دادگاه نظامي نورمبرگ


پس از چهل سال
دكتر رضا فيوضي
 .3مقدمه

1ـ تشـيلل دادگـاه نظـامي نـورمبرگ
براي ر سلدگي

به اع مال

سران ن ظامي و

غلرن ظامي آل مان پس از ج نگ دوم ج هاني و
شيســآ آن وشــورو بــدون ترد ــد

يــي از

مهم تر ن حوادث تار خ ا سآ .در مورد ا ن
دادگــاه و تــ آلر آن در تحــول حقــو
بلنالم لل ع مومي و همچ نلن در انت قاد و
ادي

ا تجل لل از آنو و تب و م قاالت ز

ً در آ نده نلز تحقلق و
نوشته شده و قطعا
بحث در اطراف آن ادامه خواهد داشآ.
در داد گاه ا صلي نورمبرگو بازجو ي و
دادرسي از بلسآ و دو نفر از سران مهم و
شش سازمان اداري و ن ظامي آل مان صورت
گرفآ .تعقلق و مجازات ده نفر از متهمان
به ع لآ فوت و

ا و ضع مزا جي نامنا سب

ً ان جام گرد د و دادر سي
آن ها متناو با

ك

 .مقالة تحقلقي حاضر از وتب و مقاالت متعددو از جمله
رسالة للسانس نو سنده و همچنلن دا رهالمعارف حقو
بلنالملل و نلز مقالة قاضي جيسن ) (jacksorوه مشخصات آن در
صفحات آتي آمده گرفته شده اسآ.
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ً صورت
ع ني مارتلن بور مانو غلا با

ن فرو
گرفآ.

نتل جة

وار و رأي دادگاه هاي ن ظامي

نورم بورگو ا عم از داد گاه ا صلي و فر عيو
به ا ن شرح بود :سي و شس ن فر محيوم به
مرگ و بل سآ سه ن فر از جرائم انت سابي
تبر ئه شدند 1.همچ نلن ا ن داد گاه سي و
سه ن فر را به حبس ا بد و عدهاي را به
بل سآ و پنج سال ز ندان مح يوم ورد ند وه
ومتر ن محيوملآ

ك سال زندان بود .بعضي

از آراي محيوم لآ به مرگو سال ب عد ا جرا
گرد د.
از و ساني
ز ندانهاي

وه در داد گاه ا صلي

طوالني مح يوم

شدندو

تا ا

به
ن

اوا خر ف قط رودو لف هس در ز ندان ا شپاندو
ً فــوت وــرد .د گــر
زنــده بــود و اخلــرا
ز ندانلان

ا دوران ز ندان خود را ت مام

ورد ند و

ا سالهاي ق بل فوت شدهاند و

گروهد گري ن لز بهع لآ رف تار خوب آزاد
شــدندو ولــي در نظــارت مقامــات نظــامي
وشورهاي چهارگانة متفق باقي هستند.

1. L'edition francaise du jugement rendu par le tribunal militaire de Nuremberg (Imprimerie des
joutnaux officiels), Paris, 1946.
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مجلة حقوقي  /شمارة نهم

در تار خ هشتم ماه مه  1591چهار نفر
از افرادي وه در زندان لندزبرگ 2زنداني
بود ند آزاد

فدرال

شدند .دو لآ آل مان

تاونون در مقابل درخواسآ احزاب سلاسي و
مردم براي صدور عفو عموميو مخالفآ ورده
و بهجاي آن مبادرت به تشيلل وملسلونهاي
م ختلط ع فو ن موده ا سآ و با تو صلة ا ن
ومل سلونها ا فرادي از ز ندان آزاد و

ا

از آزادي مشروط استفاده وردهاند.
اونون وه بـلش از  04سـال از تشـيلل
ا ن دادگاه ميگـررد ( 1519چهلمـلن سـال
ت شيلل داد گاه بوده ا سآ) و با تو جه به
اهم لآ و

ت آلر آن در ح قو

بلنالم للو

مروري به ا ن واقعة تار خيو مفلد بهنظر
ميرسد .قبل از ورود به اصل موضوعو توجه
به مالحظات ز ر ضروري اسآ:
2ـ ا نيه چـه وسـاني مرتيـب جـرائم
جن گي شدندو خود ب حث مف صلي را ميطل بدو
و لي ه ملن ا ندازه م ترور مي شو م وه ا گر
گفتــه شــود آلمانلهــا مرتيــب جــرائم و
جنا ات جن گي و بلنالمل لي شدندو م سئله
بهدر ستي م طرح ن شده ا سآ .در ا ن مورد
با د بلن م لآ آل مان و ار تش تار خي او
2. Landsberg.

دادگاه نظامي نورمبرگ...

311 

از

گانهاي ارتشي وه

ك طرف و ناز ها و

ـيلل و
ـبنازي تشـ
ـراد متعصـ
ً از افـ
ـرا
منحصـ
تو سط اف سران ترب لآ شده با ا دئولوژي
ناز سم فرما ندهي مي شدند از طرف د گرو
قائل به تفيلك شد .ارتش غلرنازي آلمانو
با رعا آ قواعد و قراردادهاي بلنالمللي
ناظر به ج نگو جنگلد ند و ب سلار ات فا
اف تاد وه اف سران واردان و ال ق در ه مة
رده ها به ع لآ عدما جراي د ستورات م خالف
قواعــد بلنالمللــي جنــگ وــه از طــرف
فرما ندهي ول صادر مي شدو از وار برو نار
و

ا تسللم دادگاههاي نظامي شدند .براي

ا ن مو ضوع مي توان در طول ج نگ مثال هاي
ز ادي ارا ئه ورد .در داد گاه نورمبرگ
ن لز ه ملن مط لب ت
اع مال
ات فا

خالف
اف تاد

لد گرد

قانون و ح قو
وه

د .الب ته
ز

ادي ن لز

شيي در آن ها نل سآ و

مرتي بان آن ها ن لز

به

حبس

ا ا عدام

محيوم شدند.
3ـ در مورد آنچه مربوط به وشـورهاي
فاتح و

ا متفقلن ميشودو با د گفآ آنها

هــم چنــدان فرشــتهوش از جنــگ بلــرون
ـامي و
ـاني نظـ
ـر روزي با گـ
ـد .اگـ
نلامدنـ
محرما نة آن ها به روي مور خان باز شودو
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مجلة حقوقي  /شمارة نهم

د ده خواهد شد وه فهرسآ اعمال خالف حقو
آن ها در ج نگ ن لز

طوالني و بل ند ا سآ.

بع ضي از ا ن و قا ع ت سفآور آن قدر بزرگ
و مشهور بودند وه اميان مخفي وردن آنها
وجود نداشآ و همة جهانلان از آنها مطلع
شدند و در مورد آن ها وتاب ها و م قاالت
ز ادي نو شته شد؛ و لي حوادث و اتفا قات
ز

اد د

گري ن لز در ن قض قوا عد جن گي

بوقوع پلوسآ وه وسي از آنها آگاه نشد.
در ا ن زمل نه به ذ ور

ك م ثال قنا عآ

ميشود :حمله به ا ـران در شـهر ور 1324
در مف هوم رأي داد گاه نورمبرگ
خالف حقو

ك ع مل

بلنالملل بود.

0ـ در مورد ماهلآ دادگـاه نـورمبرگ
در زمل نههاي ح قوقي و غلرح قوقي بحث هاي
ز ادي شده اسآ .مسئلة اصلي ا ن اسآ وه
آ ا تشيلل ا ن دادگاهها از طرف وشورهاي
فاتح براي محاو مة سران

ك و شور شي سآ

خورده منط بق با ا صول ان صاف و عدالآ و
مواز ن حقوقي بوده
داد گاه را

ا خلر؟ چرا وه ا ن

ك سازمان بلن المل لي و

ا

و شورهاي بي طرف ت شيلل نداد ند؟ در مورد
سؤال آ خرو پا سخ متف قلن ا

ن

بود

وه

قرارداد  1509لندنو وه بـه نـام منشـور
دادگاه نظامي نورمبرگ...
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داد گاه نورمبرگ م عروف ا سآو

ك قرارداد

بلنالمل لي بود وه ه مة و شورهاو ا عم از
بل طرف و

به آن

ا مت فقو ميتوان ستند

ملحق شوند و تا آغاز دادگاه نلز نوزده
وشور منشور لندن را امضاء وردند.
9ـ به هرحـالو تحقلـق بـراي

3

ـافتن

پاسخهاي مناسب به ا ن سؤاالتو بحث را به
مقوالت فلسفي و اخالقي و نظر ة حق با قوي
ا سآ ميو شاند

وه پا

اننا پر ر

بوده و

نتل جهاي هم بر آن ها متر تب نل سآو بل يه
ً با د ا ن نيته را به خاطر داشآ
ترجلحا
وه داد گاه

نورمبرگ

با ه مة نق صها و

ا رادا تي وه مي توان براي آن شمرد در
ت حول و تو سعة ح قو

بلنالم لل جزا ئيو وه

ً ضــمانآ اجــرا را بســلار مشــيل
ماهلتــا
مي پر ردو

ت آلر

شگرفي ن مود .داد گاه

نورمبرگو رو ة ق ضا ي رو شني در ضمانآ
اجراي حقو

جنگ بود و به جامعة انساني.

او نون و در آ ندهو و شوري وه م بادرت به
جنگ تهاجمي ميوند با د بداند احتماالً چه
سرنوشــتي در انتظــار او اســآ .البتــه
 .1ونــانو دانمــاروو وگســالويو هلنــدو چيوســلواويو
لهســـتانو بل ،ـــكو اتلـــوپيو اســـتراللاو هنـــدورا و
لووزامبوروو هائلتيو نلوز لندو هلندو و نزوئالو اروگوئه
و پاراگوئه.

311



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

بهطور يه گفته شد دادگاه نقصهاي ز ادي
هم دا شآ

به

وه

هر

حال

خود را

جاي

دار ند .مثالً انت خاب قا عدة «ا مر مافو
را فع م سئوللآ نل سآ ».در من شور ل ندن نه
ح قوقي

بود و

نه اخال في ...و لي

د گري ن بود .م گر ح قو

چارة

همل شه با ا خالف

الفآ و سازگاري دارد؟
پروفسور دونود ـو دووابـر 4حقوقـدان
م شهور و قا ضي فران سوي داد گاهو در مورد
ا ن نار سائلها ميگ فآ« :به تر ا سآ عدالآ
را بطور ناقص اجرا ونلم تا ا نيه آن را
اصالً اجرا نينلم».
حقوق جنگ و سابقة دادگاه نورمبرگ
3ـ حقوق جنگ

ج نگ گر چه

ك پد دة م خرب ح قو

ا سآو

ولي خود تابع نظم خاص و مجموعة قواعد و
قراردادها ي اسآ وه از چند سال پلش به
مرور از

طرف دولت هاو برا سا

عرف هاي

قد مي تدو ن و قبول شده اسآ.
مهمتر ن ا ن اسناد حقوقي عبارت اسآ
از :اعالم لة پار س را جع به بلطر في در
4. DONNEDIEU DE VABRES: Cours de doctorat, Paris, 1946-1947.
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جنگ در ا يو اعالملة  1181سـن پترزبـورگ
در مورد گلولهها ي وه به وار بردن آنها
مجــاز نلســآو اعالملــة  1180برووســل و
ـرارداد) و 1548
ـه قـ
ـاي ( 1155سـ
قراردادهـ
( 10قرارداد) الهه وـه ميتـوان آنهـا را
تــدو ني وامــل از حقــو

جنــگ دانســآ و

قرارداد  1522واشنگتن راجع به اسـتفاده
از ز ردر ــا ي .در بــلن اســناد حقــوقي
مروورو قرارداد چهارم  1548الهـه بسـلار
وا جد اهم لآ ا سآو ز

ً
را مجمو عة ن سبتا

واملي از قواعد جنگي اسآ  .مثالً گرچه در
ا ــن قــرارداد در مــورد ســالحها ي وــه
ا ستعمال آن ها در ج نگ مم نوع ميبا شدو
ذ وري از ب مب ات مي و

ا ه لدورژني ن شده

ا سآو معذ لك ا ستعمال ا ن نوع بمب ها با
مدلول مادة  0آن مغـا رت دارد .مجموعـة
ا ن ا سناد ح قوقي ب عد از ج نگ دوم ج هاني
بــا چهــار قــرارداد  1505ژنــو و نلــز
قرارداد بلنالمللي  1501در مورد سرووبي
جنا آ ن،ادوشـي

5

و قـرارداد  28نـوامبر

 :Génocide .1از التلن و به معناي ن،ادوشي ...وشتار و
مرهبيو
ن،اديو
دال ل
به
خاص
ن،اد
ك
انهدام
ا دئولوژ ييو رنگ پوسآ و غلره .ژنوسلد در سال 1581
موضوع ك قرارداد بلنالمللي قرار گرفآ وه ا ران نلز
عضو آن اسآ.
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مجلة حقوقي  /شمارة نهم

 1581در مــورد عــدم شــمول مــرور زمــان
دربــارة جنا ــات جنگــي و جنا ــات ضــد
ان ساني 6ه مان پل يرة

مدون ح قو

ج نگ

بهشمار ميرود.
عالوه بر ا نو قرارداد  1590الهه راجع
ـگو
ـان جنـ
ـار تـار خي در زمـ
ـا آآـ
ـه حفـ
بـ
قـــرارداد  1583مســـيو در مـــورد منـــع
ـاو
ـر در ـ
ـا و ز ـ
ـي در فضـ
ـات اتمـ
آزما شـ
قرارداد  1581در مورد منع گسترش سالحهاي
هستهايو قرارداد  18فور ه  1581در مـورد
م نع ا ستقرار سالحهاي ه ستهاي در در ا و
وف در او قـرارداده  1582در مـورد منـع
سالحهاي ملير بي و شلملا يو قرارداد هاي
يم و دوم « سالآ»

7

بلن شوروي و امر يا

راجع به محدود آ سالحهاي اتمي استرات ،ك
و و سا ل پر تاب و

ا ح مل آن ها ( سالهاي

1581ـــ )1585و و ســرانجام قراردادهــاي
احت مالي آ نده مر بوط به حرف مو شيهاي
متوسط و ووتاهبرد در اروپا نلز از جمله
ـو
ـدون حقـ
ـة مـ
ـر مجموعـ
ـر د گـ
عناصـ
ميباشد.

ـگ
جنـ

8

6. Imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et crimes de Guerre.
)7. Strategical Arms Limitation Talks (S.A.L.T.
جنگ رو .به دوتر محمدرضا ضلا ي
 .1در زملنة حقو
بلگدلي« :حقو جنگ»و مجله حقوقيو شمارة 8و ص .81-09

دادگاه نظامي نورمبرگ...
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بــه ا ــن فهرســآ قراردادهــا با ــد
قراردادهاي د گري را اضافه ورد وه هنوز
اعتبار اجرا ي نلافتهاند.
1ـ سابقة دادگاه نورمبرگ

ـاه
ـابقة دادگـ
ـه سـ
ـل از ا ني ـه بـ
قبـ
نورمبرگ ب پرداز مو
ضروري ا سآ

ادآوري ا ن مط لب

وه ب عد از پا

ان ج نگ اول

جهــانيو در مــواد221و  228و 234قــرراداد
ور ساي پلشبل ني شده بود ا فرادي وه در
ار تش آل مان مرت يب جرائم جن گي شدهاند
با ــد بــه دولتهــاي متحــد (فرانســه و
انگ للس) تحو ل گرد ند تا در

ك داد گاه

نظامي محاومه شوند .مادة  228مربوط بـه
شخص و له لم دوم امپرا تور آل مان بود وه
به هل ند پناه نده شده بود .بهموجب ا ن
مادهو امپرا تور و له لم با د به دل لل
جر حهدار وردن مواز ن اخال قي بلنالمل لي
و عدمرعا آ اصل اعتبار قراردادها در

ك

«داد گاه و ،ه» 9محاو مه شود .دو لآ هل ند
در مقا بل ف شارهاي متف قلن براي ا سترداد
و له لم دوم مقاو مآ ن مود .از ن ظر دو لآ
هلند استرداد مجرمان بنابر قواعد عمومي
9. Ad hoc.
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مجلة حقوقي  /شمارة نهم

ح قو

ا ستردادو در مقا بل

جرائم م شخص

وم علن و مروور در قرارداد ا سترداد ا سآ
و در قرارداد ها ي وه هل ند ام ضاء ورده
ا سآ جر مي

به ع نوان جر

حهدار

قوا عد اخال قي بلنالمل لي و جود

وردن

10

ندارد؛

ب نابر ا ن ا ن دو لآ از اجا بآ درخوا سآ
متفقلن معرور اسآ...
به موازات ا ن اقدامو دولتهاي متفق
براسا

مواد  221و  234قرارداد ورساي از

آلمان خواستند وه  544نفر از وساني وـه
متهم به ارتياب جنا ات جنگي بودند براي
دادرسي به آنها تحو ل شوند .دولآ آلمان
اجــراي تقاضــاي متفقــلن را بــه تــ خلر
ـول
ـاتح قبـ
ـاي فـ
ـآ دولتهـ
ـداخآ و عاقبـ
انـ
وردند وه فقط گروه ووچيي از ا ن متهمان
ــهر
ــاني در شـ
ــاه آلمـ
ــل دادگـ
در مقابـ
ال پز گ 11محاومه شوند؛ ولـي بلشـتر ا ـن
ـه
ـري بـ
ـد نفـ
ـا چنـ
ـه و تنهـ
ـان تبرئـ
متهمـ
زندانهاي بسلار ووتاه محيوم شدند و ا ن
ا مر مو جب انت قادات ز ادي در و شورهاي
فاتح جنگ گرد د.

.33

…10. Offense supprême contre la morale internationale
در مورد دادگاه ال پز گ رو .به:
The Leipzig Trails, Londre, 1921.
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1ـ جنگ دوم جهاني

در ج نگ دوم ج هاني با تو جه به ا ن
ـور
ـه وشـ
ـدگان نـ
ـامطلوبو نما نـ
ـة نـ
تجربـ
پناهنده به لندنو طي اعالملة مشتروي به
ـور
ـز مـ
ـنآ جلمـ
ـة سـ
ـام اعالملـ
نـ

ـلزدهم
سـ

ژانو ة  1502اعالم داشـتند وـه تنبلـه و
مجازات جنا تياران جنگيو

يي از هدفهاي

اصلي ادامة جنگ اسآ.
1ـ اعالمية مسكو

در اوتبر  1503هفـده وشـوري وـه بـا
آل مان در ج نگ بود ند ومل سلون م شتروي به
نام «وملسلون جنا ات جنگي» تشيلل دادند
و در تعقلــب ا ــن اقــدام در تــار خ 34
اوتبر  1503در ونفـرانس مسـيوو روزولـآ
اعالم داشتند وه آن دسته از افسران و
سربازان و

ا

ا اعضاي حزب نازي وه در قتل

و ان هدام و غارت مردم و شورهاي ا شغالي
شروآ دا شتهاند ب عد از خات مة ج نگ

به

و شورهاي م حل ارت ياب جرم تحو ل خواه ند
شد تا م جازات شوند و در مورد آن گروه
از سران آل مان وه جرم هاي ارت يابي آ نان
م حدودة جغراف لا ي خا صي ندارد داد گاهي
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وه با تصملم وشورهاي متفق تشيلل خواهد
شد آنها را محاومه و مجازات خواهد ورد.
در بلانلة مسيو نحوة تشيلل

دادگاه

و صالحلآ آن و جرائم ا ستنادي م علن ن بود
و حل م سئله به آ نده مو وول گرد د .در
ن ز مان

بلن متف قلن جر ان هاي ف يري

ا

مختل في در

مورد مته مان و جود دا شآ و

بع ضي عق لده دا شتند ا ن ا فراد به م حض
د ستگلري با د ط بق مواز ن ح قوقي در

ك

داد گاه بلنالمل لي وه وار آن در م عرض
ق ضاوت اف يار ع مومي ج هان

قرار خوا هد

گر فآو محاو مه شده و به م جازات اع مال
خالف خود برسند؛ به عالوه فا دة مهم د گر
ا ن دادگاه آن اسآ وه

ك سابقه و رو ة

قضا ي در مورد جنا ات جنگي بوجود خواهد
آ مد .به هر حالو در م سيو قرار بر ا ن
شد وه مو ضوع مورد مطال عة چ هار دو لآ
باشد.
1ـ تذكارية يالتا

12

در سال  1509جنگ در شرف پا ان بـودو
ولي هنوز راجع به دادگاه آ نده و ا نيه
 .31در مورد سوابق اعالمله مسيوو تروار ة
رو .به:

التا و غلره

M. MERLE: Le proces de Nuremberg et chatiment des criminels de Guerre, Paris, Pedone, 1949.
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ا خ لرو تصملم

اصوالً با د داد گاهي باشد
روشني گرفته نشده بود .حتي در ا ن زمان
چرچلل و سلمون وز ر دادگستري انگللس بر
ا ن عق لده بود ند وه مجر مان چن گي با د
بالفا صله ب عد از د ستگلري ا عدام شوند.
وم وم ا ن نظر ة در امر يا بلن م شاوران
روزو لآ هم زمل نه پ لدا ورد .تن ها وز ر
د فاع امر يا استلمن سن

13

به شدت از طرح

ت شيلل داد گاه ن ظام بلنالمل لي طر فداري
مي ورد و بههملن دللل طرحي را وه بعدها
نام «تروار ة

به

ال تا» نام لده شدو

ته له ن مود و قرار شد روزو لآ آن را در
ال تا م طرح سازد .در ا ن طرح

ون فرانس

گفتــه شــده بــود وــه «محيوملــآ ا ــن
جنا تيــاران بعــد از محاومــه ...مــورد
ت

لد مردم ج هان خوا هد بود و در آ نده

ن لز

تار خ آن را مح ترم خوا هد

ً ا نيه تشيلل
مضافا

شمرد.

ك دادگاه بلنالمللي

سبب خواهد شد تا براي آ ندگان سند مهمي
از جنا ات نازي و جنا ت ياران آن باقي
بماند».

14

13. Stimson.
14. United States Departement of State, Pub. No. 3080 at 6 1949 (I.C.M.T.).
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در تار خ دوم مـه  1509تـرومن رئـلس
جم هور امر ياو قا ضي جي سن قا ضي داد گاه
عالي فدرال را به سمآ داد ستان امر يا
در داد گاه آ

نده من صوب

ورد و

به او

م مور آ داد تا پس از مراوره با د گر
وشــورهاي متفــق در مــورد نحــوة تشــيلل
داد گاه ت صملم گرف ته شود .قا ضي جي سن در
تار خ ششم ژوئن  1509پلشنهادات خـود در
زملنة تشيلل دادگاه آ نده و نحوة وار و
جرائمــي وــه مــورد اســتناد هل تهــاي
دادستاني قرار خواهد گرفآ و د گر مسا ل
ف ني و ح قوقي آن را طي گزار شي به ر ئلس
جمهور تسللم نمود.
1ـ كنفرانس لندن ـ

15

منشور لندن

در هشتم اوت 1509از نما ندگان مختار
چ هار و شور بزرگ در ج نگ بهمن ظور ته له
ـاران
ـازات جنا تيـ
ـدمات دادرسـي و مجـ
مقـ
سران و شورهاي م حور (آل مان و ا تال لا)
تشيلل و گزارش قاضي جيسن به ترومن رئلس
جمهــور امر يــا مطــرح گرد ــد .در ا ــن
ونفــرانس اخــتالف نظرهــاي شــد دي بــلن
نما ندگان شروآ وننده وه هر ودام مظهر
15. Dept. State Bull, Vol. 12 (1945), P. 1071.
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و م عرف

ك سل ستم ح قوقي

خاص بود ند و

ا ستنباطهاي گو ناگوني از ا صول و م فاهلم
و آئلن دادرسي جزائي داشتندو بروز

حقو

ورد .عالوه بر ا ن انگلزههاي احساساتي و
سلا سي نا شي از

صدمات و رنج هاي دوران

جنگ وه در مورد هر

ك از وشورهاي متفق

شدت و ضعف داشآو ا ن اختالفات را عملقتر
مي وردو تا جا ي وه احت مال مير فآ وار
ونفرانس به جا ي نرسد؛ ولي به هر حالو
ـاني آن روز و
ـآ زمـ
ـه موقعلـ
ـه بـ
ـا توجـ
بـ
خاتمة جنگ و ا ن الزام وه با د در مورد
دادگــاه تصــملم روشــني گرفتــه شــودو
ـان
ـرمش نشـ
ـود نـ
ـرات خـ
ـدگان در نظـ
نما نـ
داد ندو به ن حوي وه توان ستند اختال فات
اسا سي را و نار گرار ند و با هم ال فآ و
سازش ونند.
در ون فرانس ل ندن شهر نورمبرگ وا قع
در منط قة

شمالي آل مان

به ع نوان م حل

ت شيلل داد گاه تع للن گرد د و در زمل نة
ترتل بات ت شيلل آن و ن حوة وار و ت عداد
هل تهاي دادستاني و قضات و آئلن دادرسي
ت صملمات مقت ضي گرف ته شد .قوا عد م قرره
ً به ت صو ب نوزده
در ون فرانس ل ندنو ب عدا
وشور د گر رسلد .همچنلن قرار شد دادگاه
311
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آ نده مر وب از چ هار قا ضي با شد وه هر
وشــور بــزرگ متفــق

ــك نفــر حقوقــدان

عاللرتبه را به ا ن منظور معرفي نما د.
به عالوه م قرر گرد د هر و شور در داد گاه
ً
ك هل ت دادستاني داشته باشد وه مشتروا
ـرد و
ـد وـ
ـل خواهنـ
ـاه عمـ
ـل دادگـ
در مقابـ
همچنــلن ونفــرانس مــروورو لــرد الورنــس
انگلل سي را به سمآ ر ا سآ داد گاه معر في
نمود.

16

در من شور ل ندن ت صر ح شده بود وه
ً وظل فة محاو مه و
داد گاه نورمبرگ منح صرا
م جازات سران و شورهاي م حور در ارو پاو
عني آلمان و ا تاللاو را به عهده خواهد
ً داد گاهي م عادل آن در خاور
دا شآ .ب عدا
دور براي محاو مة مته مان و جنا ت ياران
جن گي ژا پن به نام داد گاه ن ظامي توو لو
در سال  1508تشيلل گرد د و

ازده وشـور

در آن عضو آ داشتند.
1ـ مسايل حقوقي بنيادي دادگاه نورمبرگ

درون فرانس ل ندن گر شته از حل م سا ل
اداريو سازماني و نلازم ند هاي داد گاهو
 .31اسامي قضات و هل تهاي دادستاني در ضملمة شمارة
آمده اسآ.
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بود ن سبآ

الزم

به

ك سل سله از م سا ل

بنلادي حقوقي نلز وه بر اسا

آنها با د

صورت گ لرد توا فق

ن

محاو مات

شود .ا

مسا ل به شرح ز ر بودند:
3ـ وظيفة دادگاه چه خواهد بود؟

م سئلة مه مي

وه در ون فرانس ل ندن

م طرح شد ا ن بود وه آ ا وظل فة داد گاه
تع للن م جازات براي و ساني ا سآ وه قبالً
ا ا ن يه
فرض بر مجرم لآ آ نان شدهو
وظل فة آن ان جام دادر سي با رعا آ ول لة
مواز ن ح قوقي و آ ئلن دادر سي مع مول در
و شورهاي مت مدن ا سآ؟

17

شورو ها و

تا

ـد
ـلها معتقـ
ـو ها و انگللسـ
ـدودي فرانسـ
حـ
بود ند حدود و دام نة اع مال جنا تيارا نة
ا ن مته مان آن قدر و سلع ا سآ وه ان جام
دادرسي و اآبات جرم آنها اتالف وقآ اسآو
ً در ون فرانس
به عالوه ا ن مو ضوع تلو حا
م سيو و

ال تا حل شده ا سآ؛ ب نابر ا ن

محاو مة

د

ضرورتي

ندارد و داد گاه با

ً تع للن م جازات نما د .چ نلن ن ظري
منح صرا
ً من جر به ا ن مي شد وه داد گاه حق
طب عا
.31

براي مالحظة ادعا نامه رو .به:

;Articles et documents du Ministeres Franciase de l'information Nouvelle, serie No. 349, 1954
War Criminal, N. Prit, Londres, 1945.
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صدور ح يم برا ئآ و

ا ز ندانهاي وو تاه

مدت را ندارد و مته مان ن لز از حق د فاع
وا مل و اقا مة دل لل و احت ماالً تقا ضاي
احضار شاهد محرومند.
در قبال چنلن نظريو نما ندة امر يا
گ فآ« :در ا االت مت حده ح تي ر ئلس جم هور
حق

ندارد و سي را ز نداني و

ا مح يوم

ً با د
ا عالم و ند .چ نلن ت صملماتي منح صرا
از طرف

ك داد گاه ذ صالحلآ ات خاذ شود.

ب نابرا ن از ن ظر ا االت مت حده هلچ را هي
نل سآ

جز ا ن يه داد گاه ن ظامي آ

دادر سي مته مان را برا سا

ندهو

ضوابط ح قوقي

ان جام د هد و ن سبآ به م جرم بودن و

ا

نبودن آنها تصملم گلرد .به عالوه ا ن روش
ـار
ـر افيـ
ـز از نظـ
ـان را نلـ
ـه مجرمـ
تنبلـ
عمومي جانلان بهتر توجه ميوند ».با ا ن
ا ستداللو نما ندة شوروي ن لز از ن ظر خود
عدول ورد.

18

1ـ صالحيت دادگاه

به مو جب من شور ل ندنو براي داد گاهي
وه با د تشيلل شودو دو نوع صالحلآ منظور
گرد د:
18. The International Lawyer, 1986, p. 872.
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الف ـ صالحيت شخصي:19

برا سا

ا

ن

صالحلآ

به داد گاه

داده شد افراد عاللرتبه و درجة

حق

ك دولآ

آلمان و حزب ناسلونال سلوسلاللسآ را وه
مقامــات مهمــي در سلســتم را ــش ســوم
داشــتهاند و عمللــات خــالف حقــو

آنــان

محــدودة جغرافلــا ي خاصــي نــدارد و در
نتل جه نمي توان آن ها را به دو لآ د گري
تحو ــل دادو محاومــه و محيــوم نما ــد.
ً  20نفر تعللن شد
تعداد ا ن افراد موقتا
و تا ز مان ت شيلل داد گاه در ا ن فهر سآ
تغللراتي حاصل نشد.

.11

20

19. Ratione personae.
براي نام و سمتهاي ا ن افراد رو .به ضملمة شمارة

.2
توضلح :قبل از ا نيه ا ن متهمان مشخص شوندو آدولف
هلتلر پس از تنظلم دو وصلتنامة سلاسي و خصوصيو روز 31
ماه مه  1509و قبل از ورود نلروهاي شوروي به محل
«شانسلري» در برلنو با همسرش «اوا براون» انتحار
وردند .بد نلسآ بدانلم وه وللة ما ملك او موقع مرگ
درحدود پنج هزار مارو بود .درآمد او از حق الت للف
وتاب نبرد من هملشه وقف حزب ناسلونال سوسلاللسآ بود.
دوتر گوبلز وز ر تبللغات نلز با همسر و چهار دختر
خردسالش روز بعد در همان حل «شانسلري» خودوشي نمودند.
هلملر رئلس گشتاپو پس از دستگلري از طرف نلروهاي
انگللسي خودوشي ورد .مارتلن بورمان معاون هلتلر پس از
مرگ ه لتلر به قصد خروج از برلن از دفتر خود خارج شدو
ولي در جنگهاي خلاباني وشته شد.
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مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي :21درونفرانس
ل ندن نما

ندة امر

يا پل شنهادورد

به

دادگاه صالحلآ داده شود تا در مورد بعضي
از اشــخاص حقــو

عمــومي آلمــان ماننــد

سازمانهاي پ للس امنل تي و حزب نا سلونال
سوسلالل سآ و غ لره تحق لق شود و در صورت
ـار
ـازمانها را جنا تيـ
ـه سـ
ـزوم ا نگونـ
لـ
ا عالم نما د .نما ندة شوروي ا ن ا مر را
ـر او در
ـه نظـ
ـآ .بـ
ـل ميدانسـ
ـلل حاصـ
تحصـ
ونفرانســهاي مســيو و ور مــه در مــورد
محيوم لآ ت مام سل ستم نازي و سازمانهاي
مربو طة آن اظ هار ن ظر شده و ت مام آن ها
بطور ولي جنا تيار اعالم شدهاند .از نظر
نما ندة فرانسه چنلن پلشنهادي گرشته از
ا نيه با اصل عدم مسئوللآ جزا ي اشخاص
حقــو عمــومي مغــا رت دارد22و اصــوالً در
سل ستم قانون نو شته بدون سابقه ا سآ.
ـآ در
ـد داشـ
ـز ترد ـ
ـلس نلـ
ـدة انگلـ
نما نـ
ا ن يه طرح چ نلن مطل بي در من شور داد گاه
عقالئي باشد .نما ندة امر يا در پلشنهاد
خود پاف شاري ورد و سرانجام طرح ن ها ي
 .13در مورد مسئوللآ جزا ي اشخاص حقوقي رو .به:
.Lawyer, 1986
« :Societas non Patest delinquere .11شخصلآ حقوقي مسـئوللآ جزا ـي
ندارد».
The Int'l
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پلشبلني شد در مواردي وه

يي از متهمان

منســوب بــه ســازمان اداري خاصــي باشــد
داد گاه صالحلآ خوا هد دا شآ ن سبآ به آن
سازمان اداري ن لز اظ هار ن ظر نما

د.

داد گاه نورمبرگ در رأي خود ن ظر داد وه
ك سازمان به عنوان جنا تگار مبلن

«اعالم

ـازمان
ـراد آن سـ
ـة افـ
ـه همـ
ـآ وـ
ـن نلسـ
ا ـ
جنا تيار ندو بل يه و ساني
ارت ياب اع مال خالف ح قو

ً در
وه رأ سا

شروآ دا شتهاندو

متهم هستند».
طبق مواد  5و  14منشور لنـدن اشـخاص
عمومي و

حقو

ا سازمانهاي اداري آلمان

وه قرار شد داد گاه ن سبآ به اعمال شان
اظهــار نظــر وــرده و آنهــا را ســازمان
ا خ لرو به شرح ز ر

جنا ت يار بدا ند
بودند:

1ـــ دولــآ آلمــان (در مفهــوم هلــ ت
دولآ).
2ـ حزب ناسلونال سوسلاللسآ.
3ـ سازمان ا .ا « .گروههاي حمله
نلروي و ،ه».

ا

23

0ـــ ســازمان ا .د« .ســرو س اطالعــات
و ،ه».

24

23. Schutzstaffel.
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9ـ گشتاپو «پللس امنلآ وشور.
8ـ ا  .آ« .نلروهاي طوفان
ضربتي».

25

ا نلروي

26

8ـ ستاد ول فرمانـدهي ارتـش آلمـان
(ا .وا .و).

27

24. Sicherheitsdienst.
25. Geheime- Staats.
26. Crimes de Guerre.
27. Ober Commandant des Wehermacht (O.K.W.).
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ب ـ صالحيت موضوعي:28

در زمل نة

صالحلآ مو ضوعي ب هدادگاه

اختلار داده شده بود وه در مورد سه
نوع جرم اتخاذ تضملم وند:
1ـ جنا ات جنگي

29

2ـ جنا ات ضد انساني

30

3ـ جنا ات بر ضد صلح

31

الف ـ جنا ـات جنگـي عبـارت اسـآ از
اع مال خالف ح قو
و

در ن قض قوا عد قراردادي

ا قوا عد عر في ناظر به عمل لات جن گي

در زملنو در ا و هوا (مادة  8منشور).
ب ـ جنا
ا طال

ات

مي گردد

ضد ان ساني
ج

32

به اع مالي

وه م خالف قوا عد ح قوقي
و شئونات بشري اسآو

انسان متمدن و اخال

ـدام
ـوالو انهـ
ـاول امـ
ـارت و چپـ
ـد غـ
ماننـ
شهرها و قصبات ووشتار دستهجمعي و اعزام
ا فراد غلرن ظامي

به

وار اج باري و

ا

تبعلدگاهها و همچنلن اعمالي وه به آنها
ژنو سلد ( ن،اد و شي) ا طال
من شور پل شنهاد

.11

مي شود .وا ضعان

ورده بود ند

وه

حدود

28. Ration materiae.
29. Crimes de Guerre.
30. Crimes Contre L'humanite.
31. Crimes Contre la Paix.
در مورد جنا ات ضد انساني رو .به:
Nouvelle Resume de droit Int. Prvé, 1946, no. 2.
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م سئوللآ مته مان ا ن جرم شامل عمل لات
ضد ان ساني ق بل از آ غاز ج نگ ن لز با شد؛
ج

و لي داد گاه ف قط اع مال غلران ساني را وه
از آ غاز ج نگ ات فا

اف تاده بود مد ن ظر

قرارداد و در ا ن زمل نه ح تي مته مان را
در مورد عمللات غلرانساني وه علله مردم
و شورهاي

خود مرت يب

شده بود ند م سئول

شناخآ و ا ن ا مر ت حول بزر گي در مورد
حدود و دام نة م سئوللآ

فردي در ح قو

بلنالملل اسآ.
1ـ توطئه و جنايت بر ضد صلح

درون فرانس ل ندن نما ندگان امر يا و
انگ للس پل شنهاد ورد ند

وه

طرح نق شة

مشترو و سبق تصملم و توطئه بر ضد صلح و
آرا مش ج هاني ت حآ ع نوان جنا ات بر ضد
صلحو جرم خاص و م ستقلي تل قي شود .ن ظر
به ا ن يه ا ن جرمو

ع ني توط ئهاي وه

جنبة جزا ي دارد33و براي حقوقداناني وه
در ح قو

مدون و سل ستم قانون نو شته وار

وردها ندو ا صطالحي نا م نو

و غلرح قوقي

بــودو نما نــدگان شــوروي و فرانســه در
ضرورت ق بول چ نلن ن ظري ترد د دا شتند.
33. Criminal conspiracy.
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بنابر نظر امر يا جرم دانستن ا ن قبلل
ا قدامات ا جازه ميد هد وه تحق لق داد گاه
در مورد عمل لات ناز ها م حدود به دوران
ج نگ ن شودو بل يه اع مال حزب نازي از دو
ت سلس آنو

عني  20فور ه 1524و تا پا ان

ج نگ مورد تحق لق قرار گ لرد و نق شهها و
توط ئههاي ضد صلح براي تغل لرات ار ضي در
مرز هاي آل مان و آ غاز ج نگ

به داد گاه

ارائه گردد .با ا ن توضلحات قبول شد وه
«توط ئه بر ضد

صلح»

به ع نوان

ك

جرم

م ستقل قا بل ر سلدگي با شد و در داد گاه
مطرح گردد (مادة  (b) 8منشور).
داد گاه در رأي خود توط ئه بر ضد صلح
بطور اطال

را نپر رفآو بليه توطئهاي را

جنا آ بلنالمل لي تل قي ورد وه من جر به
جنگ تعرضي شده باشد .به عبارت د گرو به
ج

عق لدة داد گاه با

د

بلن

طرح توط ئه و

ا جراي آنو ق صد ارت ياب به مع ناي جزا ي
آن وجود داشته باشد .با وجود آنـيه ا ن
جرم سهم مه مي در جر ان دادر سي و شدت و
ضعف آراي دادگاه نداشآو مع ذلك با د آن
يي از جن بههاي م هم ح قوقي داد گاه

را

نورمبرگ دان سآ وه مو ضوع م سئوللآ جزا ي
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فردي در ح قو

وه نظر

بلنالم لل را

ة

وامالً جد دي اسآو مطرح نموده اسآ.
ج نگ تعر ضي :در رأي داد گاه به دوازده
فقره جنگ تعرضي از طرف آلمان اشاره شده
بودو ولي دادگاه توصلفي از ا نيه شرا ط
ضروري

و خصو صلآ

براي ا ن يه

ك ج نگو

تعر ضي تل قي شود چل سآو به د سآ نداد.
دوازده جنگ مورد استناد دادگاه حمله به
وشــورهاي لهســتانو دانمــاروو نــروژو
لووزامبــورگو بل ،ــكو هلنــدو فرانســهو
وگســالويو

ونــانو شــورويو انگلــلس و

امر يا بود.
با د گفآ گرچه حملة آلمان به بلشتر
ا ن وشورها جنگ تهاجمي بطور آشيار بود
و لي با ف قدان تعر ف و ضابطهاي رو شن در
ح قو

بلنالم لل ن سبآ

به ج نگ تعر ضي و

شرا ط تح قق آنو در ز ماني

وه داد گاه

جر ان دا شآو ق بول ج نگ تعر ضي در مورد
بع ضي از و شورها فا ترد د بود .مثالً در
مورد ا شغال نروژه از طرف آل مان با د
گفآ علآ حمله آلمان به آن وشور ا ن بود
وه انگ للس و فران سه ت صملم دا شتند نروژ
را ب طور

صلحجو انه ا شغال ون ند

34

و در

34. Occoupation Pacion Pacifique.
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مو قع مقت ضي از آن و شور به آل مان حم له
نما ند؛ و لي آل مان پلشد ستي ورد و ق بل
ـروژ را
ـهو نـ
ـلس و فرانسـ
ـه انگلـ
از ا نيـ
ا شغال ون ند به آن و شور حم له برد و آن
را اشغال نمود.
در مورد ا طال

ج نگ تعر ضي به ا عالن

ج نگ آل مان به آمر يا ن لز ترد د بودو
ـع
ـلو از وضـ
ـدتها قبـ
ـا از مـ
ـرا امر يـ
ز ـ
بلطر في در ج نگ خارج شده و ب طور آ شيار
به انگللس ومك نظامي قابل توجه مي ورد و
به ا ن ترت لبو ا عالم ج نگ آل مان به آن
وشورو امري بود طبلعي.
در زمل نة به انگ للس و فران سه د فاع
بود وه آل مان به

مته مان بر ا ن ا سا

ا ن دو و شور ا عالن ج نگ ندادو بل يه ا ن
دو وشور بودند وه جنگ را با آلمان شروع
ورد ند .ا ن ا راد در داد گاه پر رف ته
ن شدو ز را آل مان به خوبي ميدان سآ وه
ج

فرانسه و انگللس تماملآ ارضي لهستان را
ت ضملن ورده بود ند؛ ب نابرا ن حم له به
له ستان حم له به آن دو و شور ن لز تل قي
ميشد.
در جر ان داد گاه ا ن سؤال م طرح شد
وه آ ا با توجه به قواعد حقو
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بلنالملل

در ســال 1535و

عنــي ســال آغــاز جنــگو

مي توان ج نگ ت هاجمي را در آن مو قع

ك

جنا آ بلنالمل لي دان سآ؟ جواب به ا ن
سؤالو از ن ظر رد

ا ق بول ا راد و والي

مدافع مته مان سخآ وا جد اهم لآ بود .به
ً
عقلدة ووالي مدافعو جنگ تعرضي را منحصرا
از تار خ ام ضاي من شور ل ندنو

ع ني سال

1509و ميتوان جنا آ بلنالمللي دانسآ نه
قبل از آن .در غلر ا ن صورتو اطال

ا ن

جرم به جنگهاي تهاجمي قبل از ا ن تار خ
منجر به ا ن ميشود وه عملي وه در گرشته
ً جرم به شمارة آ د35و
جرم ن بودهو ب عدا
وه م غا ر با ا صول دموورا سي و قوانلن
اساسي وشورهاي متفق اسآ.
رأي داد گاهو ا صل م سئوللآ

فردي را

در مورد جرم «جنا ات بر ضد صلح» وه در
من شور ل ندن پلشبل ني

شده و قوا عد آن

براي هم گان الزماال جرا بودو مورد ق بول
قرار داد و به ا ن ترت لب ن ظر وا ضعان
من شور وه ا ن جرم را از جرائ مي قل مداد
 :ex post facto .11عملي وه در گرشته جرم نبوده و امروز جرم
تلقي شود .در واقع ا ن اصطالح به قانوني گفته مي شود وه
براي شخصو ن سبآ به عم لي وه در گر شته ان جام دادهو
مجازاتي مقرر ميدارد وه حلن ارتياب آنو عمل شخص فاعلو
جرم محسوب نميشده اسآ )(Black's Law Dictionary, p. 520
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ورده بود ند وه در ح قو

بلنالم لل و جود

دا شته ا سآو ت ملن شد .ن ظر به ا ن يه
چنلن قاعدهاي قبل از منشورو نه در حقو
بلنالملل سنتي وجود داشته و نه در حقو
بلنالملل عرفيو اظهار نظر حقوقي دادگاه
براسا

ا ن قاعده جاي ترد د و بحث باقي

ميگــــــــــــــــــــــــــــرارد.

36

1ـ حقوق حاكم يا قابل اعمال و داليل

از نظر واضعان منشور لندنو در مورد
تشــيلل دادگــاهو امضــاي
بلنالمل لي ا سآ

وه

ــك قــرارداد

نه تن ها و شورهاي

امضــاء وننــده را متعهــد ميونــد بليــه
مته مان آل ماني را ن لز مو ظف ميدارد وه
در مــدافعات خــود از محــدودة قواعــد و
م قررات پلشبل ني شده در آن خارج ن شوند.
استدالل متفقلن ا ن بود وه حدود و دامنة
اع مال خالف ح قو

و جنا ات ا ن مته مان

آنقدر وسلع اسآ وه نميتوان قبول ورد وه
خود ا شان از عوا قب احت مالي آن ها غا فل
بودهاند.
.11

در مورد اساسهاي حقوقي دادگاه رو .به:

;MURRAY, BERNAYS: The Legal Basis of the Nuremberg Trials, Reader's Digest, Mars 1946
MAX RADIN: Justice at Nuremberg. Foreign Affairs, April 1946.
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نو

سندگان من شور داد گاه

ن

بر ا

اعت قاد بود ند وه مته مان حق ندار ند در
مورد جنا ات بر ضد صلح و جنا ات ضد
ان ساني به قا عدة « قانوني بودن جرم»

37

ا ستناد ن موده و مدعي شوند وه ح تي ا گر
همچ نلن جر مي در ح قو
دا شته با شد

باز

بلنالم لل و جود

هم م جازاتي

براي آن

پلشبل ني ن شده ا سآ و ن لز نميتوان ند به
اصل " "ex post factoاستناد نما نـد بـه ا ـن
ع نوان

وه ا گر توط ئه

تار خ ام ضاي من شورو

بر

ضد

صلحو از

جرم تل قي

گرددو
به

اعمالي وه به عنوان اعمال خالف حقو

آن ها منت سب شده ا سآ ق بل از و ضع ا ن
قا عده بوده و ا جراي م جازات را نمي توان
عطف به ماسبق ورد.
به ا

ن ترت لبو من شور ل ندن ا

ن

سالحهاي د فاعي را ق بل از ت شيلل داد گاه
از مته مان گر فآ .ا ستدالل وا ضعان من شور
ً هم مورد ت
در ا ن زملنههاو وه بعدا

لد

دادگاه قرار گرفآو مبتني بر ا ن بود وه
دو ا صل

اد شده از قوا عد اختصا صي ح قو

داخلي و سلستم قانون نوشته بوده و قابل
 :nullum crimcn sine lege .11هلچ عملي جرم نلسـآ مگـر بـه موجـب
قانون ا قاعدة قانوني بودن جرم.
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تسري به حقو
از حقو

بلنالملل نلسآ .ا ن رشته

ً در حال تحول و تيامل اسآ
دائما

و هنوز وامالً تدو ن نشده و ضمانآ اجرا ي
هم ندارد؛ ب نابرا ن گاهي او قاتو قا ضي
بلنالمل لي ميتوا ند م قدم بر قانون گرارو
وه دولت ها ه ستندو در مورد ضمانآ ا جراي
ك قاعدة حقوقي اتخاذ تصملم نما د .به
عالوه دو قا عدة فو ا لرور از جم لة قوا عد
بلنالم لل عر في هم نل سآ و دولت ها

ح قو

ـال
ـرارداد از اعمـ
ـق قـ
ـد از طر ـ
ميتواننـ
آنها در روابط متقابل بلن خـود صرف نظر
ونند.

38

داد گاه ميگو د« :در سآ ا سآ وه ق بل
از منشور لندن جرمي به نام جنا آ بر ضد
صــلح وجــود نداشــته و هــلچ دادگــاه
بلنالمل لي

هم

تاونون

براي محاو مه و

تنبلــه مرتيبــان ا ــن جــرائم تشــيلل
نگرد ده...و مع ذ لك در شرا ط فع لي ا ن
داد گاه نميتوا ند بگو د وه من شور ل ندن
ا صل « هلچ عم لي جرم نل سآ م گر به مو جب
قانون» را نقض ورده اسآ .»...دادگاه بر
ا ن ن ظر ا سآ وه ...« :قا عدة مروور به
.11

در مورد حقو

ا قانون حاوم ونلز دال لو رو.به:

TRAININE: Procedure á Nuremberg, Revue de droit Int'l de Science Diplamatique et Politique.
1946.
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هلچ وجـه حاوملـآ تصـملمگلري دولتهـا را
ــا
ــابرا ن آنهـ
ــازد و بنـ
ــدود نميسـ
محـ
ميتوان ند طي

ك قرارداد از اع مال ا ن

دولت ها را م حدود نمي سازد و ب نابرا ن
آن ها ميتوان ند طي
ا

ن ا صل

ك قرارداد از اع مال

صرف ن ظر ون ند»...

39

داد گاه

ادامه ميدهد:
« ...ن ظر به ا ن يه قرارداد بر ان
ولوگ
ح قو

40

مور

 28اوت  1521جنگ را عمل خالف

ميدا ند و ا سناد بلنالمل لي د گري

نلــز وجــود دارنــد وــه جنــگ را ممنــوع
وردها ند ...ب نابرا ن نمي توان مدعي شد
وه در ز مان و ضع من شور ل ندنو توط ئه بر
ضد صلح جرم جد دي بوده اسآ»...

41

1ـ امر مافوق و مسئوليت عامل

در من شور ل ندن پلشبل ني شده بود وه
ا مر مافو

را فع م سئوللآ نل سآ و ف قط در

بع ضي شرا ط ميتوا ند از ولف لات مخف فه
باشد .استدالل واضعان منشور ا ن بود وه

.13

39. Procès des Grans Criminels de Guerre Edition Officielle, p. 321.
40. Briand Kellogg.
همانند م خرو ص  .118و نلـز رو .بـهInternational Military :

Tribunal (T.M.W.C.I).
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در شرا ط فعلي جهانو پلشرفآ تينولوژي و
ا جاد سالحهاي مرگبار به جائي رسلده اسآ
ك فرد به تن هائي قادر خوا هد بود

وه

شهرها و ت مدنها ي را به نابودي بي شد؛
ب نابرا ن ا جرا ون ندة

ك ا مر خالف ح قو و

گاهي م سئوللآ خط لري به ع هده دارد وه
مم ين ا سآ هلچو قآ آ آار احت مالي نا شي از
آن جبرانپر ر نباشد .طبلعي اسآ در چنلن
مواردي م مور با د از ا جراي ا مري وه
ت شخلص ميد هد ن تا ج و خلم و غلران ساني
خواهد داشآ خودداري وند .گرشته از ا نو
موقعي وه منشور لندن تنظلم ميشدو هلتلر
پلشواي آلمانو دوتر گوبلز وز ر تبللغات
و هلملر رئلس گشتاپو خودوشي ورده بودند
و مارتلن بورمان معاون هلتلر نلز مفقود
شده بود؛

بنابر ا ن بلم ا ن ميرفآ وه

ه مة مته مان در داد گاه ا ستناد به ا مر
مافو

نما ند.

به هرحالو قواعد باال بعدها از نقاط
ضــعف دادگــاه تشــخلص داده شــد و مــورد
انت قاد قرار گر فآ و بخ صوص م سئلة ا مر
مافو

باتوجه به اهملآ انضباط نظامي در

ز مان ج نگ برخالف ان صاف و غلرح قوقي تل قي
گرد د .عدالآ ا جاب مي ورد وه وا ضعان
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من شور ل ندن ق ضاوت در ا ن مورد را به
عهدة دادگاه واگرارند.
1ـ ادله و مدارك وقوع جرائم

در مورد دال ل جرائم براي ارا ئه به
دادگاه قرار بر ا ن شد وه در درجة نخسآ
ادعانامههاي تنظلمي براسا

مداروي باشد

وه در آلمان اشغالي از با گاني آن وشور
به دسآ متفقلن افتاده اسآ .در ضمنو بلن
هل تهاي دادستاني چهار وشور نوعي تقسلم
وار در ته لة مدارو براي اآ بات ارت ياب
جرائم سهگانة مروور بو جود آ مد .مثالً
ه ل ت داد ستاني امر يا تحق لق در تار خ
حــزب نــازي و روي وارآمــدن آن حــزب در
آلمان را از بدو ت سلس تا پا ان جنگ به
من ظور طرح جرم «جنا آ بر ضد صلح» در
داد گاه

به ع هده گر فآ و داد ستانلهاي

فران سه و

شوروي

م مور ج معآوري دال

ل

«جنا ات جن گي» و «جنا ات ضد ان ساني» در
غــرب و شــر

اروپــا شــدند و دادســتاني

انگلــلس نلــز ميبا ــد در زملنــة «جنــگ
ت هاجمي» با ل غو قرارداد هاي بلنالمل لي
اقدام نما د .طبق منشور لندن مقرر شده
بود وه رأي داد گاه با اوثر آ سه رأي
دادگاه نظامي نورمبرگ...
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موافق صادر گردد و در مواردي وه اوثر آ
الزم حا صل ن شودو رأي ر ئلس داد گاه معت بر
اسآ.
1ـ آئين دادرسي دادگاه

از جم لة

موارد د

گري

وه

ضرر

به

مدافعان آل مان بود اع مال قوا عد سل ستم
دادر سي و شورهاي آنگلوساو سون در داد گاه
بــود .بــه ا ــن معنــا وــه در سلســتم
آنگلوساوســون دادســتان بــه صــورت حر ــف
م خالفو ف قط وو شش دارد مواردي را وه در
ادعانا مهها گف ته شده آا بآ نما د .سؤال
و جواب حضوري در دادگاه
مته مان در

مواردي

شهادت ميداد ندو

42

وه

از شاهد و

به ع نوان

ا

شاهد

براي مته مان و و والي

مدافع آلماني بسلار تازگي داشآ .مع ذلك
ً برا سا
د گ فآ دادر سي منح صرا

با

روش

دادرســي آنگلوساوســون نبــودو بليــه در
مواردي
ارو پا ي

مواز ن آ ئلن دادر سي و شورهاي
43

وه داراي ح قو

نو شته ه ستند

نلز اعمال ميشدو از جمله اصل قبول دللل

42. Cross examination.
43. Continental.
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م شهود و ا ا صل آزادي ا ستنباط و تف سلر
دال ل .
1ـ آغاز و خاتمة دادگاه

دادگاه روز  24نـوامبر  1509در شـهر
نــورمبرگ آغــاز بــه وــارورد و روز اول
اوتبر  1508رأي خود را در مورد متهمـان
ـبو
ـن ترتلـ
ـه ا ـ
ـود .بـ
ـادر نمـ
ـاني صـ
آلمـ
تار خيتر ن دادگاه بلنالمللي

ازده ماه

طــول وشــلد .در ا ــن مــدت ورز ــدهتر ن
بلنالم لل ع مومي و ح قو

متخص صان ح قو
بلنالم لل جزا
وو لل

مدافع و

ي

با ع نوان داد ستان و
ا وار شنا

آمد ند و ح سا تر ن م سا ل ح قو

به داد گاه
بلنالم لل

نــاظر بــه جنــگ و قواعــد آن و جــرائم
ضدان ساني م طرح گرد د .ساعتها فللم از
و قا ع دل خراش ج نگ و اردوگاه هاي جن گي و
غلرجنگي و اعدام اشخاص بلگاناه به معرض
ن ما ش داد گاه

گرارده

شد و شخ صلتهاي

مختل في از دو طرف براي اداي شهادت به
داد گاه اح ضار شدند .به مته مان آل ماني
همه گونه تسهلالت دفاعي داده شدو ولي به
هر حال از آ غاز مع لوم بود وه پا ان
دادگاه براي آنها املداور وننده نخواهد
دادگاه نظامي نورمبرگ...

311 

بود و ا رادات و اعتراضهاي آنان نلز به
جا ي نخوا هد ر سلد .ر ئس ه ل ت داد ستاني
يا در جل سة افت تاح داد گاه ا عالم

امر

ورده بود وه تشيلل ا ن دادگاه را با د
در حقل قآ ادامةووش شهاي جن گي م لل مت فق
تلقي ورد و به ا ن دللل و بنابر مالحظات
و الزامــات جنگــيو دادگــاه نميتوانــد
پايب ند و مق لد به بع ضي از ا صول دادر سي
و ظرا فآ و ر زهوار هاي سل ستم ح قوقي و
ا قانون اساسي وشورهاي تشيلل دهندة آن
باشد؛ ز را صالحلآ دادگاه نه تنها مبتني
بر قوا عد ح قو

بلنالم للو بل يه

ً
ضمنا

ناشي از رو ههاي قضا ي و قواعدي اسآ وه
مجموع آنها بنلان سلستمهاي حقوقي جوامع
بشر متمدن را تشيلل ميدهند.
از بل سآ و چ هار ن فري

44

وه جرم هاي

ارت يابي آ نان م حدودة جغراف لا ي خا صي
نداشآ و به نام متهمان بزرگ به دادگاه
اح ضار شدندو ف قط بل سآ و

ك ن فر در روز

افت تاح داد گاه در جا گاه مته مان نش سته
بود ند .فن بوهلن از وزراي ا سبق ت سللحات
آل مان به ع لآ بل ماري و عل لل بودن از
ح ضور در داد گاه م عاف

شد و رو برت

لي

44. Justice Jackson at Nuremberg, Int. Lawyer 1986, p. 893.
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وز ر وار و وار اجباري اسراي جنگي نلز
ق بل از ت شيلل داد گاه خودو شي

ورده و

مارتلن بور مان م عاون هلت لر چون مف قود
شده بودو محاو مة او غ لابي صورت گر فآ.
به طور يه

ادآوري گرد دو داد گاه پس از

ــازده مــاهو روز اول اوتبــر 1508و رأي
خود را در مورد مته مان بزرگ صادر ورد.
به مو جب ا ن رأي دو تر شاخآو فن پاپن و
فر ت چه از جرائم انت سابي تبر ئة شدند.
سه نفر به زندان دائم و دو نفر به بلسآ
سال و

ك ن فر به پانزده سال و

ك ن فر

به ده سال زندان و بقله به اعدام محيوم
شــدند .مارشــال وا تــلو ژنــرال

ــودلو

ـرو
ـبن تـ
ـن ر ـ
ـترا خرو فـ
ـگو اشـ
گور نـ

و

روزنبرگ از جملة اعداملها بودند.
در

مورد

سازمانهاي اداري و ن ظامي

آلمان دادگاهو هل ت رئلسة حزب ناسلونال
سوسلاللسآ و سازمانهاي ا .ا .و ا .آ .و
ـالم
ـازمانهاي جنا تيـار اعـ
ـتاپو را سـ
گشـ
ن مود .به مو جب من شور ل ندنو اح يام صادر
قط عي و غلرقا بل تجد د ن ظر بود ند .آراي
اعدام صبح زود روز  18اوتبر  1508دربارة
ازده ن فر از محيو مان در سالن م جاور
م حل داد گاه ا جرا گرد د .مار شالگور نگ
دادگاه نظامي نورمبرگ...
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در آ خر ن

ساعاتو

ع ني ا ندوي ق بل از

نلمه شـب  19اوتبـرو در سـلول خـود بـا
سلانوري وه در اختلار داشآ و معلوم نشد
چگو نه

به د سآ او ر سلده

بودو خودو شي

ورد .ج سد ا عدام شدگان سوزانلده شد و
ــزار»
ــة «ا ـ
ــتر آن را در رودخانـ
خاوسـ
ر ختند وه به امواج در ا سپرده شود .به
ا ن ترت لب ف صل آ خر ج نگ دوم ج هاني به
پا ان رسد.
5ـ دادگاههاي نظامي بعد از نورمبرگ

دستورالعمل شـمارة  14شـوراي ونتـرل
متفقلن مور

 24دسامبر 1509و اسا

تشيلل

دادگاه هاي ج نائي د گري بود وه و شورهاي
ا شغال ون نده در آل مان به من ظور دادر سي
و م جازات مته مان در جة دو ت شيلل داد ند.
ا سا

قوا عد ا ن دادگاه ها برپا هها و

ا صول داد گاه ن ظامي نورمبرگ بودو منت هي
يي ع نوان شدن

با دو ا ختالف قا بل تو جه:

جرم جد دي وه قابل رسلدگي در دادگاههاي
مروور بودو به نام «ت جاوز به و شورهاي
د

گر» -پلشبل ني ا

ن

جرم جد

د

بدان

منظور بود وه بتوان به استناد آن عامالن
اشغال چيوسلواوي و اتر ش را تنبله ورد-
311



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

؛ اختالف دوم ا ن بود وه جرم «جنا ات ضد
انساني» به نحوي انشاء شده بود وه جرائم
ارتيــابي قبــل از  1535را نلــز شــامل
ميگرد ـــد .همچنـــلن بـــه موجـــب ا ـــن
دستورالعملو فرماندهان نظامي چهار وشور
اشغال ونندة آلمان اختلار داشتند وه در
ق سمتهاي ت حآ ن ظارت خودو دادگاه ها ي به
من ظور تنب له اع مال قا بل م جازات ت شيلل
داده و قوا عد دادر سي در آن ها را ن لز
خــود تعلــلن نما نــد .فرمانــده منطقــة
ا شغالي امر

يا

ـور
ـمارة  8مـ
شـ
ورد.

به ا

ن من ظورو امر

ة

ـادر
ـر  1508را صـ
 11اوتبـ

45

به موجب ا ن امر هو شش دادگاه نظامي
وه هر ودام سه قا ضي دا شآ ت سلس شدند و
ژ نرال تا لور به سمآ داد ستان ول ا ن
دادگاهها منصوب گرد د .ا ن قضات از بلن
ق ضات دادگاه هاي مخت لف امر يا انت خاب
شده و غلرنظامي بودند .دادگاههاي مروور
وه وظلفة محاومة متهمان درجة دوم را به
ع هده دا شتندو بلنالمل لي نبود ند و با د
ـا در
ـامي امر يـ
ـاي نظـ
ـا را دادگاههـ
آنهـ

45. Military Government Gazette, Germany- American, on B. p.10.
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منط قة ا شغالي دان سآ .ا ن دادگاه ها به
شرح ز ر بودند:

46

3ـ دادگاه پزشكان

جرائم انت سابي به بل سآ و سه ن فر
ـود از:
ـارت بـ
ـده عبـ
ـن پرونـ
ـك در ا ـ
پزشـ
آزما شـــهاي پزشـــيي غلرانســـاني روي
ــي در
ــراي جنگـ
ــادي و اسـ
ــدانلان عـ
زنـ
بازدا شتگاهها و و شتن بل ماران روا ني و
ـتانها و
ـاده در بلمارسـ
ـب افتـ
ـراد عقـ
افـ
آسا شگاههاي آل مان ت حآ ع نوان «برنا مة
بلن

از

بردن بل ماران غلرقا بل

عالج».

دادگاه به منظور سنجش و قضاوت در اعمال
پز شيان متهم آل مانو ده ضابطة گو ناگون
در نظر گرفته بود.
در مورد م سا ل پز شيي و راب طة آن ها
با مباني اخالقي وه در ا ن دادگاه مطرح
شدو با د گفآ ا ن مسا ل هنوز مورد بحث
محا فل پز شيي و قانوني و شورها بوده و
تاونون راه حل هاي قط عي براي آن ها پ لدا
نشده اسآ.

.11

در مورد دادگاههاي بعدي نورمبرگ رو .به:
NEUMANN (I): European War Crime Trails Wienes, Library London Rosen Baim, 1951.
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و والي مدافع آل ماني ا قداماتي ورد ند
تا احيام صادره از ا ن دادگاه را وسللة
سا ر دادگاه هاي امر يا ن قض ون نده؛ و لي
ا قدامات آن ها در ا ن زمل نه به ع لآ ف قد
صالحلآ دادگاه هاي امر

يا

به نتل جهاي

منجر نشد.
1ـ دادگاه رسيدگي به قوانين غيرانساني

ب طورولي جرائم ر سلدگي شده در ا ن
داد گاه ع بارت بود ند از :و ضع

قوانلن

غلران ساني مان ند قانون تعق لب و سرووبي
هود ــان و مخالفــان رژ ــم و همچنــلن
آئلننامـــه و تصـــملمات غلرحقـــوقي و
غلر قانوني مان ند برنا مة توق لف و

ا

و شتار مخال فان رژ م در و شورهاي ا شغالي
اروپــا .بــه اســتناد و در اجــراي ا ــن
ـاده روي
ـغالي ز ـ
ـة اشـ
ـه در فرانسـ
برنامـ
ب سلاري شد .داد گاه وظل فه دا شآ در ن يات
و مبـــاني حقـــوقي ا ـــن قـــوانلن و
ـعان
ـوده و واضـ
ـق نمـ
ـتورالعملها تحقلـ
دسـ
قوانلن و د ستورهاي م خالف ح قو

را به

مجازات برساند.

دادگاه نظامي نورمبرگ...
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ـان
ـاع متهمـ
ـاه دفـ
ـالو دادگـ
ـه هرحـ
بـ
آلماني را نپر رفآ و آنها را به حبسهاي
گوناگون محيوم ورد.
1ـ دادگاه سياست و برنامههاي نژادي آلمان

جرائم ر سلدگي

شده در ا

ن داد گاه

مربــوط بــه اتهــام مــ موران عاللرتبــة
ا .ا  .و پ للس مخ في در

سازمان مخ صوص

«دفتــر امــور اقتصــادي و اداري» وــه
م سئوللآ ادارة سرزملنهاي ا شغالي را به
عهده داشآو بود.
پروندة شمارة  1ا ن دادگـاه مربـوط
به رسلدگي به اتهامات «الر خ گري فلآ»
گرانو

و د

م موران عاللرت بة ا .ا  .و

پ للس و بود .م مور آ ا ن گروه ا جراي
برنا مههاي سلا سآ ن،ادي آل مان نا سلونال
سوسلاللسآ از طر ق نقل و انتقال اجباري
و جاب جا ي مردم و شورهاي ا شغالي ارو پا
بود.
فجلــعتر ن پرونــدهاي وــه در ا ــن
دادگاه مطرح شد پروندة شـمارة  0مربـوط
به «اتو اولندرف» و د گران بود .در ا ن
پرو نده جرائم انت سابي مر بوط به ر ئلس و
م موران سازمان مخصو صي به نام « گروه
ا عدام»
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آلمان تشيلل شده و م مور آ آن عبارت از
هود ان و مخالفان رژ م در

وشتن و ترور

م ناطق ا شغالي ارو پاي غر بي
پا ان جنگ در حدود

بود و

تا

ك ملللون نفر توسط

ا ن سازمان در شرا ط ب سلار فجل عي از
بلن رفتند.
1ـ دادگاه جرائم اقتصادي

در ا ن دادگاه وه به جرائم اقتصادي
ر سلدگي مين مودو سه ف قره دادر سي عل له
رؤساي عللرتبة صنا ع آلمان به عمل آمد.
در دادگاه «فللك»

47

(پرونـدة شـمارة )9

موضوع وار اجباري وارگران و اسراي جنگي
خــارجي در صــنا ع جنگــي مطــرح شــد .در
ـرورت
ـزام و ضـ
ـئلة الـ
ـروور مسـ
ـاه مـ
دادگـ
به ع نوان د فاع در ق بال ترور و وح شآ از
جــــج

دولآ به ملان آمد .محيومان ا ن پرونده
ً براي تجد د دادرسي به دادگاه عالي
بعدا
يا مراج عه ورد ندو و لي

فدرال در امر

داد گاه تقا ضاي آن ها را
صالحلآ رد ورد.

به ع لآ ف قد

48

47. Flick.

 .11دادگاه عـالي فدرال ا االت متحـده خود را بـراي
ك دادگـاه بلنالمللي ذي صالحلآ
تجـد د نظـر در رأي
نميداند .رو.به:
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پروندة شمارة  14موضـوع رسـلدگي بـه
جـــرائم صـــاحبان و رؤســـاي وارخانـــة
اسلحه سازي ورو

بود .ني تة ا صلي در ا ن

پرو نده اآ بات ا ن بود وه آ ا ا قدامات
صاحبان و رو ساي وارخا نةورو
دستگاه جنگي آلمانو
ا سآ

در تقو آ

ك ضرورت جنگي بوده

ا نه؟ داد گاه د فاع برا سا

ا لزام

را پر رفآ و مته مان از ا ن با بآ تبر ئه
شدند .در دادر سي فرما ندهي ار تش آل مان
(پرونــدة شــمارة  12و لــتلمفن للــب»)
دادگاه انتساب جرم جنا ات بر ضد صلح در
مورد مته مان را ق بول نن مود.

به ن ظر

داد گاهو مته مان در شرا طي نبود ند وه
قــادر باشــند در سلاســآ عمــومي آلمــان
ت آلري داشته باشند.
1ـ دادگاه مربوط به اعضاي دولت (كابينة)

مســئوللآ رهبــران اداري و سلاســي
ـورد
ـاه مـ
ـآ در دو دادگـ
ـم دولـ
ـاي مهـ
اعضـ
ر سلدگي و ق ضاوت قرار گر فآ .در پرو ندة
شــمارة  11مربــوط بــه مارشــال هــوا ي
« مللش»و داد گاه به ا ن دل لل وه اف سر
مز بور ع ضو آ دف تر مر وزي برنا مهر زي
ANDRE SUZANNETUNG: Histoire Constitutionnelle des Etats Unies, ed. Domat, Paris.

311



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

اقت صاد جن گي را دا شته و با ا ن سمآ از
بر قراري وار اج باري ا سراي جن گي و مردم
و شورهاي ا شغالي پ شتلباني ورده ا سآو او
را به حبس ا بد مح يوم ورد .ا ن رأي با
تو جه به آراي د گر دادگاه هاي نورمبرگ
شد د به نظر ميرسلد .شا د دللل شدت رأي
ا ــن بــود وــه پرونــدة مللشــن قبــل از
پرو ندههاي د گر در داد گاه ر سلدگي شد و
داد گاه بلن ح يم حبس ا بد و

ا برا ئآ

ـر ري
ـاف پـ
ـرمش و انعطـ
ـود نـ
ـته بـ
نتوانسـ
داشته باشد.
بخش بزرگ و آخر ن پروندهها ي وه در
ا ــن دادگــاه رســلدگي شــد مربــوط بــه
وارمندان عاللرتبة وزارت خارجه و وزراي
آن و و ساني وه سلا سآ خارجي را ره بري
ميوردنــد بــود و بــه ا ــن دللــل آن را
«پرو ندة وزراء» و

ا «وزارت خار جه»

49

ميگفتند.
پروندة شمارة  11ا ن دادگـاه مربـوط
به « فن و ز ور» م عاون وزارت خار جه و
د گران بود .چ ند ن فر از معاو نان وزارت
ـرم
ـه جـ
ـه بـ
ـدان عاللرتبـ
ـه و وارمنـ
خارجـ
 .11گو ا به اعتبار ا نيه محل وزارت خارجه در جا ي به
نام  Wilhelm Strasseواقع بوده به ا ن نام خوانده شده اسآ.
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جنا آ بر ضد صلح مح يوم شدند .رأي در
مورد و زور و«فورمن» چند ماه بعد وسللة
ه مان داد گاه

با تو ضلحات وت بي تغل لر

ـر ش و
ـمام اتـ
ـاه انضـ
ـرا دادگـ
ـآ؛ ز ـ
افـ
چيو سلواوي را «جنا آ بر ضد صلح» تل قي
ن موده بودو در حالل يه در داد گاه ا صلي
نورمبرگ جرم «توط ئه بر ضد صلح» موقعي
محقق ميشد وه انضمام

ك وشور با هجوم و

تهاجم صورت گرفته باشد .به ا ن ترتلب –
ً هم گفته شد -دادگاه با
و بطور يه فوقا
توجــه بــه رو ــه قضــا ي دادگــاه اصــلي
نورمبرگو رأي خود را ا صالح و مته مان را
تبرئه نمود.
8ـ نتيجه

آراي دادگاه هاي نورمبرگ را با د از
مهم تر ن عوا مل پ لدا ش و تو سعه ح قو
بلنالملل جزا ي تلقي نمود .با وجودي وه
ا ن دادگاهها وصف فراملي

50

نداشتندو مع

ذ لك آراي آن ها قدم ب سلار بزر گي در راه
تف سلر و تقو آ قوا عد قا بل اع مال ح قو
بلنالم لل ا سآ .بخ صوص در آن چه وه مر بوط
به ن حوة رف تار

با د شمن شي سآ

خوردة

50. Supranational.
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مت جاوز مي شودو آراي

نورمبرگ واق عهاي

بينظلر در زندگي جوامع انساني اسآ.
مت

سفانه

سازمان

تاونون ا قدامات

م لل مت حد در تدو ن قوا عد من شور ل ندن
را جع به ت سلس داد گاه و همچ نلن آراي
صادره از دادگاه اصلي در مجازات جنا ات
بــر ضــد صــلح و جنا ــات جنگــي و جنا ــآ
ضدان سانيو به صورت مجمو عهاي از قوا عد
بلنالمللو بينتلجه بوده اسآ.

آمرة حقو

ازدهم دسـامبر  1505مجمـع

در تار خ

عمومي سازمان ملل طي قطعنامة
 95ت

UN. GA. Res.

لد نمود وه «منشور لندن و دادگاه

نورمبرگ و آراي صادره از آنو از اصول و
قوا عد ح قو

بلنالمللا ند» .ا آر و نتل جة

چ نلن اظ هار ن ظري را مي توان بل شتر به
ع نوان ت صو ب ا قدامات و شورهاي مت فق در
مورد ره بران
ـو
ـد حقـ
قواعـ
و شورهاي

سابق آل مان و

ا اع مال

ـرف
ـي از طـ
ـل جزا ـ
بلنالملـ

فاتح عل له و شور شي سآ

خورده

تلقي ورد تا سندي وه منشور لندن و آراي
داد گاه را به ع نوان قوا عد آ مرة ح قو
بلنالم لل از

طرف دولت ها ت صو ب

ورده

با شد و با و جود آن يه در قطعنا مه اظ هار
ام لداوري شده ا سآ ا ن قوا عد در آ نده
دادگاه نظامي نورمبرگ...
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ن لز رعا آ شوندو و لي باز هم نمي توان
مــدعي شــد وــه قواعــد و آراي دادگــاه
نورمبرگ به عنوان

ك قرارداد بلنالمللي

همة دولتها را متعهدورده اسآ.
در قطعنامة دوم سازمان ملل مـور
نوامبر 1508

51

21

حتي مسئلة ت ولد و تيرار

ا ن يه قوا عد و آراي داد گاه نورمبرگ از
قوا عد ح قو

بلنالم لل ميبا شندو م طرح

ن شده ا سآو بل يه ب نابر
ومل سلون جد
م مور

د الت

آ داده

شد

مدلول آن

سلس ح قو
وه

به

به

بلنالم لل

تدو ن قوا عد

ناظر به جرائم ضدصلح و ضدانساني مبادرت
ـال 1594
ـز در سـ
ـلون نلـ
ـن وملسـ
ـد .ا ـ
ونـ
قواعد و اصول دادگاه را براسا

هفآ اصل

تدو ن نمود .در سال  1590وملسلون حقـو
بلنالم لل جزا ي ن لز قوا عدي در زمل نة
جرائم ضد صلح و ضدانساني پلشبلني ورد و
ا ن قواعد را طـي سـند

Y.I.L.C. 1954 (II) p. 149.

منت شر ن مودو و لي هلچ يدام از ا ن م تون
به تصو ب قطعي مجمع عمومي سازمان و

ا

وشورها به طور انفرادي نرسلد.
مجمع عمومي سازمان در سـال  1598طـي
قطعنا مهاي ا قدامات ان جام شده را مو وول
51. U.N.GA.Res 177
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به ته له تعر ف از م هاجم ن مود و در سال
 1580نلز مجمع عمومي طي قطعنامة شـمارة
 -3310اجال

بلسآ و نهمو تعر ف مهاجم را

مور ت صو ب

قرارداد و

به ا

ن ترت لب

وملسلون ششم سازمان ملل توانسآ به تهله
طرح

جرائم ضد صلح و ضدان ساني م بادرت

وند .ا ن طرح در سال  1581آماده گرد ـد
و

براي اظ هار ن ظر در اخت لار دولت ها

گرارده شدو و لي تا ا ن تار خ ف قط چ ند
وشــور در مــورد ا ــن طــرح اظهــار نظــر
وردها ند .تعر ف م هاجم ن لز مت ضمن ن يات
حقوقي ز ادي نلسآ و اقدامات سازمان ملل
تــاونون بــراي تــدو ن قواعــد دادگــاه
نورمبرگ و من شور ل ندن به ع نوان ح قو
حاوم

ا قا بل اع مال

52

در موارد م شابه

به جا ي نرسلده اسآ و به نظر ميرسد در
وضع فعلي جهان تما لي هم به انجام ا ن
وار وجود ندارد.
در چ نلن شرا طي ا گر احت ماالً و ضعي
نظلر آنچه وـه بعـد از جنـگ دوم جهـاني
بوجــود آمــد و آن همــه جــرائم جنگــي و
ضدان ساني ات فا

اف تادو پلش آ د و براي

ر سلدگي به آن ها دادگاه ها ي ت سلس شودو
52. Applicable law.
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ً اسا
قطعا

وار آنها همان اسا

و قواعد

و آراي دادگاه نورمبرگ خواهد بود.
دادگاههــاي نــورمبرگ مســا ل حقــوقي
ز ادي را م طرح ورد ند وه ه نوز در ا طراف
آنها بحث ادامه دارد و آراي آن از جهات
گو ناگون مورد انت قاد قرار گرف ته ا سآ؛
ـن
ـه ا ـ
ـود نقصـها ي وـ
ـك و بـا وجـ
مـعذلـ
دادگاهها داشتندو بيانصافي اسآ وه گفته
ن دادگاه ها را ف قط انگلزه هاي

شود ا
سلا سي و

ا انت قامي بو جود آورد و فا قد

زملنهها و مشروعلتهاي حقوقي بودهاند.
ت شيلل دادگاه هاي
ر سلدگي

به اع مال

نورمبرگ را

خالف ح قو

براي

ج نگ دوم

ج هانيو باالخص با تو جه به اميا ناتي وه
مته مان در د فاع از خود دا شتندو با د
يــي از بنلانهــاي محيــم بــراي حقــو
بلنالم لل دان سآ .ح تي ا گر گف ته

شود

متف قلن هم مرت يب اع مال خال في شدند وه
بدون مجازات ماند و

ا از احيـام شـد د

ا ن دادگاهها در مـواردي انتقادي شـودو
مع ذ لک ب طور و لي دادگاه هاي نورمبرگ را
وه ا

جاد آن ها نتل جة وم بود ت سل سات

ح قوقي جام عة بلنالمل لي بوده ا سآو با د
ك حادآة بزرگ در تار خ بشر دانسآ؛ ولي
311



مجلة حقوقي  /شمارة نهم

قا بل ت سف ا سآ وه تجرب لات حا صل از آن
مورد استفاده قرار نگرفآ.
ضميمة 3
قضات دادگاه نورمبرگ
فرانسه:

Prf. Donnedieu de Vabres

Robert Falco

امر يا:

Francis Biddle

J.
Parker
شوروي:

Genral T. Nikitchenc
F. Volchko

انگللس (رئلس دادگاه)
N. Birkett

G. Lawrence

هيأتهاي دادستاني
فرانسه:

امريكا:

دادستان François de Menthon

دادستان

H.

R.

Justice Jackson
دادگاه نظامي نورمبرگ...

311 

داد ار

A. Champtèr de Ribes

داد ـار Col. R. G.

Storey

انگليس:

شوروي:
دادستان

R.A. Rudenco

دادستانSir. Hartely Shaw Cross
داد ار

Col. Y. V. Pokrovsky

داد ــار Sir. David

Maxwell Fyle

ضميمة 1
متهمان آلماني
بلسآ و چهار نفر از وساني وه فعاللآ آنها
ول له جن بههاي رژ م نازي را ميپو شانلد به شرح
ز ر به دادگاه جلب شدند:
53

جانشينان هيتلر :گور نگو رودلف هس

ـآ
ـن ر بـ
ـه :فـ
ـر از وزراي خارجـ
دو نفـ
ترو و فن پاپن

54

از ارتش :مارشال وا تلو ژنرال

ودلو

در اساالر دونلتسو در ا ساالر را در

55

از سران حزب نازي :بورمانو روزنبرگ

56

53. H. Goering- R. Hess.
54. Von Papen- Von Ribbentrop.
55. E. Raeder- A.Yodi- W. Keitel- K. Doentiz.
56. A. Rosenberg- M. Borman.
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وزراي كار :روبرت ليو فر ك

57

وزراي تسليحات :اشپلرو ورو و بوهلنو
هالبا

58

مسئوالن پليس :والتربرونرو فر ك

59

مسئوالن كشورهاي اشغالي :نو راتو سلس
ا نيوارتو فرانك

60

ا مور اقت صادي و دارا يي :دو تر شاخآو
والتر فونك

61

مسئوالن تبليغات :فر تچهو شترا خر
م سئوالن سازمان جوا نان هيت لري:
شلرا

62

فن

63

57. R. Ley- F. Saukel.
58. Speer- G. Krupp- Bohlen- Halbach.
59. R. Kaltenbrunner- W. Frick.
60. Seyss Inquart- Neurath- Frank.
61. W. Funk- Schacht.
62. J. Streicher- H. Fritsche.
63. B.Von Schirach.
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