام، و اق گر  یهد  جود اختحف نحر دق 

رخهی از ایز دوقد قا دلرز دانست  اس . ب
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کننه  که  دي اعضای کویسیون  نیز  انوود

الورل، درازات اع ام حست دلوالت حقو  بیز

ب  دالیل اخحمی، فرسفی   مراقدادی دیگهر 

دتر     لغو  ه د اسه    حتهی بعضهی از 

درهازات حهبس ابه  قا نیه  دهرد د  منها

ایز دانن . لیکز بای  وف  ک  و اق گر دی

دانه . دهی مدیه خیری دبالغ قا طرز فکر 

جههرایم  نبایهه  از نحههر د ق دا هه  کهه 

الورل جه ا از دوقدنحر دق طر  مانون بیز

اهوی  خاصی برخوقداق بودد   ب  یا نحام 

اجرایی استانایی نیازدن  اسه ،  نانکه  

کویسیون ایز جرایم قا دشووم در ق زدهان 

. به  نحهر ا  اوهر دق بهیز ن انست  اس 

طهر   ، اع ام ح ف  ود، بای  دقدرازادها

 بینهيپیشح امل حبس ابه  حفهظ    Zدادد 

 وردد.

دق دههوقد کیفیههات دشهه دد، بهه  نحههر 

و اق گر  یهد، ب  یا دلیل سادد از ایهز 

دوقد بای  دنصرف      من ایز اسه  که ، 

ا  ایهز با دوج  ب  داهی   ه ی    خقرنه

دهوان په یرف  مبیل جرایم، ب  د واقی دی

ک  کیفیات دشه دد دیگهری بتوانه  بهرای 

 نها  جود دا ت    دتصوق با  .م

یا  بینيپیشدق خصوم درازادها، دلیل 
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ماع د کری مابل اعوهام نسهب  به  دوهام 

جرایم دن قج دق مانون دوس  و اق هگر من 

بودد اس  ک  ب  نحر  ی دوام جرایم  ه ت 

   خقرنههاکی یکسههانی داقنهه    بنههابرایز

دوان منها قا دق یا قدیهف مهراق داد. دي

لیکز ایز ماع د، من ان ازد هههم که  به  

قس  غیرمابل انعقاف نیسه ، زیهرا نحر دی

با دوج  ب  پ یرش کیفیات داففه ، ماضهی 

دوان  با دوسل ب  ایز کیفیهات دي هوواقد

کنه ، یعنهی من « فردی»کیفر قا دع یل   

قا بهها دقجهه  اهویهه    خقرنههاکی جههرم 

 لی  عادل من دنقبق سازد. دسؤ اقدکابی  

دق دههوقد دصههادقد ادههوام، و اق ههگر 

  فردهوم پیشهنهادی دق دهتز مبوم داقد ک

کنن د نیس   کادحً دتقاع  Zنویس دادد پیش

   ای  بهتر با   ک  دصادقد کری ادهوام 

 ود؛ بعح د، از دصهادقد ادهوام  بینيپیش

زیان ک  ب  ده عی  دن ل  جبران ضرق   ب 

وهردد   ا  بایه  من قا و  دهیخصوصی درب

 دقخواس  نوای ، انصراف حاصل  ود.

ات داترهف با دوج  ب  عقایه    نحهر

الورل، و اق هگر اعضای کویسیون حقو  بیز

 یهد یعنی ممای د د دییام د  دتز ج یه  

ب   هر  زیهر انشهاء    Zبرای طر  دادد 
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 پیشنهاد نوودد اس  

 

 متن اول:

ی از  سیر  اقدکهاب یکههرکس ک  ب  »

  د دق ایز مهانون دقصهر  بینيپیشجرایم 

حهبس  31 ناخت   ود، ب  ]حبس جنایی اب [

سام ه  31دا  11جنایی غیرمابل دغییر از 

  دق صوقت دشهایص دادوهاد بها جوهع بها 

درازات یا درازادهای زیر ه دلکوم خواه  

     

انرههام کاقهههای عوههودی   عههام  .1

 الونفع ،

 ، دومیف   ضب  کری یا ج ئی ادوام .2

دلر دیهه  از دوههام یهها برخههی از  .3

 .«حقو  د نی   سیاسی

 

 

 متن دوم:

                                                           

حهبس جنهایی »و اق گر  یهد با دق مهحب مهراق دادن  .22

دق  امع ایز درازات قا نی ، برای انتااب احتوالی « اب 

م قدد اسهه  دهها منههها  نههویسپیشکویسههیون، دق د  دههتز 

بتوانن  من قا یا ب  جای حبس دوم    یا هوهراد بها من 

بشری برو ینن . و اق گر  بر ض  جرایم عری  صرح   ادنی 

 یهد ب یز  سیر  خواست  اسه  که  اعضهای کویسهیون به  

هنگام  وق   دصویم ویری پیرادون درازات یا درازادههای 

جرایم د بوق، ادکان انتاهاب حهبس جنهایی ابه  قا نیه  

 دا ت  با ن .
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دوانهه  یکههی از دوههاد دههی. دا1» 

درازادهای زیر قا دق حکم خهود دعیهیز   

 اعوام نوای   

 32الف. ]حبس جنایی اب [

 11ب. حبس جنایی غیرمابل دغییهر از 

 سام.  31دا 

دوانهه  بهه  دههي . بعههح د دادوههاد2

    درازادهای زیر حکم ده

الف. انرهام کاقههای عوهودی   عهام 

 الونفع ، 

 ب. دومیف   ضب  کری یا ج ئی ادوام، 

ام یهها برخههی از ج. دلر دیهه  از دوهه

 .«حقو  د نی   سیاسی

 ود که  دسهأل  دردیت، دححح  دیب یز

اعوام نسب  ب  دردکبهان درازادهای مابل 

 نهویسپیشالورری دن قج دق دتز جرایم بیز

صرح   ادنی  بشری نی   مانون جرایم عری 

دق کویسیون حقو  « طر »لت یا هنوز دق ما

الورل   دروع عوهودی دق دسه  برقسهی بیز

 اس .

 

 2مبحث 

 نويسپيشتحليل متن 

                                                           

 ق . دوضیلات پانو   پیشیز.  .29
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 قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشری

الورل جه ا، د  یز دتز طر  مانون بیز

 مهانون»ت   وادی دههم دق ده  یز دقههرقا

رل جهه ا دلسههوب الوبرای حقو  بیز« نویسی

الورههل بههرای وههردد. زیههرا حقههو  بههیزدی

الوررهی اقی بیزدباقزد   دقابر  با ب هک

 ود   نحهم     دسرح دیمانونون ، دوانون

الورری نی  بوانن  نحم حقهومی حقومی بیز

یاب    دي دری کشوقها ضوان  اجرای کیفری

الورری بهرای دردیت سیاس  جنایی بیزب یز

تهای ا لی  خهود، که  دلقق اه اف   قسال

وایههه    پاسههه اقی از نحهههم حقهههومی ح

الورری دق قأس منها مهراق داقد، بهه  بیز

 وردد.دي اب اقهای اساسی کیفری دره 

کیفهری « مانونگه اقی»مانون نویسی   

دق سقح سازدان درل دتل ، ب  عنهوان یهها 

درجع قسوی جهانی، ب  ان ازد مه د  خهود 

، ایههز سههازدان سههابق  داقد. بنههابرایز

ان یش  دصون کردن نحم حقهومی، سیاسهی   

اجتواعی جهانی از طریق ایرههاد   اعوهام 

الورری کیفری د  ن   دنسهرم ا نحام بیزی

ج ء ناستیز دقالعهات   امه ادهای دروهع 

عوودی سازدان درل دتل  بودد اس . حاصهل 
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ات   فعالیتهها ایز مبیل دقالعات، د اکر

ههر الورل ج ا مبل از دق زدین  حقو  بیز

نههویس  یهه ، دهه  یز   دصههویت دومهه  پههیش

 33«بشهری ادنی  مانون جرایم عری  صرح  »

 برقسههی به  ابته ا ضهرحا دبلث دق ک  اس 

 ( ناسه )وفتاق من  کری هایجنب    ساختاق

نویس، یعنی خود دتز   پیش دلریل ب  س س  

دق  امع دلتوا   دهواد من )وفتهاق د م( 

 پرداخت  خواه    .

 

 گفتار نخست 

 قانون جرايم  نويسپيشاختار س

 عليه صلح و امنيت بشری

 

نویس مانون جرایم عری  صهرح دتز پیش

  ادنی  بشری دشتول اس  بر بیسه     هش 

دادد ک  دق د  باش انشاء   ده  یز  ه د 

 اس .

 1باش ناس  فام  عنوان اس    دههواد 

باهش،  قا دق بردهی ویهرد دق ایهز 11دا 

ج ا یا لورل ااصوم کری   عوودی حقو  بیز

الورل طی دواد اصوم حقو  ج ای عوودی بیز

                                                           

دان بروهر   نهویسپیشبرای دححح  دتز انگریسی ایهز  .22

هویز  واقد درره  « الورریباش اسناد بیز»فاقسی من ق . 

 حقومی.
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د بوق مد د اس    به  هوهیز جهه   های  

بهرای من دناسهت « کریهات»انتااب عنوان 

 با  . باش ناس  خود به  د  فصهل دقسهیم

دعریهف »وردد. دق فصل ناس  دل  عنوان دي

 مهانون 2   1که   هادل دهواد «   دوصیف

الورری بیز ود، دق  امع ب  دعریف جرم دي

  ب  دعریف جهرم   استقحم ایز دعریف نسب

پهردازد. فصهل د م بها دق حقو  داخری دی

 11دها  3 هادل دهواد « اصوم کری»عنوان 

خام اصوم کیفهری قاهبهردی طوق اس  ک  ب 

لی     الورل ج ا از مبیهل دسهؤحقو  بیز

درازات اقدکاب جرم، دکریف ب  دلاکو  یا 

ر ق زدهان، استرداد دررم، عه م  هووم ده

اعتباق ادر مضا ت   د، عقف بواسبق نش ن 

لی ، کیفیات دافف   مانون، عرل قافع دسؤ

   ... قا احصاء   انشاء کردد اس .

باههش د م، بههرخحف باههش ناسهه ، داقای 

دن قج دق  29دا  11عنوان اس  لیکز دواد 

بن ی نش د اسهه . من بوانن  باش ناس  فصل

  ادنی   جرایم عری  صرح»عنوان باش د م 

وون  ک  از ایهز عنهوان اس . هوان« بشری

ی از می ، باش د م ضهوز احصهاء بعضهبردی

الورری، دق  امع دنبهع دصادیق جرایم بیز

الورههل قا دشهکیل ی اختصاصی بیزحقو  ج ا
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دد دهادد باهش د م، د ازدد دهه . د ازدی

(، 11)دهادد  الورری  ادل درها زجرم بیز

 د اخرهه (، 19)دههادد  ده یهه  بهه  درهها ز

(، سههرق  اسهتعواقوران ، سهایر 11)دادد 

(، کشهتاق 18)دهادد  ا کام استیحی خاقجی

)دهادد  (، مپاقدایه 12)دادد  دست  جوعی

 (، نقض با برناد  یا  سیع حقهو  بشههر21

 (، جرایم جنگی فو  العادد دههم21)دادد 

(، استا ام، بکهاقویری، دهأدیز 22)دادد 

(، 23دهه د قان )دههادد  دههالی   مدههوزش

(، ما هها  21الورری)دههادد در قیسههم بههیز

(،   صه دات عوه ی   21)دادد  دواد دا ق

( قا احصاء   29)دادد  زیس    ی  ب  دلی 

ای از ایههز عنها یز کنه . پهاقددعریف دی

درردان  داقای دصادیق دتع دی هستن  که  

ذیههل دههادد دربوطهه  ذکههر   دعریههف دق 

ان . به  عنهوان نوونه ، متهل عوه ،   د

ای اجبهاقی   اعوههام  هام ، اقه کنر ، ک

اقی، دبعیهه  یهها انتقههام اجبههاقی دبههردد

اموام داترف   ... از جرایم دوضو  دادد 

نقهض بها » كريهستن  که  دله  عنهوان 21

احصههاء « ادهه  یهها  سههیع حقههو  بشههربرن

 ان .   د

الورل ب یز دردیت، کویسیون حقو  بیز
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سعی کردد اس  دا ب  نحر خود جرایوهی قا 

ح   ادنیهه  جادعهه  بشههری کهه  بههرای صههر

 31.بهودد اسه ، بر هورد« خقرنا  دهریز»

 د دق بینهی  هدوان وف  ک  جرایم پهیشدی

نویس دق  امع دتز ایز پیش 29دا  11دواد 

دل  د ب  جرایوی اس  که  دق عنهوان من، 

، «جرایم عری  صرح   ادنیهه  بشهری»یعنی 

ز    ضع د نحر بودد   اساس   فرسف  د  ی

دهه . زیهرا دشهکیل دهی نیز مهانونی قا 

نویسههن وانی کهه  بههرای ناسههتیز بههاق دق 

انون دأدوق د  یز م 1211دا  1211سالهای 

                                                           

نویسهن وان اي د ای  ب  هوهیز جهه  با ه  که  پهاق .22

جنایهات »قا « Les cirmes Internationaux»یا  «International crimes»ایرانی 

دانهیم  ه  دق دهي . حام منک ان ددرجو  کرد« یالورربیز

ق زبان فرانس     ه  حتهی دق زبهان زبان انگریسی،    د

« جهرم»غالبًا ب  دعنا   ب  جای « جنای »   «crime»پاقسی، 

ویهرد، دگهر دق دتهون داصصهی دي نی  دوقد استفادد مراق

، (crime)خواهن  جنایه  دي ج ایی   زبان دتاصصان کیفری ک 

قا از هم دفکیها کننه . از  (contravention(   خحف )delitجنل )

ر، دق دیان جرایوهی که  دق طهر  مههانونی دهوقد سوی دیگ

دوانیم هو  منها قا ه از نحر دقج  نوي برقسی مد د اس ،

یکسان جنای ، ک  دق حقو  ج ای داخرهی  طوقب خقرناکی ه 

  ی دریز نو  جرم اس ، درقی کنیم. ب  هر حام  ه  خهوب 

ج ا   کویسهیون  الورلبیزمانون  نویسپیشاس  نویسن وان 

دق برقسیهای بع ی خود ب  ایز دههم نیه   الورلبیزحقو  

ب ردازن    دفکیا الزم قا ه هوان طهوق که  کویسهیون دق 

دواد دربو  ب  دسهؤلی  د له ، جنایه   نویسپیش 12دادد 

ی   دصادیق منههها قا از ههم الورربیزی   جنل  الورربیز

دفکیا کردد اس  ه بها بکهاق بهردن عنوانههها   دعهاقیف 

 انرام دهن .اي  ایی   جنلداصصی جرایم جن
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بایس  کو شهها ی   ن ، دیالورربیزجرایم 

  دقالعههات خههود قا دلهه  د بهه   ههاق وب 

کردن  ک  دروع عوودی سهازدان دأدویتی دی

درل دتل  دق ایز خصهوم به  منهها دلهوم 

دوقیهه  دهیه    و  ایهز دأکردد بود. دوض

مانون جرایم عری  صرح   »نویس د  یز پیش

دیاهها   9براسههاس دههادد « ادنیهه  بشههری

الوررهی نحهادی بهیز)اساسناد ( دادوهاد 

ا ت  8)نوقنبرگ( اللامی ب  دوافقتناده  

 ن بود؛ یعنی نویسهن وان د بهوق لن 1211

قا که  مروهر     9د بایس  دلتوای داددی

عقیهت دق الوررهی مابهل دنو  جرایم بهیز

کرد، دي دادواد نوقنبرگ قا دشاص   دعریف

مانون دق دس   نویسپیش اقد باش اختصاصی 

ی  صهرحدهي دهی   31،نوودنه   جهرایم عر

   31جهرایم عریه  بشهری  39،جرایم جنگهی

اقدکاب یکی از ایز سه   دنحوقب  38دوطن 

نو  جرایم. دق  امع، دنیای پهس از جنهگ 

ریعی ک  دق د م جهانی ب    ت از اعوام ف

طههوم ایههز جنههگ بهه  نههام دفهها  از یهها 

ای ئولوژی خام   بردهری یها نههاد، یها 

                                                           

35. Crimes against Peace. 

36. War crimes.  

37. Crimes against Humanity. 

38. Conspiracy. 
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زبان   یا فرهنگ خام   با اعتقاد قاسهخ 

یه ئولوژی  هون    هرای من ابهي ب  دفو 

ههها، عریهه  نسههب  بهه  سههایر ایهه ئولوژی

جهههانی دق « ادنیهه »  « صههرح»، «بشههری »

کشوقهای ا غام  ه د   دغرهوب به   مهو  

تأثر وردیه د   بنهابرایز پیوست  بو د د

دوایل جادع  بشری ب  اینک  مبهل از ههر 

 ی  ب  خود دق دقابل دکراق  نیز اعوالی 

، دوهایری کهادحً دق مین د دصهونی  باشه 

 قسی . طبیعی ب  نحر دی

 دله  د عره  ایان ازد دا است الم ایز

کویسههیون حقههو   دأدوقیهه  دوضههو  بههودن

ایم ورههل   دق نتیرهه  انلصههاق جههرالبههیز

جرایم عریه  صهرح   »الورری ب  دنها بیز

قا دق سالهای ا لی  پهس از « ادنی  بشری

 کن . لیکز سؤالی که  بهامیدیوجی  جنگ د

دان  ایز اس  که   هرا دلهوالت داترهف دي

  ظههوق های اخیهر دق جادعه  جههانی ده 

برقسیهای ها   اقز های ج ی ، دق بازبینی

روهع الورهل   ددر د کویسیون حقهو  بهیز

عوودی سازدان درل دتل  برای  ضع جهرایم 

الورل  ی    دوسع  دادن  طر  مانون بیزج

 هرا  اسه ؟ ج ا دوقد دوج  مراق نگرفته 

 طر  د بوق پس ازباش حقو  ج ای اختصاصی 
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و    ح  د نیم مهرن کواکهان دله  د به  

یل کهاق   دق اهوان جرایوی اس  ک  دق ا 

   دق من باههش دعیههیز 1211ههه  1211د قد 

 بینی   د اس ؟ پیش

الامل د  دلیل برای ایز دوضو  اقائ  

سههف   ضهع     د اس . ناستیز دلیل دق فر

الورل ج ا نهفته  اسه   قسال  مانون بیز

قسال  مانون د بهوق، مبهل از ههر  یه ، 

دهههریز یعنهههی احصهههاء   دعریهههف دهم

رای جادع  اعوام درردان  ب« دریزخقرنا »

هسهتن  نهایی هوابشری اس ،   ایز اعوام 

 اسه . دنهه قج   دهنعکس یکنونک  دق طر  

دهر اسه    از ک  مابل دأدهل دلیل د دیز

الوررهی مانونگ اقی بهیز»جنب  عوری ادر 

 ا ود، اجتناب از به  دقازدي ناش« کیفری

کشی د   ن زدان د  یز مانون، به  للها  

بلاهای ج ی  دق کویسیون حقو  د اکرات   

ای داترف جههان الورل، دق دیان د لتهبیز

  دق دروههع عوههودی سههازدان درههل دتلهه  

پیرادون  ضع جرایم ج ی  اس . به  دیگهر 

 دردوافق قسی ن هر    سهریع ب  ساز، ه ف

 دنحوقبهه کشههوقها پیرادههون طههر  د بههوق 

الورل ج اسه ، کردن دتز مانون بیز نهایی

ک  هر  ه  برسهیاه  جهرایم   ب یهی اس  
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حف نحهر اف  دد  ود، ب  هوان دی ان اخهت

دیان کشوقها دق خصوم طر  مهانون د بهوق 

وههردد   دههي دههرنیهه  بیشههتر   پیچیهه د

دردیت  ای  برای عبوق از درحر  طر  ب یز

دصویت نههایی    مانون   قسی ن ب  درحر 

نهیم مهرن « الورل جه امانون بیز»اجرای 

دیگر بای  ب  انتحاق نشسه   به  عبهاقت 

  دیگر، هر ان ازد د لتهها از نحهر دقجه

دوسع  سیاسی، حقومی، اجتواعی   امتصادی 

از یکهه یگر د ق با ههن ، ن دیهها  هه ن 

در   قاد قسهی ن به  دی واههای منها سا 

دوافق دق ایهز دهوقد نهاهوواقدر خواهه  

 بود. 

وررهی الدق هر حام، دق دعاه ات بهیز

الوررههی دوجههود، بیسهه     هههاق جههرم بیز

ان  ک  از نحر دع اد د  برابر احصاء   د

بینههی  هه د دق طههر  مههانون م پیشایجههر

الورل ج ا هستن . ایز جرایم عباقدن  بیز

 از 

کههاقبرد  11،جههرایم جنگههی 32،درهها ز

عنهوان یها جهرم )ب  11غیرمانونی دسریلات

                                                           

39. Agression. 

40. War crimes.  

41. Unlawful uses of weapons. 
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جهرایم عریه   12،جنگی(، کشتاق دست  جوعی

دبعههههههیض نهههههههادی    13،بشههههههری 

 11،داقی   جرایم  ابسهت بردد11،مپاقدای 

ن یهها جههرم جنگههی(، عنههوا)بهه  19 ههکنر 

 11مزدایشهههای غیرمههانونی بههرق ی انسههان

عنههوان یهها جههرم جنگههی(، قاه نههی )بهه 

عریه  جهرایم  12،هواپیواقبایی 18،دقیایی

 11،الوررهیادنی  حول   نقل دقیهایی بهیز

د ز ق عری  ا ااصی که  از ده ی    کاقبر

 11،انهه الوررههی دههوقد حوایهه نحههر بههیز

ایم جههر 12،ور وههانگیری افههراد غیرنحههادی

خریهه    فهر ش  13،دربو  به  دهواد داه ق

داریت   یها  11،الورری نشریات دستهرزبیز

)دق زدان جنهگ   بعضهًا  11غاقت ذخایر دری

                                                           

42. Genocide. 

43. Crimes against Humanity. 

44. Racial discrimination and apartheid.  

45. Slavery and related crimes. 

46. Tortuture. 

47. UnIawful human experimentation. 

48. Piracy.  

49. Aircraft hijacking. 

50. Crimes against the safety of international maritime navigation. 

51. Threat and use of force against internationally protected persons. 

52. Taking of civilian hostages. 

53. Drug offenses.  

54. International traffic in obscene publications. 

55. Destruction and/or the theft of national treaures. 
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 19زیسهه  دق  رای  صرح(، حفاظه  از دلههی 

نت دربو  ب  من(، سههرم  دهواد )بعضی جوا

 18،استفادد غیرمانونی از پسه  11،ایهست 

دسههههتکاقی   دخالهههه  دق کابرهههههای 

 92  جعل 91دقرت 91،د د قویری 12،دقیاییزیر

 )اسناد   د اق (.

  که  دق فهرسه  بهاال دحححه طوقهوان

ای از ایز بیس     هاق نهو   ود، پاقددي

جرایم عری  صهرح »جرم دق دتز طر  مانون 

نیهه  بهه  عنههوان جههرم  «دنیهه  بشههری  ا

دانن  درا ز، ان  د   بینيپیشالورری بیز

ت  جوعی، مپاقدای  جرایم جنگی، کشتاق دس

  ... دق عوض، بعضهی از اعوهالی که  دق 

اء   عنوان جرم احصهدتز طر  دوقد بلث ب 

الورری دوجود دعریف   د، دق دعاه ات بیز

ان  بینی نش دالورری پیشعنوان جرم بیزب 

(، سهههرق  11داننههه  د اخرههه  )دهههادد 

 (  ...18)دادد  استعواقوران 

ل الورهزدردیت، دق طر  مانون بیب یز

                                                           

56. Environmental protection. 

57. Theft of nuclear materials. 

58. Unlawful use of mails. 

59. Iterference with submarine cables.  

60. Mercenarism.  

61. Falsifying.  

62. Counterfeiting. 
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 اسه  ج ی ی نام بردد  ه دج ا از جرایم 

 کنوانسههیونهای یهها عههرف برطبههق کهه ،

 الورری دلسهوبجرم بیز دوجود، الورریبیز

صهوقت سان طر  د بهوق، دق ون    ب یزنوی

ی، دکول عرف   کنوانسهیونهای نهایدصویت 

الوررههی جههرایم بههیزبهه  الوررههی قاجعبیز

بههود. نویسههن وان طههر  مههانون خواههه  

سیون حقهو  کو  یهدبه ج ا    الورلبیز ی

 هههای ج یهه  خههودالورههل دق بههازبینیبیز

  دادنهه  دوضههو  دواننهه ، بهها دوسههعدههي

من الورل ج ا، مروهر  نویس مانون بیزپیش

الوررهی قا نسب  ب  اعوهام درردانه  بیز

الورری بینی   د دق کنوانسیونهای بیزپیش

دسههری دهنهه    منههها قا نیهه  دق باههش 

طر  د بوق  اقد سهازن    ادیه   اختصاصی

دا ت  با ن  ک  با داالف  خهام کشهوقها 

دواج  ناواهن    ، زیرا اغرت کشوقها با 

ایز مبیل اعوام قا پ یرفتز من دعاه ات، 

« الوررهیجهرم بهیز»عنوان نی  از پیش ب 

ان . عح د برایز، ادر زد بیشهتر پ یرفت 

مانونگ اقان داخری کشهوقها، به  هنگهام 

خهود،   نحر دق موانیز کیفری داخرهیدر ی

انه  که  ب  ایز سهو وهرایش پیه ا کهردد

ن دنلصهههرًا دق جرایوهههی قا کههه  دهههاکنو
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الورری یا دق هویز طر  کنوانسیونهای بیز

الورههل جهه ا دعیههیز   دعریههف مههانون بیز

انهه ، بهه  فهرسهه  عنهها یز درردانهه   هه د

 ههناخت   هه د دق نحههام کیفههری خههود 

 هاص انسهان، بیف این ، زیرا ک  ادر زد 

م عضوی از خهانوادد بشهری    نه  دق دقا

عنوان  هر ن  یا کشوق خام، دوقد دوج  ب 

ویههرد   دههي مانونگهه اقان داترههف مههراق

بنههابرایز لقوهه  بهه  حقههو    مزادیهههای 

ی دل  ایز عنوان نی  جهرم درقهی اساسی  

 ود. اصححادی ک  اخیرًا دق باش دربهو  دی

ج ایهی  ب  جرایم عری  ا اام دق مهوانیز

تلوم   پویای جهان مغهاز  ه د کشوقهای د

 ای از هویز طرز دفکر اس .جرود

ب  عنوان داام، مانونگ اق کانادایی 

که   1281دق   C-1با دصویت مانون  واقد 

 93هم اکنون باشی از مانون ج ای کانهادا

های ج ی ی دق دادد ده  ه ب دقا دشکیل دی

« یجرم جنگ»عنوان  ایز مانون دل  1(319)

با دعهاقیفی ن دیها « جرم عری  بشری »  

 الورلبیزب  دعاقیف دن قج دق طر  مانون 

بینهی الورهل پهیشیسیون حقو  بیزج ای کو

                                                           

63. Canadian Criminal Code (C. C. C.). 
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هوچنیز، مانونگ اق فرانسوی  91کردد اس .

 22انسه  )دصهوب دق مانون ج ای ج یه  فر

االجههرا از ا م دههاقس   الزم 1222ژ ئیهه  

 دق باش   بع  من، 211-1(، طی دواد 1221

های عری  ا اام، جنل دربو  ب  جنایات   

جههرایم عریهه  بشههری  قا بهها عنایهه  بهه  

الورری های بیزکنوانسیون منها دق دعاقیف

الورههل جهه ا احصههاء     طههر  مههانون بیز

 91بینی کردد اس .پیش

ق بههها ظههههوق  نهههیز ورایشهههی د

دهوان از مانونگ اقیهای کیفری داخری، دی

ده قیری اصهوم سو ساز از جههانی  ه ن یا

نا ی از اساسناد ، جریان   مییز قسی وی 

دادوهههاد نهههوقنبرگ   نلهههود بروههه اقی 

سهوی من به  دیهان م قد،   از 99دلاکوات

                                                           

 برای اطحعات ق .   .62

Joffe, Alain: "les Crimes contre l'humanite dans le Code Criminel Canadien". In Rev, inter. De 

Criminologie et de police, No. 4, 1993 , PP. 438-455.  

 برای اطحعات بیشتر ق .  .65

Tulkens, (Francoise): "Le mouvement de reforme des codes et le nouveau Codes Penal 

Francais", in Archives de Politique Criminelle, No. 17, 1995, PP. 27 et s. 

ر دق ایز دوقد ق . قخشهانی، نگهاق  برای اطح  بیشت .66

کیفری،  الورلبیزدأثیر دلاکوات نوقنبرگ دق دلوالت حقو  

پایان ناد  کاق ناسی اق ه  حقهو  جه ا   جهرم  ناسهی، 

؛ فیوضهی، 1312دانشگاد مزاد اسحدی دهران،  اح  درکه ، 

، «دادواد نحادی نهوقنبرگ پهس از  ههل سهام»دکتر قضا  

، 2ی،  هواقد الوررهبیزقهومی درر  حقومی، دفتر خ دات ح

   بع . 133، صص 1391
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دیگههر ادیهه  اق بههود کهه  من دسههت  از 

ب  اهویه ،  داکنون نسهب   د لتهایی ک  

الورهل  جاه    ل  م دصویت یا مانون بیز

، ای ادااذ کردد بودن ج ا دوضع ب بینان 

از ایههز پههس دغییههر نگههرش دهنهه    بهها 

رخوقدی سازن د نسب  ب  دوضو ، دق جهه  ب

اب اق کیفری سیاس  جنایی پ یرش   دصویت 

الورری کو ش نواین    باورد مد ن ب  بیز

ق   اصل ضر قت  جهود یها مهانون حوم دلو

حفهظ   پاسه اقی از  الورل ج ا، برایبیز

الوررهی که  دهوقد په یرش نحم حقومی بیز

شتر کشوقها   د لتهاس  اختحف نحرههای بی

فنی، فرهنگی، فکری   سیاسی دیان خود قا 

ب  هنگام بلث   د اکرد پیرادون دلتهوای 

ایز مانون کناق و اقن    یها من قا به  

 ح امل برسانن .

 

 گفتار دوم 

 نويس قانون جرايم ماهيت پيش

 عليه صلح و امنيت بشری

 

  مانون جهرایم عریه»نویس عنوان پیش

خود وویای من اس  ک  « صرح   ادنی  بشری

ا الً دادن ، داهی    دع اد جرایوی ک  دق 
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ایز مانون مد د اس  ه هوان وون  ک  مبحً 

ا اقد    ه از یا سو ب  جرایم عری  صرح 

  از سوی دیگر به  جهرایم عریه  بشهری  

ایهز مهانون   هود،   ثانیهًا دقدي دل  د

دعهاقیف    الوررهی،صرفًا د ازدد جرم بیز

اصوم عوودی حاکم بر منهها دقههر   ه د   

بنابرایز درازات یا درازادهای هر جهرم، 

ری دعوهوم ک  دق موانیز ج ایی داخ طوقمن

بینی نش د اسه . اس . دق دواد دربو  پیش

دله  عنهوان  3نویسن وان دتز، دق دهادد 

  »... بهها میهه  « لی    درههازات دسههؤ»

ل ، دق  امههع اصهه«دسههتوجت درههازات اسهه 

درازات   دنبی  دبا ران ایز مبیل جرایم 

ان ، لیکز  متهی دق باهش د م  قا پ یرفت

پردازن ، نو  یس ب  دعریف جرایم دینوپیش

های هر یها از   دی ان درازات یا درازاد

کنن    دوضو  قا به  جرایم قا دعییز نوی

 یز   داخل پرانت ، به  بعه   صوقت نقق 

بلث جرایم  و اقن . ب یز دردیت، طر  ادی

  دعییز انوا  منها به  ن طهر  هو دهان 

اجهرای )درهازات( ههر یها از  بلث ضوان 

 اد   دیه ان از منها از نحهر نهو ، دعه

نویس اس  ک   ای  دلیل  یهویهای دتز پیش

دیه ان عو د من   دسکوت و ا هتز نهو    
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الوررهی دق درازات هر یا از جهرایم بهیز

تحف دتز د بوق، دادز ن دن بیشتر به  اخه

نحرهای دوجود   ایراد داالفتههای ج یه  

از ناحیههه  د لتهههها پیرادهههون ادهههر 

 الورری کیفری بودد با  .زمانونگ اقی بی

، از جرم «دعریف»ان ، زیر عنو1دادد 

برک  از  بردالورری نام نويیا جرایم بیز

اسهتفادد « الورهلجرایم حقو  بیز»اصقح  

 نا هی ازکن . ابهام ایز دادد بیشهتر دی

الورل داخل محب ایز اس  ک   را حقو  بیز

و ا ت    د اس . میا ایز خود، از مغهاز 

کههاق، دلیرههی بههر  جههود دردیهه    عهه م 

ان دهتز د بهوق   اطوینان نه د نویسهن و

الورل پیرادهون دفههوم کویسیون حقو  بیز

زیهرا از نحهر  91الوررهی نیسه ؟جرم بیز

 های دوجهودالورهل   کنوانسهیونحقو  بیز

الوررهی ن بیس     هاق نو  جرم بیزداکنو

ای از منها دق  ضع   د اس  ک  دنها پاقد

سیون مهراق  طر  مهانون دهوقد دوجه  کوی

ورفتهه    بعضههی از جههرایم دیگههر بههرای 

 ههون . بینههی دیناسههتیز بههاق دق من پیش

بود ک  نویسن وان دتز بنابرایز، بهتر دی

                                                           

67. Ottenhof, R.: "An overview of the draft code", in Nouvelles Etudes penales, Ed. Eres, No. 

11, 1993, P. 30. 
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به   1دعریف صریح دری از جهرم دق دهادد 

ن . از سهوی دیگهر، بها منکه  داددي دس 

نویسن وان د بوق دق دعریهف از جهرم به  

 ا هاقد 1   2دق دهواد « فعل   در  فعل»

کنن ، لهیکز دق سهایر دهواد فقه  به  دي

ا اقد داقن .  ای  از نحر منها « اعوام»

اعوام اعم اسه  از عوهل دابه  یها عوهل 

 دنفی.

اصل مانونی بهودن جهرایم، به  جهای 

  دادد ناسه  بیهان اینک  دق هوان یکی د

عقهف »دل  عنوان  11دادد  1 ود، دق بن  

، ک  خهود از اصههل مهانونی «بواسبق نش ن

 هود، م قدد  ه د دهي بودن نتیر  ورفته 

اس . با عنایه  به  اهویه  حیهادی اصهل 

مانونی بودن جرایم   درازادها دق دفها  

  حوایهه  از حقههو    مزادیهههای افههراد، 

  ایهز اختصام یا اصل دسهتقل   صهریح به

دق هوههان  نهه  دههادد ناسهه  دههتز  دوضههو 

 نویس ضر قی اس .پیش

دلهه  عنههوان  نههویسپیش 8دق دههادد 

، ده ابیر   دضهوینهای «دضوینهای مضایی»

  د  بینيالزم برای یا قسی وی عادالن  پیش

اس . مسو  اخیههر صه ق ایهز دههادد، اصهل 

برائهه  قا کهه  یکههی از دضههوینهای دهههم 
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دتهوهان دق   یهدب مانونی برای افراد   

ابههل عهه ال  کیفههری اسهه  بهه  قسههوی  دق

)د( هویز دادد حق دفا    ناس . دق بن دی

م   اسهتفادد از  کیهل صهراحتًا برای دته

 بینی   د اس . پیش

صراحتًا به  کیفیهات داففه   11دادد 

داقد که  کن     نهیز دقهرق دههیا اقد دی

دادوههاد بهه  هنگههام دعیههیز درههازات، 

  قا دوقد دححح  عن الر  م، کیفیات دافف

مههراق خواههه  داد. بهه یز دردیههت، اصههوم 

ترهف عوودی حقو  ج ای دوضوع  دق دواد دا

نویس د نحر نویسهن وان من مهراق دتز پیش

 دا ت  اس .

صححی  جهانی قا برای دعقیت،  9دادد 

دلقیق   دلاکو  فرد دتهم ب  اقدکاب یکی 

از جرایم ایهز مهانون پ یرفته    من قا 

یز دتهوی دق سرزدیز ا   ن برای د لتی ک 

 ود یا دکریف دانست  اس ، دگر دستگیر دی

ود. اینک  دقاضای استرداد دتهم دقهر   ه

لوررهی اب یهی اسه  صهححی  دادوهاد بهیز

الورل دقصه د کیفری ک  کویسیون حقو  بیز

ایراد من اسه  بهرای قسهی وی به   نهیز 

جرایوی یا اصل اس . به  هوهیز جهه ، دق 

رداد درهرم دق  هرایقی، صوقت دقاضای است
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 د ل  د بوق بای   ی قا دسترد کن . 

نویس، اهوی  جرایم دن قج دق دتز پیش

از من جه  ک  دصالح   دنافع کل بشری    

بشهری قا دق دعهرض داهاطرد مهراق  جادع 

کن  ک  ههر زدهان عادهل ده ، ایراب دیدی

ایز جرایم ب  دام افتهاد، مابهل دعقیهت 

صهراحتًا  1ادد با  . از ایز ق س  که  ده

قا دشهووم دههر ق زدهان ههها ل ب دایز مبی

نهها دردیهت دردکبهان م دان ،   ب یزنوی

دلاکوه    هوواقد مابل دستگیری، دعقیت، 

ک   ساس هویز دفکر اس درازات هستن . برا

ح  د نیم مرن از پایان جنهگ و     پس از

د م جهههانی، هنههوز دتهوههان بهه  اقدکههاب 

ز جنهگ ه جرایم عری  بشری  دق طهوم ایهه

ه بع  از  ناسهایی 98افسران نازی  یهدب 

نفهع داهل فرانسه  یها کشهوقهای ذیدوس  

 اسرائیل دسترد، دعقیت، دلاکو    درازات

                                                           

 Claus)ب  عنوان داام، د له  فرانسه ، کهح س بهاقبی  .62

Barbie  دق ( افسر ملوانی قا ک  به  هنگهام ا هغام فرانسه

د قان جنگ د م جهانی ب   سیر  اقدش ملوان نازی، عادهل 

سرکوب یهودیان   دباقزان فرانسوی دق  هر لیهون ) امهع 

دق درک  فرانس ( بود، پس از و    حه  د نهیم مهرن، دق 

یکههی از کشههوقهای مدریکههای جنههوبی  ناسههایی   پههس از 

استرداد  ی، ا  قا دلاکو    دق اقدبا  با جرایم عریه  

دق ایز کشوق دلکوم ب  حبس  1221ق ا ایل سالهای بشری  د

اب  نوود. باقبی ب  عره  ابهتح به  بیوهاقی سهرطان دق 

 زن ان دقو   .
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  ون . دي

دتضهوز  ه ت   »کاقبرد می هایی  ون 

(، 11دهادد  3)بنه  « خقر  نه انی نیسه 

 هه ت منههها دق حهه  امهه ادات دهه کوق دق »

(   11د داد 1مسو  ز بن  « )بن های اخیر

)دق عنوان « العادد دهم   خقرنا فو »یا 

( دق دعریهف جهرایم   22  دق دتز دهادد 

کنه     صفهای درردان  ابهام ایرهاد دهی

عادههل ذهنیهه  قا بهه  هنگههام اقزیههابی   

قسی وی ب  جرایم، جایگ یز عادل عینیه ، 

نونی بهودن جهرایم دق یعنی قعای  اصل ما

 نوای .حقو  ج ا، دی

و دًا پیرادهون دسهائل ع 2   8دواد 

 کری هستن   ه هوان طوق ک  دق باال مده  

ضویز دلقیقهات   دلاکوهات  ه دوضوعشان د

برای دتهوان ب  اقدکاب مانونی   عادالن  

 الورری اس .جرایم بیز

  هه د دههتز طههر  قا بینههيپیشجههرایم 

 دوان ب  س  وهر د دقسهیم کهرد  وهر ددي

ا دوان منهدي ک  جرم اس   هاق  ادل ناس 

« اعوام خصوان  عریه  سهایر د لتهها»قا 

، ده ی  به  «11دادد »درا ز »درقی کرد  

 (  11(، د اخره  )دههادد 19درا ز )دادد 

استیحی سرق  استعواقوران    سایر ا کام 
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(. ور د د م کهه  من نیه  18خاقجی )دادد 

با ه ، عوه دًا جرایوهی دي  ادل  هاق جرم

    بنیادههای حقهو اصوم»هستن  ک  عری  

یابن   کشتاق جوعی )دادد اقدکاب دی« بشر

(، نقههض بهها 21(، مپاقدایهه  )دههادد 12

(   21بشهر )دههادد  برناد  یا  سیع حقو 

(.   22العادد دهم )دادد جرایم جنگی فو 

« دتفرمه »ل جهرایم باالخرد ور د سوم  اد

دهوان منهها قا دله  یها وردد ک  نوهیدی

 عنوان خام وردهم م قد زیرا دردیت منهها

دنققی   دشاص نیس   استا ام، بکاقویری، 

(، 23دأدیز دالی   مدوزش د د قان )دادد 

(، ما ها  21الوررهی )دهادد سم بیزدر قی

(   صه دات عوه ی   21دواد دا ق )دهادد 

 (.29  ی  ب  دلی  زیس  )دادد 

در قیسم یا د ل  عری  د ل  دیگر دق 

وهردد که  دلسوب دهی« د اخر » امع نوعی 

به  دقویهری دسهرلان  بهیز د  دوکز اس  

د ل  یا جنگ داخری دنرر  ود؛ بنهابرایز 

وان پس از بود ک  ایز عنديدر  ای  دناست

یا دق دهتز م قدد دهی« د اخر »جرم   ه  

ورفه . دادد دربو  ب  ایز جهرم جهای دهی

د د قویری قا نی   ای  بتوان ج ء جرایم 

 وههر د ناسهه  ونرانهه ، زیههرا بهه  نههوعی
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ده یه  به  درها ز یها دوانه  دقحکهم دي

د اخر    یا درها ز با ه . میها ایهراد 

و  بشهر زیس ، نوعی نقض حق لقو  ب  دلی 

دوان من قا دق کناق جرایم نیس ؟ میا نوی

ور د د م م قد؟   ادها دق دهوقد ما ها  

دواد دا ق بای  وف  ک  دبهاقزد بها من، 

یعنی دق  امع دباقزد عریه  ما امچیهان، 

اسههتفادد از  ادههر زد دسههتر م دههأدیز  

 سیعی اس ، زیرا ی   انسانی ادکانات داد

های سازدان یافت  ما ا  دواد دا ق،  بک 

با دوج  ب  سود کحن نا ی از فعالیتههای 

ب  هروونه   نادشر   خهود، از دسهتیازی 

ادکانههات جنگههی   دقا دهه  دسههرلان  دق 

دقابل نیر های انتحادی   قسوی ق یگردان 

کهز کهردن قیش نیستن    از ایز ق س  ک  

هایی دانن  کروبیا د لتها ایز مبیل  بک 

ای دهواقد ایهران( قا به  )  یا دق پاقد

سهازد. جنگ دوام عیاق با منها ناو یر دی

الورری دواد داه ق، بنابرایز، ما ا  بیز

دشههکیحت  دق  امههع د لتههها قا دق دقابههل

دهه  ای مراق دهیسازدان یافت  دبهکاقان 

تهای خود دا درحره  ک  برای اداد  فعالی

سهاختاق قسهوی   د لتهی  نفی   بران ازی

ام، با دوج  به  ایهز ق ن . حنی  پیش دی
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« ننحههادی  ه »دوان ساز از نوي  ضع، میا

بیز»دباقزد عری   الوررهی دراقت درهی   

دهواد داه ق به  « نادشر     غیرمهانونی

 دیان م قد؟ 

جرایم عری  صهرح   دق دوقد دبا ران 

  دهوان وفه  که  دعیهاق ادنی  بشری، دی

نهویس کاق بردد   د دق دهتز پهیشسیا  ب 

ی لی  کیفهر برای دعریف جرایم غالبًا دسؤ

 92 کنه قا ب   ن  ور د دبا ر دل  د دهی

 29   21، 22، 21، 12جرایم دوضو  دهواد 

دنها دوس  افراد عادی دوکز اس  اقدکهاب 

، 11یابن ؛ جرایم دعریهف  ه د دق دهواد 

قهبر یا »بای  دوس  یا  21   12، 11، 19

  ب یون نهه ؛   بهه   مههو« دهنهه دسههازدان

   23بینی   د دق دواد باالخرد جرایم پیش

یها د له  « عادل یا نواین د»ق  قا ف 21

 دوان  دردکت  ود.دی

نهویس مهانون از منرا که  دههتز پهیش

جرایم عری  صرح   ادنی  بشری عو دًا به  

س ،  سیر  دتاصصان حقو  ج ا د  یز   د ا

بنابرایز جای دعرت نیس  ک  ایز دهتز دق 

ها   د از جههرایم، از یافتهه دعریههف خههو

                                                           

69. Cf. Wise, Ed.: "The structure of the draft code", in Nouvelles Etudes Penales, No. 11, 1993, 

P. 40.  
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ق ان   یهدبهه هههای عرههوم قفتههاقی م قدد

 ناسی   عرهوم جنهایی ه   بههاالخص جهرم 

عری   ناسی ه بههرد کهافی  ناسی   درنی

طوق انت اعی . دعریف جرم ب 11نبردد با  

« اماعوهه»  صههرفًا بهها اقجهها  بهه  نههو  

سهن وان ه یعنههی ق ش   کهاق نوی ن درردا

موانیز ج ایی سه د نهوزدهم دله  دهأثیر 

ه دیگر دقروب نیس . بایه  11دکادت کحسیا

خصوصیات قفتاقی    اصیتی دبا ر جهرم قا 

د. نی  دق دعریف من دوقد دوجه  مهراق دا

الورری یا  ناخ  دا دق دوقد ب هکاقی بیز

  یا دق دهوقد  اصهی  ب هکهاقان فرادری 

رری بسهیاق دله  د اسه . دق ایهز الوبیز

اجع به  دردکبهان جهرایم کشهتاق خصوم، ق

مپاقدای    ...  جوعی یا در قیسم یادست 

دانیم؟ دق بسیاقی از جرایم، ق اب     دی

 یهد دیان دبا ر جرم   مربانی  ی )درنی 

عری ( مبل از اقدکاب جهرم   دق للحه    

نی  دق د ت اقدکاب جرم بسیاق دهم اس    

  هها رایز ضر قی اسه  که  از م قددبناب

های درنی عری   ناسی بهرای حوایه  یافت 

                                                           

70. Cf. Ottenhof, R.: "An overview of the draft code", op, cit., P. 29. 

هاي دق ایز دهوقد ق . پهرادم، ژان  دهاقیخ ان یشه . 22

کیفری، درجو  دکتر عری حسهیز عرهی نرفهی ابرنه مبادی، 

 . 1312انتشاقات دانشگاد  هی  بهشتی، دهران، 
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بیشتر از حقو  ب د دیه وان   دق  بهتهر 

دانه  به  و اق از ان یشه  درر»دکانیسم 

های بعه ی دهتز دق بازبینی« عول درردان 

دق دعریهف جهرایم داترهف،   یهدبه طر ، 

فادد  ههود دهها دههتز نهههایی مههانون اسههت

از نحر ق ش دهی    داهیه   الورل ج ابیز

دواد من با دوج  ب  مخریز دسههتا قدها   

ب هکههاقی،   ههناختهای عروههی پیرادههون

هکاقان، ب د دیه وان   عه ال  کیفهری ب 

ب یز دردیت اس  د اق    د با  .   دنها 

نهوان الورل ج ا، به  عک  ایز مانون بیز

الوررهی، اب اق اصری سیاسه  جنهایی بهیز

دقابههل ب هکههاقان خواههه  بههود دق مههادق 

از کاقایی دقرهوب   ق ز  االورری فردبیز

 مد  برخوقداق با  .

 

 

 نتيجه

الورهل جه ا   دتز مانون بهیزبا منک

   نهویسپیشهنوز پای خود قا از حه  یها 

ه ا بایه  دق طر  فرادر نگ ا ت  اس ، دع

بهه  عنههوان یهها هوههیز حهه  نیهه  از من 

نهام بهرد، « الورریدستا قد داقیای بیز»

قغم پیشرف  سریع کشوقها   دلوم ا عریزیر
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  ن دیا  ه ن ها دو ن بشری دق هو  زدین 

د لتها   درتها ب  یک یگر دق سای  ق ه  

دبا  جوعی    سایل حوهل   سریع  سایل اق

الوررهی، دق ویریههای دسهرلان  نقل بهیز

ای ه هوهراد بهها جنایهات دلری   دنققه 

هولنههاکی کهه  عریهه  دههردم غیرنحههادی   

یابه  ه دههي   دلی  زیس  اقدکاببیگناد 

کواکههان ادادهه  داقد   صههرح   ادنیهه    

مقادش قا برای بشری  ب  صوقت یها قؤیها 

 دق م قدد اس .

الوررهی، نههایی دق  نیز  رای  بهیز

مانون جرایم عریه  صهرح    نویسپیشکردن 

  باالخرد اجرای دؤثر  ادنی  بشری، دصویت

 قی الورل ج ا بیش از هویش  ضرمانون بیز

ضو سهازدان دي   فوقی نوای . کشهوقهای ع

درههل دتلهه  بایهه  از سیاسههی کههردن ادههر 

ه  ه  دق « الورری کیفریزمانونگ اقی بی»

  دقرقات داهوی کیفری دقام د  یز مواع  

الورهل جه ا(    هه  دق دقهام )مانون بیز

  دقههرقات  ههکری کیفههری دنحههیم مواعهه  

الورری کیفری   مییز دادقسی )دادواد بیز

پههس از   یهدبهه یفههری حههاکم بههر من(ههه ک

 فر پا ی نحام جهانی د  مقبی، پرهی  کن 

الورل   نی  حقو  بیز  دق داخل کویسیون 
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هه حقهومی  دق دروع عوودی ب  ورایش فنهی

طوق که  اجازد ق      کوفایی دهن . هوان

مهانون    یا د ل  یا حکوده  دبتنهی بهر

حقو ، ن د افکاق عوهودی داخرههی خهود از 

اسه ،  دنه بهردی     جاه  بیشتری دشر ع

یا جادع  جههانی مانونونه    مهانونگرا 

دردی  دق ن د افکاق عوودی جههانی بي نی 

دشر عی  بیشهتری خواهه  دا ه    زدینه  

ق  ، خحمی    دلقهق مقدانههای بشهری قا 

در خواههه  سههاخ . کویسههیون حقههو  هوههواق

الورل بای ، عح د بر داصهص   درربه  بیز

از دانههش حقههومی   درربهه   اعضههای خههود،

سیاسههی حقومهه انان، انرونهههای عروههی، 

دصهرح غیرعضهو ههاي د لتوردان   دی روات

در کردن    تاب باشهی ن غنی دنحوقب نی  

ب  کاق خویش دق زدینه  مهانون نویسهی   

د  یز دقرقات کیفری بهرد ببهرد   به یز 

به   هریانهای « خون دازد»دردیت هوواقد 

ای قناله  ادنهف دق مم 12.خود د قیق کن 

                                                           

، طی وردهوایی 1222داقس  22دا  21وفتنی اس  ک  از  .29

ا ه زیرنحهر انروهز ه ایتالی (Courmayeurک  دق کوقدایوق )

اسهتفادد از دیه واههای  دنحوقب ی حقو  کیفری الورربیز

ج ا برو اق  ه ،  الورلبیزفنی ه حقومی دانشون ان حقو  

ب  ادفا  برخی  الورلبیز ن  دز از اعضای کویسیون حقو  

از نواین وان انروز د بوق ه از جور  ممای قنال  ادنهف 

رایم عری  صرح   ادنی  مانون ج نویسپیشه سعی کردن  دا 
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نهایتهًا بهرای »ووی  ک   خصوم بلق دیایز

و اق از قؤیا   قسی ن ب   امعی ، دنیای 

نرام دانش   سیاس  هر د  ب  خرق اثر   ا

 «.ان دباقزد  اح ی فراخوان د   د

 

                                                                                                                             

بشری قا از جهات داترف دوقد برقسی مهراق دهنه . ممهای 

به  صهوقت  1/2/1312ادنف و اقش هوهیز وردهوهایی قا دق 

کنفرانسی، دق دانشک د حقو  دانشگاد  هی  بهشتی اقائه  

 داد.


