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اشاره
شورای امنیت سازمان ملل متحد،

ی

قطعنامه شماره  728مورخ  22مه  3991بده
دازاا
دم ا متد
دور قعبید
منظد
ناگاا علیه بشرگت

داا
ناگد

ا نسلکش

ن د

(ژنوساگ)،

در گوگسالای سابق از آغاز سال 3993

به

اگتاد دگوان کیفری بینالملل اق،ام کرد.
اگن دگوان نخستین

لسده اسدتماع عمدوم

خود را راز هشتم نوامبر ( 3991مطابق 38
دان
آبد

ده ا در
 )3181در ش د ر ههد

آرامش ا امنیت

داه
ند

که گاردهای سازمان ملدل

ا ق،ابیر ش،گ ،امنیت
 .مباله حاضر با عندوان
در نشرگه  ( International Affairsل99 ،
913د )922به چاپ رسی،ه است.

بدرای محاططدت از

""The International Tribunal for former Yugoslaiva

ش 1

اكتبدر 3991

ديوان بينالمللي براي …

صد

183

قضاا ا ساگر شرکتکنند،گان بو دود آارده
بودن،

قشکیل داد.

یبق گزارش ااصله از ش ر ههه
مزبور با حضور سه قاض

ل سه

از ش ر نیترگده
ص،ار نخسدتین

طرانسه ا کاستارگکا در

قرار باز داشت علیده طرماند،ه صدرب گد
ارداگاه زن،انیان بوسدنیاگ
قسااا در گوگسالای سدابق
گرچه در
ال

برگدزار شد.،

اگ اه مت مان کس

رگچارد

گول،ستون3

بده اق دام

حضور ن،اشدت

دادسدتان دادگداه

مزبور در نطق اطتتاحیه خود اظ ار داشت:
« اگن دادگاه نخستین قدالش سدازمان ملدل
برای اعمال حبوق بینالملل بشر داسدتانه
دت .در
اسد

د

نورنبرگ قوسد
ان
داره

دام

دازی در
دران ند
ده رهبد
محاکمد
قد،رق ا

یدراز در

امعه بینالملل

ند

قصور م کرد

،گ،ی آغاز ش،ه است که در آن حبوق

بشری همه انسان ا در قمام کشورهای

ان

مورد احترام قرار خواه ،گرطت

ال

نشدد .»،اا همچنددین گفددت :در

ددند دهدده

گذشته

ان شاه،

چنین

،یقدرگن مدوارد نبد

حبوق بشر بوده است .کسان

که مسؤال اگن

ناگاا هستن ،اغلم از محاکمده ا قنبیده
1. R. Goldstone.
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محاکم ملد

قوس

دگددوان

گرگختدهاند .»،در اگدن

نتدداه محددل بددرای اسددتبرار

نماگن،گان رسانهها

دگپلماق ا ا ساگرگن

اختصاص گاطته بود .نخسدتین دسدتور کدار
دگوان

احراز صالحیت رسی،گ

داسان قادگ

2

بده

صدرب بوسدنیاگ

ناگداا

بدود

کده

طردی بسیار ب،نام است .ای مت م به قتل
اکسازی قوم

شکنته

ا قتااز دسته

مع

است ا اکنون در آلمان قحت باز داشت بسر
ميبرد .دالت آلمان اع،ه داده است که ای
را قحوگل دگوان خواه ،داد .گد
بوسنیاگ
نسلکش

دادگداه

قدبال اا را مدت م بده ارقکداب
(ژنوسداگ)،

قتدل ا ضدرب ا شدتم

ش،گ ،کرده است.
گل،ستون گفت که اض اراا ش ود گوگای
مشارکت مستبیم قادگ
« ری
قادگدد

ادار» در بوسن
سدد

ط رست اگ

در

ناگداا منطبده

در سال  3992است.

ا هشددت سدداله

در ق یدده

از مسلمانان که کشته م شد،ن،

دست داشته ا در برنامده اخدراا ا بداری
اطراد غیرصرب مشارکت نموده است .قادگد
اگراه قحت طرمان اا اطراد غیر صدرب را
که حت

مسلح نبودهان،

بدهیدور صدحراگ
2. Dusan Tadic.
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اع،ام م کردن .،اا بده شدکل مسدتبیم در
امر انتبال زن،انیان به سه ارداگاه کار
ا باری صدربهدا در

دادار مشدارکت

دری

داشته است .گل،ستون همچنین بده بیانیده
مددومور قحبیددق اگدداها متحدد،ه « ماگکددل
در خصوص

کی ان»

ده
ده در آن بد
کد
قادگدد

ناگاا

دال طتی د
دارهای از اعمد
د

ا همکدداران ای

اظ اراا ش ود است
دراگان

ن

استناد کرد

کدده مبتندد بددر

اشاره ش،ه است.

نیکولیچ1

طرماند،ه ارداگداه

ب،نام صربها برای مسلمانان بوسدن
نخستین مت م
ن

س از

بود که گ
ان

ن

دگدوان

نیدز
نابداا

دام رسما علیه اا

اق،ام به ص،ار کیفرخواست کرد .ای مدت م
به ارقکاب

ن

ناگاا

ا

ناگداا علیده

بشرگت در زمان طرمان،ه اش بدر ارداگداه
دهشتآار

سوسیکا1

صربهای بوسنیاگ
قصرف ش ر

است .اگن ارداگاه قوس
در آارگدل 3992

اهسنیکا2

در بوسن

دس از

قوسیس شد.،

در مبالددهای کدده از نطرقددان مدديگددذرد
ده بررس د
درگن ااد بد
دتوطر گد
کرگسد
حبوق

دگدوان کیفدری بدینالمللد

دان
مبد
مدورد

3. Dragan Nikolic.
4. Susica.
5. Vlasenica.
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اشاره

رداحته است .اگن مبالده براسدا

گزارش

که در ژائیده سدابق بده سدمینار

منعب،ه در «چاق دام هداا » ارائده شد،ه
بود

ق یه گردگ،ه است.

مجله حقوقی
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قصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد،
برای قوسیس گ
قعبیم اطراد
دد،

دگدوان بدینالمللد

دت
دراگم

كه در مظان ارقكاب

علیدده حبددوق بشددر بینالمللددي در
طصل

گوگسالای سابق قرار دارن،

،گ،ی را

دز
دت ا نید
دورای امنید
در شد
در برابد
بینالملل

ده
امعد

گشوده است .از زمان محاکمداا

دت
نورنبرگ ا قوکیو اگن نخستین بداری اسد
دوان کیفدری بدینالمللد
دگد

كه گ

محاکمه مت مان به نبد

بدرای

حبدوق بینالملدل

قشکیل م شود؛ با اگن قبااا که دگوان ای
بینالملل
قوس

دام
نظد

دالت ای

در ندورنبرگ ا قوکیدو

یراز در

قشكیل ش،ه بودن،

ال

دان

ند

دام

اگن دگوان مر عد

دازمان ملدل آن را
است که شورای امنیت سد
در مبام ا رای مسؤالیت خدود بدرای حفدظ
صلح ا امنیت بینالملل
یرف کل

به نماگند،گ

امعده بینالمللد

از

قوسدیس کدرده

ده گکد
است .اگن دگوان در عین حال کد

از

ارکان سازمان ملل متحد ،ا مبدر آن نیدز
ههه است

از دگوان بینالملل

دادگسدتری

 .کلمه «دگوان»در اگنتا مطابق معمول در زبان طارسد
از ااژه " "tribunalقر مه ش،ه ا در متون مشدابه بدرای اگدن
قضاگ کیفری کلمه «دادگاه» نیز استعمال ش،ه است.
مر
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باش3.،

کامال متزا ا مستبل م

موطبیت ای اگن دگوان در انتام مطلوب
اظاگف خود
قانون

دوازگن
دت دقیدق مد
در گرا رعاگد

داگز
دل حد
است .در اگن میان سده اصد

دت .ااه
دیار اسد
دت بسد
اهمید
دت
دوان باگسد
دیس دگد
قوسد
باش .،ثانیا

اصل قانون

دوق
دای حبد
مبند

دم
دول ا متناسد
معبد
بودن

رم باگد،

به دقت از انم دگوان رعاگت گردد .ثالثا
محاکماا یبق مبرراا ا ضواب
دادرس د

دوگن آگدین
ند

داا
دزاری محاکمد
دان برگد
ده از زمد
کد

نورنبرگ ا قوکیو دستخوش قحدوها طراااند
گردگ،ه است

د،ف از مبالده
دود .هد
انتام شد

حاضر بررسد

داربرد اصدول طوقالدذکر در
کد

قوسیس دگوان گوگسالای سابق است.
زمينههای قطعنامه  833شورای امنيت

قصمیمگیدری در مدورد قوسدیس دگدوان
،گ،

اق،ام

منطب

از سوی شورای امنیت

سددازمان ملددل متحدد ،بددهشددمار مدد راد.
 .3دگوان بینالملل دادگستری صالحیت رسی،گ به اق اماا
علیه اطراد را ن،ارد .مد هدذا دگدوان در حدال حاضدر
مشغول رسی،گ به شکاگت بوسن ا هرزگوگن علیده م دوری
ط،رال گوگسالای (صربسدتان ا مونتده ن درا) قحدت عندوان
« قضیه ا رای کنوانسیون لدوگیری ا متدازاا نسدل کشد »
است .در زمان ن دارش مبالده حاضدر (ااا  )3991دگدوان
بین الملل دادگستری رسی،گ به دامین درخواست بوسدن ا
ت اقخاذ ق،ابیر موقت علیه صربستان ا مونتده
هرزگوگن
ن را را در برنامه کار خود داشت.
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گزارش ای ااصله
ا طتیدد

در گوگسددالای سددابق ا بوسددن

هرزگوگن خبر م
رگان هر

از راگ،ادهای احشدیانه

ن

داد2.

درسدت اسدت کده در

ا کشمکشد

بده مدواردی از

خشونت ا ظلم برمد خدورگم
مورد ش،ا آدمکشد هدا
اکسازی قوم

الد

در اگدن

قتدااز بده عندف

ا اعمال احشتان یدز دگ در

که در اگن منطبه در حال اقوع بدود
ان،ازها

ددمنشدانه ا هولندا

اقخاذ ق،ابیر بینالملل
دن
دؤاهن اگد
دان،ن مسد
کشد
ا تنابنا ذگر م
زمینهها

ا

ساخت1.

مسوله نب

بده

بدود کده

برای به محاکمه
دامال
داا را کد
ناگد
با قو ه به اگدن

حبوق بشر بینالملل

در گوگسالای سابق برای مد،ق ا در کدانون
قو ه شورای امنیت قرار گرطته بدود

قدا

اگنکه شورا بدا قصدوگم قطعنامده  891در
ژائیدده  3992لددزام رعاگددت حبددوق بشددر
بینالملل

را به همه یرط دای درگیدر در

گوگسالای سابق گوشدزد ا قوکید ،کدرد کده
هرکس مرقکم نب

حبوق مزبدور شدود ا گدا

 .3ر وع کنی ،به گزارش آقدای مدازااگک ( )Mazowieckiبده
کمیسیون حبوق بشرسازمان ملدل متحد ،سدن ،شدماره E/CN
.4/993/50
3. F. Hampson: The case for a war crimes tribunal, David Davies Memorial Institute Occasional
Paper, No. 3 (1993) T. Meron: "The case for war crimes trials in Yugoslavia", Foreign Affairs
73, 3, Summer 1993, p. 122.
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دستور ارقکاب اگن

ناگاا را صادر کند،

شخصا مسؤال خواه ،بود .در قطعنامده 883
دورخ  31ااا 3992
مد
دگ ر نب
بوگژه

دار
دت بد
دورای امنید
شد

دالای سدابق
حبدوق بشدر در گوگسد
اکسازی قوم

کرد .در اگن قطعنامه

د،ا محكدوم
را بده شد
شورای امنیت یبدق

طصل هفتم منشور ملل متح ،با ص،ار قصمیم
الزامآاری
در بوسن

کلیه نیراهای نظدام

درگیدر

هرزگوگن را به گردن ن ادن بده

مفاد اگن قطعنامه طرا خواند ،قدا شدورا
ناگزگر از اقخاذ ق،ابیر ش،گ،قری ن ردد.
اگن قطعنامه همچنین از کلیده دالت دا ا
سازمان ای بینالملل

بشرداستانه خواسته

بود قا ایالعاا موثق خود دربداره مدوارد
حبدوق بشدر بینالمللد

نب

را

مد آاری

نماگن.،
نخستین گام شورای امنیت برای عملد
ساختن خواست ای خود در
بشر بینالملل

ت رعاگت حبدوق

در اکتبر  3992ا با قصوگم

قطعنامه  877برداشته ش .،به مو دم اگدن
قطعنامه از دبیرکل سازمان م لل خواسدته
شدد ،کدده کمیسددیون بدديیرطدد
کارشناسان

ت بررسد

ا قحل یل ایالعداا

مورد قباضدا در قطعنامده
133

مرکددم از

دین ا نیدز
یشد
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دگ ر

هرگونه ایالعاا ذیرب

قشکیل دهد.،

دبیرکل سازمان ملل بهمنظور ا درای اگدن
نطر

کمیسدیون

دند نفدرهای بده رگاسدت

راطسور طرگتس کالس هوان هلند،ی قشدکیل
داد1.

اگن کمیسیون در طورگه  3991گزارش

موقت خود را قب،گم کدرد
شورای امنیت ی

2

ا متعاقدم آن

قطعنامه  777مواطبت خود
دینالمللد
دگوان بد

را با اگ،ه قشکیل گ

برای قعبیم مت مان بده ارقکداب
ن

ا نیدز برخد

دراگم دگ در کده در

گوگسالای سدابق بده اقدوع
اعالم داشت.

ناگداا

س از چن،

یوسدته بدود

دل سدازمان
دبیركد

ملل متحد ،گزارشدي دربدار
دگوان بینالمللي ارائه
در  22مه  3991مورد بحد

قوسدیس اگدن

کرد9.

اگن گزارش

اعضدای شدورای

امنیت قدرار گرطدت ا سدرانتام قطعنامده
شماره 728
ق،اگن
دبیرکل

بده منظدور قوسدیس دگدوان ا

یشنوگس اساسنامه

یشن ادی قوسد

قصوگم گردگ.،

 . Kalshoven.
 .3اعضای دگ ر کمیسیون مزبورعبارا بودند ،از راطسدور
W.
شرگف بسیون ( Ch. Bassiouniمصر) سرهن اگلیدام طنزگد
(Fenrickکانادا) قاضد کیبدا ام بدای ( K. Mbayeسدن ال) ا
راطسور قورکل ااگسال ( T. Opsahlنراژ).
 .3اگن گزارش در ) UN Doc S/25277 (10 Feb. 1993من،را است.
 .3اگن گزارش در ) UN Doc S/25704 (3 May 1993آم،ه است.
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قتاازاا صورا گرطته به حبوق بشر در
گوگسالای سدابق بدهقد،ری احشدت ان یدز ا
دارای ابعاد گسترده است که کمتر کس

را

ده کشدان،ن
م قوان گاطت که با بده محاکمد
مسؤاهن اگن

ناگاا مواطدق نباشد .،اگدر

قرار باش ،اصل شخصي بودن مسؤالیت كیفر
آن هم در صورا ارقکداب
راگم علیه بشرگت طب
گردد

ناگداا

در گ

ن د

ا

مورد ا درا

باگد ،گفدت کده اضدعیت مو دود در

گوگسالای سابق ب ترگن می،ان اعمدال اگدن
اصل است .در عین حدال
ا رای حبوق بینالملل

مصدلحت نیسدت کده
برع ،ه خود یرط ای

درگیر گذاشته شود ا لذا ضراری اسدت کده
گ

دگوان بینالملل

بده مسدوله رسدی،گ

کن .،ممکن است گفتده شدود کده بده
قشکیل گ
راگم

دگوان خاص برای رسی،گ

گردد .ال
دابت
ثد

به اگن

ب تدر اسدت اگدن کدار قوسد

دادگاه ثابت کیفدری بدینالمللد

دای
گد

انتدام

در حال حاضر نه چنین دادگداه

دار
دود خد
ا د

ده
ده اگنکد
دارد ا ند

یشن اد کمیسیون حبوق بدینالملدل بدرای
اگتاد گ

دادگاه کیفری بینالمللد

قا حد،ادی از اضدعیت بحراند

133
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مو دود در
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گوگسالای سابق نشوا گرطته است
زادی م قوان،

8

به اگدن

امه عمل به خدود بپوشد.،

اگن است که راهاند،ازی گد

د گوان اگدژه

برای انتام اگن مومورگت ب ترگن راهکدار
مو ود قشخی
م هذا

داده ش.،
چند ،مالحظده قردگد،آمیدز در

مورد اق،ام شورای امنیت مطرح است .ااه
اگن دگوان را بهعنوان گک

شورای امنیت

از سلسله ق،ابیر خود برای بازگشت صلح ا
امنیت بینالملل

به گوگسالای سابق قوسیس

کرده ا در مب،مده قطعنامده  728اعتبداد
خود را به نبش مؤثر اگن دگوان در قحبدق
اگن ه،ف بیان داشته است .ال

باگد ،بده

گاد داشدت کده قطعنامده  728زمدان
قصوگم رسی ،که

بده

ان بيصبرانه در انتظار

شنی،ن خبر قایعاندهقدری از

امعده

عزم

ان

ده بخشدی،ن بده کشدمکش در
در خاقمد

بوسن

رگدان آن)

(گا ح،اقل قغییر دادن

بسر میبرد ا در چنان شراگط
قوسیس اگن دگوان

انتشار خبر

اق،ام بسدیار محد،ادی

ده اراده
دتر از آنکد
ده بیشد
دود کد
بد
بینالمللد

را در اقخداذ مواضد

ده
امعد
اصدول

 .3گزارش اصالح گدراه کدار مربدوه بده ق یده
سن ،شماره UN Doc. A/CN.
اساسنامه دگوان کیفری بینالملل
یشندوگس

).4/L. 490, add. l (19 July 1993
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نشان ده،

ظاهرا حاک

از ناقوان

آن در

انتام اق،اماا بنیدادیقر اسدت .بعدالاه
اگنکه دگوان بتوان ،بر مناقشه
،ی ب ذارد

اری اثر

هاقل قا اقت که کامال طعدال

نش،ه ا نتوانسته در برابر مترمدان عدر
ان،ام کن،
ثانیا

مورد قردگ ،است.
چنانچه موطبیت مذاكراا صدلح

منوه به شناساگ

ذگرش همان رهبراند

ا

باش ،کده بدیش از همده در مظدان اق دام
اگن خطر

هستن،

بددینالمللدد
مترمان دست

،ی ا ود دارد که

از

اطشدداری بددرای قعبیددم

بردارد7.

باهخره اگنکه دگوان با موان
بسیاری رابراسدت
مت مان

امعه

علمد

زگدرا بد،ان بازداشدت

دگوان نم قوان ،اظیفده خدود را

انتام ده ،که آن نیز بدهاگدژه در مدورد
دست یری مظنونان ا مت مدان اصدل
است دشوار .مسوله

م آاری ادله ا م،ار

اق امیه نیز گرچه به آن سخت
ادعا م کن ،نیست

کداری

ال

کده برخد

به هر حال مشدکالا

خود را دارد.
شدداگ ،بددهخددایر ندداقوان

امعدده

8. R. Higgins: "The new United Nation and the former Yugoslavia", International Affairs 69, 3,
July 1993, PP 480 – 82.
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بینالملل
در بوسن
گدد

ن

در طرانشان،ن آقش

ا کینه

است که قصمیم مربوه به قوسدیس

دگددوان بددینالمللدد

ناگتكاران

ن

ددت محاکمدده

قدا اگدن ا ن،ازه م دم

نشان داده است .ال

باگ ،قو ه داشت کده

باه بردن انتظاراا مردم دنیا اگدن خطدر
را دارد که چنانته کار دگوان بدا شکسدت
رابرا شود

به اعتبار شدورای امنیدت ا

نیز حبوق بینالملل

اارد

لطماا سدن ین

خواع ،ش.،
اکنون که

شورای امنیت چنین دگوان

را قوسیس کرده است
نشین

از اگن موضوع بده مصدلحت نیسدت ا

دگوان باگ،
منطب

دگ ر هیچگونده عبدم

قط نظر از هرگونه قردگ ،در

بودن اگن قصمیم

کن .،در اگن مورد

کار خود را آغاز

راطسور مران م گوگ:،

«همان ان،ازه که موطبیت دگوان گوگسدالای
داز دارد
دت بد
حالد

دوان در
دن دگد
دت اگد
شکسد

انتام رسالت خود هرگونه باز دارن،گ
در آگن،ه از بین خواه،

را

برد»9.

رويههه گذشههته در وصههوض نقهه

حقههو

ب ههر

بينالمللی
9. Meron: "The case for war crimes trials", P. 127.
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اصطالح «حبوق بینالملل » در مفداهیم
گوناگون

مورد استفاده قرار گرطته است.

در قطعنامه  728اگن اصطالح به صورا عدام
بهکار رطته ا شامل سده حدوزه مختلدف از
حبددوق بینالملددل اسددت :حبددوق
مناقشاا مسلحانه
نسل کش
یببهبن،ی

گددا

ندد

ناگاا علیه بشرگت

(ژنوساگ .)،نخستین موض

ا

از اگن

م،ق اسدت کده شدناخته شد،ه ا

ااطتاده است .امرازه بخش عم،ه قدوانین
در قراردادهای بینالملل

ن

ق،اگن ش،ه

دد ،از
ددا عبارقند
ددرگن آن د
ددت ا م متد
اسد
«کنوانسیون ای چ ارگانده  3919ژندو»

37

دا « راقکل الحاق » آن مدورخ 398833

ا

نیز «مبرراا

ن

چ ارم ههه مورخ
ان در ااق

زمین

ضمیمه کنوانسیون

32.»3978

همده کشدورهای

عضوگت کنوانسدیونها

3919

 .33چ ار کنوانسیون مزبور به قرقیم مربوه به حماگت از
اطراد زخم ا بیمار در ن زمین اطراد زخم ا بیمدار
ا کشت شکسته در درگا اسیران ا غیرنظامیان است .برای
متن آن ا ميقوان به منب زگر مرا عه کرد:
A. Roberts and R. Guelff: Documents on the laws of war, 2nd edn (Oxford: Oxford University
Press, 1989), PP. 169 – 337.

 .33راقکل الحاق اال مربوه است به کشمکش ای مسلحانه
بین الملل ا راقکل دام در خصوص کشمکشد ای داخلد دال
عضو است .برای متن آن ا ميقدوان بده منبد طدوقالدذکر
مرا عه کرد.
 .33همان ص .99 -31
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را در اختیددار دارندد .،شددمار اعضددای
کنوانسیون چ دارم ههده کمتدر اسدت الد
مبددرراا آن عمومددا بدده عنددوان قواعدد،
الزامآار حبوق بینالملل عرطد
ش،ه

است31.

« راقکلها

ذگرطتده

الحداق » بیشدتر

د ،الد
دودهاند
بحد ان یز بد

دال
دین حد
در عد

دهعنوان
دا بد
درراا آن عمومد
دیاری از مبد
بسد
بیان عرف مرسوم قلب
بحران خلید طدار

رگدان

م شود ا در

در ارقبداه بدا کوگدت

مددورد اسددتفاده متحدد،گن قددرار
مف وم مسؤالیت کیفری شدخ
( ناگداا

دت31.
گرطد

بدهخایر نبد

ن د ) نیدز کدامال

قوانین

ن

راشن ا

ا اطتاده است اگنکه قا قبدل از

اگان محاکماا ندورنبرگ ا قوکیدو راگده
قضاگ
ال

ثابت

در راگه دالت ا امکان قعبیم اطدراد

به خایر
ان

در اگن مورد ا دود ن،اشدت

ناگاا

ن

حتد

اال شناخته شد،ه

علیه بشرگت

دل از
قبد

بدود32.

ند

ناگداا

که به قعرگف دبیرکل سازمان
13. Nuremberg Judgement, Cmd 6964, p. 65.

14. C. Greenwood: "The customary law status of the Protocols", In A. Delissen and G. Tanja,
eds., Humanitarian law of armed conflict: challenges ahead (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1991),
P. 93.

15. H – H. Jeschek: "War crimes", in R. Bernhardt, ed., Encyclopedia of public International
law, vol. IV (Amsterdam: North Holland 1982), P. 294, See also Report of the War Crimes
Inquiry, Cm 744 (1989) the Hetherington Reporter), ch.6.
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داب اعمدال
ملل متح ،عبارا است از «ارقکد
بسیار طتدیح از قبیدل کشدتار

غیرانسان
عم،ی

شکنته ا قتااز به عندف بدهعندوان

بخشد

دازمان
دا سد
دترده ا گد
دا م گسد
از ق د

گاطته علیه ا طراد غیرنظدامي بده دهگدل
سیاس

مل

نژادی گا مدذهب »

قوم

39

در کل قحول قازهای محسدوب مد شدود .قدا
زمان

اگان

بهخایر
ا برخ

ن

دام

ان

قعبیم اطراد

ناگاا علیه بشرگت ساببه ن،اشدت
در اگنکه حت

در آن قدارگ

نیدز

مف وم مزبور کامال راشدن ا شدناخته شد،ه
بود

قردگ ،کردهان،

38

ال

بده هدر حدال

قردگ،ی نیست که در زمان براز بحدران در
دالای
گوگسد

دوم
مف د

بهعنوان بخش

درگت
ده بشد
داا علید
ناگد

از حبدوق بینالملدل عرطد

محسوب م ش،ه است .نسلکش
دوع گد
دود موضد
ده خد
کد

گا «ژنوسداگ»،

دام
دهند
دن ،خداص بد
سد

16. UN Doc S/25704 (3 May 1993), Para. 48.
ت در گزارش هترگن تون قوصیه شد،ه بدود
 .33به همین
دت
که دالت ان لستان اق،ام به قصدوگم قدوانین خاصد
ان دام بنماگ ،ال
در خالل ن
محاکمه ناگاا ن
دون
دت چد
دود ن،اشد
درگت ا د
ده بشد
داا علید
ده ناگد
دارها بد
اشد
ميخواستن ،ایمینان حاصل کنن ،که قوانین اثر به گذشدته
ن،اشته باش.،
ر وع کنی ،به:
C. Greenwood: "The War Crimes Act 1991", in H. Fox and M. Meyer eds., Effecting compliance
(London: British Institute of International and Comparative Law, 1993), P. 215.
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کنوانسیون  3917نسلکش
رگان محاکماا

در

بهعنوان
ال

رم

قرار گرطته است

س از

داني دام

ن

مستبل مورد قو ه ااق

دال از
در عدین حد

نش،

د،یقدرگن مصدادگق

ناگاا علیه بشرگت محسوب م گردگ.،
در اساسددنامه دگوان ددای نددورنبرگ ا
قوکیو سه نوع اق ام
ناگاا علیه صلح

یشبین
ناگاا

شد،ه بدود:

ن

ناگاا

ا

علیه بشدرگت .موضدوع اق دام اال مربدوه
م ش ،به راهاند،ازی
صرفنظر از شیوهها

ند

قتاازکارانده

مورد اسدتفاده؛ الد

اق اماا دام ا سوم مربوه بود بده نحدوه
رطتار با اطراد ا اموال در
ارقباه با

رگدان ا در

ن  .در دستورالعمل شماره 37

شورای کنترل که به مو م آن چ دار دالدت
متفق حداکم بدر امدور آلمدان بده دالدت
آمرگکا ا ازه محاکمه ع،های از اطسران ا
مباماا عالیرقبه آلمان
محاکماا اصل
مشاب

ندورنبرگ دادند،

یشبین

مسوله

را

س از

رگان

مبدرراا

ش،ه بود.

ناگاا علیه صدلح در ارقبداه

با بحران گوگسالای اصوه مطرح نش،ه اسدت.
ناگدداا

ن دد

ا

ناگدداا علیدده بشددرگت

همواره دارای مرزهای مشترک

بدودهاند.،
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عل رغم اگن عبی،ه راگد که
طب

ناگاا

اعمال انتام ش،ه در گرما گرم

گا به منظور
بر ميگیرد

یشبرد اه،اف نظدام

اگن مف دوم گسدتردگ

دارد ا به هرگونه نب

ن د
ن

ا

را در
بیشدتری
ن د

،ی قوانین

داب گاطتده
که با عنصدر معندوی هزم ارقکد
قسری م گاب .،هر عملد

باش،

ن

قوانین

باش،

در حین عملیاا

ن

خیر .ب،گنقرقیم
در اراض

ناگت

اشغال

ن

کده نداق
است خدواه

ارقکاب ش،ه باش ،گا

کشتن اطراد غیر نظدام
از سیاست

بهعنوان بخش

نابودسازی نژادی گدا اختنداق سیاسد
ن
گعن
ن

ان
هم

در

دام

دارای دا عندوان کیفدری

ناگت

قوانین

ن

(بهخایر نب

ده اراضد
موبدوه بد

ناگت علیه بشرگت محسوب

اشدغال ) ا هدم
از زمدان

ش37.،

هزماه راء ش،ن کنوانسدیون ای  3919ژندو
ناگاا
ش،هان،
نبدد
الحاق

ن د

خدود بده دا دسدته قبسدیم
از موارد

به اگن قرقیم که برخ

کنوانسددیون ای مزبددور ا
اال

بهعندوان «نبد

راقکددل

د،ی» اگدن

 .38ر وع کنید ،بده مداده ( 6ب) ا ( 6ا) از اساسدنامه
نورنبرگ .در خصوص نمونههای ،گ،ی از طصول مشدتر بدین
یبباا ناگاا مزبور ر وع کنی ،به رأی زگر:
French Conseil d'Etat in Barbie 78, International Law Reports 124.
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مبرراا محسوب ا قاب
دت39.
اسد

نظام خاص گردگد،ه

دوارد نب د
داگر مد
ده سد
دمن اگنکد
ضد
ددمیمه آن ا
ددل ضد
راقکد

ددیون ا ا
کنوانسد

دوانین
ده قد
در بد
داازاا دگ د
قتد
بهعنوان

ن

ناگاا

ند

دز
نید

د البته قحت نظدام

متفددااق ددد کماکددان قابددل قعبیددم ا
محاکمهان.،
مبنای حقوقي تأسيس ديوان يوگسالوی سابق
در گزارش کالس هوان آمد،ه ا ست کده
همه کشورها بهیور انفرادی صالحیت محاکمه
ناگاا

ن

را دارن ،ا لذا مد قوانند،

در صورا قماگل

همانیورکده در محاکمداا

نورنبرگ اقفاق اطتاد

«صالحیت اگشدان را

در گك ا قرکیم کنن .... ،ا اگن صدالحیت
متمرکددز را بدده دگددوان
ااگذارن27.»،

بددینالمللدد

گزارش مزبور همچندین طدر

را بر اگن گذاشته که همین امر در خصدوص
ناگاا علیه بشرگت ا نسلکش
که شاگ ،چنین طرض

ان،ک

ص،ق م کن،

عتوهنده صدورا

 .33ر وع کنی ،به مواد  19قا  23کنوانسیون اال مدواد
 22 -27کنوانسیون دام مواد  313 -329کنوانسیون سدوم
مواد  317 -319کنوانسیون چ ارم .همین راش در مداده 72
راقکل اال الحاق به چشم ميخورد.
20. UN Doc. S/25274 (10 Feb. 1993), Paras 72 – 3.
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است23.

گرطته

زگدرا در حدال

دالحیت
د ،صد
قوگید
ن

ناگاا

دستر است

دان
د
مناب

کده بدرای

دی،گ
دت رسد
ا ادله طراااند

در

موضوع صدالحیت در ناگداا علیده

داب
دورنبرگ قد
ده در ند
درگت (گرچد
بشد
ان

ده
بد

دانسته ش )،به اگن راشن

ماده  9کنوانسیون نسلکش
اعمال صالحیت قوس
ا گا «قوس

دالحیت
صد
نیسدت ا

نیدز طبد

کشور محل اقوع

بده
ناگدت

دگوان کیفری بینالمللد

کده

دال عضدددو کنوانسدددیون صدددالحیت آن را
ذگرطتهان »،اشاره دارد.
ال

در مانحن طیه

دازمان
دبیرکدل سد

ملل متح ،معتب ،بود که اگتاد گ
مبتند

دینالمللد
بد

دگدوان

دیار
د،ه بسد
در معاهد
بد

اقتگیر است ا بیم آن م راد که دالت دای
ددین
ددوگت در چند
ددا از عضد
ددم اساسد
متخاصد
معاه،های استنکاف ارزن .،از اگدنرا

ای

یشن اد کرد که شورای امنیت با استفاده
از اختیاراق

که طصل هفدتم منشدور ملدل

متح ،به اگن شورا داده است
د،ابیر هزم
قد
بینالملل

برای اقخاذ

دت
دلح ا امنید
داده صد
دت اعد
د

رأسا به قوسیس دگوان

کن .،همانطور که قبال گفته شد،

اقد،ام
دیش از

21. Higgins: "The new United Nations", PP. 481 – 2.
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اگن نیز شورای امنیت ی

قطعنامهها

ا  877اعالم کرده بود که طتداگ
گاطته در
کل

883

ارقکداب

رگان کشمکشد ای سدابق بدهیور

ا در بوسن

بهیور اخ

صلح ا امنیت بینالملل

ق ،گ،ی برای

بهشمار مد راد ا

در اگن راستا بود که چن،ی بع ،شورا بدا
گذران،ن قطعنامه  728برای اعاده صدلح ا
امنیت بینالملل

به منطبده

بده قوسدیس

اگن دگوان قصمیم گرطت.
اگن قصمیم ب قردگ ،قصدمیم
بيساببه است

د،گ
بد

ا

چرا که در گذشدته هیچ داه

شورای امنیت برای اعداده صدلح ا امنیدت
بینالملل
قضاگ
ال

ن داد

قصدمیم بده قوسدیس گد

ت محاکمه اطدراد ن رطتده بدود.
دال اقد،ام شدورا
در عدین حد

دد،ام
اقد

ددانون
ددت قد
اسد

امنیدت

ددارچوب
ا در چد

اختیاراا شورا بده شدرح مند،را در طصدل
دل متحد .،شدک
هفتم منشور ملد
شددعلهارقر شدد،ن

ندد

نیسدت کده

در بوسددن

ا شدد،ا

احشی ری در اعمال انتبام وگانه
برای یوهن

عدامل

ا گستردهقر ش،ن دامنه

در نتیته ق ،گ،ی برای صدلح

ن

ا

بینالمللد
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است22.

بهعالاه

نیز بر اگ
را اق،ام

ن ادی با مومورگدت بلن،مد،ا
ضراری برای اعاده صلح دانسته

است .اگن ن اد
ن

شورای امنیدت در گ،شدته

بدران خسداراا

کمیسیون

کوگت است که بهمو دم قطعنامده 978

متعاقم بحران خلدید طدار

قشدکیل شد.،



شورای امنیت با ب رهگیدری از اختیداراا
خود به مو م طصل هفدتم منشدور

قوانسدت

اگن دگوان را سدرگ قدر ازراشد ای دگ در
قوسیس کن،

ضمن اگنکه به لحاظ الزامآار

بودن قصمیماا شورا بدرای همده دال عضدو
سازمان یبق ماده  22منشدور ملدل متحد،
کلیه دالت ا از
گوگسالای

ملده دالت دای

از نظر حبدوق

انشدین

مکلفند ،صدالحیت

دا آن
دن ،ا بد
دمیت شناسد
ده رسد
دوان را بد
دگد
بهنحو مبرر در اساسنامه دگدوان همکداری
کنن21.،

 .33اضعیت مو ود در بوسن گوگای نادرسدت اگدن قودوری
است که حبوق بشدر بدینالمللد از یرگدق اارد سداختن ا
قزرگق ارها رطتارهای انسان بده نحدوه انتدام ند
باع یوهن ش،ن کشمکش ا م گردد.
 .برای ایالع بیشتر در زمینده کدار اگدن کمیسدیون ر .
دکتر متتب کزازی« :معرط ا بررسد مبد،ماق کمیسدیون
غرامت سازمان ملل متح »،متله حبوق دطتر خ،ماا حبوق
ش  38د  36سال  83 – 82ص .337 -379
بینالملل
اسلوان ا مب،انیه به عنوان اعضای
کرااس
 .31بوسن
سازمان ملل آشکارا ملزم به رعاگت اگدن قکلیدف هسدتن.،
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با اگن حال

استناد بده طصدل هفدتم

منشور به عنوان مبنای قوسیس اگن دگدوان
از اشکال هم نیست .دبیرکل سدازمان

خال

ملل متح،

س از قوکی ،بر اگنکه دگدوان

طارغ از مالحظاا سیاس

عمل خواهد ،کدرد

اضاطه م کن« :،با ا ود اگن
گ

اق،ام ا راگ

منشور

بده عندوان

مطدابق بدا طصدل هفدتم

یول عمر اگن دگوان بینالملل

اعاده صلح ا امنیت بینالملل

به

در قلمدرا

گوگسالای سابق ا قصمیماا شورای امنیت در
اگن زمینه بست

خواه،

داشت»21.

معندای

دقیق اگن بیان کدامال راشدن نیسدت

الد

آنچه بهیور راشن از آن مستفاد مد گدردد
اضعیت م وری ط،رال گوگسالای (صربستان ا مونتده ن درا)
ده انشدین ا
ان،ک مب م است .م وری مزبور م،ع است کد
ق،اام م وری سوسیالیست ط،رال گوگسالای است الد اگدن
امعه بینالملل رد ش،ه است ا بده آن کشدور
ادعا قوس
ایالع داده ش،ه که باگست برای عضدوگت در سدازمان ملدل
قباضای ذگدذی ارائده ب،هد ،ا نمديقواند ،کرسد دالدت
گوگسالای سابق را ب یرد (در اگن زمینه ر دوع کنید ،بده
قطعنامه  888مورخ  39سپتامبر  3992شدورای امنیدت) .در
م دوری گوگسدالای بده عضدوگت
زمان ن ارش اگدن مبالده
سازمان ذگرطته نش،ه بود ا قداب مداده  29نبدود .مد
دور ملدل متحد ،مبدرر مديدارد کده
هذا ماده  )6( 2منشد
سازمان ملل متحد ،ایمیندان حاصدل خواهد ،کدرد کده دال
غیرعضو اگن سازمان مطابق «با اصول منشور ملل متح ،بده
شرح من،را در ماده  2قا ح،ادی کده بدرای حفدظ صدلح ا
امنیت بینالملل ضراری است عمل کنن .»،اگدن بده قد،ر
کاط گسترده است که شامل اضعیت حاضر شود.
24. UN Doc. S/25704 (3 May 1993), Para. 28.
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اگن است که امکان دارد در آگن،ه شدورای
امنیت متبور گردد بین ق،اام کار دگدوان
ا گا برچی،ن آن برای دادن امتیازی
دسددتیاب

بدده صددلح

درصورا راگاراگ

گکدد

دت

را برگزگندد.،

با چنین اضدع

شدورای

امنیت از اگن اختیار برخوردار اسدت کده
به انحالل ا گا مح،اد کردن طعالیدت

را

دگددوان بددرای اعدداده صددلح ا امنیددت
بینالملل
در

قصمیمگیری

نماگ22.،

اگان اگن بخش باگ ،گدادآار شد،

که دگوان گوگسالای سابق

هرچن ،مشدراعیت

ا ودی خود را از طصل هفدتم منشدور ملدل
با اگنحال برخد

از

متح ،کسم کرده است

اگژگی ای گوگای اعمال صدالحیت مشدتر

از

سوی همه دال عضو سازمان نیدز در آن بده
چشم ميخورد .برای مثال

دبیرکل سدازمان

ملل متح ،در بیانیده خدود قوکید ،كدرده
است« :اگن دگوان باگ ،آن دسته از قواع،
حبوق بشر بینالملل
که بيقردگد،
عرط

زئد

درا گدذارد
را به ا د
از حبدوق بینالمللد

محسوب م شون ،قدا بده اگدن قرقیدم

مشدددکل عددد،م الحددداق برخددد

دال بددده

25. H. Fox: An international tribunal for war crimes: can the United Nations succeed where
Nuremberg failed?", The World Today 49: 10 Oct. 1993. See also the statement by New Zealand
following the adoption of Resolution 827. S/PV. 3217, (25 May 1993), p. 27.
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مطرح

کنوانسیون ای خاص

نشود»29.

از اگن راست که اساسنامه دگوان نیز
بر کنوانسیون ای  3919که اکثر قرگم بده
ان عضدو آن

اقفاق کشورهای
قوکی ،دارد ا به

ذگرش عام

که مورد

ن رطته است

ا هسدتن،

راقکل ای الحاق
امعده

آن ا
قدرار

دان
د

اشاره صرگح نم کن.،

مبنای حقوقی تأسيس ديوان يوگسالوی سابق

در گددزارش کددالس هددوان ا نیددز در
بیانیه دبیرکل سدازمان ملدل متحد،
اهمیت کاربرد مبرراا قانون

بدر

شناحته ش،ه

داب
دان ارقکد
دراء در زمد
ا هزماه د

داا
ناگد

قوکی ،ش،ه است .قوانین دگ ر از اگن اصف
دد،
برخوردارند
سوسیالیست
 3919ا نیز

ددرا
زگد

دد،رال
ددوری طد
م د

گوگسالای سابق عضو کنوانسیون
راقکدل الحداق

مدورخ 3988

بددود ا دالت ددای هحددق آن نیددز
قع دد،اا ناشدد

از اگددن

د28.،
معاهدد،اااند

دن
دل بوسد
دن اصد
دته از اگد
گذشد
اسلوان

انشددین

خود اعالم کردهاند،

کرااسد
که

ا

انشدین

26. UN Doc. S/25704 (3 May 1993), Para. 34.
 .33ماده  23کنوانسیون اگن درباره انشین دالت دا در
خصوص معاه،اا  3987عل اهصول بیان کنن،ه حبدوق عرطد
در اگن زمینه قلب ميشود.
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قع دد،اا ناشدد

از اگددن کنوانسددیون ا ا
دتن27.،
هسد

راقکل ددای مربددوه بدده آن ددا

یرط ای درگیر در کشمکش ای گوناگون نیدز
با انعباد قراردادهدای متعد،د

التدزام

گدا قسدمت

از اگدن

خود را رعاگت قمام
کنوانسیون ا ا

راقکل ا اعالم داشتهان،

که از اگن میان قراردادهدای  28ندوامبر
دم دربداره
ده قرقید
ده  3992بد
 3993ا  22مد
کشددمکش در کرااسدد

ا بوسددن

از اهمیددت

اگژهای برخوردارن.،
قن ا مشکل در اگن اسدت کده
داق
الحد
استثنا

دیون ای 3919
اال ا کنوانسد
ماده سوم آن ا

طبد

نبردهای مسلحانه در داخل خا

به نب

هسدتن ،ا
گ کشدور

مبدرراا بسدیار محد،اد مداده سدوم

کنوانسددیونها
الحاق

 3919ا احیانددا

دام است .بهعالاه

راقکددل

مبرراا مربدوه

،ی در کنوانسیون ای  3919موارد

مذکور در ماده سوم را شامل نم شود
اگنکه

ده
بد

نداظر بده

کشمکش ای مسلحانه بدینالمللد
قاب

راقکدل

راقکل الحاق

ضمن

دام نیز اصال متعر

 .38اعالمیه بوسن مورخ  13دسامبر  3992در نشرگه صدلیم
سرخ ( 3991ص  ) 372آم،ه است .اعالمیه کرااسد مدورخ 33
مه  3992در همان منب صفحه  133ا اعالمیه اسلوان مورخ
 26مار  3992در همان منب صفحه  179مشاه،ه ميشود.
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اگن موضوع نش،ه است.
از یرف دگ ر
ندد

عرطدد

بخش عم،ه مبرراا حبوق

قن ددا ندداظر بددر کشمکشدد ای

مسلحانه بینالملل

است ا لذا اگنکه آگا

ناگت

ميشدود گدا

اق،ام خاص
بست

خیر

ن

قلب

دارد به اگنکده ااه آگدا در
نبرد مسلحانه رخ داده است گدا

رگان گ

ندده ا ثانیددا آگددا نبددرد مزبددور یبدد
داشته است گا داخل .

بینالملل

در مورد کشمکش ای متع،دی که از ااان
سبوه ا قتزگه گوگسدالای در سدال  3993رخ
دت
داده اسد
داخل

دت
داره ماهید
دری دربد
دمیمگید
قصد

گدا بدینالمللد

آن دا اصدال کدار

نیست .چنانچده

م ورگ دای اعدالم

سادها

استبالل کرده گوگسالای

مو ودگدت خدود را

درده
دت کد
دتبل قثبید
دورهای مسد
دوان کشد
دهعند
بد
بودندد،

در آن حالددت

ندد

بددین آن ددا ا

دکارا
دالای آشد
د،رال گوگسد
دش طد
دای ارقد
بباگد
دارای ماهیددت بینالمللدد
دفانه
متوسد
قارگ

دال درخصدوص کرااسد
درای مثد
بد

دقیق قول ،آن بهعندوان گد کشدور

معلوم نیست
شش ماه

م بددود .الدد

زگرا اعالم اسدتبالل کرااسد

دیش از شناسداگ

دت .گکد
دورا گرطد
دور صد
کشد

آن قوسد

چند،

داحبنظران
از صد
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بر سته

ذگرطتده

در مورد داره قبدل از

ش،ن بهعنوان گ کشور مد گوگد« :،کشدمکش
مسلحانه بین گ

گا چن ،دالت عضدو دالدت

ط،رال با دالدت مرکدزی

ند

باگد،

مف وم حبوق بینالملل محسوب شود
که یبق قانون اساس

دال ط،رال

بده

هر چن،
ن

بین

دال عضو آن ا نیز بین دال عضدو ا دالدت
دانون
دزی غیرقد
مرکد
قانون اساس

دق
دود ا یبد
دناخته شد
شد

قوسل بده اسدلحه قوسد

عضو شورش بهحساب

آگ29.»،

دال

گرچه اگن ن ظر

به هیچا ه مورد قبول همده علمدای حبدوق
در خصوص گوگسالای سابق بده نظدر

نیست ال
صادق است

زگرا قانون اساسد

برای هرگ

از شش

م دوری خدود

شناخته بود .مسوله غام

بین حکومدت

ا اقلیت صرب در داخل آن

مخاصماا سه

حاکمیدت

قر عبدارا اسدت

از قعیین ماه یت کشمکشد ای
کرااس

گوگسدالای

ا نیدز

انبده بدین دالدت بوسدن

ا

کراااها ا صدربهدای داخدل بوسدن  .اگدن
کشمکشدد ا از گدد سددو دارای بسددیاری از
اگژگی ای مخاصماا داخل
دگ ر

است

یون،های آشکاری بین دا

ا از سدوی
امعه صرب

29. Lauterpacht, ed., Oppenheim 's international law, 7th edn., vol. II (London: Longmans,
1952), p. 204.
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ا دالددت بل ددراد ا نیددز بددین
ا دالت کرااس

کرااق ای بوسن

امعدده

بده چشدم

م خورد.
در گزارش کالس هوان نتیتهگیدری شد،ه
بود که «ماهیت ا

اگن مخاصدماا ا

یچی،گ

نیز متموعه قواطباا بین یرط
درباره مالحظاا بشرداستانه

ای درگیدر
قو یهکنند،ه

اگن دگ،گاه است که باگ ،قوانین حاکم بر
ن

ای مسلحانه بینالملل

درگیرگ ای نظام
بهکار

راد»17.

بهعنوان گ

نسبت به همده

در قلمرا گوگسالای سابق

اگن نتیتهگیری ممکن اسدت

قحلیل کل

از اضدعیت مو دود

در گوگسالای سابق درست باش ،ال
در رسی،گی ای کیفری

صدحت آن

،ا محل قردگ ،است

زگرا در اگن مورد اثباا مترمیت مت م از
بابت

رم انتساب

دت
دوردی بسد
خد

به نوع ا ماهیت زد ا

درکت
ده ای در آن شد
دارد کد

داشته است (حتد

داظ اق دام
اگدر بده لحد

درای
دود) .بد
دناخته شد
درم شد
دم متد
دری هد
دگ د
نموندده
کرااس

کشددتار بیمارسددتان اکددوار در
(کده در گدزارش کدالس هدوان بده

قفصیل به آن

اشاره ش،ه) ظداهرا راز 27
30. UN Doc. S/25274 (10 Feb. 1993), Para. 45.
 . Vukovar.
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گا  23نوامبر  3993رخ داده اسدت
چن ،ماه

س از اعالم استبالل کرااس

یش از شناساگ
دگ ددر

گعند

آن قوس

گد

حتد

ال
دالدت

ا چندد،گن راز قبددل از انعبدداد

قرارداد بدین حکومدت طد،رال گوگسدالای ا
دت
دت رعاگد
د

دتان ا کرااسد
دت صربسد
حکومد
دو ا
دیون ای  3919ژند
کنوانسد
دا13.

الحاق

آن

شخصدد

بدده اق ددام نبدد

اگدر در اگدن ارقبداه

کنوانسیون ای اال
شخ

ا گا حت

کرااس

مددوارد

بخصوص اگدر اگدن

شدبه نظدام

درگیری

صدربهدای

از اعضای ارقدش طد،رال

گوگسالای ا نیراهای صرب باش،
زگاد سع

دد،ی

سوم گدا چ دارم ژندو

مورد قعبیم قرار گیرد
عضو نیراهدا

دل اال
راقکد

به احتمال

خواه ،کرد است،هل کن ،که اگدن
نبه بینالملل

ن،اشته است.

ب،ان اگنکه بخواهیم ب دوگیم ممکدن
نیست دگوان

در صورا رسی،گ

بده همدان

نتیتهگیدری کمیسدیون کدالس هدوان نائدل
گردد

بر اگن اعتبادگم کده حصدول چندین

نتیتهای

ز بدا اسدتماع بحث

ای یدوهن

درخصوص مسوله طوقالذکر میسور نیست .بدا
 .13قواطق  28نوامبر  3993به یور خالصه در موخذ زگرذکر
ش،ه است:
International Review of the Red Cross, 1991, p. 610.
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قو ه به اگنکه کشدتار اطدراد بسدتری در
بیمارستان اق،ام

آشکارا مغاگر با حبوق

بددینالملددل اسددت حتدد
کشمکش ای داخل

اگددر در

رگددان

رخ داده باش( ،چون ناق

دیون ای  3919ا نیدز قحدت
ماده  1کنوانسد
برخ

زء

شراگ

محسوب م شود)
صالحیت دگوان

ناگداا علیده بشدرگت

لدذا اقتضدا

آنب،ر گسترده باش ،کده از

بالقعبیم مان،ن چنین اعمال
ماهیت کشمکش

صرطا بهخایر

لدوگیری کند .،از اگدنرا

اساسنامه دگوان که قوس
ملل متح،

م کدرد کده

دبیرکل سدازمان

یشدن اد گردگد،ه ا بدهعندوان

دورای
دوگم شد
ده قصد
ده  728بد
دمیمه قطعنامد
ضد
امنیت رسی،ه اسدت
نیاز طوق
دسته

اسدخ وگ

بدرای

دامل چ دار
صالحیت دگدوان را شد

،اگانه از

راگم دانسدته قدا بده

اگن قرقیم خواسدت دبیرکدل
مبن

بده

قومین گدردد

براگنکه «دگوان باگست

بشر بینالملل
حبددوق عرطدد

قواع ،حبوق

را که ب قردگد ،بخشد
محسددوب مدد شددون،

از

اعمددال

نماگن.»،
نخستین دسدته

دراگم مشدمول صدالحیت

دگوان در ماده دام اساسنامه احصاء شد،ه
است .بهمو م اگدن مداده

د گوان صدالحیت
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دد،ی

دارد بدده مددوارد زگددر از نبدد

کنوانسیون ای  3919ژنو که علیده اطدراد
گا اموال قحت

وشش حماگت

مزبور ارقکاب گاطته است

کنوانسیون ای
نماگ:،

رسی،گ

« (الف) کشتار عم،ی؛
(ب) شکنته گدا رطتدار غیرانسدان

از

مله انتام آزماگش ای بیولوژگک ؛
(ا) اگراد عم،ی ص،ماا گا لطماا شد،گ،
به ب،ن گا سالمت اطراد؛
(د) قخرگم ا مصادره اموال ب،ان ضرارا
از

دام
ده نظد
نبد

قانون

در
دورا غید
دهصد
ا بد

ا خودسرانه؛

(ه) ااداشدددتن اسدددیران
غیرنظامیان به

ن ددد

بدددا

خ،مت در نیراهدای

دشمن؛
(ا) محددرام کددردن اسددیران
غیرنظامیان از

ن دد

گددا

حق برخدورداری از

محاکمه منصفانه ا قانون ؛
(ز) اخراا گا انتبدال ا گدا بازداشدت
غیر قانون

غیرنظامیان؛

(ح) گراگان یری اطراد غیرنظام ».

متن اگن ماده کده قبرگبدا

به صدورا

کامددل از مدداده  317کنوانسددیون سددوم
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ن دد ) ا مدداده 318

(دربدداره اسددیران

کنوانسیون چ ارم (دربداره غیرنظامیدان)
اخذ ش،ه است
که دارد

با همه گسدتردگ
شامل اعمال

طب

ا ایالقد

م شود کده در

حین کشمکش مسلحانه بدینالمللد

رخ داده

باش ،ا آن هم مشدراه بدر اثبداا اگنکده
از یدرطین نبدرد اابسدت

مت م به گکد

داشته ا متن علیده نیدز از اطدراد قحدت
وشش حماگت

اگن کنوانسیون بوده

ن

باش ،ا گا غیرنظام

گا اسیر

ش،ه در اراض
دشمن12.

برخ

اشغال

گعند
گاطدت

ا گدا قحدت کنتدرل

قی ،ذگل اگن ماده نميقواند ،در

از موارد به آسدان

برای مثال

طر

دال گدردد.
اعمد

کنی ،که مت م ا قربدان

هددر دا دارای گدد

قابعیددت بددودهاندد ،ا

نبردهای منطبهای نیز بین گراه ای قدوم
در داخل

م وری ااح،

رگان داشته است.

ماده سوم اساسنامه دگدوان گوگسدالای
گراه دگ ری از بزههای مشمول صالحیت اگدن
دگوان را که متضمن نبد
ن

قدوانین ا عدرف

هستن ،برشمرده است:
«اگنگونه

راگم

بد،ان قصد ،انح صار

مشتملان ،بر:
.13

ماده  1کنوانسیون چ ارم.
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(الف)

کاربرد

ن

شیمیاگ

اطزارها

ا گا هرگونه سالح دگ ری کده بدرای
ش،ه

اگراد ص،ماا غیر ضراری یراح
باش،؛
(ب) قخرگم عمد،ی شد رها

شد رک ا گدا

راستاها ا گا هرگونه اگدرانسدازی
نبده نظدام

که از

قابدل قو یده

نباش،؛
(ا) حمله گدا بمبداران علیده شد رها
راسددددتاها
ساختمان ا

مراکددددز سددددکونت ا
بيدطاع به هر نحوی از

انحاء؛
(د) قصرف

قخرگم ا گا ص،ماا عم،ی بده

دذهب
ده مد
ابنید
هنری

علم

ده
خیرگد

آموزش د
علم

ا آثار قارگخ

ا هنری؛
(ه) غارا اموال عموم

در ااق
د،د
متعد
ن

ا خصوص ».

ال امبخش اگن ماده مبدرراا

درای
دیون هه ده بد
دت از کنوانسد
اسد

ای زمین

مصوب سال  3978که م،ق است

بهعنوان بیانکنن،ه حبوق بینالملل عرطد
شناخته ش،هان .،ال

ایدالق صد،ر مداده ا

قصرگح به اگنکه ذکدر اگدن مدوارد
333
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د،ارد
دری ند
حصد

داده  1از
دمول مد
دره شد
داگد

اساسددنامه دگددوان گوگسددالای را بسددیار
گستردهقر از آنچه ظاهر آن اطاده م کن،
خواه ،ساخت؛ زگرا م قوان است،هل کرد که
موارد مذکور در ماده
ا مصادگق نبد

نبه قمثیلد

قدوانین ا عدرف

دارد
بده

ند

طبراا مصرحه در اگن ماده مح،اد نم شود.
اگن زمینه

بهاگژه باگ ،بده مباحثداا ا

است،هل ای عنوان شد،ه در

ر گان قصدوگم

قطعنامه  728شورای امنیت قو ه کدرد .در
برخ

آن مبط

از کشدورهای عضدو عبید،ه

داشتن ،که مداده  1اساسدنامه دگدوان در
برگیرندد،ه نبدد

آن دسددته از مبددرراا

کنوانسیون ای ژنو ا

اال

راقکل الحداق

آن ا که یبق ماده  3اساسنامه دگوان
مواد نب

،ی نیستن،

زء

ا بخصوص شامل نب

دور
دیون ای مزبد
ده کنوانسد
داده  1در همد
مد
خواه،
باش،

بدود11.

11

اگدن قفسدیر

اگدر صدحیح

به اگژه از اگن نظر م م است کده

چنانچه دگوان در مبام رسی،گ

آق

نبده

 .11در اگن زمینه به سدخنران نماگند،ه اگداها متحد،ه
من،را در سن S/PV. 3217 ،مورخ  22مه  3991صفحه  32مرا عده
شود .سخنران هیوا طرانسوی (صفحه  )33ا ان لیس (صفحه
 )39نیز در همین داستاست.
 .13برخ مفسران قردگ ،دارن ،که نبد مداده  1در همده
است.
ناگت ن
کنوانسیون ای  3939ژنو
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از کشمکش ای گوگسالای را بدهعندوان

حاص

داخل

ن

قلب

ا

نماگ ،قا بینالمللد

احراز کن ،که در اساسنامه دگوان قواطب
برای ا رای ببیه کنوانسیون ای ژنو نسبت
به اق دام مطراحده صدورا ن رطتده اسدت
آن دداه بدداز هددم مدداده  1مشددتر

در

کنوانسیون ای ژندو قابدل اعمدال خواهد،
بود .براسا

اگن قفسیر موس

راقکلهای الحاق

موارد نب

 3988نیز یبق مداده 1

اساسنامه دگوان قابل قعبیم خواه ،بود.
یبدددق مددداده  1اساسدددنامه دگدددوان
دالای
گوگسد

ده
دالحیت دارد بد
دوان صد
دن دگد
اگد

راگم نسلکش
قبان

(بزههای مرقب
شراع به

قحرگ

ارقکاب آن) رسی،گ

با آن گعن

رم ا معاانت در

کن .،ماده  )2( 1کده

عینا از کنوانسیون ژنوساگ ،موخوذ اسدت
مبرر م دارد:
عبارا است از هر گ

«نسلکش

از اعمال

زگر که به قص ،از بین بردن قمام
از گ

بخش
مذهب
(الف)

گراه مل

نژادی گا

ارقکاب گاب:،
کشتار اعضای گراه؛

(ب) اگراد صد،ماا
راان

338

قوم

گدا

د،ی

سدمان

ا گدا

به اعضای گراه؛
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(ا) قحمیل عم،ی شراگط

بده

از زند،گ

گراه به قص ،از بین بدردن قمدام
از آن؛

گا بخش

(د) اعمال ق،ابیری به قص،

لوگیری از

قوال ،ا قناسل در دران گراه؛
(ه) انتبال ا باری طرزن،ان گد

گدراه

به گراه دگ ر».

مالحظه م گدردد کده اگدن

ب،گن قرقیم

ماده ضمن اگنکه اعمال قشکیلدهن،ه عنصدر
مادی

رم نسل کش

را بده کشدتار اطدراد

ال

رم را منوه بده

مح،اد نکرده

قحبق

احراز سوءنیت خاص دانسته است.
بدداهخره اگنکدده مدداده  2اساسددنامه
دگوان

صالحیت رسی،گ

بده

بشرگت را به آن قفوگ
ماده مزبور اگن

غیرنظام
(الف)
(ب) قل

م کن .،بده مو دم

راگم عبارقن ،از:

« ناگاا زگر که در
مسلحانه داخل

ناگداا علیده

رگدان نبردهدای

گا بینالملل

علیه مردم

ارقکاب گاطته باش:،
قتل؛
ا قم ؛

(ا) برده کش ؛
(د) اخراا؛
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(ه) حبس؛
(ا) شکنته؛
(ز) قتااز

نس ؛
نژادی

(ح) اگذاء بنا به دهگل سیاس
ا مذهب ؛
(ه) ساگر اعمال غیرانسان ».
اگن قعرگف

از دستورالعمل شماره ده

« شورای کنترل» اخذ ش،ه است که متن آن
از ماده ( 9ا) اساسنامه دادگاه نورنبرگ
ایالق بیشتری دارد ا از مشترکاا طرااان
با مفاد ماده  1کنوانسیون ژنو برخوردار
است .با استناد بده اگدن مداده

اعمدال

ظالماندده ا خشددونتآمیددز علیدده اطددراد
در

غیرنظام

رگان درگیریهای داخل

قابل قعبیم است .بهعدالاه
مترمیت مت م

احراز اابست

نیز

بدرای اثبداا
متند علیده

به یرف متخاصم شره نیست .با اگدن حدال
باگ ،قو ه داشت که به صرف غیرنظام
قربان

عمل ارقکاب

بشرگت را
گست

عنوان

ی،ا نميکن،

333

ناگت علیده

بلکه اگن عمل با

علیه مردم غیر نظام

 .منظور شورای قوسیس شد،ه قوسد
ان دام است.

بودن

ارقکاب گاطته

متفبدین

دس از
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ند

باش .،دبیرکل سازمان ملل متح ،در گزارش
خود برای راشن ش،ن اگن شره اظ ار داشته
است کده اگدن قبیدل اعمدال باگد ،دارای
ماهیت
بخشد

بسیار سن ین باشد ،ا «بدهعندوان
از گد

دازمان
دترده ا سد
دا م گسد
ق د

گاطته به دهگل مل
گا مذهب
گاب12»،

علیه

سیاس

قوم

معیت غیرنظدام

با اگن اصف

نژادی
ارقکداب

مالحظه م گدردد کده

دامنه شمول مداده  2از مدواد  3ا گدا 1
اساسنامه دگوان گوگسالای دد کده قدبال در
مورد آن ا بح

ش ،د مح،ادقر است.

همانگونه که در
ن

ان

شدد،ه از

رگان محاکماا

دام مالحظه ش،

چ ار گراه گاد

ددراگم مشددمول صددالحیت دگددوان

گوگسالای سابق دارای طصول مشدتر
هستن .،برای نمونه
طب

ذگل

زگدادی

عنوان قتااز به عنف

ناگاا علیه بشرگت منصوص ش،ه ا

از آن به عنوان گک
کنوانسیونها
حال

س از

از موارد نبد

د،ی

ژنو نام برده است .با اگن

قردگ،ی نیست که چنانچه متن علی دا

طردی باش ،از اطراد قحدت

دش حمداگت
وشد

کنوانسیون ای مزبدور (مثدل زندان اسدیر
ن

ا گا زنان غیدر نظدام

گرطتدار در

35. UN Doc. S/25704 (3 May 1993), Para. 47.
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دمن)
دت دشد
دسد

د،
دمول بند
دااز مشد
دین قتد
همد

مربویه از مداده  2اساسدنامه دگدوان («
اگراد عم،ی ص،ماا گا لطماا ش،گ ،به ب،ن
گا سدالمت اطدراد») نیدز خواهد،

بدود19.

قتااز به زنان از یرف دگ ر نبد

آشدکار

مبرراا دگ ری از کنوانسیون ای ژنو
ماده  )2( 28از کنوانسیون چ ارم

مثل
محسوب

م شود که به مو م آن زنان غیرنظام

قحت

وشددش کنوانسددیون باگدد ،در مبابددل هتدد
نددامو

طاحشدد

ا بدداری ا گددا سدداگر

مناطیاا عفت حماگت شون .،به اگن قرقیم
عمل ااح ،دارای عنااگن متع،د کیفری است
ا یبق ماده  1اساسنامه دگوان نیز قابدل
قعبیم است.
اگددر هددر گدد

از شددبوق ا عنددااگن

اخیرالذکر مبنای قعبیم مدت م بده عندوان
قتااز

نس

قرار گیرد

نتیته رضاگتبخشقر

خواه ،بود قدا قعبیدم مدت م بده عندوان
دق مداده 2
درگت .زگدرا یبد
ناگت علیه بشد
مترمیت مت م منوه به اگن است کده ثابدت
دوان بخشد
شود عمل قتااز به زنان به عند
 .13اگن نکته مطابق با نظر کمیته بینالملل
است .در اگن مورد ر وع کنی ،به:

صلیم سدرخ

T. Meron: "Rape as a war crime", American Journal of International Law 87, 3, July 1993, p.
424.
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از گ

ق دا م گسدترده ا سدازمان گاطتده

علیه

صورا گاطته باشد.،

معیت غیرنظام

گرچه دهگل
ال

دارد

بر قوگی ،اگن احتمدال ا دود
سن ینقر کردن بار اثباا دعوی

برای قعبیم چنین مت مان

همیشده منطبد

نیست .باگ ،قو ه داشت که اگدر از حربده
قتددااز بدده زنددان بدده صددورق

مددنظم ا

سازمانگاطته به قص ،نابود کردن گ

گراه

استفاده ش،ه باشد،

اگدن

عمل م قواند ،از مصدادگق نسدلکشد

نیدز

گا مذهب

قوم

محسوب شود

هر چن ،بعی ،است که ب،ان در

دست بودن ادله ا م،ارک
اعمال غیرانسان

دگ ر

دال بر ارقکداب
صرف اق ام قتااز

به عنف بتوان ،مبنای قعبیدم بده عندوان
ژنوساگ ،قرار گیرد.
اکسددازی قددوم

نیددز عنددوان

اسددت

دربرگیرن،ه اعمال مترمانهای که هر چ ار
دسته از صدالحیت ای دگدوان نداظر بدر آن
است :کشتار

شکنته ا اخراا اطدراد قحدت

حماگت کنوانسیون ا (از مداده )2؛ غدارا
اموال خصوص

(از ماده )1؛ بیشتر اعمال

که ژنوساگ ،محسوب م شون( ،از مداده )1؛
ا اکثر قرگدم بده اقفداق اعمدال مشدمول
قعرگف

ناگاا علیه بشرگت (از ماده .)2
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گرچدده کدداربرد برخدد
اساسنامه مورد بحد
گوگسالای سابق خال

از مبددرراا

در مدورد کشمکشد ای
از اشکال نیست

مواد  2قا  2اساسنامه دگوان از
مستحکم

الد
اگ داه

در حبوق بینالملل برخوردارن ،ا

مددتن آن ددا در غالددم مددوارد عینددا از
قراردادهای بینالمللد

مدورد ا درا کده

کاشف حبوق بینالملل عرطد اند،

اقتبدا

ش،ه است .اگن مواد را باگ ،مکمل گک،گ ر
شناخت .اگر اگنیور باش،

کشدتار اطدراد

بستری در بیمارستان مشمول عنااگن متع،د
کیفری ميشود ا به عنوان نبد

د،ی قحدت

ن

یبق مداده

ماده  2ا نیز نب
 1ا گا

قوانین

ناگت علیه بشدرگت اطدق مداده 2

قابل قعبیم است ا مت مد

کده عامد،ا در

چنین کشتاری شرکت کرده باش ،نمد قواند،
صرطا به استناد اگنکده ااضداع ا احدوال
بر زمان اقوع کشدتار دارای ماهیدت

محی
داخل

بوده است

از زگدر بدار مسدؤالیت

ب رگزد.
در اگنتا به چن ،نکته دگ ر در خصوص
قوانین مداهوی حداکم بدر دگدوان اشداره
مختصری م گردد .یبدق مداده  9اساسدنامه
دگوان گوگسالای
333
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نسبت بده اشدخاص یبیعد

اسدت ا محاکمده

سازمان ا گا اشخاص حبوق

که در محاکماا

نورنبرگ رخ داد

در اگنتا قکرار نخواه،

ش .،یبدق مداده  )2( 8اساسدنامه دگدوان
گوگسالای

اضعیت مدت م بده ع نوان رئدیس

کشور گا گ
راط

مبام عالیرقبده

نمد قواند،

مسؤالیت کیفدری ا گدا حتد

قخفیدف

متازاا اا شود .ماده  )1( 8اساسنامه بر
اصل

قوکید ،دارد کده در

محاکمه

س از

ان

ن

دان چند،گن
رگد

دام مطرح

ش18.،

اگن ماده برای طرمان،ه ا مبام آمدر
از بابت

ناگاق

دت امدر ای
که اطراد قحد

به دسدتور اا مرقکدم شد،هاند ،ا گدا از
دراد آگداه
ارقکاب آن ا به اسدیله آن اطد
بوده است ا گا ميقوانسته آگاه باش ،ال
د،ابیر هزم ا
داذ قد
دال از اقخد
دن حد
دا اگد
بد
معبول برای
کددرده

یشد یری از آن

مسددؤالیت کیفددری شددناخته اسددت.

اساسنامه دگوان
نورنبرگ

ا خدودداری

با

یدرای از محاکمداا

استناد مدت م بده اگدراد امدر

ده ا ید
داطوق را نپذگرطتد
مد

داده )1( 8
مد

مبرر داشته که دطاع مت م به اگنکه متری
ااامر ا دستورهای خود بوده اسدت

راطد

37. Yamashita 13 Annual Digest, 255 and 269.
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م قواند،

مسؤالیت ای نیست ا احیانا طب

از کیفیاا مخففه متازاا به حسداب آگد.،
گفتندد

اسددت کدده در اگددن زمیندده

اساسنامه دگدوان از گدزارش
محکمقر است

مددتن

کالس هدوان

زگرا در گزارش مزبور آمد،ه

بود« :اگن ااقعیدت کده طدردی در ا درای
دود اقد،ام
دستور دالت متبوع گا ماطوق خد
باعد

به کاری کرده است

معاطیدت ای از

مسؤالیت یبق حبوق بینالملل نم شود
شره آنکه مت م از نظر اخالق

بده

مخیر بدوده

باش17.»،

قوانين شکلی
اساسنامه دگوان
بهیور قابل قو

بحق دست دگدوان را

در قنظیم آگین دادرس

خود بازگذارده است .19مد هدذا
اساسددنامه مبددرراا خاصدد
برخورداری مت م از گد

بددرای قضددمین

محاکمده منصدفانه

یبق معیارهای نوگن بینالملل
شدد،ه اسددت

از

محاکماا غیاب

در اگدن

دیشبیند

ملدده اگنکدده برگددزاری
مرداد شناخته شد،ه اسدت؛

38. UN Doc. S/25274 (10 Feb. 1993), Para. 54.
دوان
دکیالا دگد
دازمان ا قشد
دت بررس د سد
دا طرصد
 .13در اگنتد
گوگسالای نیست .در اگن زمینه ر وع کنی ،به:
Fox: "An international tribunal".
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زگرا قحت چنان شدراگط

ندهقن دا رعاگدت

دس دشدوار
انصاف در حق مت م کاری است بد
نیدز بد،ان حضدور مدت م

بلکه کل دادرس

ب اثر بوده ا نماگش
لساا دادرس

خواه ،بود.

قوخال

با حضور مت م ا قوس

از شعم که از سه قاض

گکد

قرکیم شد،ه اسدت

انتام م گیرد .حضور هیوا منصفه در اگدن
محاکماا
اساسنامه

یشبین

نش،ه است .یبق ماده 27

شعم دگوان مکلفن ،محاکماا را

«منصفانه ا سرگ » با رعاگت کامدل حبدوق
مت م ا نیز با قو ده خداص بده حفاظدت ا
حماگددت از قربانیددان ا شدد ود انتددام
دهن17.،

دبیرکل سازمان متح ،قوکی ،کرده است
که« :اگن دگوان بینالمللد

باگد ،کدامال

معیارهای شناخته ش،ه بدینالمللد

را در

خصوص حبوق مت مان در کلیه مراحل دادرس
رعاگت

کن13.»،

به اگن منظدور

اساسنامه دگوان ضواب

مداده 23

ا قضمیناا مند،را

در ماده  31میثاق بینالملل

حبوق مد،ن

 .33اگن امر به خصوص در صورق م م است که موارد متع،د
مربوه به قتااز ا حمله نس بده محاکمده کشدی،ه شدود
زگرا قتربیاا داخل کشورها نشان ميده ،که اگدن مدوارد
برای قربانیان آن ا چب،ر دهشت آار است.
41. UN Doc. S/25704 (13 May 1993), Para. 106.
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ا سیاس

مورخ  3999را درخدود

دای داده

دل
د ،از :اصد
دا عبارقند
دم آن د
دت کده اهد
اسد
حق دسترس

برائت

دطاع

ق،ار

ش ود معار

دت

به امکاناا کاط

حق احضار ش ود ا سدؤال از
ا ع،م امکان ا بار اطراد به

اداء ش ادا علیه خود.
دگوان متاز به ص،ار حکم اع،ام نیست
د،ادگت
دن محد
ا اگد
بحث اگ

را از

دان دارد
ده امکد
دت کد
اسد
انم بسیاری از کشورهاگ

که متازاا اعد،ام را بدرای
ارقکاب گاطته در زمان

ن

دراگم م دم
د
ذگرطتهاند،

بدده دنبددال آارد .در مبددام صدد،ار حکددم
محکومیت به زن،ان نیز دگدوان باگد ،بده
راگه کل

ص،ار احکدام زند،ان در محداکم

گوگسالای سابق قو ه

کن12.،

محکومیدت بده

زن،ان در خارا از قلمرا گوگسالای سابق ا
در کشورهاگ

که آمداده ارا ئه قسد یالا

مربوه به زن،ان ای خود هستن ،ی
ش :،در ااق
به سب

خواهد،

هیچگونه قوسیساا بازداشت

زن،ان «اشپان،ا»



یشبین

نشد،ه

 .33ماده  21اساسنامه دگوان.
 .زندد،ان متفبددین بددرای محکومددان دادگدداه نددورنبرگ.
اشپان،ا ش ری در نزدگک برلین (آلمان) اسدت ا دس از
اشغال آلمان قوس متفبدین در قسدمت مربدوه بده منطبده
اشغال برگتانیا قرار گرطت .چمعد از محکومدان دگدوان
از ملده رادالدف همدین کده از
محاکماا ناگاا ن د
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است .دگوان همچندین مد قواند ،حکدم بده
ده مالکدان
استرداد اموال ا عواگد ،آن بد
قانون

آن ا

قسمت

ب،ه11.،

از مبرراا م م اساسدنامه کده

به مسائل ماهوی ا شکل

ی،ا ميکن،

رب

داکم
دوان ا محد
دین دگد
ده بد
ده رابطد
در زمیند
داخل

است .ماده  9اساسنامه دگوان مبرر

ميدارد که دگوان ا محداکم داخلد

دارای

صالحیت ای متوازی ا همزمدان هسدتن ،الد
االوگت ا قب،م با صدالحیت دگدوان اسدت ا
بخواه ،که

دگوان ميقوان از محاکم داخل

از اگن صالحیت قمکین کنن ،ا مدت م را در
اختیددار آن قددرار دهدد.،یبق مدداده 29
اساسنامه

کشور محل رسی،گ

نیز باگسدت

با اگن درخواست مواطبت کن .،شدواه،ی در
دست است که برخد

از کشدورها ماگدل بده

رعاگت اگن الزام نیستن .،بهخدایر ا دود
صددالحیت ای متعدد،د ا همزمددان

مدداده 37

اساسنامه بحق مبرر داشته است که هیچکدس
را نم قوان بدهخدایر
محاکمه کرد .م هذا

درم ااحد ،دابدار

حکم اگن ماده در گ

رهبران آلمان ندازی بدود در زند،ان معدراف اگدن شد ر
ن ،اری ميش،ن .،رادالف هس چن ،سال یش در همین زن،ان
به یور مشکوک خودکش کرد ا زن،ان مزبور قعطیل ش.،
 .31ماده .)1( 23
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د،ه اسدت ا
مبی ،ا مشراه گردگد

مورد م م

آن اگنکه گرچه احکدام صدادره از دگدوان
اعتبار امر مختوم را خواه ،داشت ا مان
از دادرس
ال

ش،
ذیرب

مت،د قوس

خواه،

محکمه داخل

چنانچه اق ام اارده یبق قوانین

داخل

«طب

ا گا دادرس

رم عادی» محسوب شود

در دادگاه داخل

استبالل ا ب یرط

با رعاگدت

صورا ن یدرد ا هد،ف آن

صرطا مصونیت بخشی،ن به مدت م در برابدر
مسؤالیت کیفری بینالملل

اا باش ،ا گدا

مرحله قعبیم به صورا صحیح انتام ن رطته
باش،

«محاکمه قوس

از دادرس
بود»11.

محاکم داخلد

بع،ی قوسد

مدان

دگدوان نخدو اهد،

از آنتا که احتمال بسیاری ا ود

داشت دالت گوگسالای سابق بکوش ،از سیستم
محاکم داخل

ت اگتاد مصونیت برای

خود

حامیان خوگش در مبابل صالحیت دگوان
استفاده کن،

یشبین

اگن ماده

آن

ضراری بود.

از مشکالا ا راگ

،گ،

صرفنظر

عم،ه مطلم اگن است که اگن ق ضمیناا
بتوانن ،در عمل بکار گرطته شدون.،

شکل

در اگن خصوص

اساسنامه دگوان قالش ااطری

برای رعاگت معیارهای شناخته شد،ه
.33

،گد،

ماده ( )2( 37ب).
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بینالملل

بدرای قحبدق دادرسد

عادهنده

انتام داده است ا دبیرکدل سدازمان ملدل
متح ،نیز از یرگق قکرار مفداد مداده 31
حبوق م،ن

میثاق بینالملل

بده

اساسنامه دگوان

در

ا سیاسد

دای قنظدیم مداده

،گ،ی برای رعاگت قشرگفاا صحیح دادرس
کوشی،ه است قا مبرراا شکل

دگوان نیدز

همانن ،قواعد ،مداهوی حداکم بدر آن
اگههای محکم

از

در حبوق بینالملل مو دود

برخوردار باشن.،
نتيجه
در ابت،ای اگن مباله گفتده
موطبیت دگوان بینالمللد
ناگتکاران

ن

بدرای محاکمده

در گوگسدالای سدابق بده

رعاگت سده شدره بسدت
قوسیس آن از لحاظ حبوق
د،
باشد

ش ،کده

دارد )3 :مبندای
صدحیح ا معتبدر

دف
دل عطد
داا آن از اصد
 )2در محاکمد

بماسبق نش،ن قانون کامال

یدرای شدود

ا

دای
دت معیارهد
دا رعاگد
دی ای آن بد
 )1دادرسد
،گ ،دادرس

عادهنه صورا گیرد .قا آنتا

که ميقوان در اگن مرحله ابت،اگ
کرد

بهنظدر

قضدااا

ميرسد ،کده دگدوان شدراگ

سهگانه طوقالذکر را برآارده ساخته است.
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به اگن معن

که از نظر شره نخسدت

طصدل

هفتم منشور ملل متحد ،بدهعندوان مبندای
دگوان کیفری مدورد

،گ،ی برای قوسیس گ

استفاده قرار گرطته است که هرچن ،مشکالا
خاص خود را دارد

قوسیس اگن دگدوان

ال

در

م قوان ،بهعنوان اق،ام

دت ا درای

مشراع اختیاراا شورای امنیدت یبدق طصدل
هفتم منشور نیز قو یه گردد .شره دام به
اگن نحو برآارده ش،ه است که مواد  2قدا
 1اساسنامه دگوان ب قردگ ،ا آشکارا بده
حبوق بینالملل مو ود در خصوص کشمکشد ای
مسلحانه
متک

نسلکش

ا

ناگاا علیده بشدرگت

است ا لذا اگن اگراد که به قدانون

اثر ق براگ

داده ش،ه

اارد نیست .شدره

سوم نیدز بدا عناگدت بده مدواد  27ا 23
داط
دمیناا کد
ده قضد
دنامه کد
اساسد

درای
را بد

برخددورداری مددت م از محاکمدده منصددفانه
یشبین

کرده است

ممکن است بعض

قومین م گردد.
ب وگن ،که رعاگت اگدن

همه مالحظاا ا احتیای ای قانون
کسان

که با ددمنش

در مورد

مرقکم چنین

احشیانهای ش،هاند( ،حتد

اگدر گد

ناگداا
دهدم

گزارش ای ااصدله از گوگسدالای سدابق هدم
صحیح باش )،ا همده حبدوق انسدان
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قربانیان خود درگغ کردهان،
دارد .ال

چه ضدرارق

با ا ود اسوسهآمیز بودن اگدن

نظر

شورای امنیدت بحدق آن را رد کدرده

است

زگرا اکنون که اگن دگوان به عنوان

گ

ن اد قضاگ

بینالملل

ا ود گذاشته است

دا بده عرصده

باگ ،به گفته دبیرکدل

سازمان ملل متح ،از اصدل قدانون
رم ا متازاا

بدودن

یدرای کند ،ا هدیچکدس را
کده در زمدان ارقکداب

بهخدایر قدوانین

محکدوم

اعمال اق امیه ا ود ن،اشته است

نسازد ا عالاه برآن در مرحله دادرس
معیارهای بینالملل

محاکمده عادهنده را

رعاگت کن .،دادرس
اگن اصول
حاصل
قضاگ

دادرس

قضداگ
قضاگ

بد،ان رعاگدت
ااقعد

ز بياعتباری ا هت
بینالملل

قددرار اسددت
بینالملل

نیز

نیسدت ا

حرمت دادرسد

ببار نخواه ،آارد .اگر

ناگدداا

مورد رسی،گ

ن دد

در مر عدد

قرارگیدرد

اگدن

کار باگست

مطابق با معیارهدای محاکمده

صحیح انتام

ذگرد ا با مت مان بدهعنوان

گاغیان حبوق بینالملل رطتار نشود.
نوگسن،ه هنوز قردگ ،دارد که
بینالملل
است به

امعده

بتوان ،کاری را که شراع کرده

اگان رسان،

زگرا اگن دگوان بده

ديوان بينالمللي براي …

311

احتمددال زگدداد بددا محدد،ادگت مندداب

ا

داا
دود ا مالحظد
د ،بد
ده خواهد
داا موا د
امکاند
سیاس

د ،اطکند.،
بر کدار آن سداگه خواهد

برای اگنکه اگنچنین نشود ا دگوان رسالت
خود را به نحو کارا ا مؤثری انتام ده،
باگ ،بتوان ،مت مدان اصدل
کن ،نه اگنکه مشت

را بازداشدت

اطراد سطح

داگین را

به محاکمه بکشان.،
راگ،ادهای مربوه به عراق نشان م ده،
د،ر دشدوار
که قحبق اگن موارد در عمل چبد
است ا

ز بدا دخالدت گسدترده خدار

گوگسالای سابق
نظر م رس،

در

که در حال حاضر بعی ،بده

ش،ن

نیسدت .بدا اگدن حدال

دادستان دگوان م قواند ،از یرگدق صد،ار
دوم
دت عمد
دم بازداشد
حکد
دالت ای

ده
دالع دادن بد
ا اید

ان که قص ،دارد اطراد مند،را

در حکم بازداشت را محاکمه نماگ،

ح،اقل

ن ذارد که مساطرا اگن اطراد به خارا از
قلمرا کشورهای خود بدهراحتد

ا بد خطدر

صورا گیرد .عامل دگ ری که برای طعالیدت
مؤثر دگوان ضرارا دارد
ادله ا م،ار

مد آاری دقیدق

دراد اسدت.
برای محاکمه اطد

در اگنتا اگن خطر ا ود دارد کده اطکدار
عموم
313

ان بتواند ،در

کند ،کده قسدمت

مجلة حقوقي  /شمارة هجدهم و نوزدهم

ددم
دد،ه مطالد
عمد
رازنامهن اران

دد
دد،ه قوسد
دد آاری شد
مد
اگر چه اهمیت دارد

ال

ممکن است به عندوان ادلده اثبداا دعدوی
کاط

ا حت

قابل

ذگرش نباش.،

راطسدور

مران هش،ار داده است که «بین گزارشد ای
هر چن ،معتبر از اقداگ
مترمیت طرد

دنیاگ

قفااا

ان،رکاران رسانههای گراه
در کار انعکدا

ا ادلده اثبداا
هست»12.

دسدت

ا آن اگ

کده

اخبدار مربدوه بده اگدن

محاکماا طعالیت دارند،

باگد ،بده اگدن

نکته قو ه کنن ،که قبلیغاا بیش از حد،
ممکن است به یرح اگن اگراد منتدر گدردد
د،ه
که چون اصل برائت مخ،اش گردگد
نم قوان ،در چنین شراگط

از گ

مدت م
محاکمده

منصفانه برخوردار شود.

45. Meron: "The case for war crimes trials", P. 126.
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