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مجلۀ پژوهشهای قوه ج اهو و اه شنیسه ،شهری  10نیرسهی وو 1396
1396/10/14
صۀ ۀ  125-101تهی و وصه  1396/02/15تهی و په:

چکیده:
اهداف مجازات را بازدارندگی ،سزادهی ،اصال مجرمین و حمایت از جامعه تشـکیل
میدهند .طراحان اساسنامه دادگاههای بینالمللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ
دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف ،صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند.
در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامههای صادره توسط شورای امنیـت سـازمان
ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بینالمللی بـرای یوگسـالوی و روانـدا تمـامی
اهداف مجازات قابل استنباط است .مجازات اعدام در اساسـنامه دادگـاههـای مزبـور
پیشبینی نشده است و علت این امر را میتوان تصویب اسناد بینالمللی مانند میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسـی و کنوانسـیون اروپـایی حمایـت از حقـوق بشـر و
پروتکلهای الحاقی به آنها عنوان نمود .بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصـیفی
تحلیلی نگارش یافته است ،به رغم اینکه در حقـوق بـینالملـل ،اجمـاعی در زمینـه
ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد ،اما وجود اسناد بینالمللی اخیرالـذکر و متعاقـب
آن ،تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللـی توسـط تعـداد زیـادی از کشـورهای
جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خـود ممنـوع اعـالم
نکردهاند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشـر بـر اساسـنامه دادگـاههـای کیفـری
بینالمللی است .اما موضوعی که میتواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسـنامه دیـوان
کیفری بینالمللی را تحتالشعاع خود قرار دهد ،امکان محاکمه مجدد ،نسبت به فرد
محکومیتیافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین
خود حفظ کردهاند ،میباشد .لذا با اصال بند  0ماده  01اساسنامه و تغییر واژه جرایم
به رفتار ،نهتنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود،
بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجـازات اعـدام در اساسـنامه دیـوان بـه
بهترین وجه حفظ میشود.
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کلیدواژهه :
مجازات اعدام ،حقوق بشر ،دادگاههای کیفری بینالمللی ،اسناد بینالمللی.

مقدمه
حقوق کیفری به عنوان مجموعهای از مقررات تأمینکننده نظم اجتماع ،همواره به شیوههای
سرکوبگرایانه متوسل شده است .شیوههایی که معموالً به صورت اعدام 0و زنـدان جلـوهگـر
شده و نتیجهای جز طرد بزهکاران از جامعه در پی نداشته است .در حالی که قـوای عمـومی
برای تأمین دفاع اجتماعی نمیتوانند از هر وسیلهای ولو به قیمت از بین رفتن کرامت انسانی
اســتفاده نماینــد .بــه همــین دلیــل ،پــس از جنــگ دوم جهــانی و متعاقــب انتشــار نظریــات
صاحبنظران در زمینه حقوق اولیه انسان ،اسنادی به تصویب رسیدند .در کلیـه اسـناد مزبـور
مقرراتی را در راستای حمایت از حقوق افراد میتوان مشاهده کرد .از این اسناد مـیتـوان بـه
عنوان اسناد حقوق بشری یـاد کـرد؛ زیـرا کرامـت انسـان تحـت هـر شـرایط ،ویژگـیهـا و
خصوصیتی باید رعایت گردد .بدینسان ،نظام حقوق کیفری متحول گردید و اکثـر دولـتهـا
برای حفظ شأن و جایگاه خود در صحنه جهانی ،مقررات ایـن اسـناد را وارد قـوانین کیفـری
خویش نمودند .اعالمیه جهانی حقوق بشر ،نخستین سند از این حیث به شمار میرود کـه در
مجمع عمومی سازمان ملل در  01دسامبر  0339به تصویب رسید.
از زمان تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر تاکنون ،سازگاری مجازات اعدام با معیارهـای
پذیرفتهشده در نظام بینالمللی حقوق بشر به حداقل رسیده است .علت این بیان را مـیتـوان
در شناسایی حق حیات در اسناد بینالمللی مطر کرد .اعالمیه جهانی حقوق بشر در مـاده 9
به صورت مطلق از حق حیات سخن به میان آورده است ،بدون اینکه استثنایی مانند مجازات
اعدام برای آن پیشبینی نماید .در ماده  2از اعالمیه مزبور نیز اینگونه مقرر شـده اسـت کـه
هیچکس نباید تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل شأن و مقام
انسانی وی گردد .از این عبارات نیز استنباط میشود که هدف طراحان اعالمیه آن بوده است
که مجازات اعدام نباید در مورد محکومین به مرحله اجرا درآید .فرایند تصویب اعالمیه ،چنین
دیدگاهی را تقویت میکند .در آن زمان ،اکثر دولتهای عضو سازمان ملل بجز هفت کشـور،
 .0جهت دالیل تفصیلی موافقان و مخالفان اعدام مراجعه کنید به :مـارک آنسـل ،اعـدام ،ترجمـه مصـطفی
رحیمی (تهران :انتشارات آگاه ،)0921 ،چاپ دوم019-031 ،؛ و نیز معاونت برنامهریزی و توسعه قضایی،
بررسی وضعیت مجازات اعدام (قم :انتشارات دادگستری استان قم ،)0994 ،چاپ اول.01-32 ،
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مجازات اعدام را در قانون داخلی خود حفظ کرده بودند .0طر اولیـه ایـن اعالمیـه در اوایـل
 0334ضمن شناسایی حق حیات ،پیشبینی کرده بود که هر کشوری میتواند مقرراتـی را در
زمینه مجازات اعدام در نظر بگیرد .اما متعاقباً برخی از اعضای کمیته تهیه پیشنویس اعالمیه
با اشاره به اقدامات در حال انجام در برخی از کشورها در خصوص الغای مجازات اعدام مقـرر
نمودند که مجازات مزبور نباید جایگاهی در اعالمیه داشته باشد .9در واقـع ،هنگـام تصـویب
اعالمیه این نگرانی وجود داشت که در صورت پیشبینی اعدام به عنوان یک مجـازات قابـل
پذیرش ،روند الغای آن در کشورهایی که گامهایی را در این راستا برداشته بودند ،متوقف شود.
هرچند اعالمیه جهانی حقوق بشر سند الزامآوری برای دولتهـا بـه شـمار نمـیرود ،امـا
چارچوب مشخصی را برای اسنادی که متعاقباً به تصویب رسیدند ،بنیان نهاد .کمتر از دو سال
پس از تصویب اعالمیه جهانی ،شورای اروپا در  ،0321کنوانسیون اروپایی حمایـت از حقـوق
بشر را به عنوان اولین سند منطقهای تصویب کرد و نهایتاً از  9سپتامبر  0329به مـورد اجـرا
گذاشته شد .همچنین کنوانسیون مزبور ،نخستین سند حقوق بشری است که یک نهاد قضایی
یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر را در استراسبورگ فرانسه به عنوان سازوکار نظارتی
بر اجرای مقررات خویش ایجاد کرده است.
در ماده  0کنوانسیون ،هماننـد اعال میـه جهـانی حقـوق بشـر ،حـق حیـات بـه رسـمیت
شناختهشده اما برخالف این اعالمیه ،اعدام برای جرایمی که در قوانین داخلی کشورها چنین
مجازاتی برای آنها پیشبینی شده ،در نظر گرفته شده است .مطابق ماده مزبور «حق هرکسی
برای حیات باید توسط قانون حمایت شود .هیچکس نباید عمداً از حیات محروم شود مگـر در
اجرای حکم دادگاه در مورد جنایتی که مجازات سالب حیات در قـانون بـرای آن مقـرر شـده
است» .به نظر میرسد علت چنین امری را بتوان وجود دادگاههایی دانست که توسط متفقین
پس از پایان کار دادگاه بینالمللی نورنبرگ در سطح اروپا بـرای محاکمـه سـایر جنایتکـاران
آلمانی جنگ دوم جهانی ،تأسیس و احکام اعدام را در مورد آنان اجرا میکردند؛ به گونهای که
میتوان ادعا نمود کنوانسیون اروپایی تحت تأثیر رویه مزبور قرار داشته است.
از ابتدای دهه هفتاد میالدی ،شورای اروپا اقداماتی را در راستای اصال ماده  0به عمـل
2. Mohamed Suma, “The Politics of the Death Penalty in Post Conflict Sierra Leone: An
Opportunity for Reform or a Missed Opportunity,” in The Politics of the Death Penalty in
Countries in Transition, ed. Madoka Futamura and Nadia Bernaz, First Published. (New
York: Routledge, 2014), 157.
3. William A Schabas, “International Legal Aspects,” in Capital Punishment: Global Issues
and Prospects, ed. Peter Hodgkinson and Andrew Rutherford, VOL II. (Hampshire:
Waterside Press, 1996), 19.
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آورد تا اینکه در سال  0399پروتکل شماره  1به امضای برخی از کشورهای اروپایی رسید و از
اول مارس  0392به مرحله اجرا گذاشته شد .به موجب این پروتکل که حق شرطی نیز بـرای
کشورهای اروپایی در نظر نگرفته بود 3مجازات اعدام در زمان صـلح ممنـوع اعـالم گردیـد.
بدینسان ،دولتهای اروپایی همچنان حق داشتند در زمان جنگ که خطری علیه موجودیـت
آنان تلقی میشود ،مجازات اعدام را حفظ نمایند .برخی معتقدند ،شرط اجرای مجازات اعـدام
در زمان جنگ ،استدالل قدیمی مخالفان لغو اعدام را در نظر دارد که در زمان جنگ ،هنگامی
که سربازان با به خطر انداختن جان خود انجام وظیفه میکنند ،دلیلی ندارد که جنایتکـاران از
چنین خطری به دلیل تبهکاری خود ،مصون مانده و در زندان پناه گیرند.2
پس از گذشت چند سال از اجرای پروتکـل ،دیـوان اروپـایی حمایـت از حقـوق بشـر بـا
خاطرنشان ساختن این موضوع که مجازات اعدام به رغم حفظ آن در قوانین داخلی ،عمالً در
کشورهای عضو شورای اروپا اجرا نمیشود ،اعالم نمود که امکان اصال مجـدد کنوانسـیون
وجود دارد .1بدینسان ،در  0119میالدی ،پروتکل شماره  09الحاقی به کنوانسـیون اروپـایی
به مرحله اجرا گذاشته شد .در این پروتکل مقرر شده است «ضرورت حمایت از حق حیـات و
نیز شناسایی کامل کرامت ذاتی بشر ایجاب میکند که مجـازات اعـدام در هـر زمـانی خـواه
جنگ یا صلح نسخ شود» .الزم به ذکر است حق شرط ،همانند پروتکل شـماره  1نسـبت بـه
پروتکل مزبور نیز در نظر گرفته نشده است.
مذاکرات در راستای تصویب یک سند جهانی ،زمان بیشتری را در مقایسه بـا کنوانسـیون
اروپایی به عنوان یک سند منطقهای به خود اختصاص داد .بدین معنـا کـه هرچنـد اقـدام در
جهت تصویب چنین سندی از ابتدای  0334آغاز شده بود ،اما در  01دسـامبر  0311بـود کـه
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید .میثاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی و
سیاسی را از جمله مهمترین اسناد جهانی میتوان محسوب نمود که مهمتـرین حقـوقی کـه
افراد بشریت از آن برخوردار هستند مورد توجه قرار داده و ماده  09میثاق ،کمیته حقوق بشـر
4. Hans Christian Kruger, “Protocol No.6 to the European Convention on Human Rights,” in
The Death Penalty: beyond Abolition, ed. Council of Europe. (Berlin: Council of Europe
Publishing, 2004), 88.

 .2ژان ماری کربس ،مروری بر تاریخ مجازات اعدام ،ترجمـه رضـا ناصـحی (واشـنگتن :بنیـاد عبـدالرحمن
برومند.91 ،)0932 ،

6. George Nolte, “Jurisprudence under Special Regimes Relating to Subsequent Agreements
and Subsequent Practice,” in Treaties and Subsequent Practice, ed. George Nolte (Oxford:
Oxford University Press, 2013), 263.
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را به عنوان نهادی که وظیفه تفسیر مقررات مندرج در آن را بر عهده دارد ،پـیشبینـی کـرده
است.
مطابق ماده  1میثاق« :هر فرد از حق ذاتی حیات برخوردار است» .به این معنـا نـهتنهـا،
جامعه حق حیات را به فرد اعطا نمیکند ،بلکه باید از ایـن حـق حمایـت نمایـد .واژه ذاتـی
مندرج در این ماده در کنوانسیونهای اروپایی و آمریکایی حقوق بشر ذکـر نشـده اسـت .امـا
مجازات اعدام در قبال شدیدترین جرایم به عنوان استثنایی برای حق حیـات در نظـر گرفتـه
شده و اجرای آن به نحو الزامآور و مطلقاً نسبت به اشخاص زیر  09سال و زنان باردار ممنوع
اعالم شده است .4هرچند در این ماده به عنوان مثال ،سخنی از ممنوعیت مجازات مجانین به
میان نیامده است ،اما به نظر میرسد ممنوعیـت چنـین اقـدامی جـزو قواعـد عرفـی حقـوق
بینالملل در آمده و نیازی به ذکر آن نبوده است.
صرفنظر از ماده  4میثاق که مجازاتهای ترذیلی و غیرانسـانی را ممنـوع اعـالم کـرده
است که به نوعی میتوان پیوندی میان این ماده و ممنوعیت مجازات اعدام به عنـوان یـک
مجازات غیرانسانی برقرار کرد ،در ماده  3میثاق نیز مقرر شده اسـت« :در زمـان بـروز وقـایع
اضطراری که موجودیت ملت را تهدید کند و وجود چنین خطری رسماً اعالم شود ،کشورهای
طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر ،تا آن حـد کـه مـرتبط بـا وضـعیت
موجود باشد اتخاذ نمایند ،مشروط به اینکه تدابیر مزبور بـا سـایر الزامـاتی کـه طبـق حقـوق
بینالملل بر عهده دارند ،مغایرت نداشته باشد» .بر اساس بند  0از این ماده ،انحراف از ماده 1
مجاز شمرده نشده است .این امر بدان معناست که دولتهایی کـه مجـازات اعـدام را بـرای
جرایم خطیر در قوانین داخلی خود پیشبینی کردهاند نمیتوانند در وضعیتهای اضطراری ،آن
را به سایر موارد توسعه دهند .این موضوع میتواند به تنهایی بیـانگر اهمیـت حـق حیـات در
زمان تصویب میثاق تلقی شود.
همانگونه که مطر گردید میثاق بینالمللی ،مجازات اعدام موجود در برخـی از کشـورها
در قبال جرایم خطیر را مورد پذیرش قرار داده است .شاید نتوان طراحان میثاق را با توجه بـه
زمان تصویب آن که رویکردی جهانی به نسخ مجازات اعدام وجود نداشت متهم به کوتـاهی
نسبت به یک حق ذاتی کرد؛ اما تنها زمانی میتوان برای حق حیات ،احترام ذاتی قائـل شـد
که هیچگونه استثنایی نسبت به آن وجود نداشته باشد .به عبارت دیگر ،همانگونه که اعالمیه
7. Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the
Child (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999), 126.
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جهانی حقوق بشر استثنایی برای حق حیات مطر نکرده است از یک سند جهانی الزامآور که
قریب به بیست سال پس از آن به تصویب میرسد انتظار میرفت این بار به صورت صـریح،
حق ذاتی حیات را بدون استثنا پیشبینی نماید.
به همین دلیل ،ماده  1میثاق متعاقباً طی پروتکل دوم الحاقی به آن در  0399اصال شد.
در مقدمه این پروتکل آمده است که دولتهای عضو این پروتکل بـا ایـن اعتقـاد کـه نسـخ
مجازات اعدام در ارتقای شأن بشر و پیشرفت فزاینده حقوق بشر سهم بسزایی ایفا میکند و
نیز با در نظر گرفتن ماده  9اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مفاد پروتکل حاضر را مـورد تصـویب
قرار میدهند و بدینترتیب ،مجازات اعدام در زمانهای صلح و جنـگ بـه موجـب پروتکـل
الحاقی به یک سند جهانی ،ممنوع اعالم گردید .پروتکل مزبور در جوالی  0330بـه مرحلـه
اجرا درآمد .اما ذکر این نکته ضروری است که کشورها میتوانند هنگام تصویب ،حق شرط را
در زمان جنگ برای جرایمی که ماهیت نظامی مانند جرایم جنگـی دارنـد بـرای خـود حفـظ
نمایند .هرچند از محتوای پروتکل این نکته اسـتنباط مـیشـود کـه ایـن دسـته از کشـورها
نمیتوانند با تغییر قانون داخلی باعث تغییر در محتوای حق شرط شوند.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از دیگر اسنادی اسـت کـه توسـط سـازمان کشـورهای
آمریکایی در  0313تصویب و از  0349به مرحله اجرا در آمد .کنوانسـیون مزبـور ،هرچنـد در
ماده  3مجازات اعدام را در مورد شدیدترین جرایم مورد پذیرش قرار داده است اما مقرر نموده
کشورهایی که تا آن زمان مجازات اعدام را در قوانین داخلی خـود منسـوخ اعـالم کـردهانـد
مجدداً نمیتوانند آن را به مرحله اجرا گذارند .متعاقباً دومین پروتکل الحـاقی بـه کنوانسـیون
آمریکایی در  9ژوئن  0331تصویب و به موجب آن مجازات اعدام در زمان صلح ،منع و از 09
آگوست  0330اجرایی گردید.9
در مقاله حاضر که در دو گفتار تنظیم شده ،این موضوع بررسی گردیده که نظام بینالمللی
حقوق بشر بر دادگاههای کیفری بینالمللی در زمینه حذف مجازات اعدام چه تأثیری نهاده و
دادگاههای مزبور با چه موانعی در این راستا مواجه بودهاند؟
 -1نانگ هه ی م قت کیفری بینال للی

متعاقب بروز جنایات هولناک و در پاسخ به جریحهدار شدن احساسات جامعه بشری ،در قـرن
8. Sonjac Grover, Prosecuting International Crimes and Human Rights Abuses Committed
Against Children (Berlin: Springer, 2010), 12.
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بیستم میالدی دادگاههایی با وظیفه تعقیب و محاکمه جنایتکاران بینالمللی تأسـیس شـدند.
تفاوتهای عمدهای که میتوان میـان ایـن دادگـاههـا قائـل شـد از یـک طـرف بـه مرجـع
تأسیسکننده آنها به این معنا که دادگاههای نسل اول در حقوق کیفـری بـینالمللـی توسـط
تعداد معدودی از کشورهای جهان تأسیس گردیدند در حالی که دادگاههای نسل دوم توسـط
یک نهاد بینالمللی ایجاد شدند و از طرف دیگر به تقدم و تأخر زمانی تأسیس آنها نسبت بـه
اسناد بینالمللی حقوق بشر برمیگردد.
 -1-1نانگ هه ی م مبرگ و ت کی

از دیرباز تعقیب و محاکمه جنایتکارانی که صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره مـیاندازنـد
مورد توجه جهانیان قرار داشته است و شاید بتوان اولـین دادگـاهی را کـه در ایـن خصـوص
تشکیل شد ،دادگاهی دانست که در  0343میالدی در برساخ اتریش با حضور بیست و هفـت
قاضی امپراتوری روم ،پترفون هاخن باک را به اتهام جنایت علیه خداوند و بشریت محاکمه و
اعدام نمود.3
پس از جنگ اول جهانی به موجب معاهده صلح ورسای  0303مقرر گردید ،یک محکمه
بینالمللی متشکل از نمایندگان آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا و ژاپـن اقـدام بـه محاکمـه
ویلهام دوم ،امپراتور آلمان نماید .اما با توجه به پناهنده شدن ویلهلم به هلند و عـدم اسـترداد
نامبرده محاکمهای نیز برگزار نگردید.01
در جریان جنگ دوم جهانی ،اندیشه محاکمه و مجازات کسانی که جنـگ را آغـاز کـرده
بودند در اعالمیه  0339مسکو مطر شد .در این اعالمیه پیشبینی گردیده بود که مسـؤولین
جنایات ارتکابی در کشورهای اشغالی در محل ارتکاب جرم و عدهای نیز که جنایات ارتکـابی
آنان محدوده جغرافیایی خاص ندارد طبق تصمیم مشترک دولتهای متفق ،مجـازات شـوند.
پس از صدور اعالمیه ،بحث بر سر این موضوع بود کـه جنایتکـاران ،بـدون انجـام هرگونـه
محاکمهای مجازات شوند یا در این خصوص محکمهای تشکیل شود .دولت انگلستان بر این
اعتقاد بود که جنایتکاران اصلی جنگ ،بـدون برگـزاری محاکمـه اعـدام شـوند .00عـدهای از
9. Robert Cryer, Prosecuting International Crimes: Selectivity and the International Criminal
Law Regime (New York: Cambridge University Press, 2005), First Published, 17.
10. William A Schabas “a”, “Prosecuting Genocide,” in The Historiography of Genocide, ed.
Dan stone, (London: Palgrave Mcmillan, 2008), 255.
11. Weiping Sun and Mingcang Zhang, The New Culture: from a Modern Perspective (Berlin:
Springer, 2015), 74.
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دولتمردان آمریکا نیز بر این امر پافشاری میکردند .00سرانجام در  09اوت  0332دولتهای
آمریکا ،انگلستان ،فرانسه و شوروی مبادرت به امضای قراردادی در لنـدن کردنـد کـه در آن
موافقت شده بود یک دادگاه نظامی بینالمللی برای محاکمه جنایتکاران جنگ تشکیل شود.
در زمینه حقوق متهم ،دولتهای تشکیلدهنده دادگاههـای نـورنبرگ و توکیـو بـر طبـق
قوانین داخلی خود ،مبادرت به تنظیم مقرراتی در اساسنامه نمودند .امـا بـا توجـه بـه کنتـرل
دادگاه توکیو توسط مقامات آمریکایی ،قوانین داخلی این کشـور ،سـهم بیشـتری را بـه خـود
اختصاص داده بودند .اما در زمینه حقوق قابل اجرا نسبت به جرایم ارتکابی یعنی قواعد عرفی
حقوق بینالملل یا اصول حقوق کیفری بینالمللی یا اصول حقوق کیفری در نظامهای عمـده
جهان ،قضات دادگاه نورنبرگ در پاسخ به متهمینی که اظهار میداشتند چه در زمینه داخلی و
چه بین المللی ،اصلی وجود دارد که به موجب آن ،تحمیل مجازات بدون وجود قـانون قبلـی،
امکانپذیر نیست و جنگ تعرضی نیز که به عنوان یکی از اتهامات مطـر گردیـده در زمـان
جنگ جرم تلقی نمیشده است ،به این نکته اشاره نمودند که ممنوع بودن جنـگ تعرضـی از
مدتها قبل از جنگ به رسمیت شناخته شده و حتی اگر چنـین قـوانینی وجـود نمـیداشـت،
متهمین باید میدانستند آنچه را که انجام میدهند برخالف حقوق بینالملل اسـت .09قضـات
دادگاه توکیو نیز با استدالل مشابهی ،اعتـراض متهمـین نسـبت بـه صـالحیت دادگـاه را رد
کردند .03در آن زمان مجازات اعدام ،یک موضوع کامالً شـناختهشـده در حقـوق بـینالملـل
محسوب میشد .به همین دلیل ،اعتراض متهمین صرفاً حول محـور قاعـده عطـف بماسـبق
نشدن قوانین کیفری مطر گردید و اعتراضی بـه پـیشبینـی مجـازات اعـدام در اساسـنامه
دادگاههای مزبور صورت نپذیرفت.
قضات دادگاه نورنبرگ که توسط چهار قدرت اصلی جنگ منصوب شده بودنـد بـر طبـق
ماده  01اساسنامه صالحیت داشتند که به جنایات علیه صلح ،جنایات جنگی و جنایـات علیـه
بشریت رسیدگی کنند .همچنـین هریـک از چهـار دولـت امضـا کننده قـرارداد لنـدن بـرای
جمع آوری دالیل اتهام موظف بودند یک دادستان انتخاب کنند .دادستانها که بر طبق مـاده
12. John F Murphy, “Norms of Criminal Procedure at the International Military Tribunal,” in
The Nuremberg Trial and International Law, ed. George ginsburgs and V.N kudriavtsev,
(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1990), 62.
13. William A Schabas “b”, “Perverse Effects of the Nulla Poena Principle: National Practice
and the Ad Hoc Tribunals,” European Journal of International Law 11 (2000), 523.
14. Machteld Boot, Nullem Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the
International Court: Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes (Cambridge:
Intersentia, 2001), 199.
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 03اساسنامه باید به صورت یک کمیسیون عمل میکردند علیه  03نفـر کیفرخواسـت صـادر
کردند .با توجه به خودکشی یکی از متهمین و بیماری مـتهم دیگـر ،بیسـت و دو نفـر مـورد
محاکمه قرار گرفتند که از میان آنان ،سه نفر تبرئه ،دوازده نفر به اعدام ،سه نفر به حبس ابد
و چهار نفر به حبسهای از ده تا بیست سال محکوم شدند .02هیچ متهمی در نورنبرگ بـرای
اتهام جنایت علیه صلح به اعدام محکوم نشد .رودلف هـس تنهـا کسـی بـود کـه اتهـام وی
جنایت علیه صلح بود ولی از اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی تبرئه و بـه حـبس
ابد محکوم گردید .در واقع همانگونه که برخی نیز معتقدند ،حبس نزد قضات دادگاه نورنبرگ
به عنوان یک کیفر فرعی تلقی میگردید.01
با توجه به اینکه آلمان توسط متفقین به صورت مشترک اشغال شده بود ،لذا یک شورای
نظارتی برای اداره آن کشور تشکیل شد .مطابق با قانون شماره  01ایـن شـورا ،دادگـاههـای
نظامی توسط متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد که پس از پایان کار دادگاه
نورنبرگ به محاکمه متهمین مبادرت ورزیدند .دادگاههـای نظـامی ایـاالت متحـده در شـهر
نورنبرگ 00 ،محاکمه برگزار کردند و از  030متهم 02 ،نفر به مجازات اعدام محکوم شدند.04
در یکی از پروندههای مطروحه ،دادگاه اعالم کرد که مجازات اعدام ،یک امـر کـامالً موجـه
تلقی شده و نمیتوان اجرای چنین مجازاتی را در قبال نادیده گرفتن مقررات جنگ ،جنـایتی
علیه بشریت محسوب نمود .09همانگونه که در مقدمه به آن اشاره گردید ،در زمان برگـزاری
محاکمات دادگاه نورنبرگ ،برخی از کشورها مجازات اعدام را در قانون ملی خود ملغی اعـالم
کرده بودند .به همین دلیل ،اظهارنظر دادگاه را میتوان پاسـخی در برابـر مخالفـان مجـازات
اعدام تلقی نمود .به این معنا که رفتار متهمین در عرف حقوق بینالملل به عنوان جنایـت در
نظر گرفته شده و در نتیجه ،پاسخ جامعه جهانی به صـورت اعـدام در قبـال چنـین جنایـاتی
نمیتواند غیرموجه تلقی گردیده و مشابه با رفتار متهمین به عنوان یک جنایت محسوب شود.
ه مچنین دادگاهی در نروژ در پاسخ به متهمی که در دفاع از خود ،نسخ مجازات اعـدام را

15. Matthew Parish, Mirages of International Justice: The Elusive Pursuit of a Transnational
Legal Order (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011), 86.

 .01بهزاد رضوی فرد« ،کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق بین الملـل کیفـری» ،فصـلنامه پـژوهش
حقوق کیفری .090 ،)0930( 0
17. Kevin Jon Heller, The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International
Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2011), First Published, 2.
18. William A Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law (New York:
Cambridge University Press, 2002), 3rd Ed, 239.

110

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی )0931-2( 01

در این کشور دلیلی بر عدم محکومیت وی به مجازات اعدام مطر کرده بود اعالم کـرد کـه
مجازات اعدام برای جرایم جنگی در حقوق بینالملل امر شـناختهشـدهای اسـت هرچنـد بـر
اساس قانون کیفری نروژ قابل اعمال نباشد .03در واقع ،اگـر فـردی مرتکـب جنایـات تحـت
شمول حقوق بینالملل شده و در هر کشوری دستگیر و محاکمه شود ،امکان اجرای مجازات
اعدام نسبت به نامبرده وجود خواهد داشت ولو اینکه قانون کشـور محاکمـهکننـده ،مجـازات
اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده باشد .به عبارت دیگر ،از نظر دادگاه ملـی نـروژ در
اینگونه موارد ،آنچه که در عرف بینالملل وجود دارد همچنان توسط کشورها قابل اجراسـت.
به عبارت دیگر ،لغو مجازات اعدام برای جرایم عادی در قانون داخلی باعث بسته شدن دست
دادگاه در اجرای چنین مجازاتی نسبت به جرایم با وصف بینالمللی نمیشود.
متعاقب تشکیل دادگاه نظامی نورنبرگ ،بر اساس اعالمیـه  0332پوتسـدام کـه از طـرف
دولتهای آمریکا ،چین ،انگلستان و شوروی صادر گردیده و در آن مجازات جنایتکاران ژاپنی
پیشبینی شده بود ،ژنرال مک آرتور فرمانده عالی متفقـین در خـاور دور در ژانویـه  0331بـا
صدور اعالمیهای یکجانبه ،دادگاه نظامی بینالمللـی توکیـو را بـه وجـود آورد .01صـالحیت
رسیدگی به جرایم علیه صلح و مقررات جنگ و جرایم علیه بشریت بـه یـازده قاضـی کـه از
یازده کشور مختلف توسط مک آرتور منصوب شده بودند ،واگذار گردیـد .دادگـاه از بیسـت و
هشت متهمی که علیه آنان کیفرخواست صادر شده بود ،بیست و پنج نفر را محاکمه کرد کـه
از این تعداد ،هفت نفر به اعدام ،شانزده نفر به حبس ابد و دو نفر به حبسهـای کوتـاهمـدت
محکوم گردیدند .00با توجه به اظهارات رئیس دادگاه توکیو به این نکته میتوان پی بـرد کـه
نامبرده موافقت چندانی با مجازات اعدام نداشته است؛ زیرا اعالم کرد مجازات حبس ابد تحت
شرایط سخت در مناطقی دورافتاده و خارج از ژاپن ،بازدارندگی بیشتری در مقایسه با مجازات
اعدام میتواند در پی داشته باشد .00بدینترتیب ،مالحظه میشود در زمان تشکیل این دادگاه
بینالمللی و به رغم اتهامات سنگینی که متوجه متهمین بود ،دیدگاههایی که مـیتـوان آن را
به نوعی تلفیقی از حقوق بشر و سزادهی دانست وجود داشت.
19. William A Schabas “c”, Genocide in International Law: The Crimes of Crimes (New York:
Cambridge University Press, 2000), First Published, 394.
20. Steven R Ratner and Jason S. Abrams, Accountability Human Rights Atrocities in
International Law: beyond the Nuremberg Legacy (New York: Oxford University Press,
2001), 2d Ed, 188.
21. William A Schabas “d”, “International Sentencing: from Leipzig to Arusha,” in
International Criminal Law, ed. M. cherif Bassiouni, VOL III: International Enforcement,
3rd Ed (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), 615.
22. Ibid, 616.

تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی در ...

111

با توجه به آنچه که در مقدمه بدان اشاره گردید ،دادگـاههـای نـورنبرگ و توکیـو زمـانی
تأسیس شدند که نهتنها ،اسناد بینالمللی در زمینه پذیرش حـق حیـات بـه تصـویب جامعـه
جهانی نرسیده بود ،بلکه جنایات ارتکابی در زمان جنگ دوم جهانی تا آن حد باعث جریحهدار
شدن احساسات بشری شده بود که مجازات اعدام میتوانست به عنوان حداقلی برای تسکین
آالم به وجودآمده در نظر گرفته شود .این در حالی است که دادگاههـای کیفـری بـینالمللـی
برای یوگسالوی و رواندا زمانی تأسیس شـدند کـه مـدت زمـان طـوالنی از تصـویب اسـناد
بینالمللی حقوق بشر در سطح منطقهای و جهانی میگذشت.
 -2-1نانگ هه ی کیفری بینال للی برای ی گس وی و وامدا
 -1-2-1ی گس وی

قریب به پنجاه سال پس از تشکیل اولـین دادگـاه بـینالمللـی و زمـانی کـه پیشـرفتهـای
گستردهای در نظام حقوق بشر حاصلشده بود ،به دنبال جنایات ارتکابی در یوگسالوی سابق،
شورای امنیت سازمان ملل موافقت خود را با طر تشکیل دادگاهی برای محاکمه مسـؤولین
نقض جدی حقوق بشردوستانه در یوگسالوی اعـالم کـرد .متعاقبـاً دبیرکـل سـازمان ملـل،
گزارش خود را به ضمیمه پیشنویس اساسنامه دادگاه به شورای امنیت تقدیم کرد .بدینسان
در  02می  ،0339شورای امنیت به اتفاق آرا با صدور قطعنامه  ،904دادگاه کیفری بینالمللی
برای یوگسالوی را به وجود آورد .اساسنامه پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل نیز بدون اصـال
پذیرفته شد.
مالحظاتی چند باعث گردید که تأسیس دادگاه مزبـور از طریـق شـورای امنیـت صـورت
پذیرد .اولین نکته آن بود که استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد ،امکـان تشـکیل سـریع
دادگاه را فراهم آورده و جامعه بینالمللی میتوانست در اسرع وقت ،محاکمه متهمین را آغـاز
نماید و نکته دوم اینکه ایجاد یک دادگاه بینالمللی توسط شورای امنیـت ،کلیـه دولـتهـای
عضو سازمان ملل را ملزم به همکاری با دادگاه میساخت.
در حالی که اگر تشکیل دادگاه از طریق معاهده ،صورت خارجی به خود مـیگرفـت فقـط
کشورهای امضا کننده به آن ملزم میشدند .هرچند برخی معتقدند ،شورای امنیت با این اقدام
فراتر از چارچوب اختیارات قانونی خود در منشور ملل متحد عمل کرده اسـت 09امـا در پاسـخ
23. Antonio Cassese, “From Nuremberg to Rome: International Military Tribunals to the
International Criminal Court,” in The Rome Statute of the International Criminal Court: A
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باید به این نکته اشاره کرد که به موجب ماده  03منشـور ،مسـؤولیت حفـظ صـلح و امنیـت
بینالمللی به شورای امنیت واگذار شده و این شورا در قطعنامـه  919بحـران یوگسـالوی را
تهدیدی علیه امنیت بینالمللی اعالم نموده است .03به همین دلیل ،میتوان بر این اعتقاد بود
که تشکیل دادگاه در راستای وظایف این شورا صورت پذیرفته است.
ماده  03اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی ،مجازات را محدود به حبس
کرده است و قضات دادگاه باید در تعیین مدت حبس به رویه غالب در دادگاه های یوگسالوی
سابق مراجعه نمایند .برخی معتقدند ،علت این موضوع را در این نکته میتوان جسـتجو کـرد
که متهمین نتوانند اظهار نمایند قانونی قبل از رفتار ارتکابی آنان وجود نداشته است .02به نظر
میرسد حتی در صورتی که متهمین چنین ایرادی را مطر میکردند و به فرض آنکه در ماده
 03نیز چنین مقررهای پیشبینی نمیگردید ،با توجـه بـه اینکـه جنایـات ارتکـابی در قلمـرو
یوگسالوی سابق تحت حاکمیت قواعد عرفی حقوق بینالملـل قـرار داشـتند چنـین ایـرادی
توسط دادگاه مورد پذیرش قرار نمیگرفت .ذکر این نکته نیز ضروری است که به رغـم عـدم
پیشبینی مجازات حبس ابد در قانون کیفری کشور یوگسـالوی ،مـاده  010آیـین دادرسـی
دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی این مجازات را مقـرر نمـوده اسـت .همچنـین بـر
اساس نظر دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسالوی ،جامعه جهانی به عنوان یک اصل کلی
حقوقی شناختهشده این نکته را مورد پذیرش قرار داده است که مجازاتهای شدیدی در قبال
جنایات بین المللی قابل اعمال است و متهمینی که در این دادگاه محاکمه می شوند نمی توانند
ادعا نمایند در زمان ارتکاب جرایم به ماهیت کیفری رفتار خود و شدت مجازاتهایی که باید
نسبت به آنها اجرا شود ،آگاه نبودهاند.01
در طول سالیان پس از جنگ دوم جهانی همان گونه کـه در مقدمـه بـدان اشـاره گردیـد
سازمان ملل تالش فراوانی در جهت نسخ مجازات اعدام به عمل آورده است .به همین دلیل،
شورای امنیت که از ارکان سازمان ملل به شمار میرود نمیتواند این تالشها را نادیده بگیرد
Commentary, ed. Antonio Cassese and Paola Gaeta and John R.W.D. Jones, VOL I, (New
York: Oxford University Press, 2002), 14.
24. David Hirsh, Law against Genocide: Cosmopolitan Trials (London: Glasshouse, 2003),
First Published, 73.
25. Vojin Dimitrijevic and Marko Milanovic, “Human Rights before International Criminal
Courts,” in Human Rights Law: from Dissemination to Application, ed. Jonas Grimheden
and Rolf Ring (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006), 156.
26. Mohamed Elewa Badar and Noelle Higgins, “General Principles of Law in the Early
Jurisprudence of the Icc,” in The International Criminal Court in Search of its Purpose and
Identity, ed. Triestino Mariniello, First Published (New York: Routledge, 2015), 272.
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و در همین راستاست که اساسنامه پیشنهادی دبیرکل سازمان را که در آن اثـری از مجـازات
اعدام مشاهده نمی شود ،مورد تأیید قرار داده و اعالم مینماید که تأسیس ایـن دادگـاه سـهم
بسزایی در توقف خشونت ها ایفا می کند .04از جمله اخیرالذکر این نکته را می تـوان اسـتنباط
نمود که این شورا اهمیت بالنسبه بیشتری برای فایده گرایی تا سزادهی مجـازات قائـل شـده
است .توضیح اینکه در توجیه مجازات اعدام ،استحقاق مرتکب به دلیل میزان صدمه وارده به
جامعه و نیز بازدارنده بودن این مجازات مورد تأکید قرار گرفته است .09بـه عبـارت دیگـر ،در
این اندیشه ،مبنای واکنش همانا مکافات دادن مرتکب با نگاه بـه گذشـته و مالحظـه رفتـار
مجرمانه ارتکابی است .03اما بیتوجهی به مقوله اصال و بازپروری مجرم 91و نیز بیگانه بودن
این دیدگاه با عدالت ترمیمی و برقراری آشتی میان بزهکار با بزهدیده کـه نقـش مـؤثری در
مسیر تحقق عدالت کیفری محسوب میشود از ایرادات وارده به نظریه بازدارندگی محسـوب
میشوند .به همین دلیل ،در زمینه استفاده از مجازات باید به افقهای پیش رو نیز نگریسـت؛
به این معنا که نهتنها ارعابانگیزی ،بلکه بازسازگاری مجرم نیز باید مدنظر قرار گیرد که بـه
نوبه خود بتواند نسبت به ایجاد توازن میان منافع بزهدیده و جامعه با بزهکـار ،نقـش مـؤثری
ایفا نماید.
هرچند پیشبینی مجازات حبس ابد در آیین دادرسی دادگاه بینالمللی بـرای یوگسـالوی
بیانگر توجه به سزادهی نیز می باشد اما این موضوع نشان مـی دهـد کـه طراحـان اساسـنامه
بازدارندگی بیشتری برای حبس ابد تا اعدام قائل شده اند .همچنین دادگاه کیفری بین المللـی
برای یوگسالوی یکی از اهداف اساسی در اعمال مجازات را برچسبزنی به مرتکبینی اعـالم
کرده است که به ارزشهای بنیادین جامعه جهانی لطمه وارد کرده اند .90در ماده  03اساسنامه
این دادگاه نیز آمده است قضات در هنگام تعیین مجازات برای مرتکب ،هم شدت جرم و هم
27. Sarah Williams, “The Completion Strategy of the Icty and Ictr,” in International Criminal
Justice: A Critical Analysis of Institutions and Procedures, ed. Michael Bohlander,
(London: Cameron May Ltd, 2007), 153.

 .09مسعود کاظمی« ،تأثیر مجازات اعدام بر بازدارندگی از جرایم مواد مخدر و روان گردان» ،فصلنامه سالمت
اجتماعی و اعتیاد .013 ،)0939( 3
 .03فیروز محمودی جانکی و سارا آقایی« ،بررسی نظریه بازدارندگی مجـازات» ،فصـلنامه حقـوق ،)0994( 0
.930
 .91جان رالز« ،دو مفهوم از قواعد» ،در تازه های علوم جنایی (مجموعه مقاله ها) ،ترجمه محمـدعلی اردبیلـی
(تهران :نشر میزان ،)0930 ،ویرایش دوم.933 ،
31. William A Schabas, An Introduction to the International Criminal Court (Cambridge:
Cambridge University Press, 2007), 3rd Ed, 315.
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شخصیت مجرم را باید مدنظر قرار دهند .بدینترتیب ،از مجمـوع مـوارد مطروحـه مشـخص
می گردد صرفاً جرایم ارتکابی ،مدنظر طراحان اساسنامه و تصویب کننـدگان آن قـرار نداشـته
است.
 -2-2-1وامدا

پس از یک سال از تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسالوی در واکنش به نقضهای
شدید حقوق بشردوستانه در قلمرو روانـدا ،شـورای امنیـت در  9نـوامبر  0333و بـه موجـب
قطعنامه  322مبادرت به تأسیس دادگاه کیفری بینالمللـی بـرای روانـدا کـرد .در اساسـنامه
پیشنهادی این دادگاه مجدداً مجازات اعدام پیشبینی نشده است .در زمان تصـویب قطعنامـه
نیز نیوزیلند به عنوان عضو غیردائم شورای امینت اعالم کرد در مسیر پیشـرفت یـک جامعـه
متمدن ،اعتقاد به چشم در برابر چشم و انتقام جویی جایگاهی نمی تواند داشته باشد و در ایـن
خصوص تفاوتی نمیکند که چه جرایمی رخ دادهاند.90
در آن زمان چین به عنوان عضو دائم شورای امینت به این قطعنامه ،رأی ممتنع و دولـت
رواندا به عنوان عضو غیردائم رأی منفی داد .عدم پـیشبینـی مجـازات اعـدام در اساسـنامه
دادگاه ،یکی از مهمترین علل مخالفت دولت رواندا بود.
نماینده این کشور در شورای امنیت اظهار داشت ،عدم پیشبینی چنـین مجـازاتی باعـث
ایجاد یک نوع بیعدالتی میان مرتکبین جنایات خواهد شد؛ زیرا در کشور متبوع وی ،مجازات
اعدام همچنان برای قتل عمد وجود دارد و بـا توجـه بـه اینکـه دادگـاه بـینالمللـی ،عمـدتاً
اشخاصی را که محرک جرایمی چون نسلکشی بودهاند مورد محاکمه قرار میدهد نتیجه ،آن
خواهد شد که مسببین اصلی جنایات به حبس و مجریان آن که در رواندا به سر میبرنـد بـه
اعدام محکوم خواهند شد .وضعیتی که برای حصول به آشتی ملـی امـری سـازنده محسـوب
نمیشود .99اما برخالف استدالل دولت رواندا در شورای امنیت ،این سؤال مطر میشود کـه
آیا همانگونه که در مورد دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسالوی نیز مطر گردید ،سازمان
ملل که به دنبال نسخ مجازات اعدام است میتواند در یک سند بینالمللی ،آن را بـه عنـوان
یک مجازات قابل پذیرش معرفی کرده و بدینوسیله سایر دولتهای عضو سازمان ملل را بـه
32. William A Schabas “e”, War Crimes and Human Rights: Essays on the Death Penalty,
Justice and Accountability (London: Cameron May Ltd, 2008), 237.
33. Yvonne Dutton, Rules, Politics and the International Criminal Court (New York:
Routledge, 2013), First Published, 125.
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صورت ضمنی تشویق به حفظ مجازات اعدام در قوانین داخلی آنها نماید؟ از طرف دیگر ،آیـا
اجرای این مجازات ،دستیابی به هدف آشتی ملی در یک کشور آشوبزده را بـا مـانع مواجـه
نخواهد کرد؟ آنچه که به آن اشاره شد ،به عنوان یک هدف ،به صراحت در قطعنامه شـورای
امینت ،هنگام تأسیس این دادگاه بینالمللی به وضو قابل مشاهده است .93بدینسان ،هرچند
مجازات اعدام از دیدگاه سزاگرایانه می تواند موجـه جلـوه کنـد ،امـا از دیـدگاه فایـده گرایـی
نمی توان ادعا کرد مجازات اعدام اثر به مراتب بیشتری نسبت به مجازات حبس طوالنی مدت
برجای خواهد گذاشت .بدیهی است طراحان اساسنامه دادگاه بینالمللی برای رواندا این نکتـه
را مدنظر داشته اند که انتقامجویی به صورت مجازات اعدام نمیتواند باعث توقف خشـونت در
رواندا شود.
با توجه به آنچه که در سطور پیشین نیز مطر گردید ،هرچند مجازات اعدام در اساسنامه
دادگاههای کیفری بینالمللـی بـرای یوگسـالوی و روانـدا وجـود نـدارد و حـداکثر مجـازات
پیشبینیشده حبس ابد است ،اما در همین وضعیت نیز متهمین نمیتواننـد ادعـا نماینـد کـه
نسبت به جرایم ارتکابی آنان ،قانونی از قبل وجود نداشته اسـت و چنـین ادعـایی تـأثیری در
اجرای مجازات نس بت به آنان نخواهد گذاشت .در این راستا مقرراتی در زمینـه حقـوق قابـل
اجرا در اساسنامه این دادگاهها پیشبینی نشده و این نقص از طریق رویه قضایی جبران شده
است .به عنوان مثال دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسالوی بر این اعتقاد اسـت کـه اگـر
اساسنامه ،حکم موضوع خاصی را پیشبینی نکرده باشد دادگاه مکلف اسـت در خصـوص آن
موضوع به قواعد عرفی حقوق بینالملل مراجعه نماید .92همچنین بر اساس نظر این دادگاه در
صورتی که قواعد عرفی حقوق بینالملل نتوانند در حل یک قضیه خاص مثمرثمر واقع شـوند
دادگاه باید به اصول حقوق کیفری بینالمللی یا اصول کلی حقوق بینالملل مراجعـه نمایـد و
اگر این اصول نیز کمکی به حل قضیه نکردند باید به منابع فرعـی کـه اصـول کلـی حقـوق
کیفری در نظامهای عمده جهان هستند ،توسل جوید .91دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا
نیز در همین راستا قواعد عرفی حقوق بینالملل را بر جرایم تحت صالحیت خود حاکم دانسته
34. Christof Heyns, Human Rights Law in Africa 1998 (The Hague: Kluwer Law International,
2001), 42.
”35. Beatrice Bonafe and Paolo Palchetti, “Relying on General Principles in International Law,
in Theory and Practice of International Lawmaking, ed. Catherine Brolmann and Yannick
Radi (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016), 171.
36. Pegoriev Clotilde, “Denial, Impunity and Transitional Justice: The Fate of Female Rape
Victims in Bosnia and Herzegovina,” in Women and Transitional Justice: The Experience
of Women as Participants, ed. Lisa Yarwood, First Published (New York: Routledge,
2013), 124.
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است .94بدینترتیب ،مالحظه میشود برخالف دادگاههای نورنبرگ و توکیو که با اسـتناد بـه
عرف حقوق بینالملل ،مجازات اعدام را امری موجه تلقـی مـیکردنـد ،دادگـاههـای کیفـری
بینالمللی برای یوگسالوی و رواندا با توجه به اسناد بـینالمللـی حقـوق بشـر از پـذیرش آن
خودداری کردهاند.
در انتها ،ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بـه ترتیـب در بنـد  0مـواد  01و  3از
اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسالوی و رواندا« :هیچکس را نمیتوان برای
اعمالی که نقضهای حقوق بشردوستانه بینالمللی را بر طبق اساسنامه تشـکیل مـیدهنـد و
سابقاً توسط دادگاه بین المللی محاکمه گردیده ،مجدداً در یک محکمه ملی محاکمـه نمـود».
بدیهی است واژه محاکمه به معنای بررسی ادله توسط دادگاه و صدور حکـم اعـم از تبرئـه و
محکومیت است .همچنین با توجه به واژه «اعمال» در بند مزبـور ،پـس از صـدور حکـم در
دادگاههای یوگسالوی و رواندا ،امکان تحت محاکمه قرار گرفتن مجدد به لحاظ همان اعمال
ولی با توصیف دیگر در دادگاههای ملی وجود ندارد .بنابراین متهم را نمیتوان یکبار در دادگاه
بینالمللی به اتهام نسلکشی و بار دیگر در محکمه ملی به اتهام قتل عمد محاکمه نمود؛ زیرا
رکن مادی هر دو اتهام یکسان است .در نتیجه ،حتی اگـر مجـازات اعـدام در قبـال جنایـات
بینالمللی در یک محکمه ملی به رسمیت شناخته شده باشد ،امکان محاکمه مجدد و اجـرای
مجازات اعدام وجود ندارد .ضمانت اجرای تخلف از این مـورد در مـاده  09از آیـین دادرسـی
دادگاههای یوگسالوی و رواندا به این صورت در نظر گرفته شده که اگر محکمه ملی مبادرت
به محاکمه مجدد نماید ،رئیس دادگاه کیفری بینالمللـی بـا صـدور قـراری از دولـت مزبـور
درخواست توقف رسیدگیها را کرده و در صـورت عـدم پـذیرش درخواسـت ،موضـوع را بـه
شورای امنیت گزارش خواهد کرد.
به دنبال تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسـالوی و روانـدا ،جهـان شـاهد
تشکیل دادگاهی دائمی است که تبلور سوابق و تجارب دادگاه های پیش از خود است .اندیشه
تأسیس چنین دادگاهی سالیان متمادی وجود داشته است.
 -2نی ان کیفری بینال للی

به عنوان اولین اقدام مؤثر ،سازمان ملل با تصویب کنوانسیون جلـوگیری و مجـازات جنایـت
37. Moir Lingsay, “Towards the Unification of International Law?,” in International Conflict
and Security Law, ed. Richard Burchill and Nigel D. White and Justin Morris, First
Published (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 115.
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نسلکشی در  0339بر محاکمه مرتکبین این جنایت توسط یک دادگـاه کیفـری بـینالمللـی
تصریح نمود .این کنوانسیون در  0320به مورد اجرا گذاشته شد و در آن مقرر شده بود که هر
کشوری با توجه به سیستم حقوقی حاکم بر آن ،مجازات مؤثری را برای این جنایات در نظـر
بگیرد .99از عبارات مندرج در کنوانسیون و عدم پیشبینی مجازاتی خاص ،مـیتـوان اینگونـه
استنباط نمود که اجرای مجازات اعدام نسبت به مرتکبین این جنایت امکانپذیر میباشد.
در همان سال ،مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بینالملل خواست تا امکان
تهیه سندی در زمینه جنایات بینالمللی را بررسی نماید .کمیسیون در طر پیشـنهادی خـود
تحت عنوان جرایم علیه صلح و امنیت بشری اینگونه مقرر کرده بود که مجازات با توجه بـه
شدت جرم باید توسط دادگاهی که صالحیت خود را نسبت به متهمین اعمال میکنـد تعیـین
شود .93هرچند متن پیشنهادی از پذیرش یا مستثنا بـودن مجـازات اعـدام سـخنی بـه میـان
نیاورده بود اما با توجه به زمان تهیه پیشنویس که اکثریت کشورهای جهان ،مجازات اعـدام
را در قوانین داخلی خود حفظ کرده بودند به سختی میتوان مستثنا بـودن آن را مـورد تأییـد
قرار داد .به موازات این اقدام ،مجمع عمومی سازمان ملل ،کمیتهای را مأمور ارائه پیشنویسی
راجع به تأسیس یک دادگاه کیفری بینالمللی کرد .در طر ارائهشده توسط این کمیته بـدون
اینکه نامی از مجازات اعدام مطر شود آمده بود که چنین دادگاهی میتواند مجازاتی را کـه
متناسب با جرایم است در نظر بگیرد.31
پس از گذشت سی سال ،کمیسیون حقوق بینالملل این بار در طر راجع به کنوانسـیون
جرایم علیه صلح و امنیت بشری ،پیشنهاد حذف مجازات اعدام را ارائه کرد .نسبت بـه طـر
پیشنهادی از طرف دولتهای مختلف ،نظرات متعددی مبنی بر حذف و ابقای مجازات اعـدام
مطر شد .برخی از دولتها در این خصوص اعالم کردند اگر بنا باشد اعدام به عنوان یکی از
مجازاتها در طر پیشبینی شود ،کشورهایی که اعدام را در قانون کیفری و به ویژه قـانون
اساسی خود حذف کردهاند تمایلی به امضای این سند از خود نشان نخواهند داد.30
در همین زمان که طر فوقالذکر در حال بررسی بود ،کمیسیون حقوق بینالملل مشغول
38. Cecilia Medina Quiroga, The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and
Inter- American System (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1988), 1.
39. William A Schabas, “The Right to Fair Trial,” in Essays on the Rome Statute of the
International Criminal Court, Flavia Lattanzi and William A Schabas, VOL II )Fagnano
Alto: Ilsirente, 2003), 260.
40. Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal Law (New York: Routledge, 2007),
First Published, 535.
41. M. Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary
Application (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), First Published, 346.
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تهیه طرحی برای اساسنامه یک دادگاه کیفری بینالمللی به درخواست مجمـع عمـومی بـود.
طرحی که حذف مجازات اعدام به صراحت در آن پیشبینی شده بود.
در سال  0333مجمع عمومی سازمان ملل یک کمیته موقت و سپس در سال  0332یک
کمیته مقدماتی را مأمور تهیه پیشنویس اساسنامه دادگـاهی دائمـی کـرد .در  0334کمیتـه
مقدماتی ،کارگروهی را به ریاست هیئت نمایندگی نروژ موظف کرد مجازاتهایی را کـه درج
آن در اساسنامه متناسب با جنایات بینالمللی باشد مورد بررسی قرار دهد .پیشـنهاد کـارگروه
مزبور حبس از  02سال تا ابد بود .30این پیشنهاد در کنفرانس دیپلماتیک رم که از  02ژوئن تا
 04جوالی  0339به طول انجامید مـورد بررسـی و تبـادل نظـر کشـورهای حاضـر در ایـن
کنفرانس قرار گرفت.
در  9جوالی  0339گروهی از کشورهای مسلمان ،بیانیهای صادر کردند که به موجب آن
دیوان کیفری بینالمللی باید مجازاتهای مندرج در قانون کشوری را که جنایات بـینالمللـی
در آن رخ داده اعمال نماید .در همان روز کشورهای حوزه کارائیب نیز متنی منتشر کردند که
در آن به صراحت ،مجازات اعدام پیشبینی شده بود .نماینده دولت ترینیداد و توباگو نیز اعالم
کرد صرفاً به این دلیل که کنفرانس رم به سرانجام برسد بـا اساسـنامه پیشـنهادی مخالفـت
نمیکند اما بر این نکته پافشاری نمود که مجازات اعدام نمیتواند یک موضوع حقوق بشری
تلقی شود.39
بیانیه صادره توسط نمایندگان کشورهای مسلمان حاضر در کنفرانس رم مبتنـی بـر ایـن
نکته که دیوان کیفری بینالمللی ،مجازاتهای موجود در قوانین مناطق آشـوبزده جهـان را
اعمال نماید به صورت ضمنی بیانگر ایـن نکتـه اسـت کـه اعـدام مـیتوانـد یکـی از انـواع
مجازاتهایی باشد که در مورد مرتکبین اجرا گردد .اما بدیهی است این امر نیز بستگی به این
نکته خواهد داشت که جنایات ارتکابی در کشـوری رخ دهـد کـه تحـت تـأثیر حقـوق بشـر،
مجازات اعدام را در قانون ملی خود حذف کرده باشد یا خیر .به عبارت دیگر ،کشورهای مزبور
صرفاً به دلیل قوانین داخلی خود که اعدام را در زمره مجازاتهای قابل اجرا معرفی کرده بود
و نه مخالفت با موازین حقوق بشر در زمینه حذف مجازات اعـدام ،چنـین بیانیـهای را صـادر
کردند .صرفنظر از آنچه که مطر گردید ،نکات دیگری در ایـن راسـتا قابـل ذکـر هسـتند.

42. William A Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law (Cambridge:
Cambridge University Press, 2002), 3rd Ed, 252.
43. Ibid, 257.
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نخست اینکه تالش برای حذف مجازات اعدام چند دهـه قبـل از تصـویب اساسـنامه دیـوان
کیفری بینالمللی در دستور کار سازمان ملل ،شورای اروپا و کشورهای آمریکایی قرار گرفته و
اسنادی نیز که سابقاً بدان اشاره گردید تصویب شده بودند .بدینترتیب ،برخالف نظر نماینـده
ترینیداد و توباگو نمیتوان قائل شد که مجازات اعدام حداقل از دیدگاه جهانی در قلمرو حقوق
بشر قرار نمیگیرد .نکته دوم این است که کشورهای مخالف حذف اعدام در کنفـرانس رم در
مقایسه با کشورهایی که خواهان ممنوعیت مجازات اعدام بودند تعداد بـه مراتـب کمتـری را
تشکیل میدادند .به همین دلیل ،اگر بنا میبود پیشنهاد این دسته از کشورها مورد توجه قـرار
گیرد بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را تحت تأثیر اسـناد حقـوق بشـری در قـوانین
داخلی خود حذف کرده بودند ،این سند بینالمللـی را امضـا نکـرده و رونـد تأسـیس دیـوان
کیفری بینالمللی متوقف میگردید و نکته انتهایی اینکه در اساسنامه مقرر شده است که این
دیوان دارای صالحیت تکمیلی است .بدین معنا که صالحیت اصلی با محـاکم ملـی اسـت و
تنها زمانی امکان رسیدگی بینالمللی وجود دارد که محاکم ملی قادر یـا مایـل بـه رسـیدگی
نباشند .همچنین به رغم وجود صالحیت تکمیلی ،امکان محاکمه فردی که سـابقاً در دیـوان
کیفری بینالمللی محاکمه شده است ،وجود دارد .در بنـد  0مـاده  01اساسـنامه آمـده اسـت
«هیچکس را نمیتوان برای جرایم مندرج در ماده  2اساسنامه که سـابقاً بـه واسـطه آنهـا در
دیوان محکوم یا تبرئه شده است ،در محکمه دیگر محاکمه نمود» .با توجه به اینکـه در ایـن
بند از واژه جرم و نه رفتار سخن به میان آمده است ،لذا این امر بدان معنا خواهد بود که اگـر
فردی در دیوان به اتهام نسلکشی تعقیـب شـده و محکومیـت حاصـل کـرده باشـد امکـان
محکومیت وی در محاکم ملی وجود دارد و به عنوان مثال ممکن است به اتهـام قتـل عمـد
تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد .به همین دلیل ،عدم پیشبینی مجازات اعدام در اساسنامه،
هیچگونه لطمهای به صالحیت دولتهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کردهانـد،
نمیزند .هرچند ذکر این نکته نیز ضروری است که شورای امنیت به استناد بند  0از ماده 09
اساسنامه میتواند وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافتـه اسـت ،بـه موجـب
فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید ولو آنکه وضعیت مزبـور در ارتبـاط بـا
کشوری باشد که اساسنامه را مورد پذیرش قرار نـداده اسـت .موضـوعی کـه هرچنـد باعـث
خدشهدار شدن اصل رضایت این دسته از دولتها میشود اما نهایتاً خدشهای به قانون کیفری
آنها و امکان محاکمه مجدد متهم بر اساس قانون ملی وارد نمیآورد.
ماده  00اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،اساسنامه ،قواعد دادرسی ،معاهدات ،اصـول و
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قواعد حقوق بین الملل و رویه قضایی را به عنوان حقوق قابل اجرا در این دادگاه معرفی کرده
است .به رغم حذف واژه عُرف از ماده  00کـه شـاید علـت آن را بتـوان مخالفـت عـدهای از
حقوقدانان دانست که به هنگام بررسی پیش نویس اساسنامه ،استفاده از این واژه را بـرخالف
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میدانستند ،33امـا بـه نظـر مـیرسـد منظـور طراحـان
اساسنامه از معاهدات ،آنهایی باشند که جنبه عُرفی پیدا کرده اند .همچنـین عبـارت اصـول و
قواعد حقوق بینالملل ،به تنهایی بیانگر قواعد عُرفی حقوق بینالملل است.
بر طبق بند  9از ماده  ،00تفاسیر دادگاه از حقوقی که در ماده مذکور پیشبینی شده است،
نباید متناقض با حقوق بشر شناختهشده بینالمللی باشد .بنابراین تفسیر دادگاه از حقوق متهم،
مندرج در اساسنامه و قواعد دادرسی ،از این قاعـده مسـتثنا نیسـت .برخـی بـا ذکـر اسـنادی
همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشـر،
معتقد هستند که تفسیر دادگاه نباید مغایرتی با اسناد مذکور داشته باشد.32
بدینترتیب ،در دادگاه کیفری بینالمللی ،نهتنها مجازات اعـدام در اساسـنامه پـیشبینـی
نشده است ،بلکه از تکلیف دیوان کیفری بینالمللی به تبعیت از اسناد بینالمللی حقـوق بشـر
که در مقرره فوقالذکر مطر گردیده نیز موضوعی جز عدم اجرای مجازات اعدام نسـبت بـه
مرتکبین جنایات بینالمللی قابل اسـتنباط نیسـت .در مـاده  44از اساسـنامه دیـوان کیفـری
بینالمللی ،مجازاتهای قابل اعمال به حبس تا حداکثر سی سال و نیز حبس ابد در صـورتی
که شدت جرم و اوضاع و احوال شخصی مرتکب آن را توجیه نماید محدود شدهاند.
سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به امضای  001کشور از مجموع  011کشـور
شرکتکننده در کنفرانس دیپلماتیک رم رسید و از اول ژوئیه  0110الزماالجرا شد .تـا اکتبـر
 0104تعداد کشورهای امضا کننده اساسنامه به  093کشور و تعداد تصویبکنندگان بـه 003
کشور افزایش یافته است.

مایجه
یکی از مهمترین وقایع قرن بیستم را بیتردید میتوان تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی
دانست .نقش این دادگاهها در توسعۀ حقوق کیفری بینالمللـی و پیشـگیری از جنایـاتی کـه
44. Alain Pellet, “Applicable Law.” in The Rome Statute of the International Criminal Court:
A Commentary, ed. Antonio Cassese and Paola Gaeta and John R.W.D.Jones, Vol.II.
(Oxford: Oxford Univevsity Press, 2002), 1071.
45. Ibid, 1080.
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موجب برانگیخته شدن احساسات جهانیان میشود غیر قابل انکار است .دادگاههای مذکور گاه
بر اساس خواست تعداد معدودی از دولتها ،گاه توسط یک نهاد سیاسـی و گـاه بـه واسـطۀ
خواست اکثریت جامعۀ جهانی به وجود آمدهاند .به همین دلیل در هریک از آنها به رغم وجوه
اشتراک ،میتوان ساختار و ویژگیهایی متفاوت از دیگری مالحظه کرد.
بیش از هفتاد سال از تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی نورنبرگ و توکیو کـه توسـط
متفقین و به منظور محاکمه جنایتکاران جنگ دوم جهانی ایجاد گردیدند سپری مـیشـود .در
اساسنامه دادگاههای مزبور اعدام به عنوان یکی از مجازاتهای قابل اعمال پیشبینـی شـده
بود .علت این امر را نمیتوان صرفاً به خواست جامعه جهانی در واکنش شدید بـه نسـبت بـه
محرکین و آمران جنایات ارتکابی منتسب دانست ،بلکه علت اصلی را میتوان در فقدان اسناد
بینالمللی راجع به موضوعی چون حق حیات جستجو کرد .به همین دلیل ،با توجه بـه وجـود
مجازات اعدام در قوانین اکثریت کشورهای جهان و فقدان تضمینات بـینالمللـی نمـیتـوان
دادگاههای نورنبرگ و توکیو را مورد انتقاد قرار داد .اما به تدریج چه در سطح منطقهای و چه
جهانی اسنادی به تصویب رسیدند که به صراحت حق حیات را به عنوان یک حق ذاتی بشری
مورد توجه قرار داده و نسخ مجازات اعدام را در زمانهای صلح و جنگ بـه جهانیـان اعـالم
کردند .همین امر باعث گردید که در زمان تشـکیل دادگـاههـای کیفـری بـینالمللـی بـرای
یوگسالوی و رواندا و به تبعیت از اسناد حقوق بشری ،مجازات اعدام در اساسنامه دادگاههای
مزبور پیشبینی نشده و برای تعیین مجازات متناسب عالوه بر جرم به شخصیت مجـرم نیـز
توجه شود.
تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز حاکی از توجه بیش از پیش جامعه بشـری
به حاکم کردن حقوق بشر بر مقولهای به نام مجازات اعدام است .به گونهای کـه فرهنـگ و
سنتهای مختلف حاکم بر کشورها نمیتواند خللی به آن وارد سـازد .واقعیـت آن اسـت کـه
هدف سازمان ملل از تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی برای یوگسـالوی و روانـدا و نیـز
دولتهای عضو اساسنامه دیـوان کیفـری بـینالمللـی از ایجـاد آن ،اجـرا و اسـتقرار عـدالت
بینالمللی و ایجاد صلح و آشتی در مناطق آشوبزده جهان است .به همین دلیل ،نائل شـدن
به چنین اهدافی از طریق اجرای مجازات اعدام از دیدگاه طراحان اساسنامه دادگاههای مزبور
امر بعیدی به نظر میرسیده است .اما همانگونه که مطر گردیـد ،مطـابق بنـد  0مـاده 01
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ،در صورت صدور حکم محکومیت نسبت به متهمین جرایم
بینالمللی در شعب دیوان ،محاکم ملی مجاز به محاکمه مجدد این دسته از افراد بـر اسـاس
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همان جرایم نخواهند بود .در نتیجه ،با توجه به درج واژه جرایم در مقرره مزبور ،محاکم ملـی
میتوان ند رفتار ارتکابی را تحت توصیفی دیگر مورد محاکمه قرار دهند .به عنوان مثـال ،اگـر
محکومیت نخستین در دیوان ،جنایت علیه بشریت باشد ،امکان صدور حکم در محکمه ملـی
به عنوان قتل عمد وجود خواهد داشت .صرفنظر از اینکه چنین وضـعیتی بـا قاعـده حقـوق
بشری منع محاکمه مجدد مغایرت دارد ،خطر محکومیت به اعدام را در کشورهای با مجازات
مزبور به وجود آورده است .به این ترتیب ،از یک سو دولتهای عضو اساسنامه موافقت خود را
با موازین حقوق بشری در زمینه عدم اجرای مجازات اعدام نسبت به متهمینی کـه در دیـوان
محاکمه میشوند ،اعالم کرده و از سوی دیگر ،با توجه به بند  0ماده  01این امکان برای آنها
به وجود آمده که نسبت به همان اشخاص ،مجازات اعدام را اجرا نمایند .با توجه به آنچه کـه
مطر گردید ،مطابق ماده  009اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که بازنگری در آن را مورد
پذیرش قرار داده است ،در راستای رفع نتایج نامطلوب مطروحه ،پیشنهاد میشود واژه جـرایم
مندرج در بند  0تبدیل به رفتار شود .بدیهی است اصال مقررات به صورتی که مطر گردید
باعث میشود ،اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی که به تأیید اکثریت کشورهای جهان رسیده
است به عنوان الگویی شناختهشده در حمایت از اسناد بینالمللی حقوق بشـر در زمینـه نسـخ
مجازات اعدام در نظر گرفته شود.
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The objectives of punishment are deterrence, retribution, correction of criminals and
protection of the society. The designers of statute of Nuremberg and Tokyo tribunals
that after Second World War established among mentioned objectives was taken into
consideration only retribution. While in resolutions of Security Council of United
Nations for the establishment of international tribunals for the former Yugoslavia
and Rwanda all the objectives of punishment are inferential. Death penalty has not
been predicted in their statutes. The reason of this can be the ratify of international
documents of human rights as ICCPR and the second optional protocol of it and
ECHR and annex sixth protocol of it can be named. On the other hand it can be
claimed that in spite of there is no consensus in the context of death penalty
prohibition in international law but the ratification of international criminal court
statute by a huge number of countries in the world especially the countries that death
penalty has not been prohibited in their internal regulations, represents the influence
of human rights law on international criminal courts statute. But the case that can
effect the impact of human rights law on statute of the international criminal court, is
the possibility of retrial toward the convicted person in international criminal court
by national courts that still have kept execution in their laws, so by correcting article
20(2) of statute and changing the word “crimes” to “behavior’, we will not only
witness observance of human rights law of ne bis in idem, But also Status of the
human rights law in prohibition of the death penalty in the statute of international
criminal court will be protected in the best way.
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