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پيشگفتار مترجم

1

1ـ «جرم بینالمللی دولت» یک مسـلل
جدید در حقوق بینالملل تلقی میشود .نظر
مکتب کالسیک تا کنون بر این بوده است ک
ا فراد (ا شخاص طبی عی) واب ست
مرتکب جرم میشوند ن

ب

خود دولت ب

دو لت
عنوان

شخص ح قوقی مت مایز از ا فراد و ارگان های
خود .ا ما کمی سیون ح قوق بینالم لل ،با
تو ج

ب

گرایش جد ید در ح قوق بینالم لل

ع مومی و پس از مطال عات مف صلی در ا ین
زمی ن  ،سرانجام ،ب
ســا

 1679بــ

مو جب طر حی ک

در

تصــویب اک ریــت اع ــای

کمی سیون ر سیده ا ست ،مف هوم « جرم دو لت»
را میپذیرد و در ماده  16طرح خود اعـالم
می دارد « :هر دو لت ک
جامع

تع هدی را ک

کل

بینالمللی برای حفظ منافع اساسی

ً ب
 .1تر جم و تلخیص این متن لزوما
عقاید ابراز شده در آن نیست.

منزل

تأیید کلی
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خود حیاتی تلقی میکند نقض نماید ،مرتکب
ـرح
ـت» .طـ
ـده اسـ
ـی شـ
ـینالمللـ
ـرم بـ
ـک جـ
یـ
کمیسیون حقوق بینالملل هنوز ب
کنوان سیون بینالمل لی ب

صورت یک

ت صویب دولت ها

نرسیده و قابلیت اجرا ندارد ،اما موضوع
مقال  ،یعنی بحث پیرامون این طرح و ب
ویژه ماده  16آن ،از نظـر علمـی مهـ

و

قابل تعمق است.
2ـ برطبق قانون جزای فرانس

ــ کـ

قانون م جازات ع مومی سابق ا یران ن یز از
آن ال هام گرف ت
ب

بود ـ جرائ  ،با تو ج

شدت و ضعف مجازات متعقل  ،بر س

تقسی

میشوند :جنایت ( ،)crimeجنحـ

نوع
)(délit

و خالف ) .(contraventionامـا واژه " "crimeعـالوه
بر مع ناي خاص آن ،یع ني جنا یت ،در ز بان
فرانســ

و بــ ویژه در متــون ریرتخصصــي

جزا یي ،در مع ناي عام آن یع ني جرم ن یز
ب كار ميرود .از آنجا ك

نویسنده مقال

حا ضر متخ صص در ح قوق بینالم لل ا ست ،ا ین
ً در مع ناي عام كل م
واژه را بع ا
ا ستعما

( جرم)

ن موده ا ست 2.همچ نین قا بل ذ كر

 .5آقاي پيیر ـ ماري دوپویي ،استاد دانشگاه پـاریس ،2
تألی فات مت عددي ب صورت ك تاب و مقا ل دارد ك ع نوان
ك تاب و ی كي از م قاالت ای شان در راب ط با مو ضوع مقا ل
حاضر از این قرار است:
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

ً آن د ست
صرفا

ا ست ك
براي

متن ا صلي جن ب

از پانوی سها ك
تكمی لي دا شت و

تو ضیح بی شتري براي آن مح سوب مي شد ،در
هن گام ترج م

ن قل گرد ید .در عوض ،ع نوان

بع ي م قاالت و كتاب هایي را ك
ـار مقالـ
انتشـ

ـر بـ
حاضـ

درآمده است ،نقل ميكنی .

ـت
رشـ

ب عد از
ـر
تحریـ

3

3ـ در اجـراي مـاده  13منشـور ملـل
متحــد ،مجمــع عمــومي در نــوامبر 1697
قطعنام

تشكیل «كمیسیون حقوق بینالملل»

ـا
ـیون ،در حـ
ـن كمیسـ
ـرد .ایـ
ـادر كـ
را صـ
حا ضر ،از بی ست و پنج ع و متخ صص ح قوق
بینالم لل ت شكیل شده ا ست .او لین جل س
كمیسیون در سا
آن توسع

 1696تشكیل گردید و هدف

تدریجي و تدوین حقوق بینالملل

است.

- La Résponsabilité International des Etats pour les dommages d'origine technologique et
industrielle, Paris, Pedone, 1976, 305, p.
- "Le fait générateur de la Responsabilité International des Etats" in Recueil des Cours de
l'Academie de Droit International (R.C.A.D.I.) 1984 (V) tome 188, pp. 9-134.

ً مقال حاضر ،در مجله حقوق بينالملل عمـومي،
ضمنا
) générale de droit international publicسا  ،1691صفحات  996ـ  999ب
رسیده است.

(Révue

چاپ

3. Brownlie (I), State Respunsability: I, Oxford, 1983: Graefarth (B), "Responsibility and
damages", in R.C.A.D.I. 1984 (II) tome 185, pp. 9-150; Rousseau (Ch), Droit international
public, tome, v. Paris, 1983.
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مقدمه
ارت کاب

جرم ،از دیر باز ،در ح قوق

بینالملل ب

دزدی دریایی یا برده فروشی

ا طالق می شد و تاکنون ب نظر میر سید ک
ً میتوا ند ب و سیل
منح صرا

فرد ب و قوع

بپیوندد.
اما دولت ب
ک

نوب

خود سعی کرده بود

از ا ین اب هام ب

دور ما ند .ع نوان

ذه نی و انتزا عی « شخص ح قوقی» ب
با عث

شد

ک

تن هایي

دو لت از چ نین ات هامی در

امان باشد.
محاک م

عده ای

ا گر چ قبالً از خال
ـای
ـتجوی افشـ
ـی) در جسـ
ـاران جنگـ
(جنایتکـ
دی گران (دولت ها) بود ند 4،ا ما در

سا

 ،1691در نورنبرگ و سپس در توکیو ،ایـن
انسانها بودند ک

محاکم

می شدند و ن

امپراتوریهــا .بــا ایــن حــا  ،بعــدها
ابتکارات خصوصیای مانند ابتکار «دادگاه
برترانــد راســل» ،کــ

مــأمور محاکمــ

«جنا یات دو لت امری کا در ویت نام» بود،
 .1در واقع ،برای نخستین بـار جنایـات جنگـي ،جنایـات
صلح و جنا یات عل ی ب شریت ،در متن عهدنا م ای
عل ی
ً بیش بی نی و عنا صر ت شکیل ده نده آن تعر یف شده
صریحا
ا ست .همچ نین ،برای نخ ستین بار مأموران دو لت ،هن گامی
ک ب نام دولت عمل می کنند ،مورد نظر هستند.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

این فکر را ب وجود آورد ک

از این پس،

الا قل در اذ هان ع مومی ،خود دو لت م سلو
ک سانی ا ست

اع ما

ک

ب

نام او ع مل

میکن ند 5.کمی سیون ح قوق بینالم لل ،با
توج

ب

نتایج متخذه از یک گرایش محسوس

در ح قوقی ک

مأمور تدوین و گ سترش آن

است ،در ژوئی

 1679و ب

هنگام بیسـت و

هشتمین اجالس خود ،قاعده ای را تصویب می
کند مبنی براینک
ک

کل جامع

م نافع اسا سی

هر دولتی ک

تعهدی را

بینالمللی آن را برای حفظ
خود ح یاتی تل قی

میک ند

نادیده انگارد ،مرتکب یک جرم بینالمللی
شده است.

6

 .5همچنین ،تشکیل کمیسیون تحقیق از سوی دبیرکل سازمان
ملل متحد ،بنابر تقاضای جمهوری اسالمی ایران ،نشان ای
از حر کت در ه مین را ستا ا ست .م عذلک ،شرایط ب سیار خاص
ً مبه مأمور یت آن مانع می شود ک
ای جاد و ویژ گی عمی قا
ب توان ب ا ین زودی ن تایج رو شنی از آن گر فت .ب مو جب
بیانی مورخ  23فوری  1691صـادره از سـوی خـود اع ـای
کمی سیون ،مأمور یت آ نان برر سی شکایات مقام های ایرا نی
عل ی شاه سابق و ن یز عل ی ا یاالت مت حده امری کا بوده
است.
 .3بند دوم ماده  16چنین مقرر میدارد« :عملی ک از نظر
بینالمل لی نام شروع ا ست و از ن قض یک تع هد بینالمل لی
تو سط یک دو لت (ک شور) نا شی می شود و برای ت مین و ح فظ
بینالمل لی آنچ نان ح یاتی ا ست ک
م نافع اسا سی جام ع
ب ع نوان یک جرم
ت جاوز ب آن از سوی کل ا ین جام ع
شناخت شده است ،یک جرم بین المللی محسوب می شود».
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ا گر ا ین ا صل پذیرف ت
نظــر نهادهــا و چــ

می شد ،چ

از

از نظــر هنجارهــای

بینالمل لی ،بی شک بازتاب های مه می ب
همراه میداشت.
در واقــع ،بــرخالف مســلولیت کالســیک،
ای جاد م سلولیت بینالمل لی کی فری دو لت،
و جود و عمل کرد

ع لیاال صو

م ستقل اع ما
ـر اینکـ
مگـ

یک د ستگاه

م جازات را ای جاب میک ند،
بـ

ـای جامعـ
ـک اع ـ
ـک تـ
تـ

بینالمللی نقش قاضی اعطا کنی .
باری ،ه مانطور ک
خواهی

مطال ع

در نو شتار حا ضر

کرد ،ا گر کمی سیون ح قوق

بینالم لل نوع جد یدی از اع ما

نام شروع

را پیریزی میکند (گفتار نخست) ،در عوض،
ه نوز

ب

دال یل مر بوط ب

روش ،از رژ ی

جد ید م سلولیت (گف تار دوم) ک
ایــن اعمــا

ارت کاب

مشــخص خواهــد کــرد ،ســخني

نمیگوید .معهذا ،آیا میتوان این دو امر
را از ه

تفکیک کرد؟

در برابــر وســعت و تنــوع مســائل
مطرو ح  ،هدف ما در این جا ارا ئ
چند ب

منظور تأمل و تفکر مقدماتی برای

تحقیقات بعدی است.
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م طالبی

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

گفتار 1
نوعی جديد از اعمال نامشروع
ً وجود دو
ماده  16طرح کمیسیون ،صریحا
نام شروع یع نی

نوع کامالً م شخص از اع ما
جنایت و جنح  7را درحقوق بینالملل مطرح
تخل فات ح قوقی ک

می ک ند .کل ی

می توان

آن را «معمولی» نامید ،یعنی تخلفاتی ک
ح قوقی فردی (درون ذا تی)

تن ها یک راب ط

بین مباشر عملی ک

موجب مسلولیت است و

قربــانی آن یعنــی مجنــی علیــ

بــ وجود

ـی
ـخص مـ
ـارات وارده مشـ
ـا خسـ
ـیآورد و بـ
مـ
گردد ،متعلق ب

نوع دوم است.

بــرعکس ،جنایــت بــ

«کــل جامعــ

بــینالمللــی» مربــوط مــی شــود زیــرا،
همانگو ن

ک

د یدی  ،از ن قض

یک تع هد

«عی نی» ( برون ذا تی) ،در مقا بل کل ی
ک شورها ب وجود میآ ید .ب نابراین ،نخ ست
خطر ناک بودن و اهم یت جنا یت ا ست ک

آن

 .4بند چهارم ماده  6تصریح میکند ک « :هر عمل از نظـر
ب مو جب پاراگراف دوم جنا یت
بینالمل لی نام شروع ک
بینالمللی نیست ،یک جنح بینالمللی محسوب میشود».
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را از «عمــل نامشــروع ســاده» متمــایز
می سازد .کمیسیون حقوق بینالملل با طرح
مو ضوع در قا لب ع بارات فوق ،پاراگراف
مشهور رأی دیوان دادگستری بینالمللی در
د عوای «بار سلوناترا ك شن» را

ب

یاد

ـا در
ـدات دولتهـ
ـین تعهـ
ـیآورد کـ « :بـ
مـ
مقابل کل جامع
در

بینالمللی و تعهداتی ک

چارچوب حما یت دیپلمات یک در برا بر

دول تی دی گر ب وجود میآ ید با ید تفک یک
اساسی قائل شد».
مع هذا ،تع یین چ نین حد و مرزی برای
روشن کردن محتوای دقیق این تعهدات ،ک
تعر یف آن ها
واب ست
اندیش

ا ست،

ب

تو صیف ن قض آن ها ن یز

کافی نی ست.

روشن تری از آنچ

میتواند جنایت باشد داشت

برای این ک

جنایت است یا
باشی  ،باید

ـل
ـر رفت ـ  ،کـ
ـاده  16فراتـ
ـارات مـ
از عبـ
اوضــاع و احــوالی را کــ

در آن مفهــوم

«جنا یت دو لت» ب تدریج ت کوین یاف ت

ا ست

در نظر بگیری  .ذیالً ،نخست چگونگی تکوین
ا ین مف هوم و سپس تع یین مح توای آن را
مورد تجزی

و تحلیل قرار خواهی

داد.

الف ـ چگونگی تکوين مفهوم «جنايت دولت»
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

چــ

از میــان بح هــای مطروحــ

کمی سیون ح قوق بینالم لل و چ
گزارش آگو،

8

مـاده  16بـ

در

در ع بارات

صـورت نتیجـ

تحوالت طوالنی سیاسی و علمی ظاهر میشود.
همانگون

ک

از کارهای بسیار اساسی

گزار شگر و یژه ا ستنباط

می شود ،ای جاد

مف هوم جنا یت دو لت از پا سخ ب

یک سؤا

ن ظری نا شی می گردد :آ یا با ید بردا شت و
بین شی وا حد از ع مل نام شروع بینالمل لی
دا شت ک

قا بل اع ما

برا نواع تخ لف از

ح قوق بوده و قادر با شد تن ها یک رژ ی
مسلولیت را ایجاد کند ،یا برعکس ،مناسب
ا ست ک

برح سب مح توای تع هدات ن قض شده

قائل ب

بدین منظور

ک

رژی

تفکیک شوی  ،آن ه

های م سلولیت جداگا ن ای

برای

آنها قائل شوی ؟
ـوالت
ـب تحـ
ـد ک ـ  ،برحسـ
ـیرسـ
ب ـ نظر مـ
هن جاری و ن هادی
تاکنون

ب

ک

جام ع

خود د یده،

ب

بینالمل لی
ا ین پر سش

پاسخهای متفاوتی داده شده است.

ـی از
ـائی و یکـ
ـدانان ایتالیـ
ـور « »Agoاز حقوقـ
 .2پروفسـ
گزار شگران و یژه طرح م سلولیت بینالمل لی دولت ها ا ست
(م).

مالحظاتي پيرامون...

523 

اگر گزارش پروفسورآگو یا تحلیلهائی
را

گر گوری

ک

تونکین 9از ه مین م سلل

کرده است بررسی کنی  ،گرفتن نتایج زیر
ن ظر میر سد :س

مم کن ب

پیشرفت این اندیش

مرح ل  ،ت حو
ب

را ک

و

موجب آن جا

دارد رژیمهای مسلولیت برحسب نوع تعهدات
ن قض شده تفک یک شوند م شخص میک ند« :دوره
میتوان آن را دوره «کالسیک»

ابتدایی» ک

نامید ،دکترین پایان سده نوزده
سده بیست

تا ایجاد جامع

میک ند؛ مرح ل

دوم ک

و آراز

ملل را مشخص

«دوره م یانی» ا ست

بین دو ج نگ ج هانی قرار میگ یرد؛ سومین
با ن ظام

مرح ل « ،دوره معا صر» ا ست ک

م لل مت حد آ راز می شود و تا ب
دارد .چنان ک

ادا م

یک مرح ل

ب

مرح ل

مالح ظ

ا مروز

می گردد ،از

دی گر ،ت مایز م یان

ـت
ـرفتی اسـ
ـی از پیشـ
ـار ناشـ
ـر بـ
ـا هـ
آنهـ
مح سوس ،ه
در

ه

علیاالصو

در ج هت تحد ید تو سل ب

ساخت

زور و

چارچوب ن هادی (ر سمی)

ک

مأمور انحطاط و سپس محو جنگ،

ب عنوان شیوه حل احتال فات بینالمل لی،
است .در هر یک از دوره ها چیزی ک
است تنها وحدت یا دوگانگی رژی
.6
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

مطرح

مسلولیت

روسی است( .م)

نیست بلک

از خال

و اجتماعی مسأل

آنها موضوع نقش حقوقی
مسلولیت نیز مطرح است.

 .1دوره ابتدائی

در طو
جم ل
بع

دوره کال سیک ،را لب مؤل فان از

مارتنس،

10

هف تر،

11

ی ج هات آنزی لوتی

رفت

13

تری پل،

12

یا از

بردا شت روی

ه

ساده و روشن از مسلولیت بینالمللی

را حفظ میکنند .همانگون

ک

روبرتوآگو

م تذکر می شود « عدهای از ا ین مؤل فان،
آ شکارا تع هدات بینالمل لی را م ه تر از
ً نقض آنها
تعهدات دیگر میدانند و نتیجتا
را یک ع مل نام شروع خطر ناک تر و م ه تر
قل مداد

میکن ند» .م عذلک« ،آ نان

هیچ

نتی ج ای از نق ط

ن ظر هن جاری ،یع نی در

خ صوص تع یین رژ ی

در هر دو

م سلولیتی ک

مـــورد قابـــل اعمـــا

باشـــد ،از آن

نمیگیرند»...
ً برای کلی
در واقع ،تقریبا
نظر ی

م سلولیت با خصی ص

مؤلفان،

و حدت ت حت دو

عنوان مورد نظر است :وحدت رابط

حقوقی
7. Martens.
8. Heffter.
9. Triepel.
10. Anzilotti.
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شده

ای جاد

بین مبا شر ع مل نام شروع و

ـش
ـدت نقـ
ـده) ،و وحـ
ـاندیـ
ـانی او (زیـ
قربـ
م سلولیت ک
خ سارت

ق بل از هر چ یز برای ج بران

مورد مالح ظ

عدهای م سلل

اج بار و ا لزام

یا ریرم سلحان
تدبیری

ا ست .ا گر از
14

سوی

م سلحان

م طرح شده ا ست ،ب ع نوان

برای ا جرای اج باری ا ست،

ن

ب عنوان مجازات.
گرگــوری تــونکین در ایــن وضــعیت،
« تأثیر بردا شتهای عل مای ح قوق مدنی» را
میبینـــد .در واقـــع ،در ایـــن دوره و
بیترد ید ا مروزه ن یز م سؤلیت بینالمل لی،
نخ ست ،ب ع نوان نوعی م سلولیت مدنی بین
ً جنبــ
تلقــی میشــود ،زیــرا اساســا

دو

جبرانکننده دارد .معذلک ،فراسوی این یا
آن تأثیر ح قوقی ،ا گر ن
میرسد ک

برای درک این عقیده ک

جام ع ای از دو
گرفت

عق یدتی ،ب نظر

در ک نار ی کدیگر

است ـ جامع ای ک

خصیص
قرار

روابط بین آنها

ثمره برابری اعما حاکمیت آنها و معموالً
عاری از هرگون معنا و رنگ اخالقی است ـ
با ید بی شتر ب

ف ای سیا سی و قت مراج ع

کرد .م سلولیتی ک

ب عد از اع ما

حما یت

11. la contrainte.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

جر یان میاف تد ،نخ ست ،در

دیپلمات یک ب

چــارچوب خســاراتی کــ

توســط دولــت بــ

بیگانگــان مســتقر در ســرزمین آن وارد
می گردد .ا فزون

می شود ،م طرح

براین،

دک ترین ع مالً آن را تن ها از طر یق رو ی
ق ایي مطال ع و برر سی میک ند؛ در صورتی
ک

ر جوع

ب

ک

داوران

برا ساس توا فق

طرفین ان جام می شود ،ف قط درخ صوص د عوای
ج بران خ سارت اع ما
صورت ،اگر مالحظ
مع نوی

ک

می گردد .ح تی در آن

می شود ک

جبران خسارت

ب و یژه از طر یق لط م

ب

«حی یت» دو لت وارد شده ا ست از شیوه های
ً خاص جبران خسارت پیروی میکند ،این
بع ا
ا مر ه نوز و حدت نظر ی
را زیر سؤا

ع مومی (م سلولیت)

نمیبرد.

تنها نظر متفاوت ،نظر بلونچلی
ک

ب

مو جب آن در مورد رژ ی

15

است

م سلولیت

باید برحسب اهمیت تعهد نقض شده قائل ب
تفک یک شد .برای ا ین مؤ لف ،هن گامی ک
ن قض ح قوق در قا لب «مداخ ل
ح قوقی دو لت دی گر»

در قل مرو

صورت میگ یرد ،ا ین

دولت ن تنها میتواند در تکاپو برای کسب
ق طع آن ،بر قراری و ضعیت قب لی و تح صیل
12. Bluntschli.

مالحظاتي پيرامون...

522 

ـد ،بلکـ
ـت باشـ
ررامـ

ـد در
ـیتوانـ
ـی مـ
حتـ

ج ستجوی ار ضای خاطر خود و ح تی ،برح سب
اوضاع و احوا  ،پرداخت جریم

نیز باشد.

مطلب گفتنی تر برای آن زمان این است ک
ب لونچی تأک ید میک ند ک

در صورت بره

خوردن صلح ،دولت مت رر همچنین دارای حق
«تنبی » متخلف ،احتماالً از طریق توسل ب
زور ،است.
تونکین در تحلی لی از د یدگاه
ن شان

مید هد

ک

در قا لب نک ت

فوق

اخ یر،

ب لونچلی از بردا شتی د فاع می ک ند ک

از

ل حاظ ن ظری جا لب ا ست ،ا ما با تو ج

ب

سی ست

ح قوقی ز مان او آر مان گر ا ست.

ب لونچلی

سعی

کرده ا ست ،همانگو ن

کنوانسیونهای اله

ک

گواهی می دهند ،قلمرو

و طرق صالحیت جنگ را محدود کند ،اما نظر
او مبنی بر «واکنش متناسب با نقض حقوق
بینالم لل» ،در ع مل ،تح قق نیاف ت

ا ست.

پس ،ج نگ یک ع مل نام شروع مح سوب ن می شود
بنابراین در حک

مجازات نیست.

دوره ميانی
ـن دوره ک ـ
ایـ

ـانی
ـگ جهـ
ـین دو جنـ
بـ

جر یان دا شت با طرح می اق جام ع
522



مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

م لل

آ راز می شود .ا ین طرح ،بدون این ک

ج نگ

را نامشــروع تلقــی کنــد ،آن را در حــد
شیوهای فر عی

حل و ف صل اختال فات

برای

قرار میدهد.
امــا بــ زودی طــرح «عهدنامــ
متقابل» ک
ته ی

کمــک

 1623توسط جامع

در سا

می شود ،ج نگ تجاوزگرا ن

ملل

را برای

نخ ستین بار « جنا یت بینالمل لی» تو صیف
میک ند .ا ین ع نوان سا

ب عد در مقد م

«پروت کل حل و ف صل م سالمتآمیز اختال فات
بینالمل لی»
قطعنام

ب کار

میرود؛

سپس تو سط

 29سپتامبر  1627مجمع جامع

مورد ا ستفاده

قرار

میگ یرد و ش شمین
،1629

کنفرانس کشورهای امریکائی در سا
ق بل از آن ک

ملل

معا هده بر یان ک لوگ

16

ج نگ

را «ریر قانونی» ا عالم نما ید ،ا ین ع نوان
را با عباراتی مشاب
بدون اینک
نظر ی

هنوز ب

طور مشخصی در اک ر

های عل می و قت م طرح

ت جاوز ب تدریج ب
ب

نیز تکرار میکند.
شده با شد،

ع نوان یک جرم خاص ک

ل حاظ اهم یت ا ست نایی آن از

سایر

نام شروع مت مایز می گردد،

ظاهر

اع ما
میشود.

13. Briand – Kellog.

مالحظاتي پيرامون...
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در راســتای اندیشــ هایی کــ
وپی سلی

18

ح تی در بحبو ح

ج نگ ج هانی او

از آن ها د فاع میکرد ند ،ه
کردن جام ع
ملل و ه
این ک

روت

17

اراده ن هادی

بینالمل لی با ت شکیل جام ع

احساس مسلولیت تدریجی نسبت ب

جنگ های مح لی ن یز مم کن ا ست ب

ل حاظ گ سترش ب عدی آن ها م نافع مج موع
ـورها را بـ
کشـ

ـت
ـد ،تقویـ
ـر بیندازنـ
خطـ

میشود.
ً تن ها ـ
م عذلک ،تن ها ـ یا تقری با
مؤل فان ح قوق کی فری

تعداد شان ن یز

ک

ـا
ـک اعمـ
ـت ،از تفكیـ
ـدک اسـ
انـ
مخت لف نتی ج
مسلولیتی ک

میگیر ند ک

ـروع
نامشـ

با ید در ک نار

دولت بر اعاده وضع ب

عادی دارد ،م سلولیتی جزا یي

ک

صورت
رژ ی

ضمانت اجرا های کی فری را برای مت جاوز
سازمان میدهد ،ایجاد کرد.
پال

19

یا دوندیودووابر

قوانین کی فری

20

تصویب مجموع

بینالمل لی ،و در ه مین

راب ط  ،ای جاد داد گاه ج نائی را تو صی
میکنند؛ اما فاصل ای ک

فرد مجرم را از
14. Root.
15. Peaslee.
16. Pella.
17. Donnedieu de Vabres.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

دو لت (ک شور) م ستقل جدا میک ند ،آنچ نان
ا ست ک ا ین پی شنهادها مع موالً تخی لی
مینمایند.
3ـ دوره معاصر

ا ین دوره ،ب

نام «ع صر م لل مت حد»

است یا می بایست تلقی شود .جمالتی ک

در

قالب آنها پاراگراف چهارم ماده  2منشور
«تهدیــد یــا کــاربرد زور» در روابــط
بینالمل لی را مم نوع می سازد ،فرا تر از
ممنوعیتهای جزئی بیان شده در دوره قبلی
و ح تی در معا هده بر یان ک لوگ ا ست .ف صل
منشور (ماده  )36ب

هفت

اجازه میدهد ک
بــره

شـورای امنیـت

«وجود تهدید علی

صلح،

زدن صــلح یــا وجــود هــر عمــل

تجاوزکارا ن » را ا حراز ک ند و از ا ین
پس ،شورا ا ست ک
خ شونت م شروع ب
(ک

بای ستی انح صار اع ما
نام جام ع

ک شورها را

نمای نده آن ها بوده و از آن ها د فاع

میکند) در روابط بینالمللی دارا باشد.
تجاوز

21

ب عنوان عمل نامشروع ک

ج هانی را مخ تل میک ند ،و ب

صلح

ه مین ل حاظ

ً
 .12درباره مفهوم تجاوز در حقـوق بـینالملـل و خصوصـا
تجز ی و تحل یل پیرا مون قطعنا م های مر بوط ،مراج ع شود
ب ک تاب مف هوم ت جاوز در ح قوق بینالم لل ،ز یر ن ظر دک تر

مالحظاتي پيرامون...
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ب

هم

دولتها مربوط می گردد ،در منشور

ً با اهمیت تلقی شده است ،اما این
صراحتا
مو ضوع را «ح قوق حا صل از م لل مت حد» باز
ه

بی شتر ت صریح کرده ا ست؛ مج مع ع مومی

ـر  ،1671اعالمیـ
در  29اکتبـ
بینالم لل مر بوط

ب

ـو
اصـ

ـوق
حقـ

روا بط دو ستان

و

هم کاری بین دولت ها را ت صویب میک ند...
در ایــن اعالمیــ « ،جنــگ تجاوزکارانــ »
ب ع نوان «ج نایتی عل ی

صلح» تعر یف شده

ً« ،تعریــف تجــاوز» کــ
اســت .متعاقبــا
ــ
قطعنامـ

ــورخ 19
ــماره  )xxix( 3319مـ
شـ

دسامبر  1679آن را پذیرفت

اسـت ،همـین

توصیف را بکار می برد ،با این تصریح ک
ـکل
ـرین شـ
ـاک تـ
ـرین و خطرنـ
ـاوز «مهمتـ
تجـ
اســتفاده نامشــروع از زور» را تشــکیل
میدهد.
ا ین اظ هارات جم عی ک شورها ،با ید در
ارت باط با د ستاورد دک ترین ب عد از ج نگ
قرار داده شود ک

در آن ،مؤل فان شوروی

نقش مهمی ایفا میکنند.
جم شید مم تاز ،مر كز مطال عات عالی بینالمل لی ،دان شگاه
ً همین مرکـز مسـلل تجـاوز عـراق بـ
تهران .1391 ،ضمنا
ایران و موضعگیري سازمان ملل متحد را نیز مورد مطالع
قرار داده ک در انتشارات دانشگاه تهران ب صورت کتاب
چاپ و منتشر شده است( .م)
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

از میــان مؤلفــان سوسیالیســت ،کــ
مورد مو ضوع

ات فاقنظر شان در

است ،تنها نظر یکی از برجست

ترین آنان

ـونکین ،بـ
ـی  :تـ
ـیکنـ
ـل مـ
را نقـ
مطال ع
ب

شگفتآور
هنگـام

درخ صوص ع مل بینالمل لی نام شروع،

ا ین نتی ج

میر سد ک

از ا ین پس ،دو

نوع ع مل بینالمل لی نام شروع در «ح قوق
بینالم لل ب عد از ج نگ» و جود دارد .او،
در وا قع،

بین جرائ می

ک

دربردار نده

خ طری برای صلح ا ست ،از یک سو ،و دی گر
موارد ن قض تع هدات بینالمل لی ،از سوی
دیگــر ،قائــل بــ
اندی ش ها ک
جم ل

ل یوین،

تفکیــک میشــود .ایــن

در نو شت های دی گران ،از
22

د یده می شود در مطل بی از

تونکین ت حت ع نوان «م سائل ن ظری» ک
سا

 1691ب

در

زبان فرانس

منتشـر گردیـد

ً م طرح شده و تو سع
م جددا

ا ست .در

یاف ت

این جا ،د فاع مؤ لف از « حق شخ صی کل ی
کشورها ب

با تکی

صلح» ک

دولت شوروی خطاب ب

بر یادداشت

کشورهای ع و سازمان

ملل متحد در دسـامبر  1617صـورت گرفتـ
جالب است .بنابراین ،در اینجا منظور از
ا لزام

عدم تو سل

ب

زور ،الزا می ا ست
19. Levin.

مالحظاتي پيرامون...
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ک شورها)

مط لق (در برا بر ه م

23

و آن از

دیـوان در سـا

1671

آنها را ب عنوان تعهدات مورد قبو

« کل

الزاماتی اسـت کـ
جامع

بینالمللی» تعیین کرده است.

در عوض ،چ یزی ک

ویژ گی نظر ی های

مؤ لف رو سی ا ست ،رژ ی
کی فری ا ست ک

ضمانت اجرا های

ک شور ت جاوز کار م ستوجب

آن ها ا ست .تونکین مینوی سد ک

م سلولیت

چ نین ک شوری در «ح قوق بینالم لل معا صر»
ج بران خ سارت م حدود نمی شود بل ک

ب

مت من ضمانت اجراهایي است ک  ،ب منظور
پی شگیری از ت جاوز در آی نده ،میتوا ند
ب و یژه از طر یق انف صا

بخ شی از سرزمین

کشور متجاوز متجلی گردد.
او سپس موضوع را چنین پی میگیرد:
« جدا کردن بخشی از سرزمین های آلمان و
ـن ب ـ
ژاپـ

ـا
دنبـ

ـوالً از
ـگ اصـ
ـن جنـ
ایـ

ت صرفات قهرآم یز قب لی ک

مبت نی بر حق

فاتح بود مت مایز ا ست :ا قدام متف قین
ن سبت

ب

آل مان و ژا پن ،ق بل از

هر

چ یز ،مبت نی برا صل م سلولیت بینالمل لی
دو لت ب

ل حاظ ت جاوزی ک

مرت کب شده

است ،می باشد [.]....
20. L' obligation.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

ب

ا صل جد ید متر قی ای ک

من ظور ح فظ

صلح بین المل لی م قرر شده ـ یع نی ا صل
ل حاظ ت جاوز ـ در این جا

م سلولیت ب

مورد اجرا و تأکید قرار گرفت

همانگون

ک

است».

گزارشگر ویژه در مقابل

ـریح
ـالً تشـ
ـل مفصـ
ـوق بینالملـ
ـیون حقـ
کمیسـ
میکند ،تفکیک بین «جنایات بینالمللی» و
«ن قض ساده ح قوق بینالم لل» ،با گذ شت
سالها ب

یکی از مبانی دکترین شوروی در

مورد «م سلولیت بینالمل لی دو لت» ت بدیل
می شود .انع کاس گ سترده یا منظ

ا ین

موضوع را میتوان در دکترین مؤلفان سایر
ـت ،بـ
ـورهای سوسیالیسـ
کشـ
شرقی ،مالحظ

ـان
ـژه آلمـ
ویـ

کرد.

ا ما در ه مان ز مان نوی سندگان رر بی
زیادی چون برانلی
ک

24

یا شیندلر

25

معتقدند

ن قض تع هدات ب سیار م ه  ،مو جب اع ما

ضمانت اجراهایی از سوی جامع

بینالمللی

 .51پروفسور « »Brownlieاز اساتید برجست جقوق بین المللی
ع مومی دان شگاه ل ندن ا ست .از تألی فات م ه او می توان
ا صو ح قوق بین الم لل ع مومی و م سلولیت دولت ها را نام
برد( .م).
 »Schindler« .55در گزارش خود ب مؤسس حقوق بـین الملـل،
در خصوص اصل عدم مداخل در جنگهای داخلی ،براین موضوع
نیز تأکید می کند.
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است ،یا اصوالً می بایست موجب اعما
ضمانت اجراها باشد.

این

ا ین تع هدات ،دی گر تن ها مر بوط ب
لط م

صلح بینالمل لی نی ست بل ک

زدن ب

تداوم یک رژ ی

ا ستعمارگر یا یک ع مل

تبعیض نژادی را ه

در برمیگیرد .برانلی

حتی تا آنجا پیش میرود ک
ــ
را کـ

نقض هر تعهدی

ــره
ــده آمـ
ــک قاعـ
ــی از یـ
ناشـ

بــینالمللــی

26

باشــد در ردیــف جنایــات

بینالمل لی قرار مید هد .در حقی قت ،ح قوق
م لل مت حد آنگو ن

ک

ب خ صوص در دوره

شکوفای «همزی ستی م سالمت آم یز» تن ظی
شده ن

ف قط با ت کرار و تأک ید ر سمی بر

ممنوع یت تو سل
قوا عدی ب
اصو

ب

زور بل ک

من ظور تو سع

اساسی ک

با ته ی

دی گر شاخ های

منشور بر آنها مهر تأیید

زده ا ست ـ از جم ل

ا صولی ک

ب

حما یت

 .53ماده  13کنوانسیون  1696وین راجع ب حقوق معاهـدات
قاعده « »Jus Cogensرا چنین تعریف میکند ...« :نرم قطعـی و
کل
تخ لف نا پذیر ح قوق بین الم لل ع مومی نر می ا ست ک
جام ع ج هانی دولت ها آن را ب ع نوان یک ا صل پذیرف ت و
ب ر سمیت شناخت با شد ک کم ترین تخل فی از آن م جاز
نی ست و تن ها با نرم دی گری از ح قوق بینالم لل ع مومی با
می توان آن را تغی یر داد» .ر جوع شود ب
ه مان مشخ ص
جـزوه درسـی آقـای دکتـر میرعباسـیی تحـت عنـوان حقـوق
معا هدات بین المل لی ،دان شکده ح قوق و ع لوم سیا سی،
دانشگاه تهران ،سا تحصیلی  ،91 -99ص ( 11م).
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

از ح قوق «ب شر» و ح قوق «ملت ها» مر بوط
اند ـ مشخص میگردد.
ب

موازات آن ،در می یابی

«جنا یت» تن ها ب

ک

م تون مر بوط ب

اخت صاص داده ن شده ا ست بل ک

و صف
ت جاوز

در ماده یک

کنوانسیون مصوب مجمع عمومی در  6دسامبر
 1699مربوط ب

پیشگیری و مجازات جنایـت

کشتار دست جمعی ،و حدود بیست و پنج سا
بعــد در  31نــوامبر  ،1673در مــاده یــک
«کنوان سیون

بینالمل لی درخ صوص ل غو و

مجــازات جــرم آپارتایــد»
گرفت

میشود.

بدین ترت یب ،چ نین ب
ن

27

نیــز بــ کار

فقط « جرائ

علی

ن ظر میر سد ک

صلح» مانند تجاوز،

ح قوق بینالم لل» و « جرائ

بل ک

« جرائ

عل ی

ب شریت» نظ یر ک شتار د ست جم عی و

آپارتا ید ،ت حت ع نوان م شترک «جنا یات»
دســــت بندی میشــــوند .در اینجــــا،
ــ
ــی بـ
ــیار نزدیکـ
ــدیهای بسـ
ــ بنـ
طبقـ
طبق بنــدیهایي کــ
بینالمل لی

اساســنام

دادگــاه

نورنبرگ م قرر دا شت

ا ست

میتوان یافت.

24. L'Apartheid.
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ً از این جهت است ک
اما دقیقا
بزر گی

ظاهر

ابهام

می گردد .ا گر ا مروزه

ب

ا ندازه کافی رو شن ا ست ک  ،ب نابر م تون
فوقا لذکر ،ت جاوز ب ع نوان ج نایتی قا بل
یک ک شور ب

انت ساب ب

شخص ح قوق

منز ل

بینالم لل تل قی می شود ،ب نظر میر سد ک
متن کنوانسیون راجع ب
(اگــر نــ
ع لیاال صو

ن سبت ب

باشد ،هر چند ک
ه

کشتار

مــتن مربــوط بــ

دست جمعی
آپارتایــد)

فرد م جرم قا بل ا جرا
نحو دیگری

ممکن است ب

تف سیر شود .ب نابراین ،و سعت مف هوم

ً کمکی ب صراحت آن نمیکند .قبل از
لزوما
ا عالم ن ظر درخ صوص منا سبت پذیرش «جنا یت»
ً
ب ع نوان نوع جد ید ع مل نام شروع ،دقی قا
باید دانست جنایت چ
چ

و ب

چیز را شامل میشود

شخص مربوط است.

ب ـ متحوای مفهوم «جنايت دولت»

هیچ عم لی جرم نی ست م گر آن ک
آن را

جرم

شناخت

با شد.

28

قانون

ا ین قا عده

ً از ا ین ج هت م شهور ا ست ک
اسا سی دقی قا
ن سبت

.52
522

ب

هر ن ظام ح قوق کی فری،

 =nullum crimen. sine lege.اصل قانونی بودن جرم.


مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

برای

این ک

از سقوط آن در ا ستبداد ج لوگیری
است.

شود ،قابل اعما

پدیده مجرمان  ،بیتردید ،از ارتکاب
یک عمل مخالف نظ
ب

اجتماعی ناشی می شود.

ه مین ج هت ،ا ین پد یده با ید تو سط

ارگانهای صالحیتدار جامع ای ک
مخ تل

می شود ،م جازات

داخ لی،

برای این ک

گردد .در ح قوق

مداخ ل

قدرت ع مومی جان شین

تهدید یا

هرج و

خود سران
مرج

شخصی نشود ،الزم بود تأکید گردد ک

عدالت
جرمی

بدون قانون وجود نخواهد داشت؛ یعنی اگر
قانون گذار قبالً با ع بارت ع مومی و ر یر
شخصــی واصــوالً بــ دور از اتفاقــات و
نو سانات و جدان جم عی ،برای تع یین دق یق
محتوای این نظ

اجتماعی ک

جرم توصیف خواهد شد مداخل
هیچ عم لی را ن می

تجاوز ب

آن

نکرده باشد،

توان مجرما ن

ا عالم

نمود.
ب نابراین ،مالح ظ

می ک نی

ک

در

حقوق بینالملل مشکل عمده برای ایجاد یک
چ نین نوع جد ید از جرائ
قانونگــذار کیســت؟ چــ
اجت ماعی

در ک جا ا ست.
قــوانینی نظــ

بینالمل لی را تعر یف خواه ند

کرد؟
مالحظاتي پيرامون...
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چ ندین پا سخ مم کن را

ق بل از آن ک

بررسی کنی  ،بهتر است پاسخهای مـاده 16
طرح کمی سیون ح قوق
بررسی و مطالع

بینالم لل را

مورد

قرار دهی :

 .1انشاء ثقیل ماده  2طـرح کمیسـیون
بظاهر مملو از تکرار مکررات پیچیده است
ن ظر می آ ید ک

و چ نین ب

ان شاء مز بور

تحت تأثیر این منطق عجیب قرار گرفت
یک تع هد

« مح توای

ب

ک

تو صیف ن قض آن

بستگی دارد».
ً
در واقــع ،عبــارت مــاده  16صــراحتا
ـت را« ،
ـیف جنایـ
ـأمور توصـ
ـذار مـ
قانونگـ
بینالمل لی» تع یین میک ند و « الزا مات
بینالمل لی  ...ضروری برای ح فظ و ت مین
منافع اساسی آن » را ک

نقض آنها جنایت

محسوب میشود نیز مشخص میسازد.
ت شاب

ا صطالحات ب کار برده شده در

بند دوم ماده  16با اصالحاتی ک

ماده 13

کنوان سیون و ین در خ صوص ح قوق معا هدات
ً اتفــاقی نیســت.
بکــار مــی بــرد مســلما
همچ نین « ،کل جام ع
ا ست

بینالمل لی ک شورها »

ک «قوا عد آ مره ح قوق

ع مومی» را

ک

هیچگو ن

ن قض

آنها جایز نیست ،معین میکند.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

بینالم لل
قراردادی

در ا ین صورت ،می توان گ فت ک
ـاوز بـ
ـز تجـ
جـ

جنا یت

ـوق
ـره حقـ
ـده آمـ
ـک قاعـ
یـ

بــینالملــل خــارج از قلمــرو قــراردادی
نی ست.

29

گزار شگر و یژه ن یز در ع بارات

ح ساب شدهتری ب ظهور مف هوم قوا عد آ مره
ح قوق بینالم لل در بروز «جنا یت» ،اهم یت
ً تعیینکن نده ( ا ما ن
مطل قا

انح صاری)

میدهد ... .او اعالم میدارد ک

تصور این

ت حو

ا مر د شوار ا ست ک

ک شورها درخ صوص اندی ش

و جدان ح قوقی

ر یر قا بل ق بو

بودن نقض بع ی قواعد با تحو
زمی ن

موازی در

م سلولیت دولت ها ه مراه نبا شد .در

واقع ،ادام

آثار یکسانی نسبت ب

اعما

ن قض تع هدات نا شی از قوا عد معی ن

ت حت

ع نوان « آ مره» و ن قض تع هدات نا شی از
قواعــدی کــ

تخلــف از آنهــا در قالــب

توافق های خاص م جاز ا ست ،مت ناقض ب نظر
میآ ید .در حقی قت ،ب طالن مط لق معا هداتی
ک

یک قاعده اساسی را نادیده میگیرند،

ب عنوان یک امر کامالً است نائی در درون
بر ا ساس «ارجح یت
ح قوقی ک ع لیاال صو
اراده حاک » ب نا شده ا ست ،ما را ب
نتیج
.56

دو

هدایت میکند:

برانلی در سا

1699ب

این نتیج

رسیده بود.

مالحظاتي پيرامون...
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اوالً ،آمریــت قواعــد آمــره حقــوق
ب ن ظر میآ ید
بینالم لل چ نان ا ست ک
آ ثار آن ن میتوا ند در چارچوب قرار داد
محصور شود.
ً ،ن قض قوا عد آ مره،
ثان یا

خارج از

ً همان آثار
حقوق معاهدات ،میبایست منطقا
م غایر با ح قوق عادی م سلولیت را ب بار
آورد ک

درح قوق معا هدات مو جب می گردد.

بدین ترتیب ،ضمانت اجرای کیفری در نظام
جزا یی ،م عاد

ب طالن در ن ظام قرارداد ها

« نظ

ع مومی» بینالمل لی نام یده

ا ست ک

شده است هر چند ک
میدا نی

ک

اصطالح دقیق نیست.

30

خ طر ا صلی قوا عد آ مره

ً اب هامی ا ست ک
ح قوق بینالم لل ،دقی قا
ا ین مف هوم دارد .تأخیری ک

در ب موقع

 .52مالحظ میکنی ک انواع جرم ،شبی انواعی هستند ک
آ گو در مقد م برح قوق معا هدات در پر تو کنوان سیون و ین
ب عنوان انواع تشکیل قواعد آمره حقوق بینالملل تعیین
کرده ا ست .با و جود ا ین ،کمی سیون ح قوق بینالم لل در
گزارشـی از بیسـت و هشـتمین اجـالس خـود الزم بـ اشـاره
دان ست ک «ا گر ا ین مو ضوع می توا ند حقی قت دا شت با شد
ک تخ لف از تع هدی ک برا ساس یک قا عده آ مره ح قوق
ً یک جنا یت بین المل لی
بینالم لل بو جود آ مده ا ست رال با
محسوب می شود ،م عذلک ،نمی توان انکار کرد ک نوع تعهدات
بین المل لی ک هیچگو ن تخل فی از آن م جاز نی ست ،و سیع
ً یک «جنا یت
تر از نوع تع هداتی ا ست ک ن قض آن ها لزو ما
بینالمل لی» ا ست» .ا گر چ نین ا ست ،پس در ا ین صورت،
معیار تمیز بین این دو نوع چیست؟

525



مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

 1696ویـن

اجرا درآمدن کنوانسـیون سـا

روی داده ا ست و همین طور ت عداد م حدود
از ا ین پس ،ا ین کنوان سیون

ک شورهایي ک

برای آن ها حقوق موضوع

محسوب می گردد،

31

ناشی از بدبینی و عدم اعتماد زیادی است
ک

ماده  13کنوانسـیون ایجـاد مـیکنـد،

هرچنــد مــاده  ،99دیــوان بــینالمللــی
دادگ ستری را برای ر سیدگی و حل و ف صل
اختال فات نا شی از اع ما

و یا تف سیر آن

صالح میداند.
ا گر قرار با شد ک
رژ ی

ع نوان جنا یت و

م سلولیت کی فری را،

صرف ن ظر از

قرارداد ،در خصوص عدم رعایت قواعد آمره
ب کار بری  ،درا ین صورت ،ه مین مالح ظات
میتوانند ب

طریق اولی مطرح شوند.

در بدو ا مر چ نین ب ن ظر میر سد ک
ـی کـ
ـا روشـ
تنهـ

ـمینهایی را بـ وجود
ت ـ

میآورد ،مذاکره تحت حمایت سازمان جهانی
و عقد معاهدات عمومی چند جانب

باشد ک

شرایط تح قق بزه ،ماه یت و نوع م جازات
ً م شخص ک ند.
مر بوط را دقی قا

32

ا ما ا ین

 .52این تعداد کشـورها بسـیار کـ هسـتند ،بـ طوریکـ
نمیتوانند نمایانگر «کل جامع بینالمللی» باشند.
 .52این راهی است ک کنوانسیون بینالمللی در خصوص لغو
و مجازات جرم آپارتاید در تـاریخ  31نـوامبر  1673پـیش
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روش پیچ یده ا ست و

ب

ز یادی ب ستگی دارد .ب
«جامع

اتفا قات سیا سی
ن ظر می ر سد ک

بینالمللی» تحت این عنوان مشکل

بتواند جانشین رضایت فردی هر یک از دو
مستقل ع و آن جامع

بشود.

در وا قع ،ا گر فرض ک نی

ک

بینالمل لی چ یز دی گری جز یک خ یا
ک

هدف آن م شروعیت بخ شیدن ب

جام ع
با شد

خوا ستهای

کشــورهای فقیــر یــا همزیســتی کشــورهای
قدرتم ند ا ست ،ا ین « جام ع » فا قد قدرت
خوا هد بود عدم ت جانس ذا تی ،و مهم تر از
نارسایي سازمانی آن ،مانع میشود ک

هم

بینالمل لی بتوا ند ت مینی را ک

جام ع

قانون گذار در ح قوق داخ لی تأمین میک ند
برای حقوق بینالملل ب وجود آورد.
از

سوی دی گر ،روبرتوآ گو در فر صتی

دی گر تو ضیح مید هد ک

ا صطالح« کل جام ع

بــینالمللــی» را بایســتی نــ
نق ط ن ظر کی فی بل ک

تنهــا از

از ن ظر ک می ن یز

ً شامل
درنظرگرفت ،زیرا اصطالح مزبور صرفا
ـورها کـ
ـب از کشـ
ـافی و منتخـ
ـدادی کـ
تعـ
نما یانگر

کل با شند،

ن

کل ی

آن ها،

بی نی کرده ا ست .م عذلک ،ا ین طر یق ه نوز شامل ابها مات
مهمی است.
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سيزدهم

میگردد .اما این موضوع ب
اســت کــ

بــ

مجمعــی کــ

قوت خود باقی
ارگــان شــب

قانون گذاری نزد یک با شد ،از نق ط
و سیل

و ا بزار

ن ظر

کار ،ف قط ه مان مج مع

عمومی سازمان ملل متحد است .پرواضح است
ک

ب توان وظی ف

ت صور این ک

جرم را ،از طریق قطعنام  ،ب

تعر یف و صف
ارگان ملل

متحد واگذار کرد دشوار است ،مگر اینک
پذیرف ت

شود ک

[آراء] حاصل

و سعت و ترک یب اک ر یت

[در مجمع] و ب ویژه تداوم

ـوالنی،
ـک دوره طـ
ـر در یـ
ـل ایـن عناصـ
کامـ
پارهای الزا مات را ،بدون هیچ اب هامی،
ب ع نوان الزا مات آ مره و ن قض آن ها را
ب ع نوان ع مل مجرما ن
و جود ا ین ،کل ی
نمیشوند.

تع یین ک ند .با

م شکالت اسا سی بر طرف

33

2ـ در عین حا  ،چنین ب نظر مـیرسـد
کــ

براســاس مقــدمات مشــابهی اســت کــ

گزار شگر و یژه ،و متعا قب آن کمی سیون،
متن ماده  16را تهی
در وا قع ،ب

و تنظی

کردهانـد.

من ظور اجت ناب از ع بارات

ـن،
ـیون ویـ
ـاده  13کنوانسـ
ـی مـ
ـیار کلـ
بسـ
 .32در واقع ،تعیین رژیـ مجازاتهـای مربـوط بـ ایـن
جرائ  ،ا قدام دی گری ا ست ک در صفحات ب عد بدان ا شاره
خواهد شد.

مالحظاتي پيرامون...
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کمیسیون حقوق بینالملل تعریف کلی جرائ
را با فهر ستی تم ی لی از جرائ

ب

ک

موجب بند « ،3برطبق قواعـد الزم االجـرای
شده است همراه می

حقوق بینالملل» تهی

ک ند .بدین ترت یب ،چ هار نوع بزه تع یین
می شود ک

ارتکاب آنها «جنایت» ب
ترتیب ،ب

میآید .در زیر ب

حساب

بررسی آنها

میپردازی .
«جنا یت بینالمل لی میتوا ند نا شی شود
از:
ا لف .ن قض م ه
برای ح فظ

یک ا لزام بینالمل لی ک
صلح و امن یت

بینالمل لی

اهم یت اسا سی دارد ،مان ند تع هدی

ک

تجاوز را ممنوع اعالم میکند».

نخ ستین

نوع از

ً از
جرائ  ،م ستقیما

ت حو قوا عد ،نهاد ها و دک ترین ک
قبالً
تو صیف شد نا شی می شود .گزار شگر و یژه،
ـرائ
ـوع از جـ
ـن نـ
ایـ
«اصلی»34و حقوق«فرعی»
ه

ـوق
ـی برحقـ
را مبتنـ
35

ملل متحد ـ یعنی

مبت نی بر م قررات ذ یربط من شور و ه

مبت نی

بر ا صو

قطنا م

های ب عدی،

ک

31. ِDroit originaire.
32. Droit derive.
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سيزدهم

ً ت جاوز را ب
صراحتا

ع نوان جنا یت دو لت

محکوم میکند (مانند قطعنام

)XIXX( 3319

 )1679ـ میداند .معذلک ،در مقایسـ

سا

با ا ین م تون ،می توان تو سع
مالح ظ
ب

مف هوم را

ً
کرد .ع نوان «جنا یت» دی گر منح صرا

«ت جاوز» اخت صاص ندارد؛ ت جاوز ف قط

ب ع نوان ی کی از م صادیق ن قض «الزا مات
بینالمل لی ک

برای ح فظ صلح و امن یت

بینالمللی اهمیت اساسی دارند» ذکر شده
است.
ا ین ع بارت ،عل یرر
در انشاء ماده  3قطعنام

دقت های معمو ل
شماره  3319ک

ً تجاوز را نیز تعریف میکند ،همچنان
ضمنا
ترد یدهایی را
خصی ص

باقی

می گذارد.

بر

خالف

مو سع م فاد ماده اخ یر ،ت جاوز در

ً تنها «کاربرد نیروی مسلح را
واقع اساسا
از سوی هر دو لت ک

او

ا قدام میک ند»

م شخص مینما ید .ب نابراین ،ب ع نوان م ا
باید گفت ک
زور ک

آیا تنها «تهدید»ب

کاربرد

پاراگراف  9ماده  2منشـور آن را

مانند خود این کاربرد منع میکند ،جنایت
مح سوب ن می شود؟ یک متخ صص ح قوق کی فری
داخ لی ک

با عنا یت ب

ذه نی بزه ا ستدال

عنا صر عی نی و

میک ند ،بی شک ،ا ین
مالحظاتي پيرامون...
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نتیجــ

را مــی پــذیرد زیــرا ،در مــورد

ـروع بـ
ـد ،شـ
تهدیـ
ا ست.

36

ـت
ـود نداشـ
ـرا وجـ
اجـ

ا ما در ا ین مرح ل  ،متخ صص ح قوق

بینالم لل ک

فا قد هرگو ن

ا بزار تحل یل

مناسب با طبیعت بسیار خاص «مجرمی» است
ـد مطالعـ
بایـ

کـ

ـد
ـیتوانـ
مـ

ـد ،چـ
کنـ

بگو ید؟خود طرح کمی سیون ح قوق بینالم لل،
نمیتوا ند ترد یدهایي را تقل یل د هد ک
ا صوالً از بردا شتهای گو ناگون از ع بارت
«تو سل ب

زور» در متونی ک

ضــمنی بــ
می شوند.
ک

37

طرح ب

طور

آنهــا اشــاره میکنــد ،ناشــی
حا

با ید چ یزی را تعر یف کرد

ً در بین این نوع از جرائ  ،ریر
دقیقا

از ت جاوز ،جنا یت مح سوب

می

شود .آ یا

خواه ند توان ست ا ین ا مر را بدون قانون،
یع نی بدون کنوان سیون بینالمل لی ع مومی
ک

مورد تصویب هم

گرف ت
ک

ً هم
یا تقریبا

قرار

با شد ،و بدون قا ضی ،یع نی قا ضیای

بر ا ساس توا فق طرفین تع یین می شود،

انجــام دهنــد؟ گذشــت

از تجــاوز ،کــ

ً نوع بارز جنا یت دو لت
بیترد ید و قط عا
مح سوب می شود ،عنا صر دی گر فهر ست مذکور
 .33ماده  2قانون جزای فرانس .
« .34تهدید علی صلح»« ،نقض صلح»« ،عمل تجاوزکارانـ »
و....
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در بند  3ماده  16ابهام آن را بـاز هـ
بیشتر میکند.
در وا قع ،ع مل ز یر ن یز جنا یت تل قی
می شود:
قا عده ای ک

«ب .ن قض م ه

برای ت مین

حق ملت ها در تع یین آزادا ن

سر نو شت

خود اهم یت اسا سی دارد ،مان ند ن قض
قاعده ای ک
یا ح فظ

حاکی از ممنوعیت استقرار

سلط

ا ستعماری از طر یق زور

باشد».

در این جا ،ا شاره

پاراگراف دوم

ب

ماده  1منشور آشکار است .این اشاره بـا
ا ستعما

بخ شی از ع بارات اعالم ی
(قطعنامـ

روابط دوسـتان

ا ین ج هت م یان تو سل ب
ا ستعماری بو سیل

را جع ب

 )2921کـ

از

زور و ح فظ رژ ی
م عادلی بر

زور راب ط

قرار میک ند ،تکم یل شده ا ست .بیترد ید،
می شود ک

در این جا مالح ظ

م سلل

است از یکی از مهمترین «تکی
سازمان ک

ع بارت

کالمهای»

در منشور و در قطعنام

مشهور )XV( 1119
 .36این قطعنام  ،ب
بعدی را بوجود آورد.

39

38

بسیار

بر آن تأکید شده است.

نوب

خود ،یک رشت

35. Leitmotive.
قطعنامـ هـای

مالحظاتي پيرامون...
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ـانگون ـ
ـن ،همـ
ـود ایـ
ـا وجـ
بـ
ویرالی

40

کـ

ـل
میشـ

یادآوری میکند ،میان حق ملتها
سرنو شت

در تع یین آزادا ن

خود و ا صل

ـن
ـود دارد .ایـ
ـاوت وجـ
ـتعمارزدائی تفـ
اسـ
مسلل
ب

ک

اعالمی

راجع ب

ملت هاي م ستعمره ب

اعطای استقال
ات فاق آراء ب

تصویب نرسیده و مدتهای زیادی با مخالفت
شده

شدید اقلی تی از ک شورهای ع و موا ج

نا شی ازه مین ت فاوت ا ست .الب ت  ،م سلل
استعمار امروزه حدت خود را از دست داده
است ،اما دشواریهای مربوط ب
«خ لق» و شرایط اع ما

تعریف یک

حق تع یین آزادا ن

سر نو شت خود ،ورای ا ستعمار زدا ئی ،ب
ً مح سوس ا ست .ب نابراین،
خود شدیدا

نو ب

آیا می توان در خصوص قلمروی چنین حساس،
برد،

ع نوان خطر ناک «جنا یت» را ب کار

بدون بی از این ک ن توانی آن را ع مالً
ب اجرا درآوری و از این طریق سالحی را
ک

ه

خی لی زود ب

آن متو سل شدها ی

ت عیف کنی ؟
ح قوق ملت ها ک

در این جا از آن یاد

می شود با خ قوق ب شر آن طور ک

در ه مین

ماده مطرح میباشد بسیار نزدیک است.
37. Virally.
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در وا قع ،ع مل ز یر ن یز جنا یت مح سوب
میشود:
«ج....ن قض ع مده و گ سترده
بینالمل لی

ک

یک تع هد

برای ح فظ و جود ب شر

دارای اهمیت اساسی است ،مانند تعهدات
مب نی بر م نع بردهداری ،ک شتار د ست
جمعی و آپارتاید».

میکنی

در اینجا مالحظ

تجاوز ب

ک

ح قوق ب شر ،تن ها در «مق یاس گ سترده»،
جنا یت مح سوب می شود .چ نین ع بارتی ا ین
تصور را ایجاد میکند ک

تجاوز ب

حقوق

ح یاتی ا فراد ب شری ،ز مانی جنا یت مح سوب
می شود ک

خصی ص

جم عی ب

خود گ یرد:

چ یزی ک  ،در خقی قت ،آن را ب

ن قض ح قوق
ای قابل

ملتها پیوند میدهد .چنین نتیج

ب حث ا ست و از ا ین ن ظر ،ع بارتی ک
ا صل گزار شگر و یژه پی شنهاد

در

کرده ا ست

ارجح مینماید .با وجود این ،مصادیقی ک
در ا ین خ صوص ارا ئ
تف سیر را ،ب

شد ا ین تعب یر و

و یژه در مورد کشتارد ست

جمعی و آپارتاید ،تأیید میکند.
چنانک ـ

ـا
ـد اعمـ
ـاره شـ
ـاال اشـ
در بـ

نامشروع ،مانند تجاوز ،توصیف خود را از
مالحظاتي پيرامون...
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م تونی

مدتها ق بل از

ک

ح قوق بینالم لل تن ظی

طرح کمی سیون

شده ا ست ،اقت باس

می کرد .با وجود این ،چنین ب نظر میرسد
ـع بـ
ـر راجـ
ـیون اخیـ
ـرخالف کنوانسـ
بـ

کـ

آپارتا ید ک

ه

ا شخاص و ه

دولت ها را

مدنظر دارد ،هدف کنوان سیون مر بوط ب
کشــتار جمعــی کــ

در فــردای محکومیــت

جنایتکاران نازی و ژاپنی تهی
افــراد بودنــد.
گزار شگر و یژه
ـی
ـیکنـ
مـ

کـ

کنوانسیونی ک

41

شده بود،

امــا همانگونــ

یادآوری میک ند ،مالح ظ

ـی،
ـیون قبلـ
ـرخالف کنوانسـ
بـ
آپارتاید را «جنایت علی

بشریت» توصیف میکند ،نتوانست ب
آراء ب

کــ

اتفاق

تصویب برسد .این کنوانسـیون 61

رأی م بت در مقابل  9رأی منفی و  29رأی
ممتنع ب دست آورد .این تردید ،بی شک و
ً ناشی از مفاد مـاده  9راجـع بـ
مخصوصا
«ق بو

تع هدات دولت های ام اکننده ب

و

ـورای
ـوی شـ
ـذه از سـ
ـمیمات متخـ
ـرای تصـ
اجـ
امنیت برطبق منشور ملل متحد» است .اما
ً در حالی ک
دقیقا
ک

ت شتت آراء نا شی از ا عالم رژ ی

اجراهای مربوط ب
.32
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این بزه تا چ

ضمانت
اندازه

این افراد ،اع ای دولت محسوب می شده اند.

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

ا ست ،آ یا می توان از ر ضایت « کل

مه
جامع

بینالمللی» سخن ب

میان آورد؟

د .چ هارمین و آ خرین نوع جرائ

ن یز

ای جاد ترد ید میک ند و آن ع بارت ا ست از
«ن قض ع مده تع هد

بینالمل لی

برای

ک

ت مین و ح فظ م حیط زی ست ان سانی ،مان ند
تع هدات را جع ب

م نع آ لودگی

42

گ سترده

جویا دریاها ،واجد اهمیت اساسی است».
در ا ین زمی ن  ،در بدو ا مر ،می توان
پذیرفت

ک

ت

مین م تون ( مواد) چ ندان

ضروری نی ست .در حقی قت ،ا ین م تون و جود
ندار ند! مج مع ع مومی ،یا کمی سیون سیا سی
آن ،در سالهای  1672و  1673فقط دولتهایی
را ک

تا آن زمان هنوز مبادرت ب

ن کرده بود ند ،ب

تصویب

ت صویب «عهدنا م ای ک

ـای
ـو ،ف ـ
ـت ای در جـ
ـالحهای هسـ
ـایش سـ
آزمـ
مــاورای جــو و اعمــاق دریــا را منــع
میکند »...تشویق کرد .معهذا ،آخرین این
قطعنام هـا ،در ایـن زمینـ
ممتنع مواج

بـا  11رأی

شد!

در واقـــع ،تردیـــد در مـــدافعات
ـدنو بـ
ـترالیا و زالنـ
اسـ

ـوای
ـام دعـ
هنگـ

39. La pollution massive.

مالحظاتي پيرامون...
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آزمایشهای هست ای
ب جز موردی ک

43

ً ثابت کرد ک
صراحتا

با یک پد یده بینها یت

خطر ناک آ لودگی موا ج
را بـ

ه ستی  ،و ه م

ـک فاجعـ
ـوان یـ
عنـ

آن

ـی
ـانی تلقـ
جهـ

میکن ند ،اهم یت خ سارت نا شی از آ لودگی
ً مو ضوع م جادالت کارشنا سان ا ست! از
رال با
ا ین ن ظر ،ن می توان مط ملن بود ک
ماده 16

محتاطان

44

ان شاء

برای از میـان بـردن

برداشتهای متفاوت کافی باشد.
الزم ب
زدن بــ

ذ کر ا ست ک  ،ب هرحا  ،لط م

محــیط زیســت موضــوعی اســت کــ

درخوا ست برر سی آن ب
م طرح می شود ،ز یرا

گو ن های متناق ی
ب ن ظر بر خی مو جب

مسلولیت عینی (یعنی بدون تخلف از حقوق)
است ،در حالی ک
ب

زدن

ب

نظر کمیسیون ،لطم

م حیط زی ست از اع مالی ا ست

ک

بغایت نامشروع است!
در وا قع ،مالح ظاتی
خصوص این نوع جرائ

ک

در این جا در

مطرح شد ،این ادعا

را ندارد تا ن شان د هد ک

ا ین م قررات

 .42فرانس در سا  1679دست ب آزمایشـهای هسـت ای در
آب های ج نوب شرقی اق یانوس ه ند زد ک من جر ب طرح د عوی
از سوی دول تین ا سترالیا و زال ندنو عل ی ا ین ک شور در
دیوان دادگستری اله گردید(م).
ً می کوشـد
 .41سیاق عبارات این ماده طوری است ک واقعا
از «آلودگی گسترده» صبحت کند.
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شامل کلی
نی ست ک
ک

تعهدات مطلق است و بر آن ه
ت مام اعترا ضات و انت قاداتی را

بر آن وارد است بدقت مورد بحث قرار
تن ها ن شان

د هد بل ک

مید هد

ک

ن ظر

متن ماده 16

گزارشگر ویژه مبنی براینک

کما كان « جای قا بل توجهی برای ترد ید در
خصوص انتساب عمل یک دولت ب

نوع جرائ

بینالمللی باقی میگذارد» تا چ
ا ست ،بخ صوص آن ک
ماده تن ها

ب

حد درست

فهر ست منعکس در ا ین

ع نوان م

ا

آورده

شده

است.
ـوق
ـیون حقـ
ـرح کمیسـ
ـب ،طـ
ب ـدین ترتیـ
بینالم لل ب

تن هایی ن میتوا ند مب نای

ـدی
ـالی بعـ
ـات احتمـ
ـرای اتهامـ
ـانونی بـ
قـ
مح سوب شود .برای این ک
رژ ی

ا ین طرح ب

مؤثر م سلولیت کی فری

یک

بینالمل لی

دو لت ت بدیل گردد ،با ید با یک سل سل
قواعد دقیق و تفصیلی تکمیل شود .ب

هر

حا  ،اگر هماهنگی و تکرار بع ی قطعنام
های م ه
اعما

ً برای تع یین
میتوا ند ا ست نائا

نامشروع ک

پذیرف ت

جنایت تلقی می گردند،

شود ،بع ید ب

ب توان از تو سل ب

ن ظر میر سد ک

کنوان سیونهای ع مومی
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چنــد جانبــ ،

45

بــرای تعیــین عناصــر
تعر ف

ت شکیلده نده (ا گر ن

مجازات های)

جنایات دولتها صرفنظر کرد.
با وجود این ،همانگون
در مورد ا ین نوع اع ما
میدهد« ،اگر این طبق

ک

آقای آگو

نام شروع تذکر

بندیها فقط توجی

عل می دار ند ،هیچ دلی لی و جود ندارد ک
در متن یک کنوانسیون بینالمللی در خصوص
م سلولیت دولت ها ب
دست زد .این طبق

چ نین طب ق

ب ندیهائی

بندیها برای حفظ دلیل

و جودی خود با ید مب نای تفک یک قوا عد و
ـد» .بـ
ـکیل دهنـ
ـا را تشـ
هنجارهـ
دی گر ،رژ ی

م سلولیت

ـارت
عبـ

بینالمل لی

برای

جنا یت ،ه مان م سلولیتی نخوا هد بود ک
برای «اع ما

نا شروع عادی» و جود دارد و

از ا ین پس «جن ج » نام یده می شود .پس
باید دید این رژی

چیست.

گفتار 5
رژيم جديد مسئوليت

 .45منظور کنوانسیونهائی است ک موضوع و نتیجـ آنهـا
در ا ین زمی ن و تصویب شان تو سط بی شترین ت عداد ک شورها
بع ید نی ست ا ما ،در هر حا  ،ات فاق ن ظر در مورد آن ها
وجود ندارد و مشکل ب قوت خود باقی است.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

هدف کمیسیون حقوق بینالملل این بود
ک

مسائل را طبق بندی کند .در پی ارائ

گزارش ویژه ،کمیسیون تصمی
وه ل
ک

نخ ست ،نوع جد ید اع ما
عل ی

مت شکل از جرائ

گرفت ک  ،در
نام شروع را

تع هدات «ح یاتی

بــرای ت ــمین منــافع اساســی جامعــ
بینالمل لی» ا ست ،تعر یف ک ند .کمی سیون
ب عدها «رژ ی
مورد ا ین

خاص م سلولیت قا بل ا جرا در
جرائ » را

قرار

مورد تو ج

داد.
آ قای پل رو تر،

46

با ا حراز و سعت و

د شواری فوقال عاده ا ین وظی ف  ،در هن گام
بحث تصریح کرد ک
ب

ب

اعتقاد او ماده 16

مع نای «آ رازگر رو شی ا ست ک

حاک

بر کار های کمی سیون با شد ،ا ما

کمیسیون را ملزم نمی کنند تا ب
رژ ی
ک

ع مومی جرائ

ب

با ید
تدوین

بینالمل لی و یا د ست

تعریف جزائی جرمی خاص بپردازد».

با و جود ا ین ،ب
اینجا ب

ن ظر میر سد ک

در

اصل مطلب رسیده باشی  .آیا می

 »Paul Reuter« .43استاد برجست حقوق بین الملل دانشگاههای
پاریس و از جم ل گزار شگرهای و یژه ح قوق بین الم لل در
زمی ن «ح قوق معا هدات منع قده بین ک شورها و سازمانهای
بین المل لی و یا بین دو یا چ ند سازمان بین المل لی»
است(م).
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توانی

طرح

با ع بارات ک لی ،از ب طن

تدوین ح قوق م سلولیت ،نوع جد ید و ب سیار
« جرائ » دولت ها را ا ستخراج ک نی ،

مه

بدون این ک

در ه مان متن ،رژ ی

کیفری مربوط ب

این نوع جرائ

م سلولیت
را تعریف

کرده با شی ؟ بي شک ،ن یت کمی سیون ح قوق
این امر را انجام

بینالملل این است ک

دهد؛ اما آیا خواهد توانست آن را انجام
د هد و در

ز مانی؟

چ

ك

تا آن ز مان

کمی سیون ح قوق بینالم لل چ نین کاری را
انجام دهد آیا مفهوم جنایت ،با استفاده
از راههائی ک

قوانین اخف را از بین می

بر ند ،بازتاب هائی در ارگان های مخت لف
سازمان م لل مت حد ای جاد نخوا هد کرد تا
مح توای سیا سی شدیدی پ یدا ک ند ،در حالی
ک

ه نوز هیچگو ن

ت مین ح قوقی از طر یق

تعریــف و تعیــین چارچوبهــای نظــری و
تشکیالتی برای اجرای آن ایجاد نشده است؟
آ یا می توان جنا یت را پا ی
بدون این ک

م شخص کرد چ

ر یزی ن مود

ک سی میتوا ند

ات هام بز ند ،تحق یق نما ید ،محاک م
مح کوم ک ند ،بدون این ک
ضمانت اجرا هایی ک
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ا عالم ک نی

و

نوع

ارت کاب جرائ می تا

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

ا ین حد مت فاوت بر می انگ یزد ـ مان ند
تجاوز و آلودگی ماورای جو ـ چیست؟
در عین حا

ک

می توان ب

این سؤاالت

گو ناگون پا سخ داد ،مع لوم نی ست آن چ
مربــوط بــ

ک

«رژیــ » مســلولیت کیفــری

بینالمل لی دو لت ا ست رو شن شده با شد.
ً در کار های
م سلولیت» رال با

ا صطالح «رژ ی

گزار شگر و یژه ،بدون این ک
شده با شد ،ب کار رف ت

ً تعر یف
دقی قا

ا ست .از مت نی ک

ایــن اصــطالح در آن بکــار رفتــ
ا ستنباط می شود ک

چنــین

من ظور گزار شگر در

اینجــا آثــار مــاهوی و شــکلی ناشــی از
ارتکاب عمل نامشروع ـ خواه جنح
جنا یت ـ ا ست .ب
میر سد ک

و خواه

ع بارت دی گر ،ب نظر

من ظور او از «رژ ی » م سلولیت

کی فری ،خصو صیت ضمانت اجرا هائی ک
م سلولیت بو جود
اع ما

شرایط

خاص اع ما

خاص

ضمانت

آن ها ،از

خسارت (تنها ضمانت اجرای مسلولیت

حقوق عادی)

47

متمایزند.

در وا قع ،در کل ی
خصیص

شرایط

آن ها ا ست :ای ندو ،یع نی

اجرا ها و
ترمی

می آورد و

ا ین

نظام های ح قوقی،

ترهیبی ضمانت اجرای کیفری یکی از
44. Droit commun.
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معیارهای اساسی تمیز میان مسلولیت مدنی
و م سلولیت کی فری ا ست .ا ما الزم ب
ن می ر سد ک

برر سی رژ ی
ب

بینالمل لی را

ن ظر

م سلولیت کی فری

مطال ع

ضمانت ا جرا

مربوط سازی .
آ یا از ا ین ج هت ،پا سخ ب
کـ

ا ین سؤا

ـی،
ـینالمللـ
ـدات بـ
ـض تعهـ
ـرای نققـ
«بـ

شایســت

اســت آثــار و عــواقبی در طــرح

کمیسیون قائل شوی

ک

برحسب محتوای هر

تع هد ن قض شده مت فاوت با شد» ،د یر داده
ن شده ا ست؟ در وا قع ،و جود ا ین سؤا

در

ف صل سوم ،ا ین ت صور را ای جاد میک ند ک
ن ظر کمی سیون ح قوق بینالم لل ،مج موع

ب

قوا عدی ک قبالً در طرح ا عالم شده ا ست،
ن سبت ب جن ح ها و جنا یات ب طور یک سان
قابل اعما
باری،

است.
بدون این ک

ً در
م جددا

مورد

قواعد قابلیت انتساب ،موضوع مواد  1تـا
 11فصل دوم ،بحث کنی
کل ی

ا ین قوا عد ب

معلـوم نیسـت کـ
ه مین شکل فع لی خود

بتوان ند در مورد جنا یت ن یز قا بل اع ما
با شند ،ز یرا تح قق اینگو ن
شرایطی است ک
ناظر ب
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جرائ

تابع

قواعد مزبور نمی توانند

م سائل خاص نا شی از آن با شند.

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

آ یا تأی ید بزه کاری دو لت ،بزه کاری فرد ـ
ار گان ،مبا شر جرم را از م یان می برد؟
اگر پاسخ سؤا

منفی است ،پس رابط

عمل فرد و انتساب آن ب

بین

شخص دولت چگون

بر قرار می گردد؟ ب عالوه ،معاو نت در جرم
دولــت دیگــر را چگونــ
بگ یری ؟

48

یا م سلل

بایــد درنظــر

شرکت مع نوی (ف کری)
مورد مالح ظ

دو لت دی گر در جرم را چگو ن

قرار د هی ؟ در ا ین خ صوص ،می توان در
نظر گرفت ک

مسلولیت ریرمستقی

حقوق عادي مسلولیت معمو

49

در

ک

ً در
است ،لزوما

مورد م سلولیت احت مالی کی فری بینالمل لی
مناسب نیست.
با و جود ا ین ،ق بل از
اساسی ک

در بحث مربوط ب

کیفری مورد مطالع

طرح م سائل
آئین دادرسی

قرار خواهد گرفت ،ب

بررسی تعیین ضمانت اجراها ک
جان ب

با تع یین

ب طور هم

چارچوب ن هادی ا جرای

آنها نیز مرتبط است ،خواهی

پرداخت.

الف ـ تعيين ضمانت اجراها
 .42آیا شکایات ارائ شده توسط جمهـوری اسـالمی ایـران
عل ی ا یاالت مت حده امری کا در راب ط با «جنا یات» شاه،
نمی تواند تا حدی در قالب معاونت درجرم تحلیل گردد؟
( vicarious responsibility. .46مسلولیت تبعی).
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باز ه

م سلل

ا ین نی ست ک

ات هام میز ند ،بل ک
( کدام

برپا ی

عرف ،معا هده

چ

ک سی

کدام ح قوق

یا قطعنا م ) ا ین

ات هام میتوا ند ب نا گردد .در این جا با
ق سمت دوم قا عده اسا سی ح قوق رم ک
باال ب

در

آن اشاره شد .یعنی « هیچ جرمی و

هیچ م جازاتی بدون قانون مم کن نی ست»،

50

روبرو میشوی .
در حقی قت ،ه م
اینک
(ب

چ یز ب ستگی دارد ب

آیا قدرت ضمانت اجراها مشروط است
اعتبار اینک

قدرت مزبور در چارچوب

قانونی از پیش مو جودی اعما
مج هز ب
اینکــ

می شود ک

قوا عد و نهاد های خاص ا ست) یا
ایــن قــدرت بــ

نحــو بســیار

خود سران تری در ح قوق بینالم لل ع مومی،
ً «رابطـ ای»،
ـرفا
ـوالی صـ
ـاع و احـ
در اوضـ
مداخل

خواهد کرد؟

قبالً از
تحل یل مخت صر و مف یدی ک
فهرست جرائ مندرج در ماده  16ب عنوان
نمونـ

ـی کـ
و تحلیلـ

ـواد)
ـون (مـ
از متـ

مو جود کردی  ،ا ین ف کر را ای جاد میک ند
ـد
ـین آن بایـ
ـذکر ،اولـ
ـوقالـ
از دو فـ

کـ

( nullum crimen, nulla poena sine lege .42اصل قانونی بـودن جـرائ
مجازاتها).
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

و

ً ب
منط قا

ن فع سازمان ج هانی ،ب

واق عی کل م  ،یع نی
پذیرفت
مح سوب

سازمان م لل مت حد

شود .اما اعالمی

آن ن قض ا صو

تندی ک

برطبق

اسا سی من شور سازمان جنا یت
برعکس،

می گردد،

سازمان ج هانی را تح کی
آ یا ا ین خ طر را ب
ک

مع نای

ا ین

بی آن ک

و تقو یت ک ند،

دن با

نخوا هد دا شت

با بیشتر روشن ساختن ضعفهای سیاسی و

ف نی آن،

ضرب

مهل کی

بر پی کر

سازمان

وارد سازد؟
مــذکور در مــاده ،16

 .1از جــرائ

ت جاوز و ح تی هر ن قض م ه
ب

ا صل م نع تو سل

تهدید یا کاربرد زور توسط یک کشور،

بدون هیچ بح ی ،جنا یت مح سوب می شود.
گزار شگر و یژه ،در
گزارش کت بی خود ب

طرح

موادی

ک

کمی سیون ارا ئ

طی
داده

بود ،آنها را در تعریف اصلی جنایت وارد
کرده و بدین سان مشخص نموده است ک
های دی گر عل ی

تع هدات اسا سی ،و لو از

نوع ه مان جرائ  ،تا چ
خطرناکی کمتری نسبت ب
واق عی کل م

بزه

ا ندازه خصی ص
جنایت ب

مع نای

دار ند .ا ین تق سی ب ندی ،از

نظر اهمیت ،هنوز در انشاء فعلی ماده 16
وجود دارد.
مالحظاتي پيرامون...
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ا ما در م یان کل ی
م ه  ،تو سل نام شروع
نام شروعی ا ست

ک

اع ما
ب

نام شروع

زور تن ها ع مل

از ا ین

پس

برای آن

ضمانت اجرا های مشخ صی تع یین شده ا ست.
همانگو ن

در باال ا شاره شد ،مرا حل

ک

ً
م توالی م نع جنگ های تجاوزکارا ن  ،ذا تا
با تأ سیس ن ظام امن یت جم عی فوق ال عاده
مرتبط ا ست .گزار شگر و یژه با یادآوری
خ طوط ا صلی و اسا سی م قرر در مواد من شور
(از ممنوعیت مقرر در پاراگراف  9ماده 2
تا تدابیر اسـت نائی مـاده  )11و

گرفت
با تکی

برقسمتهای اصلی ک

 99فصل هفت
عل ی

مواد  36تـا

ایجاد کـرده اسـت« ،جنایـت

صلح» را در ف ای هن جاری و ن هادی

خاص آن

قرار

م سائلی را ک

می د هد.

بدین طر یق ،او

تف سیر ماه یت دق یق « ضمانت

اجرا های» مت خذه تو سط شورای امن یت عل ی
مت جاوز می توا ند برانگ یزد ناد یده می
ان گارد و با در پیش گرفتن رو شی وا قع
بینا ن ،

سؤا

در خ صوص ا ین م سلل

م طرح می سازد ک

«تع هدات ح قوقی ک

را
ب

و یژه من شور در ن ظر دارد رعا یت آن ها را
تــأمین و بــرای تجــاوز بــدانها اعمــا
تدابیر خاص کی فری پیش بی نی ک ند ،کدام
314



مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

تعیین می شوند»؟ با وجود

هستند و چگون

ا ین ،م شاهده می شود ک
هم

ترتیب و علی رر

گزار شگر ،بدین

چیز ،تفسیری کیفری

از ضمانت اجرا های مذکور در ف صل ه فت
انتخاب می کند.
ک

باری ،همانگو ن

بع ی از اع ای

کمی سیون تذکر میده ند ،ب جا ا ست « بین
فشار و قهر

51

جلوه ای قوه اجرائی

ک

ضمانت ا جرا ک

و

ج لوهای از قوه م جازات

کن نده» ا ست تفک یک قا ئل شوی  .ه مانطور
ک

ژان کوم باکو

52

تذکر می د هد ،م سلل

برای سازمان ملل متحد تنبی
بلک

قطع اخال

نظمی است ک

کردن نیست
وضعیت

ادام

ای جاد می ک ند .ضمانت ا جرا ،هر چ ند در
حقوق برنقض یک متن قانونی استوار است،
و لی ن
و ضعیتی

عل ی
ک

خود ا ین ع مل بل ک

از آن نا شی

می

شود وا کنش

ـت کـ
ـت اسـ
ـد .درسـ
ـی دهـ
ـان مـ
نشـ
ً شورا را مج هز ب
اب تدائا
کردن نمیکند بلک

ب

عل ی
ـور
منشـ

قدرت تنب ی

او اختیار استفاده

از راه های اجرا ئی عل ی

دولت هائی

ک

کماکان مقاومت میکنند میدهد تا صلح بین
48. La coercition.
49. J.Combacau.
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المل لی ح فظ یا بر قرار شود :ن قش شورا
بی شتر ن قش پلی سی ا ست
ب نابراین ،ت شبی

تا کیفرده نده.

ضمانت ا جرای مر بوط ب

تهدید یا استفاده از زور ب
ب

کیفر ،تنها

بهای یک درخواست قطعی (از سوی دولت

مورد تهدید) ممکن خواهد بود.
در حقی قت ،تن ها مالح ظات ذه نی و ن
فنی اجازه می دهد تا در ضمانت اجراهای
شورا یا مج مع ع مومی ـ با تک ی
اعتنا ب

قطعنام

53

شماره -337

یا عدم
ویژگیهای

ـی .
ـاهده کنـ
ـری را مشـ
ـازات کیفـ
ـاص مجـ
خـ
دول تی ک

ا ین ضمانت اجرا ها متو ج

ً ب
خوا هد شد (و یا رال با

تع یین او ب

ع نوان مت جاوز ب سنده خوا هد
بع ی موقعیت ها آن ها را ب

او

کرد) ،در

م اب

کی فر

ترهی بی خوا هد کرد؛ ا ما در بی شتر موارد
برای او جن ب

ترذی لی خوا هد دا شت ز یرا

او را در معرض تقبیح و مالمت جهانی قرار
می دهد.
 .22منظور قطعنام «اتحاد برای حفظ صلح» است ک بخشـی
از اختیارات شورای امنیت را ،هنگامی ک این شورا توسط
و توی یکی از قدرتها فلج می شود ،ب مجمع عمومی منتقل
می سازد .برا ساس ه مین قطعنا م ا ست ک مج مع ع مومی
ـاریخ  19ژانوی ـ
ـتان را در تـ
ـوروی در افغانسـ
مداخلـ شـ
 ،1691با  119رأی موافق در مقابل  19رأی مخالف و  19رأی
ممتنع محکوم کرد.
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ً با تو ج
نتیج تا
واق عی ن سبت ب
براین است ک

بی شتری ب

روح اول ی

عمل کرد

من شور ،تما یل

تفسیری کیفری از طرز عمل

نهاد های سازمان م لل مت حد را ب پذیری .
ً در مورد مسلل
شورای امنیت ـ یا اخیرا
ـی کـ
ـومی ــ وقتـ
ـع عمـ
ـتان ،مجمـ
افغانسـ
ع بارات اخال قی ای چون «تأ سف می خورد» و
«تقبیح یا محکوم می کند» بکار می برد،
ب

قو

اع ما

می شل ویرا لی ،ب

نوعی

«ق ای سیا سی» د ست میز ند .بدین ترت یب،
در کنار ضمانت اجراهای قطعی ک

از طریق

«ا قدامات» یا « تدابیر» گو ناگون مذکور
ـت
ـل هفـ
در فصـ

ـاهد
ـد ،شـ
ـی آینـ
ـود مـ
بوجـ

پیدایش ضمانت اجراهائی از نوع دیگر نیز
ه ستی

ک

پی شنهاد

ــامی
ــی» بنـ
«تقبیحـ
مح کومیتی ک
خالص

می ک نی

آن ها را

ً در
ــا
ــرا عمومـ
زیـ

عاری از ن تایج مل موس ا ست

می شوند ،اما ب

علت فقدان محتوای

کیفری دارای محتوای «تقبیحی» هستند.
معــذلک ،در ایــن مرحلــ
ه نوز و قت آن نی ست ک

ب

از تحلیــل،

برر سی بی شتری

در مورد شرایط عم لی ا جرای ن ظام ضمانت
اجراهائی بپردازی ک امروزه ،اگر کامالً
مختل نشده باشد الاقل ب طور وسیع «فلج»
مالحظاتي پيرامون...
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شده ا ست .از نق ط
نتی ج

ای ک

این است ک

ن ظر هن جاری ،تن ها

در این جا پذیرف ت

منشور ،یک نظام ضمانت اجرا

برای توسل نامشروع ب
گر چ

ک

می شود

زور ایجاد می کند

ا ین ن ظام بالقوه برای ک شور

متخ لف قهرآم یز ا ست و لی در

عین

جزا ئی نی ست.

با و جود ا ین،

ای جاد مکانی س

م ستقل وا کنش اجت ماعی در

مقابل جرم علی

اصل صلح ،یعنی اصلی ک

سازمان از سوی کل ی

ب

حا
دل یل

اع ای خود مأمور

ح فظ آن ا ست ،می توا ند حداقل در ب نای
رژ ی

م جازات

جرم

مورد ا ستفاده

قرار

گیرد .بعالوه ،این نظام ،دوگانگی آشکاری
بین مسلولیت مدنی بین دو

ک

ً ب
تقریبا

طور انح صاری ،ن قش ا عاده و ضع ب
عادی را دارد

54

از

یک

شرایط

سو ،و م سلولیت

 .21ب عالوه ،تذکر دهی ک محتوای مدنی مسلولیت کالسیک،
با برقراری مسلولیت کیفری ب طور وسیع تحکی می گردد.
ً
در وا قع ،تا این جا اگر چ م سلولیت بین المل لی اسا سا
اخت صاص ب ج بران خ سارت دا شت ا ست ا ما می توان ست ،
برح سب مورد ،ک یا بیش دارای یک مح توای ترهی بی با شد،
م ل مواردی ک بخصوص دیوان دادگستری بین المللی رضایت
دو لت (ک شور) قر بانی را فراه آورده ا ست ( بدین ترت یب
برای آل بانی ک حاکم یت سرزمینی اش در ماجرای تن گ
بود) .اراده (تما یل)
کور فو مورد ت جاوز قرار گرف ت
ترهی بی می توا ند همچ نین از پردا خت مبل غی ب ع نوان
ً متح مل شده ا ست
ررا مت بی شتر از م یزان خ سارتی ک واق عا
نتیج گردد.
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خاص دو لت در برا بر کل ی
ب

متشکل  ،ک

اع

لحاظ تجاوز ب

گروه

ای

اساسیترین

تع هد الزم برای ح فظ یک پارچگی ا ین گروه،
یع نی اجت ناب از تو سل

فردی

ب

م سلح بو جود آ مده ا ست از

ن یروی

سوی دی گر،

برقرار می سازد.
در این جا با ید م تذکر شوی

ً
صرفا

ک

ـا
ـمانت اجراهـ
ـمی از ضـ
ـل مکانیسـ
در مقابـ
قرار دار ی

و ن

در برا بر تعر ف

ً
دقی قا

از پیش تع یین شده کیفر های قا بل ا جرا
ن سبت

ب

ا شکا

گو ناگون «جنا یت عل ی

صلح» .در واقع ،از آنجا ک

ً ضمانت
دقیقا

اجرا های ف صل ه فت  ،در ا ساس ،برای هدف
جزائی تصور و تنظی

نشده بلک

ایفای نقش پلیسی درنظر گرفت

ب

منظور

شده اند،

محتوای کیفری «تدابیر» و «اقداماتی» ک
ا ین ضمانت اجرا ها مورد ن ظر خود دار ند
ه نوز با ید م عین شوند .شورای امن یت ک
همز مان قا ضی سیا سی و

یک ن هاد اداری

است ،از آزادی قابل توجهی برخوردار است
کــ

بــ

همــین لحــاظ او را از موقعیــت

دادگاههای داخلی ک

ملزم ب

رعایت دقیق

مالحظاتي پيرامون...
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ا صل قانونی بودن مجازات ها ه ستند ،ب
مقدار زیادی متمایز می سازد.
 .2ب

هر حا  ،مسلل

55

در این صـورت،
آیا این نظام

دانستن این موضوع است ک

خاص « ضمانت اجرا ها» می توا ند بر ا ثر
بسط جدید ،برای سرکوبی و مجازات ن
جنا یات عل ی
عل ی

صلح بل ک

ب شریت»« ،عل ی

فقط

همچ نین «جنا یات
ملت ها» یا «عل ی

م قام واالی شخ صیت ان سانی» مورد ا ستفاده
قرار گ یرد؟ در باال د یدی
ا ین نوع جد ید از اع ما
ـامل لطمـ
شـ

بـ

نام شروع همز مان

ـالق جامعـ
ـت و اخـ
امنیـ

بینالمللی نیز می شود.
ً باید ب
مجددا

ک  ،در وا قع،

56

متون مراجع

کرد .از

ایــن جهــت ،یکــی از جدیــدترین آنهــا
کنوانسیون  31نوامبر  1673راجع ب
مجازات جرم آپارتاید است ک

حذف و

حاوی دقیق

 .25در واقع ،اصل قانونی بودن مجازاتها تنها می تواند
در یک چارچوب ق ائی ب طور دق یق اع ما شود .ا ین ا مر
ً ا صل توا فق در خ صوص مراج ع ب
ای جاب می ک ند ک م قدمتا
قا ضی ترک گردد .ا گر جرم در صالحیت یک ار گان سیا سی
مان ند شورای امن یت قرار دارد ،اجت ناب نا پذیر و ح تی
شورا برای ارز یابی (ق اوت) و انت خاب
به تر ا ست ک
مجازاتهای مناسب تر برای ویژگیهای مورد مربوط ،اختیار
وسیعی داشت باشد و آن را حفظ کند.
 .23در واقع ،ب نوعی ،معاد همان دوئیت «نظ عمومی –
اخالق حسن » حقوقی داخلی است.
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ترین اطال عات

می با شد.

شش آن،

ماده

دولتهای ام ا کننده را ملزم می کند ک
«م طابق من شور م لل مت حد ،ت صمیمات مت خذه
از

سوی

ک

شورای امن یت را

هدف آن ها

پیشگیری ،حذف و تقبیح جرم آپارتاید است
بپذیر ند و ا جرا کن ند .»...راب ط

ای را

بدین سان با مقررات فصل هفت

(راجع

ک
ب

تدابیری ک

هن گام لط م

با ید ب

صلح و امن یت بینالمل لی ات خاذ
ً مالح ظ
بر قرار می گردد فورا

ب

شوند)

می ک نی .

ً ا عالم می ک ند ک
کنوان سیون صریحا

جرم

آپارتا ید جزو ه مان ن ظام کی فری ا ست ک
جرم ت جاوز .ا ین مقای س
روی

و ت شبی

در ج هت

ملل متحد نیز هست.
در واقــع ،مجمــع عمــومی و شــورای

امنیت ،از آرـاز سـالهای  1691بـ

ایـن

ـد کـ
ـی پذیرنـ
ـرف ،قطعنامـ هایي را مـ
طـ
تأک ید

می کن ند او ضاع

حاک

در ج نوب

ـی را
ـین المللـ
ـت بـ
ـلح و امنیـ
ـا صـ
افریقـ
ً در م عرض خ طر قرار مید هد» .ب عد
« شدیدا
از ســا

 1691مجمــع تــدابیر اقتصــادی و

دی گر تدابیر – از نوعی ک
پیش بینی شده است – ب

در ف صل ه فت

منظور نشان دادن

وا کنش در مقا بل ا ین «تهد یدهای خطر ناک»
مالحظاتي پيرامون...
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صلح از شورا درخواست می کند .شورا

علی

با دعوت از دولتهای ع و ب

اعالم تحری

در مورد تحو یل سالح ،مه مات و خودرو های
افری قای ج نوبی ،ن سبت ب

ن ظامی ب

طور معتدال ن

تقا ضا ب

ا ین

تری ع کس الع مل

نشان می دهد.
در ع مل ،رو ی
جرمی ک

بسیار مرتبط با جرم قبلی است،

با ا ین ت فاوت ک
بازه

م شابهی را در خ صوص
راب ط

آن با ح فظ صلح

آ شکارتر ا ست ،ا حراز

یعنی تداوم سلط

استعمارگران  ،تأکید و

ت صدیق ا ین گرایش در اعالم ی
روابط دوستان
آن تو سل ب

مر بوط ب

نیز وجود دارد ک

براساس

زور و ح فظ ن ظامی ک

را از حق دا شتن ا ستقال
ً در حک
صریحا

می ک نی ،

ه

ملت ها

م حروم می ک ند

قرار می گیرد.

از سوی دی گر ،از ن ظر ماهوی ب
می ر سد ک

ن توان ان کار کرد ک

ن ظر
رژ ی

ا ستعمارگر یا نژادپر ست افری قای ج نوبی،
ـدی
ـر ،تهدیـ
ـولیتیكي حاضـ
ـرایط ژئوپـ
در شـ
عل ی

صلح بین المل لی ا ست ،و ب

لحاظ ،مشمو

فصل هفت

با ا ین حا

ا ین

منشور می گردد.

ـ ه مانطور ک

در فوق

اشاره کردی ـ ماده  9کنوانسـیون مربـوط
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

ب

آپارتا ید ،ا ساس احت یاط یا م خالفتی
ت عداد ز یادی از دولت های ع و در

ا ست ک

مورد آن از خود ابراز داشتند .این امر،
این فکر را ایجاد می کند ک

« کل جامع

بین المل لی» ،در خ صوص حدود دق یق قل مرو
تدابیر ف صل ه فت

اع ما

و مف ید

مف هوم مو سعی از تو سل ممنو ع
مسلح ،هنوز ب

ن یروی

توافق نرسیده است .ب

حا  ،باید گفت ک
موج

ب

بودن
هر

چنین مفهومی ،حتی اگر

باشد (امری ک

مورد ب

مورد باید

برر سی شود) ،تن ها با عث ا فزایش اب هام
«رژ ی » م سلولیتی
اینک

می

گردد

ک

،

بدون

دقیق تر از مـواد  91و  92منشـور

نوع مجازات های قا بل اع ما

ن سبت

ب

ـی را کـ
جرائمـ

ـی
ـیش بینـ
ـدنظر دارد پـ
مـ

نما ید ،ف قط ب

ن ظام ضمانت ا جرا ا شاره

می کند.
 .3این احساس در خصـوص جـرائ
عل ی

ح قوق ب شر ب

مهـ

وج

شدیدتری و جود

دارد .کنوانســیون ســا

 1699در خصــوص

جنا یت ک شتار د ست

جم عی ،در ماده ه شت

خود ب

اعالم این موضوع بسنده می کند ک

«کلیـ

ـد از
ـی تواننـ
ـد مـ
ـای متعاهـ
طرفهـ

ارگانهای صالح سازمان ملل متحد درخواست
مالحظاتي پيرامون...

353 

کنند ک
ک

را

اعما

مطابق منشور ملل متحد تدابیری
منا سب

برای پی شگیری و م جازات
جمعی ...تشخیص می دهند

کشتاردست

اتخــاذ نماینــد» .ایــن شــیوه انشــاء،
ه مانطور ک

می شود ،ک لی و مبه

مالح ظ

است.
حا  ،ا گر ب
دی گر مر بوط ب

ابزار های بین المل لی
حما یت از ح قوق ب شر در

ن ظام ج هانی مراج ع

ک نی  ،می بی نی

مکانیسمهای نظارتی ک

این ابزارها مقرر

نموده اند ،علی رر

اینک

مرا جع « پیش ق ائی»

57

مرح ل

ک

بع ی از آنها

ه ستند ،هر گز تا

ت جویز تدابیر ا لزام آور ج لو ن می

رو ند .در ا ین نتی ج  ،محکومیت ها مع موالً
بی شتر از زمی ن های دی گر در حد شفاهی
باقی می مانند.
ب نابراین ،آ یا با ید چ نین نتی ج
گرفت ک
علی

برای مجازات جرائمی چون جنایت

بشریت و لطمات مه

یا با ید آن ها را در ح ک

علی

حقوق بشر

«تهد یدات عل ی

صلح» تل قی کرد و بدین من ظور آن ها را
 )pre – juridictionnel( .24منظور مراجعی است ،کـ قبـل از طـرح
مسـلل در دادگـاه صالح ،بـ پـاره ای مسـائل جنبـی و
ریرمـاهوی – نظیـر قابـل طـرح بـودن – در محکمـ اصـلی
رسیدگی می کند (م).
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

و ب

وارد قلمرو فصل هفت

ویژه مواد 36

و  91ســاخت ،و یــا بنــا بــر مــاده 1
آپارتا ید «داد گاه

کنوان سیون را جع ب

کیفری بین المللی» تشکیل داد؟
اگر ب

یاد آوری

و سیع

ب

یک تع هد

ماده  16ن

ک

فردی ح قوق ب شر بل ک

58

نقض

«ت جاوزات م ه

و

بین المل لی ب سیار

ح یاتی برای ت مین ح فظ ن سل ب شر» را در
عملکرد ارگانهای

نظر دارد (تجاوزاتی ک

ســازمان ملــل اجــازه مــی دهــد در حکــ
«تهد یدات عل ی
می

شوی

ک

صلح» تل قی شوند) ،متو ج
از دو راه

تنها راه حل او
ر سد .راه

حل

مورد ب حث،

واقع بینان

نظر می

حل مبت نی

ب

بر ای جاد د یوان

کیفری بین المللی یا تأسیس شعب

کیفری

در د یوان دادگ ستری بین المل لی ـ رؤ یای
دیری ن

یک دک ترین « سخاوتمند» ک

ً
رال با

از حقوق کیفری داخلی منبعث می شود ـ با
ا صل حاکم یت و ساختار فع لی جام ع

بین

المل لی بی شتر از آن نا سازگار ب

ن ظر

 .22اما برای محاکم افراد ،ن دولتها« :اشـخاص مـته
ب ارتکاب اعما مندرج در ماده  2کنوانسـیون حاضـر مـی
توانند بوسیل یک دادگاه کیفری بین المللی ک نسبت ب
آن د ست از دولت های ام اکننده ک صالحیت آن را خواه ند
پذیرفت ،صالح است ،محاکم شوند».
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میر سد ک

در مورد آن بیش از ا ین ب حث

ک نی  .ا ین راه حل ،تن ها منا سب محاک م
افراد است و ن

دولتها.
برمتن من شور

با و جود ا ین ،با تک ی
می توان در خ صوص ن قض م ه
اعمـا

تعهد اساسی ،بـ

و م کرر یک

مقـررات مـاده9

یع نی آ ئین «ا خراج» ف کر کرد ک
ک

آنچ

ف صل ه فت

در فوق راجع ب
گف ت

برخالف

ضمانت اجراهای

ً
شد ،دارای ویژ گی عا مدا

کیفری است .در عین حا  ،ایراد اصولی ک
ب

ا ین تدبیر گرف ت

می شود رو شن ا ست:

با ا خراج یک دو لت (ک شور) ،سازمان م لل
مت حد او را تنب ی

می ک ند ،ا ما با ا ین

کار خود را از امکان متوقف ساختن تکرار
جر می ک

سازمان آن را مح کوم می ک ند،

م حروم می سازد .ب عالوه ،میدا نی
بع ی کوششها ک

ک

جز

زمانی هدفشان پرتغا

یا

اتحاد افریقای جنوبی بود ،اجرای ماده 9
هر گز ب

طور جدی در ن ظر گرف ت

ن شده و

ا ین ا مر دلی لی بر د شواریهای اع ما

آن

است.
بنابراين ،به نتايج موقتی زير می رسيم:
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

 تعر یف جنا یت ،یع نی ن قض یک تع هداسا سی برای « کل جام ع
بدو ا مر ما را ب

بینالمل لی» ،در

تع یین چارچوب اع ما

ضمانت اجرا های آن در خود سازمان م لل
متحد

59

تشویق می کند.

 شورای امن یت تن ها ار گان سازمانقادر ب

م لل مت حد ا ست ک

اجراهای کیفری است ن

ضمانت

اع ما

مجمع عمومی ،زیرا
گ یری دارای

تن ها شورا از طر یق ت صمی

قدرت ات خاذ تدابیر مؤثر کی فری ا ست ک
ب

مبا شر جنا یت تحم یل

می

شود ،م گر

این ک

م جازات تحمی لی ب

را ب

اف شاگری ساده رف تارش ک

تق بیح ع مومی ،جن ب

دو لت جنایت کار
ب

ع لت

ترذی لی دارد ،ت نز

دهی .
 -ب

مو جب م قررات من شور و عمل کرد

بعدی ،متن فصل هفت

و ب

ویژه مـواد 36

و  ،91شورای امنیت را مکلف می سـازد در
ا قدامات خود عل ی

هر ک شور ناقض تع هد

چ

بین

اسا سی

ـ ا گر

المل لی را

ب

آن ن قض ،امن یت

م خاطره نی ندازد

متخلف را در حد «تهدیدی علی
 .26سازمان ملل متحد ب عنوان نهـادی کـ
نهاد دیگر معرف این جامع است.

ـ ع مل

صلح» تلقی
بـیش از هـر
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352 

ک ند .در ا ین صورت ،ا ستفاده از م قررات
ذیربط منشور ،آشکارا در جهت مجازات است
ای فای

و شورای امن یت را ع مالً وادار ب
ـازد کـ
ـی سـ
ـی مـ
ـاه سیاسـ
ـک دادگـ
ـش یـ
نقـ

ً برای قطع وضع مخاطره آمیز برای
ابتدائا
امنیت جمعی اقدام نمی کند بلک
را کی فر
گرفت

می د هد

جرم از او ن شأت

است.

سؤالی ک
ع نوان

تو سط چ ندین ع و کمی سیون

شده و در ا ین مرح ل

می گردد ،ا ین ا ست ک
تحکی

ک

مباشری

ن یز م طرح

آ یا اع طا یا الا قل

نقش مجازاتکننده ،وسیل ای است ک

می توا ند شورای امن یت را از حا لت ف لج
جز ئی

ک

مر بوط ب

سالها ا ست در خ صوص ا قدامات
ح فظ صلح د چار آن ا ست ،خارج

سازد؟ اطال عاتی ک

جاری در مورد

رو ی

ت جاوز می د هد بو ضوح ثا بت می ک ند ک
ــا
ــریح اعمـ
ــائی صـ
شناسـ

ــ
تجاوزگرانـ

ً بــ
اســت نائی اســت و منحصــرا
ـت
ـاص داشـ
اختصـ

کـ

مــواردی

ـا
ـزرگ یـ
ـدرتهای بـ
قـ

متحدان نزدیک آنها در آن دخالتی نداشت
ا ند .با اع طای صالحیت کی فری ب
امنیت ،این داده های سیاسی پای
توان زیر سؤا
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برد .برعکس ،هم

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

شورای
را نمی
چیز این

باور را ایجاد می کند ک
طرح اصطالحی ک

آثار آنها ،با

ترذیلی است ،تشدید خواهد

شد.
ـر «رژی ـ »
ـورت ،اگـ
ـن صـ
ـا ،در ایـ
امـ
م سلولیت کی فری دو لت بنا چار ار گانی را
ک

دچار ضعف شده است مأمور ایفای نقش و
ای ک ند ک

وظی ف

از ن ظر سیا سی در خور

ً ب جا
ع هده دار شدن آن نی ست ،آ یا حقیق تا
است ک

پیشنهاد کنی

تا عمل مسبب آن با
«جنا یت دو لت»

ا صطالح پرطم طراق و لی مبه
مشخص شود؟

آ یا بدین ترت یب با گذ شت ز مان ا ین
خ طر و جود ندارد ک

ب

اب هام م فاهی

مندرج در ماده  16مانند مفهـوم جنایـت،
مسلل

ضمانت اجراهائی را ک

بخوبی معین

ن شده ا ست بی فزائی ؛ م فاهیمی ک
آنها منوط ب
حصو

ا جرای

تحقق شرایط سیاسی ریرقابل

خواهد بود؟
 .9در حقیقت ،خطر دیگری وجـود دارد

ک

ب

دور از این ک

بتوا ند خ طرات ذ کر

شده را از میان بردارد ،ب
ک

نظر می رسد

ً از آن ناشی می گردد.
برعکس ،مستقیما
در مقابل عدم امکان اقدام مناسب در

مورد جنا یت از سوی نهاد های بینالمل لی،
مالحظاتي پيرامون...
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دولتها ب

در

این فکر خواهند افتاد ک

تو صیف خاص ا ین نوع بزه ،م شروعیت تو سل
ضمانت اجرا های یکجان ب

ب

بدون کن تر

هیچ ار گان

خود،

را ک

بین المل لی،

انجام خواهند داد استنتاج کنند .در این
صــورت ،ناچــار بــ
نا سازگار
کــ

شــوی

ایجــاد رویــ

هــائی

با ع بارات و روح من شور

می

از بــدو امــر ســعی بــرتحکی

ممنوعیتهای آن شده است.
ا ین مو ضوع ،ب عد از ات خاذ « ضمانت
اجراهائی» از سوی ایاالت متحده امریکا و
مت حدان رر بی او در م سلل
ویژه در مسلل
مدا ق

ا یران ،و ب

افغانستان ،ارزش بررسی و

را دارد .هر دو م سلل

در قل مرو

صالحیت سازمان م لل مت حد ا ست .در وا قع،
شاید ب توان بدون هیچ ررض سیا سی اث بات
کرد ک

هر دو مسلل

«تهدیدی» علی

صلح

بین المل لی مح سوب می شوند؛ ح تی می توان
گفــت کــ

مــورد دوم

ـ یعنــی مســلل

افغانستان ـ «لطم ای» ب
ا ست .در

هر دو

صلح بینالمللی

مورد از

شورای امن یت

تقا ضای ر سیدگی شده ا ست و همچ نین در هر
ـین
ـاتوان از تعیـ
ـورا نـ
ـن شـ
ـورد ایـ
دو مـ
ضــمانت اجراهــای جمعــی علیــ
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

مباشــران

جرائ می

بود

ک

عنوان جرائمی ک

می

توان آن ها را

ب

عناصر عینی «جرم دولت»

را در خود دارند محسوب کرد.
از ایــن موضــوع یــک رشــت
اجراهای مختلف

ـ

ب

افغانستان تا مسلل
حد دوجانب

ضــمانت

ویژه در مورد مسلل
ایران (ک

ً در
وسیعا

باقی ماند)ـ حاصل می شود ک

ن می توان اهم یت آن ها را ناد یده گر فت.
کل ی

ا ین

ضمانت اجرا ها نخ ست از

سوی

سپس از

سوی

ا یاالت مت حده امری کا

60

و

چ ندین ک شور مت حد او م قرر گرد ید .ا ین
ابت کارات ب

د عوت ارگان های سازمان م لل

مت حد ان جام ن شد :در م سلل

افغان ستان

ـاریخ  19ژانویـ
ـومی در تـ
ـع عمـ
مجمـ
محکوم یت و د عوت ب
ک

1691

مح کومیتی ان شاء کرد

مورد خ طاب هر دوی آن ها دو لت مته

بود و ن

سایر دولتهای ع و.

برعکس ،ه م
میک ند ک

چ یز ا ین باور را ای جاد

دولت های تنب ی کن نده ،صالحیت

خود را در اتخاذ تدابیری ک

خصیص

بارز

 .22ب ویژه با قطع تحویـل مـواد رلـ ای بـ شـوروی،
م حدود کردن روا بط در یائی و هوائی ،م حدود کردن روا بط
دیپلمات یک و ر یره ،ح تی روا بط فرهن گی« ،ک نار گذا شتن
موقتی فرایند تصویب سالت  ،2قطع صدور تکنولـوژی بسـیار
پیشرفت و سرانجام تحری بازیهای المپیک مسکو».
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ترهی بی دار ند ،از دو واقع یت یع نی ضعف
صلح ا ستنتاج

ن هاد و اهم یت تهد ید عل ی

کرده ا ند .بدین سان ،شاهد ظ هور کن تر
ن شده ا قداماتی ه ستی
و ب

ک

نام منافع جامع

از د فاع م سل

خود سران

ای ک

بوده

ناتوانی آن

گرد یده جان شین ن هاد ضعیف

شده است.
بی هیچ ترد یدی ،در ا ین رو ی
یک رشت

نتیج

را دید ک

مالحظات استراتژیکـ سیاسی

حقوق نسبت ب

آنها نقشی فرعی

ایفا میکند .اما از آنجا ک
جنا یت در

ه

با ید

و

ر

اساس مفهوم

حما یت « کل جام ع

بینالمل لی» قرار دارد ،ا ین مف هوم از
ن ظر بینالمل لی بی شتر ن یاز ب
دارد تا ب

قانونی بودن صرف .از ا ین

ج هت ،مف هوم جنا یت در آی نده
(اگر چ
جاری

میتوا ند

از سوی طرف های د عوی در م سائل
تاکنون

نقشی ک

م شروعیت

ب

آن ا شاره ن شده ا ست)

و بیش صریح در موارد مشاب

من ظور توج ی

ا قداماتی ک

مشروعیتشان علیاالصو

ب

در عین حا

منوط ب

دستور یا

ـد.
ـا کنـ
ـت ،ایفـ
ـت اسـ
ـورای امنیـ
ـوت شـ
دعـ
آپارتا ید و ح فظ سلط
زور ،قبل از اینکـ
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ا ستعماری از طر یق
در مـاده  16جنایـت

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

تل قی شود ،مج مع ع مومی در طو
 1691آنهــا را بــ

سالهای

عنــوان اعمــالی کــ

دولت ها را م جاز ب

ن قض ا صو

من شور از

طریق حمایت نظامی از جنبشهای آزادی بخش
ملی می کند ،مورد مالحظ

قرار داده بود.

ا ین خ طر می توا ند و جود دا شت
مف هوم جنا یت مو جب
م شروعیت،

شود

با شد ک

تا طر فداران

خود در مقا بل ا ین ف کر

جنا یت از ن ظر

بین المل لی بی شتر

ک
با

مع یار م شروعیت م شخص گردد تا با مع یار
قانونی

بودن،

مخالفت ورزند.

قد ع ل

کن ند و

با آن

6261

ا گر تع یین چارچوب مداخ ل
مجازات ها آ سان نی ست،

ب

و ماه یت

طر یق او لی،

تع یین آ ئین دادر سي مر بوط ب

آن ها ن یز

دشوار خواهد بود.
ب ـ آيين دادرسی کيفری
 .22علی االصو  ،اک ر مؤلفان در محکومیت هرگونـ توسـل
ب زور ب عنوان نامشروع با ه موافق هستند مگر اینک
شرایط پیش بینی شده در ماده  11منشور سازمان ملل تحقـق
یافت باشد.
 .22یادآوری کنی ک دکترین شوروی و ب ویژه تـونکین،
بخ صوص جدا کردن (ق طع) سرزمینهای آل مان بو سیل شوروی
می
را در قا لب ضمانت ا جرای جنا یات را یش سوم توج ی
کند.
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همانگون

ک

ً وقتی متخصص حقوق
رالبا
است ک

بینالملل با مسائل فنیای مواج

ه نوز برای او تازگی دار ند و نا چار ب
ج ستجوی یک روش تحل یل می شود ،می توانی
از مرا حل گو ناگون آ ئین دادر سی کی فری
چگو ن

داخ لي برای تع یین این ك

در مورد

ارتکاب جرم دولت مسائل اتهام ،تحقیقات،
محاک م

و سپس ا جرای ح ک

محكوم یت م طزح

می شود ،ال هام بگ یری  .با و جود ا ین،
تو ضیحاتی ک

در فوق آ مد ن شان داد ک

چ نین ا قدامی ب

ا ندازه کافی سطحی ا ست

زیــرا ،از ایــن جهــت و از جهــت تعیــین
چیز بستگی ب

مجازاتها ،هم

سیاسی

نظ

یا ح قوقی ،ن هادی یا مراودا تی دارد ک
تنبی

جرم در آن جای خواهد گرفت.

ب نابراین ،من باب م ا  ،برای تج س
ترک یب و مامور یت یک کمی سیون بینالمل لی
تحق یق و تکم یل پرو نده ج نایی،
و قت آن نر سیده ا ست
نظام هاي

ک

و

ک

د ست

بیش ماهرا ن

63

ه نوز

ب

ساخت

زد.

برای

 .62از این جهـت ،کمیسـیون بسـیار عجیبـی کـ از سـوی
دبیر کل سازمان م لل مت حد برای تحقی قات در مورد جنا یات
شاه و شکایات ا یران عل ی ا یاالت مت حده امری کا ت شکیل
شده بود ،دل یل آن ا ست ک چ نین نق شی میتوا ند ب یک
ارگان مشاب مرکب از شخصیتهای مستقل برای آماده ساختن
پرونده مربوط ب جرائ یک دولت محو گردد.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

«رژ ی » جنا یت دو لت ،نخ ست با ید

تن ظی

گ فت آ یا در قل مرو یک ار گان سیا سی ا ست
یا در قلمرو یک ارگان ق ائی؟ اگر چ
ـائی کـ
ـام بح هـ
هنگـ

ب

ـمین
ـارچوب ششـ
در چـ
ا ین

کمی سیون مج مع ع مومی م طرح شد ،ب
م سلل

ب

طور ضمنی ا شاره ر فت ،ا ما می

دانی

ک

کمیسیون حقوق بین الملل هنوز

ب

بررسی آن نپرداخت

است.

در حقی قت ،ا گر مف هوم جنا یت دو لت
ً د یر پا ا ست ،ا ما تف کر و برر سی
ن سبتا
دک ترین در خ صوص رژ ی

آن ه نوز در مرا حل

ابتدائی است .با وجود این ،یک مسلل
ً مبه
مدتها پیش در ع بارات رال با
ن ظر

کرده و آن ،م سلل

ع مومی بینالمل لی»
بــ

یکــی از اشــکا

مرد می»
ب

64

65

خال ص

اقا م

ا ست ک

از
ج لب

«د عوای

ً ف قط
عمو ما

آن یعنــی «دعــوای

می شود .ب نابراین ،ضروری

نظر میرسد ک

مطالع

ویژه ای را ب

آن اختصاص دهی .
 .1از زبان مؤلفان مذکور قبلـی کـ
ام کان تفک یک ا نواع م سلولیت را بر ح سب
مح توای قوا عد ن قض شده مورد تو ج

قرار

61. L'action publique international.
62. Action popularis.
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ً ا ین گف ت
دادها ند ،رال با
منطقی است ک
قابل نسبت ب

ب

عدم رعایت یک تعهد مطلق (
هم ) ،ن

دولتی ک

فقط ب

ً از آن مت رر شده بل ک
م ستقیما
دولتها اجازه می دهد ک
ت مین نظ

ن ظر ما

کل ی

ب

برای «احیاء و

حقوقی» اقدام کنند .با چنین

عباراتی است ک

ب

ویژه بلونچلی نطرات

ـین روت و
ـد .همچنـ
ـی کنـ
ـان مـ
ـود را بیـ
خـ
پی سلی ،در تعق یب ن ظر ژرژ سل
کل ی

ک

اع ما
ب

66

میگوی ند

دولت ها م جاز خواه ند بود تا

بین المل لی نام شروع را ک

کل جامع

است مجازات کنند.

ً ایــن مســلل
متعاقبــا
د عوی ،ب

مر بوط

کــ

ورود در

هن گام ن قض تع هدات ،برای ه م

دولتهــا میســر باشــد در مقابــل دیــوان
دادگ ستری بینالمل لی م طرح
و جود ا ین ،در ه مین
میگردد ک

ً ب
عموما

می شود.

جا اب هامی

آن توج

ن می شود .د یوان در مرح ل

با

ظاهر

کافی مبذو
دوم پرو نده

افری قای ج نوب رر بی ،ام کان افا م

یک

د عوای مرد می در ح قوق بینالم لل را رد
میکند ،اما بر خالف مؤلفان فوقالذکر ب
هیچوجـ

ـط
ـی روابـ
ـتن سیاسـ
ـود را در مـ
خـ
63. G.Scelle.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

بین دو

مستقی

قرار نمیدهد .مسلل

برای د یوان ا ین خوا هد بود ک

مه

مف هوم

«ذی حق بودن» یا «ذین فع بودن» در د عوای
ق ائی را از میان بردارد.
د یوان دادگ ستری
اینک

ب

طور ضمنی ب

بینالمل لی

نتایج مخالف برسد

در خ صوص دا شتن ن فع برای اقا م

د عوی در

 1671و بــ

دادگــاه ،در ســا

برای

مناســبت

پرو نده بار سلونا تراک سیون ،تفک یک بین
«تع هدات دولت ها در مقا بل کل جام ع
المل لی و تع هداتی را ک

بین

در برا بر یک

دو لت دی گر در چارچوب حما یت دیپلمات یک
بوجود می آید» اعالم داشت.
ـا توج ـ
ـب ،بـ
ـدین ترتیـ
بـ
مشترکی ک

نقط ـ

بـ

عبارت از نفع همگان در رعایت
نظ

تع هدات مر بوط ب
باشد ،نتایجی گرفت

ع مومی بینالمل لی

میشود ک

در دونظام

کامالً مت مایز جای می گ یرد :حق ا قدام
تنبی هی م ستقی از یک سو و حق اقا م
د عوای ق ائی از سوی دی گر .این ها هر دو
جنب

است نائی ن یز دارند :یکی نسبت ب

ا صل عدم تو سل ب

زور و دی گری ن سبت ب

ـرای اقامـ
ـی بـ
ـع شخصـ
ـل نفـ
اصـ
دادگاه .اما شایست

است بدانی

ـوی در
دعـ
ک

آیا

مالحظاتي پيرامون...
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یــک دولــت بــ

ارتکــاب جنایــت بوســیل

دولت های دی گر ا جازه مید هد ک
ب

خود د ست

ً ات هام
ا جرای عدالت بزن ند یا صرفا

زنندگان عمومی بشوند؟
در وا قع ،هیچ یک از ا ین دو ام کان
حقوق بین الملل فعلی ادعای

با اصولی ک

مبت نی بودن بر آن ها را دارد ،سازگار
صحبت

نی ست .قبالً از نخ ستین ام کان
میــان آمــد .اگــر بتــوان زمــانی کــ
انتقامجوئی ب

ب

لحاظ ضعفهای سازمان جمعی

حفظ صلح صورت می گیرد ،مشروعیت توسل ب
آنها را ـ خواه مسلحان
مورد ترد ید
می توان نتی ج

باشد خواه ن

قرار داد،

ب

گر فت ک

ـ

طر یق او لی

اع ما

م ستقی

انت قام جم عی از سوی دولت های عدالتگر،
اصــل عــدم توســل بــ

زور در روابــط

بینالمل لی را (مان ند ا صل
صلحجویا ن
میبرد.

حل و ف صل

ً ز یر سؤا
اختال فات) م ستقیما

67

برعکس ،دو مین ام کان (ب سط حق اقا م
دعوی در دادگاه ک
گرد یده ب

ب

ا ین ج هت ک

هم
هم

دولتها اعطا
آن ها دارای

 .64مالحظ می کنی ک ایاالت متحـده امریکـا در جریـان
تجاوز شوروی ب افغانستان از هیچ خسارت مستقی و شخصی
(بجز ضرر ژنوپولیتیکی) شکایتی ندارد.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

ن فع برا بری در رعا یت تع هد ن قض
ً موافق با همین اصو
هستند) ظاهرا
مؤل فان ب سیاری ،ب
نظر ی

است.

و یژه فل یپ ج سوپ در

م خالفش در پرو نده افری قای ج نوب

رربی ،ب
ک

شده

سوابق مشهوری ـ چون سابق

پس از ج نگ ج هانی او

عهدنا م

ای
های

حمایت اقلیتها یا مواد  23تا  29منشـور
سازمان بینالمللی کار را در نظام جهانی
تنظی

و ایجاد میکند ـ اشاره و استناد

کرده ا ند تا بتوان ند ب
حاکی از ظهور مسلل

ک شف گرای شی

68

«قانونی بودن» نائل

آیند .این گرایش حت می و قطعی است ،اما
ک

آئینهای موجود در خصوص

مالحظ

میکنی

اقا م

د عوی ه مواره در چارچوب هن جاری و

نهــادی خــاص ،مــ الً در چــارچوب ســازمان
بینالمللی کار ،کنوانسیون اروپائی حقوق
بشر یا جوامع اروپائی قرار می گیرند و
در سطح ج هانی یا ناظر بر مکانی سمهای
انع طاف پذیر و ناقض کن تر
ن

کن تر

رو شن)،

سیا سی ا ست و

ق ایی ( بدون هیچ ا ثر ح قوقی
یا در

سطح منط ق

ای

نظام های ح قوقی م ستقل ا ست ک
 .62این گرایش بعالوه در تحو
مکتب کالسیک محسوس است.

ناظر

بر

در آن ها

حقوق مسلولیت بین المللی

مالحظاتي پيرامون...

332 

یکجان ب

مراج ع

ب

ً پیش
قا ضی م قدمتا

بی نی شده ا ست .در ن ظام ح قوق بینالم لل
ع مومی ،ا ساس قراردادی بودن مراج ع
مانع بزر گی در

قا ضی

ب

سر راه ا ستقرار

دعــوای عمــومی اســت ،خــواه ایــن دعــوی
«مردمی»

69

باشد خواه نباشد.

 .2حادترین مسلل  ،مسلل
م سلل

ا ست ن

«د عوی» ب

کلم  .این عمل ب
ع لی ر ر

مع نای ق ائی

آن اندازه مه

است ک

کوش شهای هن جاری احت مالی

من ظور تع یین عنا صر مت شکل
جرائ

توصیف جرم

ب

ا نواع مخت لف

از طر یق کنوان سیون ،ا صل قانونی

بودن جرائ

هر گز با ه مان شدتی ک

حقوق داخلی اعما

در

می گردد در حقوق بین

الملل قابل اجرا نخواهد بود .بدین سان،
م سلل

و صف و ع نوان جرم ،آزادی ارز یابی

وح شتناکی

برای مبا شر آن

گذاشت .اگر ب

کلی

باقی خوا هد

دولتها این حق داده

 .66در واقع ،باید یادآوری کنی ک «دعوای مردمی» کـ
می کن ند ،در مع نای ق ائی
مؤل فان مت عددی بر آن تک ی
کل م  ،د عوائی ا ست ک ورود ب آن برای کل ی ا فراد یا
ا شخاص تابع یک ن ظ ح قوقی ،ک هر کدام از آن ها دارای
ن قش داد ستانی می شوند ،می سر ا ست .ب نابراین ،در ح قوق
بــین الملــل مــی تــوان کــامالً تصــور کــرد کــ در درون
چارچوب های ن هادی و هن جاری خاص ،ا ین ن قش از سوی یک
ار گان دارای نمای ندگی برای ح فظ م نافع جم عی اع ما
گردد.
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مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

ب

شود ک

بع ی تعهدات عنوان

جرم علی

«جنا یت» اع طا کن ند ،با ید ب پذیری
دولت ها ا ین حق یکجان ب
دارند ک

مبادرت ب

ا قدامی ک

ک
را

و خود سران

اقدام کیفری کنند؛
خ طرات و ح تی عدم

در باال ب

ام کان آن از ن ظر قانونی ا شاره کردی .
در اینجا یک بار دیگر این ضرورت منطقی
و سیا سی را باز می یابی
ت شخیص جنا یت در و ضعیت
ارگانی ک

ک

ع مل ح قوقی
ب

خاص ،با ید

دارای نمایندگی از سوی جامع

بینالمل لی ا ست و ب
سپرده شود و ن

ب

نام آن ع مل میک ند
ارز یابی خود سران

و

فردی دولتها.
برای
است ک

تأمین خوا ست ای از ا ین

ماده  36منشور ب

صالحیت میدهد ک

نوع

شـورای امنیـت

«وجود تهدید علی

صلح،

وجـــود نقـــض صـــلح یـــا یـــک عمـــل
تجاوزگران  »....را ب
ک ند .ا گر

ه مین

چ

تشخیص خود احراز
ماده

قدرت تع یین

عنوان و قدرت اجرای ضمانت اجراها را ب
ا ین ار گان م حو
ب جا ا ست ب

می سازد ،با ا ین حا ،

طور صریح او لی را از دو می

تفک یک ک نی ،

چرا

ک

ی کی مقد م

الزم

بردی گری ا ست .ه مین اهم یت اسا سی ع مل
مالحظاتي پيرامون...
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جرم ا ست

تع یین ع نوان

ک  ،در مرح ل
چـ

ـن را کـ
ـین ایـ
ـکلی ،تعیـ
ـیدگی شـ
رسـ

می

ار گانی حق تو صیف جرم را دارد م ه
سازد.

با و جود ا ین ،در این جا ن یز رو ی
سازمان ملل متحد موجب سردرگمی است :چ
شورا ک

در مورد رو ی

همی ش

ً یا
لزو ما

دولتهای بزرگ را از مجازات معاف می کند
و یا دستر سی ب
مورد رو ی

آن مم نوع ا ست ،و چ

مج مع ک

ب

هر حا

در

عاری از

امکا نات ضروری ا ست و آن قدر ت حت کن تر
«اک ریت های بدون اراده» قرار دارد ک
ت مینهای الزم برای قدرت

نمی تواند کلی

و ن فوذ یک چ نین ا قدام ح قوقی را ارا ئ
کند.
بی شک ،راه حل دل خواه از ا ین ج هت
ایــن اســت کــ

از راه حــل مــاده 99

کنوان سیون و ین در مورد ح قوق معا هدات
ال هام بگ یری
عل ی

و صالحیت تع یین ع نوان جرم

قوا عد آ مره را

دربــاره آن بــ

برای

صدور ح ک

دیــوان دادگســتری بــین

المل لی اع طا ک نی  .ا ما آ یا می توان
تصور کرد ک
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دولتها در مورد اینک

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

قدرت

و اختیاری با این اهمیت ب
شود با ه

دیوان تفویض

توافق دارند؟

نتيجه
طور

ضرورتهای یک تحلیل فنی دقیق ب

اجت ناب نا پذیری می بای ست کمی سیون ح قوق
بین الم لل را نا چار
ک

مو ضوع نما ید

ب

مطال ع

ا ین

آ یا م سلولیت دو لت،

برح سب مح توای تع هد ن قض شده ،تغی یر می
ک ند یا خ یر؟ ک  ،در وا قع ،ا ین کار را
نیز انجام داده است.
با ا ین کار ،کمی سیون مأمور یت خود
را

با تو ج

ب

بین

چ گونگی م سلولیت

المل لی کال سیک آ راز کرد .با و جود ا ین،
کمی سیون ب

نتی ج

من طق

ای می ر سد ک

صوری آن قابل اعتراض نیست ،اما می توان
ـت کـ
ـورد آن گفـ
در مـ

ـاختاری و
ـار سـ
آثـ

سیاسی آن انقالبی هستند ،یا الاقل ب

طور

گ سترده ای از چارچوب م یق ح قوق کال سیک
مسلولیت طرفینی فراتر می روند.
کمیســـیون ،تحـــت عنـــوان «گســـترش
تدریجی» ،ن می توان ست کار ک ند تدوین و
ای جاد ا ین قوا عد اخال قی ج هانی را
سی ست

م لل مت حد بیش از سی سا

ک

ا ست آن

مالحظاتي پيرامون...
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را بـ

ـرار
قـ

ـورد مالحظـ
ـده دارد ،مـ
عهـ

ند هد .پی شتر ،ق بل از کمی سیون ،د یوان
دادگ ستری بین المل لی در پرو نده ای ک
هیچو ج

در آن ا ین مو ضوع ب

ضروری ن می

ـل
ـل «کـ
ـدات در مقابـ
ـود تعهـ
ـود از وجـ
نمـ
بین المل لی»

جام ع

گر می ا ستقبا

ب

کرده است.
تأک ید براین مو ضوع ک

م عذلک ،الز م

عدم رعا یت ا ین تع هدات ،جنا یت ب
می آید این است ک
المل لی ب
یافتـ

فرض کنی

ح ساب

جامع

بین

ا ندازه ای واق عی و سازمان
ـد بـ
ـی توانـ
مـ

ـت کـ
اسـ

ـاد
ایجـ

مکانی سمهای جم عی م جازات م بادرت ک ند؛
مکانی سمهائی ک
چ نان ب

هم

اف تاده با شد

م شروعیت آن ها از سوی

ر سمیت شناخت
ک

شده و جا

ضمانت اجرا هائی

تحمیل خواهند کرد ،مورد قبو

ک

واقع شده

و اجرا گردد.
ا ما ت مام م شکلی ک
ح قوق

ابت کار کمی سیون

بین الم لل ای جاد

ت عادلی خال ص

می شود ک

کرده در

عدم

م یان قا عده و

نهاد موجود است.
ت حو

قا عده ،بی شک ،من جر ب

ساختن انواع اعما
344



م اعف

نامشروع می شود ،اما

مجلة حقوقي  /شمارة

سيزدهم

نار سائیهای ن هاد ب

احت ما

مانع از ا ستقرار رژ ی

قوی مدتها

«م سلولیت کی فری»

خواهد شد.
در و ضع فع لی ،نتی ج
ب

و یژه ا ین ا ست ک

پی شروی قا عده

نار سائیهای عدالت

قراردادی را گوشزد و عدم توانائی ارگان
اجرا ئی ج هانی نو پا را خاطر ن شان سازد.
ا ین

ناتوانی نا شی از

اسا سنام

ا ین ار گان ب

کرده و نیز ب

قدرتی ا ست

ک

قوی تر ها اع طا

لحاظ آن است ک

اختالفات

سیاسی میان جمع کشورها موجب فلج آن شده
است.
ً ارزش ارگــان تــدوین
شــاید دقیقــا
قوانین حقوقی ملل متحد در آنجا است ک
از ایــن طریــق خواســتار آن شــده کــ
ساختارها در حد قوا عدی ک

خود م سلو

ـاء
ـتند ارتقـ
ـا هسـ
ـترش آنهـ
ـبرد و گسـ
پیشـ
یابند.
ـوت «جامع ـ
ـدامی ،دعـ
ـین اقـ
ـا چنـ
امـ
بینالمل لی»
چ ندان ه

ب

ان جام کوش شی ا ست

آ سان نی ست ،ز یرا م سلل

جبران خسارت نیست بلک

ک
ف قط

صحبت از مراقبت،

محکوم ساختن و مجازات کردن نیز در میان
است.
مالحظاتي پيرامون...

342 

باری ،کل ی
پیش خود ب
ـی
زوسـ

کـ

دولت ها ا مروز بی شک،

سخنان حکیمان ای میاندیشند
70

بـ

ـازوف
ـرادران کارامـ
بـ

71

اندرز میداده است:
«ب

یاد ب یاور ک

تو قا ضی هیچکس ن می توانی

بود ،ز یرا ق بل از محاک م

با ید بتوا ند ک
مته

یک جنایت کار ،قا ضی

خود ن یز ب

ا ندازه

جنایتکار است و شاید بیش از هم

مقصر جنایت خویش باشد».

67. Zosime.
68. Karamazov.
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