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 های نظام تقنینی ایران با تکیه بر جهانی شدن حقوق کیفریچالش
 

 سهیال معماری

 قم دانشگاه جرمشناسی و جزا حقوق ارشد کارشناس و دادگستری یک پایه وکیل

 

 چکیده

ی در نظام حقوقی ایران نیز در برخی موارد تحت تأثیر فرآیند حقوق کیفری جهانی قرار گرفته است، این تأثیر در حقوق کیفر

برخی حوزه ها به جهت چالش های سیاسی و فقهی کمتر؛ از سازگاری بیشتری برخوردار است، امّا در زمینه برخی مسائل 

مربوط به صلح و امنیت بین المللی و حقوق بشر، این سازگاری کمتر به چشم می خورد که می تواند ناشی از عدم تفاهم 

و رویکردهای سیاسی متفاوت نسبت به آنها باشد. البته تفکرات حاکم بر برخی مبنایی در موضوعات مطرح شده در این اسناد 

اسناد حقوق بشری و نگاه صرفا مادی گرایانه، چالشهای اساسی با نظام حقوقی مبتنی بر فقه دارد اما با تکیه بر دو اصل، 

مبانی ایدئولوژیک از سوی دیگر، می  مصلحت و اجتهاد پویا از یک سو و تالش برای اصالح ساختار حقوق جهانی بشر از نظر

 .توان در راستای همگرایی ایران با تعهدات بین المللی و موازین کیفری بین المللی و حقوق جهانی بشر گام برداشت.

 

 جهانی شدن، حقوق کیفری، چالش ها، نظام تقنینی، ایرانهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

اسالمی ایران نیز در مقطع حساس جهانی شدن حقوق کیفری با چالشهای جدی با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جمهوری 

و تحول عظیم حقوقی مواجه است. بدین سان نحوه استقبال چشمگیر و بی نظیر کشورها از دیوان، تاثیرات غیر قابل انکاری بر 

ت آن بر حاکمیت و حیات ملی وضعیت حقوقی و سیاسی دولتهای عضو و غیر عضو دیوان دارد و هنجارهای مندرج در مقررا

کشورها آثار مهمی را به جای خواهد گذاشت. طبعاً دولت ایران از این تأثیرپذیری مستثنی نبوده و ناگزیر می بایست مسئلة 

»الحاق« و یا »عدم الحاق« به دیوان بین المللی کیفری را به عنوان جدی ترین واقعیت حقوق بین الملل کیفری مورد توجه 

به منزلة عدم مشارکت در جامعة بین  دهد؛ مسلماً واپس زدن و نادیده انگاشتن چنین واقعیتی )الحاق به دیوان(خاص قرار

قانون مدنی، به فرض تصویب اساسنامه دیوان،  9المللی و انکار مسلم واقعیتهای حقوق بین الملل است. از آنجا که وفق ماده 

خلی می گردد و در پی آن هنجارهای دیوان بر امنیت، مصالح و حاکمیت ملی معیارهای مندرج در اساسنامه در حکم قانون دا

کشورمان، بدون شک تأثیرگذار خواهد شد؛ بنابراین بسیار ضروری است که با نگاهی کارشناسانه و دقیق، همسوسازی حقوق 

تقنینی و اجرایی قرار دهیم. لذا با درک داخلی ایران با مقررات و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را در اولویتهای مطالعاتی، 

اهمیت و ضرورت موضوع، این مقاله به مسئلة همسوسازی مقررات و قوانین داخلی با جرم انگاری های مندرج در اساسنامه 

ت دیوان بین المللی کیفری اختصاص یافته و در آن سعی شده است آثار الحاق ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایا

متأسفانه در عمل، در سطح جامعة جهانی، اجرایی کردن مقررات  .اساسنامه مورد مطالعه قرار گیرد 5چهارگانه مندرج در ماده 

دیوان و اساسنامة آن از سوی کشورها با مشکالتی همراه بوده است، برخی از کشورها تعقیب و محاکمه را فقط درخصوص 

شکنجه پذیرفته اند و یا بر اساس »عُرف بین المللی« تعقیب را فقط نسبت به جنایات بعضی از جنایات، مانند جنایات جنگی و 

بسیاری از کشورها نیز صالحیت جهانی را در مورد این جنایات به طور نسبی اعمال  .نژادپرستی و علیه بشریت قبول کرده اند

  .کرده اند

سند عناصر جنایات دیوان را در تعاریف موجود در قوانین خود عالوه بر این، تعداد کمی از کشورها عناصر جنایات موجود در 

خود به این سند  9وارد نموده اند. با وجود این، در سایه نقش تکمیلی و فرعی که اساسنامة دیوان بین المللی کیفری در مادة 

سند مزبور با موارد مندرج در داده است و همچنین با عنایت به اینکه در برخی از موارد ارکان و شرایط جنایات ذکر شده در 

خود اساسنامه و سایر اسناد بین المللی مطابق نیست، ضروری است که این نقایص وارد قوانین اجرایی کشورها نگردد و سند 

سند فرعی و کمکی نه چندان مهم تبدیل نگردد.  مربوط به عناصر جنایات مانند سیستم دیوان در محاکم داخلی نیز به یک

این مرحله ضروری است که کشورهای عضو، به منظور اجرایی ساختن تعهدات مندرج در اساسنامه، قوانین ملی  بنابراین در

 خودشان را مهیا و آماده سازند تا از لحاظ ماهوی و شکلی امکان اجرایی نمودن مقررات دیوان و اساسنامه آن فراهم گردد.

  

 بیان مسأله 

شدن، تمام شدن« شده است. جهانیالمللی سبب پیدایش پدیده ی »جهانیبین گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در »حقوق« وتأسیس عرصه

المللی بیع بین 1980کنوانسیون المللی تجاری همچون قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین

ژنو  1930(، کنوانسیونهای 15-17، صص 1382وین درباره برات وسفته )اسکینی،  1988ژنو و 1930کاال، کنوانسیونهای 

( درباره چک و متٌحد الشکل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تالش برای ایجاد حقوق خصوصی 187، ص 1382)اسکینی، 
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یه، نشانه این تاثیرات می باشد که معموالٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین کشورهای عضو این معاهدات منجر متٌحد در آن اتحاد

شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت 

که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است بین

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی  .(39، 1380)توحیدی فرد، 

مقاومت حاکمیت  قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معموالٌ با سازیآرمانگرا که خواستار یکسان

قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر  سازیدولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی »هماهنگ

از میان .(136، 1378ریزی می شود )دلماس مارتی، کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه

ای در روند الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمدهواعد حقوقی فراملّی، حقوق بینابزارهای مختلف ایجاد ق

المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف شدن حقوق کیفری ایفا نموده است. معاهدات بینجهانی

سازی قوانین داخلی با این اکنش در جهت هماهنگالمللی کیفری، حقوق ملّی را به وحقوق کیفری و نهایتاً تأسیس دیوان بین

معاهدات واداشته است. توجه دولتها به »اصل حاکمیت ملّی« وپذیرش »صالحیت تکمیلی« برای آن دیوان سبب شده کشورها 

ی منفی در المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهااز یکسو مشارکت فعالی در ایجاد این دادگاه بین

شدن حقوق کیفری قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد کنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی

کرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تالش

تر به ذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدیتصمیم جدی درخصوص آن اتخا

 این موضوع است.

 

 : مبانی نظری

 مقوله جهانی شدن

های اقتصادی، تر در عرصهگونگی، بیشسوی نوعی همگنی یا هممحوشدن مرزهای جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به

سدت، جهانیتوان آنگی که در واقع میسیاسی، اجتماعی و فرهن حددت دان تده میرا نوعی حرکت از کثرت به و . .شدودشددن گف

 (30، 1382)شجاعی زند، 

در متون  1960ی از دهه 4گراییو جهانی 3سازی، جهانی2شدناز چهارصد سال پیش و اصطالحاتی همچون جهانی 1واژه جهانی

 (17، ص1383 کار گرفته شد. )نهاوندیان،علمی و ادبی به

کده نظران، بیان شده است. برخی از نظریهشدن مطالب مختلفی از سوی صاحبدر مورد بررسی سابقه و پیشینه جهانی پردازان 

شدان جهانی .کنندهای باستان جستجو میرا در تمدنجویند، مبدأ آنای دیرینه میبرای این مفهوم سابقه شددن در از دیدگاه ای

مددنین تمدنگیری چنواقع با شکل کده آن ت شدد؛ چرا غداز  مددنهایی آ خدود، ت ندی  سداختار درو طدق و  ضدای من بده اقت هایی ها 

فده جهانی (1930امانوئل والرشتاین )"هایی مانند طلب بودند. از دیدگاه نئومارکسیستگسترش کده نط شدد،  شدن هنگامی آغاز 

 
1 Global 
2 Globalization 
3 Globalizing 
4 Globalism 
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غداز  (22، 1386محمدی، سال قبل از میالد مسیح بسته شد؛ )گل 1500تمدن جهانی در  سدومر آ مددن  سدتان و ت که از مصر با

 (23به این دسته تعلق دارند )همان، ص "ویلکینسن"و  "اریک ولف"شود. نویسندگانی مانند می

شدن پس از تحوّالتی که بر تر دانسته و اعتقاد دارند که جهانیشدن را بسیار کوتاهگیری و نقطه آغاز جهانیشماری دیگر، شکل

ها تسریع در سیستم تجاری، تأسیس وجود آمد، شروع شد. انقالب صنعتی سبب افزایش ثروتنعتی در اروپا بهاثر انقالب ص

آوری و واسطه فنگذاری علم جدید و اقتصاد جدید شد و جمعیت بشری، بهداری صنعتی و پایهها و تشکیل سرمایهشرکت

، 1382و معیدفر،  14، 1381شدن فراهم آورد. )جاسبی، ای جهانیبهبود شرایط زیستی توسعه یافت. این امور، مقتضیاتی را بر

16) 

و  (1883-1818) دانند. مارکسگیری تجدّد میشدن را در شکل( نقطه آغاز جهانی1938دسته دیگری چون آنتونی گیدنز )

دانند؛ داری میسرمایهشدن و آغاز این فرایند را مستلزم درک و شناخت تاریخ هم، درک تاریخ جهانی (1895-1820) انگلس

محمدی، سازی اقتصادی و فرهنگی جهان بوده است. )گلپارچهاندرکار یکداری همواره دستچون از دیدگاه آنان نظام سرمایه

1386 ،23) 

سدرمایه( نیز جهانی شدن را هم1992روالند رابرتسون ) کده از داری میزمان با آغاز دوه مدرنیته و ظهور  ندد؛   دیمدیال 1400دا

شدد آغاز شده و به 1969مقارن رنسانس( تا امروز، مراحل تاریخی متعدّدی را طی کرده است. آخرین مرحله آن از سال ) دلیل ر

گدران؛ های گروهی، ارتباطات و مسائل زیستسریع رسانه سدول و دی یدات، عبدالر سدت. )ب تده ا محیطی جهانی، بسیار سرعت گرف

 (250و  251، 1386

بددیل  70ی شدن در دنیای غرب، بعد از دههانیهمه، بحث جهبا این یدک ت میالدی، به گفتمان مسلط در محافل علمی و آکادم

کدده (1980-1911) لوهانآغاز شده و مک 1960ی های اولیه آن از حدود دههشد؛ البته زمزمه چدک تبدیل جهان به ده ای کو

عده ( همچنان923، 1382ادی، و سج 185، 1382بینی کرده بود. )سیدباقری، را در آن دهه پیش صدطالح جام صدنعتی کده ا فرا

 (247شدن است. )بیات، عبدالرسول و دیگران؛ صنیز انعکاسی از تحوالت بزرگ عصر جهانی (1919) دانیل بل

سدخن گفته نده  یدن زمی کده در ا تدونیس برخی از شواهد، تاریخی، اولین نویسندگان و اندیشمندانی  ندد  بدارت ازف فردینا ندد را ع ا

مدیالدی می (1904-1843) در آلمان و گابریل تارد (1855-1936) ندد. در فرانسه، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  دا

شدد.  هایی نظیر مطبوعات بزرگ به یک دولتهای ملّی بر اثر رسانهها معتقد بودند که سرانجام دولتآن ندد  بددل خواه جهانی م

 (189، 1385)دادگران،

مدر در شدن و جهانیست گرایش به جهانیالزم به ذکر ا یدن ا شددن ا طدرح  بدل از م سدیار ق سازی در ادیان الهی همچون اسالم ب

یده جهانیسازی بودهجهان کنونی مطرح بوده و ادیان بزرگ الهی هرکدام در پی جهانی مدروزه داع یدز ا سدالم ن شددن دارد. اند و ا

 (10، 1386)شیرودی، 

 

 شدنماهیت جهانی -1

بدهبهشدن جهانی یدت و عنوان یک مفهوم در ادبیات مربوط به علوم اجتماعی، دارای تعاریف متفاوت و متعددی بوده و  دلیل اهم

طدی، گر از پدیدهگستردگی حوزه مفاهیم آن و با توجه به برداشت، تفسیر و تعبیرهای هر پژوهش تدأثیرات محی های اجتماعی و 

طدرح میطور کلتفاسیر و تعاریف مختلفی دارد. اما به ندد، جهانیی در نظریاتی که چنین مفهومی را به انحاء مختلف م شددن کن

بدین  سوی یک جامعهحرکت به ندده، از  سدایه افک جهانی واحد است که در آن، قید و بندهایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی 
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تعبیر دیگر، جهان فشرده واهد شد و بهرود و گویا عمدتاً یک جامعه و یک فرهنگ و تمدن در سراسر سیاره زمینی مستقر خمی

 (247دیگران؛ ص گیرد. )بیات، عبدالرسول وشکل می

گداهی را مفهومی میای شدن جهان، آنشدن و سیارهجهانی در تعریف "روالند رابرتسون" شددید آ هدان، ت تدراکم ج بده  کده  داند 

مدرو  مثابه یک کل(یعنی مردم به این درک برسند که جهان رادرباره جهان به چونان مکانی واحد بدانند(، وابستگی متقابل در قل

عده25، 1387پارچگی جهانی در قرن بیستم اشاره دارد ؛ )افروغ، جهانی و آگاهی از یک بداط ( که در چنین جام قدراری ارت ای بر

  .ها خواهد بودهمان راحتی میان همسایهکنند، بهمیان افرادی که به فاصله خیلی دور از هم زندگی می

گدر "ی اختالف تعاریف، ویژگی رغم همهعلی صدمیمات دی بدر ت گدذاری  کدان اثر فدزایش ام کددیگر و ا افزایش ارتباطات جوامع با ی

جدهرو همراه با جهانیشدن، انکارناپذیر است. از ایندر معرفی جهانی "جوامع ندگ شدن در لدی، فره صداد داخ پدذیری اقت ی تأثیر

ندد بهخارجی است. البته جوامع میبومی و حاکمیّت ملّی بیشتر از عوامل  صدحنهتوان ّدال در  ضدور فع یدزان ح سدب م هدانی،  تنا ج

مدان، آن گیری، قدرت، مهارت و فعالیّتتری نیز پیدا کنند؛ که کامالً به نحوه موضعاثرگذاری بیش ها بستگی دارد. )نهاوندیان، ه

 (20ص

یددنز"تعریف  بدهاز جهانی "آنتونی گ شدنشددن  قدش و خوبی رو صدر گر ن شدورها در ع لدی ک مدور داخ خدارجی در ا مدل  تدأثیر عوا

کده محلشدن میشدن است. وی در تعریف جهانیجهانی هدانی  ندان گویدف »تقویت مناسبات اجتماعی ج هدم را چ هدای دور از 

سدنگهم ربط میبه بدا آن فر شدکل میدهد، که هر واقعه، تحت تأثیر رویدادی که  صدله دارد،  بدرعکس«ها فا یدرد و  یددنز،  .گ )گ

1377 ،77) 

سدت، در جهانی "گیدنز"که توان گفت همچنانبنابراین می قدد ا مدق میمعت سدیع ع سدطح و مداعی در  بدط اجت بدد؛ شددن، روا یا

سدتجو توان علت وقوع یک حادثه در یک محل را، در منطقهها نامحسوس شده و میصلهای که فاگونهبه ای کامالً مجزا و دور، ج

 (19کرد. )نهاوندیان، همان، ص

عده های اجتماعی در گسترهتوان بازسازی کامل روابط و کنششدن را میترین مرحله جهانیکامل فدرد و جام ی جهانی و پیوند 

خدود را نست. در چنین شرایطی هیچ حوزه محلّی و حتّی خصوصی و شخصی نمیای دادر چنین گستره تواند استقالل و انزوای 

مدد؛ گیرند )گلجهانی خود قرار مینوعی تحت تأثیر تحوّالت محیط ها نیز بهترین مکانحفظ کند و حتی دورافتاده محمدی، اح

 (73، 1382 محمدی،و گل 97ص

 

 شدنهای جهانیویژگی -1-1

ندد نماید که عبارتشدن مطرح میجهانی عنوان ویژگیشدن، چند امر را بهضمن تأکید بر بعد ارتباطی جهانی 1گرونتونی مکآ ا

 :از

 .پذیردها اثر میهای سیاسی، اجتماعی و انتقادی بر ماورای مرزهای ملّی تأثیر گذاشته و از آن.فعالیت1

 .شوددید جهانی ایجاد میمتقابل افزایش یافته و سیستم ج .حجم کنش2

کدان می3 مدان و م جدب .افزایش شدت و وسعت ارتباطات که به محوشدن فاصله و فشردگی ز طدات مو سدترش ارتبا مدد و گ انجا

 .ی جهانی نیز در زندگی خود احساس کندشود که هرکس در کنار زندگی محلّی خود، یک صبغهمی

 
1 Anthony McGrew 

http://pajoohe.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-Globalization__a-36705.aspx#_ftn15
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صدل املّی ایجاد می.ارتباطات در حال رشد، مسائل جدیدی را در سطح فر4 حدلّ و ف کند؛ که تنها از طریق همکاری جهانی قابل 

 .توان از جمله این موضوعات فراملّی دانستهستند. معضل مواد مخدر را می

بددین ها را کاهش میفشرده که بازیگران ملّی را محدود نموده و حاکمیّت و خودمختاری آنهمهای بهگیری شبکه.شکل5 دهد؛ 

تدی المللی، جوامع، سازمانها و نهادهای بینای را بین دولتفشردههمهای بهو شدت ارتباطات، شبکه بیان که حجم های غیردول

حددودیتها، موجب یک سیستم جهانی میکند. این شبکههای چندملیّتی ایجاد میو شرکت کده م بدرای شوند؛  سدتمی  های سی

 (18و  17دهد. )جاسبی، همان، ها را کاهش مینفعالیت بازیگران مزبور ایجاد کرده و خودمختاری آ

 :بیان داشته که از این قرارند "شدنبدیهیات بحث جهانی"عنوان نیز پنج امر را به "القلممحمود سریع"

بدرداری شدن یک جریان و فرایند جدید نیست؛ بلکه منطق کانونی آن نوسازی، یعنی روش بهبود زندگی در مسیر بهره.جهانی1

 .و صنعت است؛ که این منطق، مبتنی بر علم و صنعت و نوآوری بوده و از قرن هفدهم شروع شده است از علم

سدریعشدن یک سیستم است؛ که از سه زاویه بهجهانی .2 سدت. ) شدده ا شدکیل  القلم، هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ت

 (22و  21، 1384

بده جهانیترین آنوجود دارد؛ که بهترین و کامل شدن و ابعاد آن، رویکردهای متفاوتیدرباره جهانی شددن ها رویکرد سیستمی 

گدی و است. براساس این رویکرد، جهانی سدی، فرهن مداعی )سیا فدردی و اجت بدط  عدم از روا شدری، ا شدن در تمامی ابعاد حیات ب

 (331، 1382اقتصادی( با محوریت اقتصادی در حال تحقّق است. )جمالی،

یدان دولتمند است؛ در عصر جهانیها و عموماً نهادها و بازیگران قاعدهدولت ها،روابط بین ملّت .3 هدا، هدا و ملیّتشدن روابط م

بددان پایی حقوقی بهجنبه گدان  کده هم سدتند، خود گرفته و در بسیاری از مواقع برای انجام کار باید به قواعد و قوانینی  ندد ه ب

 .سازی بیشتری دارندت اقتصادی بیشتری برخوردارند توان قاعدهرجوع کرد. در این دوران، کشورهایی که از قدر

 .ها.دسترسی سهل و گسترده به اطالعات و داده4

یدن دوران ها، دولتالمللی و پذیرفتن مخاطره و ریسک در تعامل با ملّتافزایش سطح اعتماد به محیط بین .5 هدا؛ در ا هدا و نهاد

تداریخ ملّته و دادهپذیرفتن سطحی از مخاطره، اتکای به رایان هدا و  هدا، قرارداد فدراد، نهاد بده ا هدا، های دیجیتال و اعتماد کردن 

سدریعزمینه سدت. ) مدان، های قابل توجهی از همکاری و تعامل را فراهم آورده ا سداس 23-26القلم، ه مدوارد، برا یدن  ندار ا ( در ک

ها در مراودات دولتی، کاهش نقش دولتملتی و میاننها در ارتباطات میاتوان گسترش آزادیشدن، میتعاریف موجود از جهانی

سدتمشدن جریانها، عمومیمیان شهروندان و ملّت کدری و سی سدرمایههای ف بدانی  یددی و م فدتن های تول تدر ر غدرب، فرا گذاری 

جدوگذاری و نشر افکار از مرزبندیسازماندهی تولید و سرمایه یدز از و ّدی را ن قدومی و مل یدایی،  سدنّتی، جغراف شددن ه جهانیهای 

 (28و  27برشمرد. )همان، ص

 

 شدنابعاد جهانی -2

شدن عمدتاً دارای ماهیت اقتصادی است و برخی همچون مانوئل کاستلز فقط بر بعد اگرچه بنابر برخی تفسیرها، جهانی

شدن پروژه )یا راکه جهانیشدن چشم پوشید؛ چها و ابعاد جهانیتوان از سایر مؤلفهاند، اما نمیشدن تأکید کردهاقتصادی جهانی

گیرد و با نمودهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همراه پروسه( عامی است که ابعاد مختلف حیات انسانی را دربر می

 (252است. )بیات، عبدالرسول و دیگران؛ ص

 :توان اینگونه برشمردها و ابعاد را میاین مؤلفه 
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بده زدایی در تجارت، کاهش مالیاتسازی، آزادسازی تجارت، مقرراتد، توأم با خصوصیشدن اقتصاالف( بعد اقتصادی؛ جهانی ها، 

کدز مالیحداقل رساندن نظارت دولت، رشد سریع شرکت حدوّل در های چند ملیتی، گسترش مرا کدارگران، ت هداجرت  هدانی، م ج

 (73، 1382باشد. )حجازی، تجارت مواد، می ارزش اقتصاد به تجارت اطالعات و نه ی ارتباطات و وابستگیحمل و نقل و شبکه

شدرکتملت-شدن، کاهش نقش دولتب( بعد سیاسی؛ وجه سیاسی جهانی سدازمانها و افزایش نقش و اقتدار  ّدی ها و  های فرامل

بدر نیرتدریج کنترل، مدیریت و اختیارات خود را از دست داده و نظارت آنهای ملّی بهاست. در سیاست جهانی، دولت هدای ها  و

بده شدن در عرصه سیاست، خود دولتشود. عامل این تحقّق جهانیرنگ میداخلی کم سدتن ارادی  یدق پیو ها هستند؛ که از طر

کدزی های فراملّی و بهها و سازمانشبکه ویژه سازمان تجارت جهانی، مبادرت به تضعیف درونی خود کرده و تسلط کشورهای مر

 (30و  29همان، ص دهند. )افروغ،بر خود را افزایش می

شدن الگوهای زندگی و مسایل مشترک جهانی، همگی از ها و صنعت توریسم، جهانیج( بعد اجتماعی؛ گسترش سریع مهاجرت

 (253شوند. )بیات، عبدالرسول و دیگران؛ صشدن اجتماعی محسوب مینمادهای جهانی

حددودیتی فتوان در برگیرندهشناسی فرهنگی را مید( بعد فرهنگی؛ جهانی نده م کده هرگو سدت  عدواملی دان سدتار  رایندها و  و ب

بدهکند یا از میان برمیفرهنگی زندگی اجتماعی را تعدیل می گدر، جهانیدارد.  شدکلبیان دی بدارت از  گدی ع گیری و شددن فرهن

مدوجی از همگسترش فرهنگی خاصّ در عرصه ندد،  یدن فرای سدت. ا یدد آورده ی جهانی ا هدان پد گدی را در ج مده گدونی فرهن و ه

عدهشدن در عین اینطلبد. جهانیمی های فرهنگی را به چالشخاصّ صداد و جام لدی در که اقتصادی فراملی در عرصه اقت ای فرام

بده سدت  مدیعرصه سیا شدکل میوجود  یدز  هدانی را ن گدی ج هدد. جهانیآورد، فرهن نددهد کده در برگیر گدی  ندوعی سدازی فرهن ی 

مدروزه آن های جهانی در دنیا به گردش درمیشده را با رسانههانیسازی فرهنگی است، یک فرهنگ مصرف جیکسان کده ا آورد؛ 

صدهفرهنگ، با توجه به برتری علمی، فنّی و تکنولوژیکی و رسانه یدق، شاخ یدن طر بدود و از ا هدد  ها و ای غرب، فرهنگ غربی خوا

صدادر میارزش یدا  مدان، صشدود. )گلهای تجدّد غربی به تمامی دن مددی، ه حدد 98مح صدت، جهانیو مو یدن فر ها و شددن و د

 (107ها، پیشین، صچالش

 

 شدنارتباطات و جهانی -3

شدن، معتقد است که ارتباطات الکترونیک، جهان را همچون ها و وسایل ارتباطی در جهانیدر مورد نقش رسانه "لوهانمک"

به انفجار اطالعات انجامیده و مدارهای  هم پیوند داده است. وی بر آن است که پیشرفت وسایل ارتباطییک رشته اعصاب به

زمان در پیش دیدگاه ما طور مستمر و همو امور مربوط به سایر افراد بشر را به الکتریکی نظام مکان و زمان را درهم نوردیده

  .کندیتدریج فواصل فرهنگی موجود را رفع مجهانی را ممکن کرده و به وگو در مقیاسقرار داده است. این پدیده، گفت

و  های ارتباطی، همچون رایانهشدن اقتصادی و سیاسی را نیز از نظر دور داشت. رسانهالبته نباید نقش ارتباطات در جهانی

ها که برخی رسانههمچنان .آورندتجارت فراملی را فراهم می جهانی دارند و زمینه ای در اقتصاد و تجارتتلفن، جایگاه برجسته

کنند. )بیات، عبدالرسول سزایی ایفاء میهای ملّی، نقش بهای جهانی، در محدود کردن قدرت و اقتدار دولتههمچون تلویزیون

 (193، دادگران، همان، 249 و دیگران،
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 جهانی شدن حقوق-4

ی بیشتر مباحث مربوط به پدیده جهانی شدن در حوزه اقتصاد شکل گرفته و منبع اصلی چالشهای جهانی شدن در بعد اقتصاد

آن است. حتّی برخی یکسره »جهانی شدن« را به جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن حقوق بشر تقسیم می کنند. دلماس 

( بعالوه »جهانی Delmas-marty, 2003, P: VIمارتی معتقد است اساساً »جهانی شدن از حقوق بشر آغاز می شود.« )

رها در امور بین المللی و جهانی که خواه ناخواه به تنظیم قواعد شدن سیاست« نیز امکانی است برای هماهنگی سیاستهای کشو

حقوقی برای نظم بخشیدن به این امور و سیاستها نیازمنداست. همانگونه که در متون کالسیک مقدماتی علم حقوق، سیاست از 

یز در مقیاسی گسترده تر می جمله مبانی حقوق ذکر می شود و تأثیر متقابل حقوق و سیاست مورد بحث قرار می گیرد، اینجا ن

توان چنین تحلیلی از روند جهانی شدن سیاست و هماهنگی سیاست دولتها که خصوصاً از طریق سازمان های بین المللی 

تنظیم می گردد و بر جهانی شدن حقوق تأثیر دارد، ارائه نمود. در این میان، آنچه حائز اهمیت است این است که قواعد جهانی 

 لمللی شده با چه فرآیندی تکثیر و توزیع می شود؟شده یا بین ا

جهانی شدن حقوق به عنوان بخشی خاص از جهانی شدن به فرایندی اطالق می شود که به همسان سازی و یکسان سازی 

ام قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. این فرایند، تمام قلمروهای هنجاری یا تم

قلمروهای سرزمینی را به طور یکنواخت پوشش نمی دهد اما تأثیرات عمده و جریان سازی بر نظام های حقوقی داخلی و بین 

المللی بر جای می گذارد. رسالت جهانشمول حقوق بین الملل که از آثار نویسندگانی نظیر کلسن و کانت نشأت می گیرد، 

مدرن با فرسودن دیوار حاکمیت دولت، اراده دولت را برای تقنین در قلمروهای امری تازه و بدیع نیست. حقوق بین الملل 

  (Weeramantry, 2004, p: 114) داخلی و بین المللی دچار چالش های فکری و عملی نموده است.

ر صلح و امنیت به ویژه مفهوم حقوق بشر از ابتدای تأسیس ملل متحد در این روند مؤثر بوده است و در کنار سایر مفاهیم )نظی

بین المللی( موجب شده است حقوق بین الملل ضمن ایجاد تعهد در حوزه هایی جهانشمول به جهانی شدن حقوق کمک 

نماید. به ویژه می توان به تغییر فضای حقوق بین الملل از ساختی دوجانبه گرایانه به سوی اهداف چندجانبه، بین الملل گرایانه 

 ,Trinidad, 2010)ساختار، هنجارها و اهداف حقوق بین الملل را نگرشی تازه بخشیده است. و جهانشمول اشاره نمود که 

p: 200) 

پیشرفت قلمرو حقوق بین الملل، کلید فهم این تغییر رویکرد است؛ به ویژه افزایش نقش افراد در حقوق بین الملل و خطاب 

ملل کیفری و حقوق بشر موجب شده است این نظم هنجاری، حق و تکلیف قرار گرفتن آنها در حوزه هایی نظیر حقوق بین ال

سوق یابد.   (Jus super partes)نباشد بلکه به سمت حقوق فرادولتی  (Jus inter potestates)حقوق روابط بین دول 

 ( 309، 1385)کاسسه، 

ملّی خود با تعهدات در همین چارچوب است که گاه ادعا می شود دولت ها یک وظیفه کلی برای هماهنگ ساختن حقوق 

ناشی از حقوق بین الملل دارند؛ این رهیافت که توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه تبادل جمعیت یونانی و 

اتخاذ شد، این هماهنگی را تعهد اولیه و هرگونه نقض تعهد ماهوی، موجب مسئولیت ثانویه شود. البته این نظر  1925ترک در 

تأیید ساختار حقوق بین المللی نیست؛ اما در حقوق بین الملل مدرن نیز برخی معاهدات، تکلیف و تعهد  به طور کلی مورد

مشابهی برای دولتها به بار می آورند و عالوه بر این، چنانکه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق در قضیه فروندیا 

اجرای تعهدات ناشی از قواعد آمره را تأمین نمایند. برای مثال، تعهد به  تشریح نمود، دولتها باید مقررات اجرایی الزم جهت

 ( 312پیشگیری از شکنجه به عنوان بخشی از قاعده آمره منع شکنجه مستلزم وجود قوانین کیفری بازدارنده است. )همانف 
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الملل تشریح نماییم باید گفت این از منظر حقوق بین  اگر بخواهیم فرآیند جهانی شدن حقوق را با رویکردی اثبات گرایانه

فرآیند به طور خاص از دو مرحله اساسی تشکیل شده است ف ابتدا هنجارها و قواعد جهانی، جمع آوری، یا کشف و »شناسایی« 

می شوند و سپس این هنجارها و قواعد در سطوح مختلف حقوقی در گستره جهانی، یا حدّاقل بسیار وسیع، تکثیر می شوند. 

این فرایند را توصیف می کند و دغدغه آن، ورود به ماهیت  هش، با نگاهی کارکردگرایانه و تمثیلی، با تحلیلی مختصراین پژو

 ,Kumm)هنجارهای عام حقوق بین الملل و مشروعیت چنین قواعدی یا تعریف نظمی دستورگرایانه برای حقوق بین الملل 

2004, p: 928) تی دعوی آن ندارد که به روند جهانشمول گرایی و انسان گرایی حقوق و تعامل آن با حقوق داخلی نیست. ح

بین الملل طی دهه های اخیر و گذر این نظام هنجاری، از دوران دوجانبه گرایی به دوره عام گرایی کنونی بپردازد. حتی چالش 

 (Trinidad, Op cit, p: 599)نسبی گرایی و تنوع گرایی فرهنگی نیز نتوانسته مانع این روند شود. 

مرحله نخست در فرایند جهانی شدن حقوق، مرحله جمع آوری، کشف و شناسایی هنجارها و قواعد جهانی است که بتواند 

 قابلیت پذیرش بین المللی و جهانی داشته باشد. 

ه سازمانهای بین دو واژه کلیدی برای فهم این مرحله عبارتند ازف سازمانهای بین المللی و دیپلماسی چندجانبه. بدین معنا ک

المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون حقوق بین الملل که نقش کلیدی در تدوین قواعد حقوق بین 

الملل دارد، کمیسیون تجارت بین المللی ملل متحد که در تالش برای یکسان سازی قواعد تجارت در عرصه بین المللی است، 

رای حقوق بشر کنونی و نیز کمیته حقوق بشر مبتنی بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بر کمیسیون حقوق بشر قبلی و شو

شورای اقتصادی و  1503اجرای قواعد حقوق بشر در کشورهای عضو میثاق و حتّی با استفاده از رویه هایی مانند قطعنامه 

مواردی شورای امنیت، تالش می نماید قواعد  اجتماعی مللل متحد بر سایر کشورها نظارت دارد و سایر ارکان خود، حتّی در

نسبتاً یکسان یا مشابهی در برخی زمینه ها »کشف« و یا عرف های موجود را صرفاً »تدوین« و منظّم نمایند. همچنین است 

ر وضعیت سازمانهای دیگری همچون سازمان بین المللی کار که روابط کار را بر اساس مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها د

چارچوب اساسنامه خود در سراسر جهان تنظیم می نماید. همچنین نقش سازمان تجارت جهانی، هم در جهانی شدن اقتصاد و 

هم در جهانی شدن حقوق، بی بدیل است. با توجّه به روشهای مشخّص حقوقی و اقتصادی برای حل و فصل اختالفات در این 

کار، ضمانت اجرای بیشتری برای پیشبرد اهداف یکسان سازی خود در دست  نهاد، این سازمان نسبت به سازمان بین المللی

 دارد. 

کلیدواژه دوم در تبیین این فرایند، »دیپلماسی چندجانبه« است که در جهانی شدن حقوق، ابتدا در سازمانهای بین المللی و 

ی مرتبط تشکیل می یابند، نقشی اساسی سپس در کنفرانس های بین المللی که با هدف تدوین یا بررسی معاهدات بین الملل

 :koskeneimi, 2005, p)دارد و برخی آن را گونه ای از حقوق عمومی حاکم بر فدراسیون جهانی )فرضی( می دانند. 

605)  
در قرن بیستم، تدوین کنوانسیون های بین المللی بی شمار موجب گسترش و استمرار و نضج یافتن حقوق بین الملل نوینی 

گرچه ریشه در پایه های وستفالیایی و به ظاهر »غربی« داشت اما به ویژه در دهه های پایانی این قرن شاهد حضور شد که 

چشم گیر دولتهای شرقی )کمونیست(، آسیایی و »جنوبی« )ازنظر جغرافیای سیاسی( در مراحل مختلف تدوین این کنوانسیون 

حضور گسترده جوامع »غیرغربی« و پساوستفالیایی در تدوین قواعد  ها بودیم. دو کنوانسیون مهم حقوق بین الملل مظهر

مونته گوبی  1982حقوق بین الملل و به نوعی نیز »جمع آوری« نرم ها و قواعد حقوقی جهانی بودندف نخست کنوانسیون 
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 1998تصویب معاهده  رم برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی. اتفّاق اخیر یعنی 1998درباره حقوق دریاها و سپس معاهده 

 و سپس تأسیس دیوان کیفری بین المللی از اهمیت فوق العاده ای در تاریخ حقوق بین الملل برخودار است. 

کنفرانس دیپلماتیک رم برای تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر دیپلماسی چندجانبه و حضور مؤثّر دولتهایی 

نیز در کنفرانس سوم  1982به بعد( در سال  193و  44 – 39، 1384است. )شریعت باقری،  مانند ایران، بسیار جالب توجّه

حقوق دریاها در مونته گوبی، کنوانسیونی به تصویب رسید که بعدأ به »حقوق اساسی دریاها« مشهور و جایگزین چهار 

دوین این کنوانسیون، کشورهای آسیایی کشور تنها عضو آنها شده بودند. در جریان ت 60ژنو شد که حدود  1958کنوانسیون 

بخصوص همسایگان خلیج فارس ازجمله ایران، تالش هایی برای تضمین منافع خود انجام دادند. به عنوان مثال، نظر نماینده 

کنوانسیون حقوق  34ایران در تأیید نظریه نماینده پرو بود که کنوانسیون مزبور یک »بسته ی یکجا« است و طبق ماده 

 (1387ات، تنها کشورهای عضو می توانند از مزایا و حقوق غیرعرفی آن بهره مند شوند. )به نقل از مقامی، معاهد

حقوق دریاها با روش »اجماع« به تصویب رسید و پیشرفت و رشد روش تصمیم گیری مبتنی  1982تک تک مواد کنوانسیون 

دوران پس  (Barston, 1991, P: 116)جانبه بوده است. بر اجماع یکی از مهمترین پیشرفتها در روشهای دیپلماتیک چند

از جنگ جهانی دوم، تصمیم گیری مبتنی بر اتّفاق آرا جای خود را به روش اجماع داد. گرچه پیشرفت این روش نیز آن را به 

ب اولیه سازمان میالدی و پس از تغییر ترکی 1970اتّفاق آرا مشابه ساخته است. جالب آن که گسترش این روش را مدیون دهه 

بر سازمان ملل  77)کشورهای عضو جنبش غیرمتعهّدها( و تأثیر روشهای شکلی تصمیم گیری در گروه  77ملل و ظهور گروه 

روش اجماع این امکان را به دست می دهد که »راه حل های گسترده قابل قبولی« حاصل شود. در  (Ibid: 117)می دانند. 

تجارت و توسعه و نیز کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها این روش به طور گسترده ای کنفرانس سازمان ملل متحد برای 

مورد استفاده قرار گرفت. رویه اجماع توانسته است در کنفرانسها و سازمانهای بین المللی که کشورها در قالب گروههای 

اکثریت و مشکالت ناشی از تشکیل گروهها یا بلوکهای  سیاسی یا جغرافیایی با یکدیگر ائتالف می کنند، مسأله نارضایتی از رأی

  (Ibid: 118) مخالف در کنفرانسهای بین المللی را کاهش دهد.

تأثیر مهم روش اجماع و کارکرد آن در جهانی شدن حقوق، در آن است که این روش گرچه مبتنی بر »یکسان سازی« و 

ت امّا حدّاقلی از رضایتمندی و توافق بر مفاهیم و مصادیق مورد نظر »اتّفاق« صد در صدی همه اعضای جامعه بین المللی نیس

در آن معاهده یا سند در سازمانها و کنفرانس های بین المللی حاصل می گردد و بدین وسیله رسیدن به توافق، تسهیل می 

دهد این روش می تواند  شود. مفهوم »معامله یکجا« که در اسناد تصویب شده با روش »اجماع« به کار می رود، نشان می

  (Barston, 1991, P: 119)رضایتمندی بیشتری را ایجاد نماید، 

 

 های نظام تقنینی ایران با تکیه بر جهانی شدن حقوق کیفری چالش

 بین المللی کیفریچالش های الحاق ایران به اساسنامه دیوان  -1

 های ملی رابطه مجازات های مندرج در اساسنامه دیوان با مجازات  -1-1

رژیم مجازات های مندرج در اساسنامة دیوان شامل طیفی از مجازاتهای مالی و مجازات سالب آزادی است و بدین ترتیب در 

زرادخانة کیفری دیوان از ضمانت اجراهای کیفری بدنی و سالب حیات و مجازاتهای وهن آمیز و تحقیر کنندة شئون انسانی 

قابل توجهی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم از مجازات اعدام،  خبری نیست و علی رغم طرفداری عدة
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 اساسنامه خود 77این مجازات در اساسنامه دیوان وارد نگردید و در نهایت دیوان به عنوان شدیدترین مجازات در مادة 

  .در نهایت اجباراً قابل بازنگری است »مجازات حبس ابد« را آنهم تحت شرایط خاص قابل اعمال می داند، مجازاتی که آنهم

خود عنوان می دارد که  80این نکته قابل توجه است که هر چند اساسنامة دیوان با یک سیاست عدم مداخله گرایانه در مادة 

ی گذارد، هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که در قوانین ملی مقرر کرده اند، تأثیر نم

همچنان که بر قوانین کشورهایی که مجازاتهای مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش بینی نکرده اند بی تأثیر است؛ با 

وجود این همان گونه که خواهیم دید، این ماده تأیید کنندة هر نوع مجازات و هر شیوة اجرای مجازات در داخل نبوده و به این 

اساسنامه موافق هر نوع مجازات و روش اجرای مجازات است و چه بسا ممکن است برخی از این گونه  معنا نیست که در کل،

زیرا این امر بسیار نامطلوب خواهد بود که دادگاه های ملی  .مجازاتها از مصادیق جنایات علیه بشریت و یا شکنجه تلقی گردند

تی سخت تر و بی رحمانه تر از آنچه که خود جامعة بین المللی در برای حمایت از نظم از دست رفتة جامعة بین المللی، مجازا

اساسنامه انتخاب کرده است، اعمال نماید. در حقیقت تحت همین دیدگاهها و تحوالت بوده است که شورای امنیت در مورد 

ر اساسنامة این محاکم محاکم رواندا و یوگسالوی از رویة دادگاه های نورنبرگ و توکیو عدول نموده و مجازات اعدام را د

نگنجانده است. عالوه بر این همان گونه که سازمان عفو بین الملل اعتقاد دارد، باید به حق زنده بودن و بهره مندی از حیات که 

همین سند که مجازاتهای غیر انسانی و بی رحمانه و خوار  5اعالمیة جهانی حقوق بشر شناخته شده است و به مادة  3در مادة 

 1را منع نموده است توجه داشت و در خصوص این جنایات در راستای حقوق متحول بین الملل کیفری حرکت نمود. کننده

ظاهر اساسنامه دیوان مبین این است که دولت الحاق شونده به آن اساسنامه هیچ وظیفه ای نسبت به تغییر قوانین  هرچند که

بینی شده است ندارد، ولی به نام اعمال عدالت و ستاندن داد از  داخلی خود بر اساس آنچه که در اساسنامه مذکور پیش

ناقضین حقوق بشر نبایستی کشورها ظلم و بی عدالتی دیگری را مرتکب شوند هر چند که قبول این واقعیت در بسیاری از 

 .کشورها هنوز آرمانی تلقی می گردد و دستیابی به آن محتاج گذشت مدت زمانی طوالنی است

 

 لة شکنجه و مجازات های مندرج در قوانین ایران مسئ -1-2

و کنوانسیون منع نسل زدایی  (1966) 2میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 7اعالمیة جهانی حقوق بشر، مادة  5مادة 

( هر 30/9/1334( )قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی )ژنوسید( مصوب 1948)

نوع مجازات یا رفتار خشن غیر انسانی و وهن آمیز را مشمول تعریف شکنجه دانسته و آن را منع نموده است، کنوانسیون 

جداگانه ای که در سطح بین المللی به موضوع منع شکنجه اختصاص یافته است در عنوان خود عالوه بر ممنوعیت شکنجه 

بدین ترتیب از آنجا که » مجازات« غیر انسانی در عنوان  3انی را در خود دارد.عنوان هر نوع مجازات یا رفتار خشن غیر انس

کنوانسیون مزبور گنجانده شده است، و تعاریف و شرایط مندرج در این کنوانسیون از سوی اساسنامة دیوان بین المللی کیفری 

رم بین المللی از نظر مراجع تصمیم نیز مورد پذیرش واقع گردیده است، ممکن است جرم انگاری شکنجه به عنوان یک ج

 
1- Amnesty International, The International Criminal Court: Check List for Effective Implementation: July 2000, Al Index: IOR 40/11/00, pp 

7-8 Online Available at: http://web.amnesty.org 
 .17/2/1354قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  -2

3 - Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

اساسنامة دیوان رواندا اشاره نمود. اسناد بین المللی مانند  3مادة  (f) ارد یاد شده در خصوص ممنوعیت شکنجه و جرم انگاری آن باید به گزارش کمیسیون کنفرانس صلح و بندعالوه بر مو

( مادة 2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند ) 3ا مجازات قرار گرفته اند و مادة اعالمیة سازمان ملل در زمینة حمایت از همة اشخاصی که تحت شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز ی

  .کنوانسیون امریکایی حقوق بشر به این ممنوعیت اشاره نموده اند 4
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شکنجه شامل  » :کنوانسیون یاد شده در تعریف شکنجه مقرر می دارد 1گیرندة داخلی مواجه با حساسیت هایی گردد. مادة 

هر فعل عمدی است که توسط آن درد یا صدمة شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطالعات 

از قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث، مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا اقرار 

مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث به هر علتی و بر مبنای هرگونه تبعیض، هنگامی که چنین درد یا صدمه 

ا رضایت یا سکوت وی در سمت رسمی اش صورت می پذیرد، بر شخص ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا ب

وارد گردد«؛ این تعریف شامل »درد یا صدمه ای نیست که صرفاً ناشی از درد یا صدمة ذاتی ضمانت اجراهای قانونی یا منتج از 

دیگر  قانونگذاری، اداری، قضائی یاکنوانسیون مزبور می خوانیمف » هر دولت عضو باید اقدامات مؤثر  2آنها می باشند« و در مادة 

اساسنامه دیوان  7)ه( مادة  2اقدامات را به منظور پیشگیری از شکنجه در سرزمین های تحت صالحیت خود انجام دهد«. بند 

 :نیز » شکنجه« را تحت این عنوان این گونه تعریف کرده است

صی که در توقیف یا تحت کنترل متهم ]به شکنجه[ شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخ »

 است؛ اال اینکه شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی و یا الزمة آن است، نمی شود.«

ر مادة مسئلة اساسی در اینجا این مطلب است که آیا لزوم اقدامات تقنینی، اجرایی و قضائی برای پیشگیری از شکنجه مندرج د

کنوانسیون منع شکنجه با مجازات هایی مانند شالق، قطع عضو، کور کردن، به صلیب کشیدن، سنگسار، قصاص عضو و  2

قصاص نفس که در قوانین کیفری ما وجود دارند، می توانند مشمول تعریف و تفسیر شکنجه مندرج در کنوانسیون منع 

باشد یا خیر؟ و یا این نکته که آیا منظور از عبارت » ضمانت  1شکنجه شکنجه و اساسنامة دیوان و برداشت های کمیتة منع

اجراهای قانونی« مندرج در کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامة دیوان، قانونی بودن از نظر حقوق ملی کشورهاست و یا آن نوع 

است که با عنایت به اینکه سایر  مجازاتهای قانونی است که حقوق بین الملل عُرفی به آن معتقد است؟ سؤال اساسی تر این

معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، حقوق زندانیان و حقوق بشردوستانه، خواه یا ناخواه تعهداتی را بر کشورها در 

خصوص موضوع منع شکنجه تحمیل نموده و با استفاده از ساز وکارهای بین المللی آن را پی گیری می کنند آیا عدم الحاق به 

داتی مانند کنوانسیون منع شکنجه و یا اساسنامة دیوان که از جمله بر موضوع شکنجه اعمال صالحیت می کند، می تواند معاه

 رافع مسئولیت کیفری بین المللی گردد؟ 

به هر حال، تعریف جنایت شکنجه که از نظر اساسنامة دیوان حتی فراتر از کنوانسیون منع شکنجه بوده، فقط منحصر به 

صالحیت دار دولتی، یا افراد تحریک شده از طرف آنها و یا اعمال ارتکابی با رضایت یا سکوت رضایت بخش آنها و حتی  مقامات

مستلزم احراز » قصد خاص«در ارتکاب آن نیست. بنابراین چنین مسائلی خارج از » درد و رنجی که به طور ذاتی یا تبعی الزمة 

اخلی تعریفی وسیع تر، برای این مفهوم وجود داشته باشد کنوانسیون منع شکنجه آن مجازات قانونی« است و اگر در قوانین د

  .را محدود نمی کند و مطابق اساسنامه دیوان نیز به عنوان یکی از منابع حقوق قابل اجرا به این مقررات می توان استناد نمود

 16مجازات قانونی« گفت این است که مادة » شی ازنکته ای که باید در پاسخ به این سؤال در خصوص ممنوع نبودن شکنجة نا

کنوانسیون منع شکنجه مقرر می دارد ف » هر یک از دولتهای عضو متعهد خواهند بود که در هر یک از مناطق تحت صالحیت 

شکنجه نمی  خود از دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیر انسانی یا موهن که طبق تعریف ارائه شده در ماده یک منجر به

شوند، در صورتی که چنین اعمالی تحت نظارت یا با رضایت یا سکوت یک مأمور عمومی و یا دیگر اشخاصی که در سمت 

 
ی عضو با مالحظة توزیع عادالنة جغرافیایی و مفید کارشناس عالی رتبه است که دارای مراتب باالی اخالقی و مسلط به حقوق بشر بوده و توسط کشورها 10کمیتة منع شکنجه مرکب از  -4

 کنوانسیون منع شکنجه( 17( مادة 1بودن شرکت برخی اشخاص با تجربیات حقوقی انتخاب خواهد گردید )بند )
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با جایگزینی  13و  12، 11، 10رسمی عمل می کنند به وقوع پیوسته باشد نیز جلوگیری نماید. بویژه تعهدات موجود در مواد 

مانه، غیرانسانی یا موهن به جای واژة شکنجه بر این گونه رفتارها یا مجازاتها نیز اعمال عبارت رفتارها یا مجازاتهای بی رح

 خواهد گردید.«

بدین ترتیب، مطابق برداشتی که از این ماده می شود هر نوع مجازات خشن، غیر انسانی و موهن نیز در حکم شکنجه تلقی 

)ه( مادة  2این کنوانسیون و بند  1شود. هر چند مستفاد از مادة  گردیده و شامل ممنوعیت های مندرج در این کنوانسیون می

اساسنامه، این نظر قابل دفاع است که اسناد بین المللی » مجازاتهای قانونی« را که به موجب آنها به اشخاص درد و رنج  7

حال، با توجه به سوابق تاریخی ناشی از ذات مجازات یا درد و رنج تبعی مجازات تحمیل می گردد، نفی نمی کنند. ولی به هر 

مجمع عمومی سازمان  1950دوم دسامبر  440عملکرد کمیسیون منع شکنجه، در تعریف شکنجه و همچنین قطعنامة شمارة 

در آن تذکر داده شده است که باید اقدامات الزم برای  1ملل که به توصیة شورای قیمومیت توسط سازمان ملل تصویب شده،

جوالی  31مصوب  666ی بدنی در سرزمین های تحت قیمومیت اتخاذ شود و نیز با توجه به قطعنامة شمارة لغو کامل مجازاتها

شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد که وضع و اعمال مجازاتهای بدنی، انضباطی در مورد زندانیان را ممنوع  1957

میثاق بین المللی  7شر که شکنجه و مجازات موضوع مادة و همچنین عملکرد نهادهای بین المللی حقوق ب 2اعالم می کند.

سازمان ملل نیز مجازاتهای  و صاحب نظران مسائل حقوق بشر3را شامل مجازات بدنی دانسته  (1966حقوق مدنی و سیاسی )

اید تردید داشت بدنی را ولو اینکه در قانون آمده و به حکم دادگاه اجرا شود مشمول مجازات خشن و غیر انسانی می دانند، نب

بنابراین، تحت این دیدگاه به نظر می رسد منظور از »مجازات  .که در آینده نیز مبنای عملکرد دیوان مبتنی بر این سوابق باشد

قانونی«، مجازات قانونی ناشی از حقوق الزم االجرای بین المللی در خصوص مسائل حقوق بشری است. )باوند هرمیداس، 

 (23، ص1382

وص این مسئله که آیا عدم الحاق می تواند رافع مسئولیت بین المللی افراد درخصوص موضوع بحث باشد، پاسخ اما در خص

منفی است. ایران به عنوان یکی از اعضای اعالمیة جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قبالً این 

بین الملل عُرفی الحاق یا عدم الحاق تأثیری در سرنوشت قضاوت  ممنوعیت ها را خود به رسمیت شناخته است و از نظر حقوق

مراجع بین المللی در خصوص مسئلة مورد بحث ندارد. اما اینکه عالوه بر این ممنوعیت عُرفی این امکان ایجاد می شود که » 

ن الحاق یک کشور به فردی« را به خاطر ادعای » اقدام وسیع یا سیستماتیک« شکنجه در دیوان بین المللی کیفری بدو

اساسنامه دیوان محاکمه نمایند، مسلماً این امر مواجه با محدودیت هایی می شود؛ هر چند که مکانیزم های دیگری مانند 

ارجاع از سوی شورای امنیت و یا ارجاع از طرف کشور ثالث در مواردی که در خاک کشور عضو، مثالً اتباع ایرانی دستگیر می 

بنابراین تحت این استدالل، در حال حاضر با الزم االجرا شدن  تواند این محدودیت را نیز برطرف سازد. شوند، به نحوی می

اساسنامه دیوان، الحاق و یا عدم الحاق به این نهاد مانع مداخله و قضاوت مراجع بین المللی در خصوص مسئلة شکنجه در 

ب هر چند در تعریف شکنجه در اساسنامه مزبور جهت رفع بدین ترتی (.526، ص 1378کشورها نخواهد بود. )آل حبیب، 

 
1 - Resolution No. 440 (r), Abolition of Corporal Punishment in Trust Territories Online Available at: 

http://www.daccessdds.un.org/doc/resulotuin/gen/nr006038.pdf?opendlement 
2 - Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and 

the Treatment of Offenders, Held at Geneva 1, 55 and Approved by the United Nations Economic and Social Council by It''''s Resolution 

5663 C (XXIV) of 31 July 1957. 
قانون  83ادة مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران )گزارش موریس کاپیتورن( به طور مثال آمده است که م 52در گزارش نمایندة ویژة سازمان ملل به اجالس  -7

 وان شده در اسناد بین المللی است. مجازات اسالمی در مورد مجازات رجم برای زنای محصنه شکی نیست که این مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده است که مشمول ممنوعیت عن
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مجازات قانونی« مورد بحث را در اساسنامه گنجانده اند، ولی در موضع استناد و تفسیر  نگرانی کشورهای اسالمی عنوان »

ویژه اینکه با در  قضات این امکان وجود دارد که قاضی دیوان تفسیر خود را مطابق سوابق عنوان شده در باال استوار سازد. به

نظر گرفتن حقوق متحول بین المللی ماده ای نیز در اساسنامه دیوان وجود دارد که عنوان می دارد تحوالت حقوق بین المللی 

و قاعده سازی های آن محدود به اساسنامه نمی شود و هیچ یک از مواد فصل مربوط به جنایات تحت صالحیت دیوان نباید به 

قواعد موجود یا در حال شکل گیری و تدوین حقوق بین الملل را که برای مقاصد دیگری غیر از این  نحوی تفسیر شود که

آن  21اساسنامه دیوان(؛ همچنین در همین راستا مادة  10اساسنامه مطمح نظر است، محدود کند و یا به آن لطمه بزند )مادة 

مام این قوانین )اساسنامه( نباید مخالف قوانین بین المللی حقوق اساسنامه نیز اشاره به این امر می کند که تعبیر و تفسیر ت

 .بشری باشد

 

  تعارض اساسنامه دیوان با موازین شرعی -1-3

تحلیل و بررسی تعارض و اختالفات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن از این حیث دارای اهمیت به سزا 

الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختالفات موکول می کنند. این  و در خور توجهی است که سرنوشت

تعارض ها نوعاٌ تحت تقسیم بندی های متعددی قرار می گیرند که یکی از این تقسیم بندی ها تعارض اساسنامه دیوان کیفری 

 بین المللی با موازین شرعی جمهوری اسالمی ایران می باشد. 

 

 ضات دیوان و الزامات و شرایط فقهی ق -1-3-1

یکی از مواردی که در نظر برخی ها تردیدهای ایجاد کرده است مربوط به شرایط و هم چنین چگونگی احراز صالحیت قضات 

دیوان می باشد. هر چند مطابق اساسنامه عنوان گردیده که قضات بایستی دارای عالی ترین سجایای اخالقی که در حقوق ملی 

رای احراز باالترین پست قضایی الزم است باشند، اما الزاماٌ این شرط در کنار شرایط تخصص و تبحر حقوق جزایی و بین آنان ب

المللی منطبق با شرایط انتخاب قضات در سیستم قضایی اسالمی نیست و حتی اگر چنین هم باشد منطبق با شرایط فقهی 

ی در خصوص طرز تلقی از شرایط قضات در نقطه مقابل از سوی غیر پویای جعفری و اسالم تشیع نمی باشد. این نگران

مسلمانان هم قابل درک است؛ به گونه ای که از منظرآن ها نیز ممکن است شرایط قضات اسالمی برای آن ها قابل پذیرش 

بودن، عادل بودن، نباشد.به هر حال از آن جا که مطابق فقه تشیع قاضی بایستی دارای شرایطی هم چون مرد بودن، مسلمان 

منصوب بودن از طرف امام و داشتن شرایط قضاوت باشد و این شرایط از جمله شرایط ذکر شده در اساسنامه دیوان کیفری بین 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مقرر می دارد صفات و شرایط قاضی طبق موازین  136المللی نیست، این امر با اصل 

معین می شود، مغایرت پیدا می کند. نکته دیگر در این خصوص مساله ایجاد تساوی جنسیتی در فقهی به وسیله قانون 

انتخابات قضات است که این امر در پیش نویس اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که با تالش هیات ایرانی این شرط 

به بحث گذاشته شد و تصویب گردید. استدالل هیات حذف گردید. و به جای آن مساله »نسبت عادالنه« بین قضات زن و مرد 

ایرانی این بود که در کشور های جهان سوم زنان تحصیل کرده نسبت به کشور های پیشرقته بسیار کم هستند و کشورهای که 

ا رای مجموع جمعیت آن ها پایین است و سطح سواد آن ها اندک، اصوال قاضی زن ندارند و با در نظر گرفتن این که قضات ب

دولت های عضو دیوان انتخاب می شوند شانس انتخاب شدن زنان مشرق زمین و آسیا و... بسیار کم است. جمهوری اسالمی 

ایران نیز تازه این راه را آغاز کرده و از لحاظ قاضی زن در حدی نیست که بتواند در چنین سطحی این پست ها را در نظر 



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 15 -43، صفحات 1400 تابستان ،2 شماره ،7 دوره

29 

 

فقهی نیز مطرح شود. بهترین راه آن بود که پیشنهاد شود یک عدالتی از این جهت بگیرد. عالوه بر این ممکن است مسایل 

وجود داشته باشد و در کنفرانس رم نیز آن را پذیرفتند و به عنوان یک پیشنهاد قابل قبول به آن رای داده اند. )آل حبیب، 

1378 ،514) 

بودن برخی از قضات دیوان کیفری بین المللی که امروزه هم  به هر حال با وجود این اصالح، سایر موانع فقهی از جمله نفس زن

اکثریت قابل توجهی را در دیوان تشکیل می دهندو هم چنین شرط مسلمان بودن و شرط عدالت و سایر شرایط الزم فقهی 

 برای قضات دیوان از جمله تعارضات فقهی اساسنامه دیوان با قانون اساسی تلقی می گردد.

 

 نفی سبیل قاعده -1 -1-3-1

در قانون اساسی ایران برخی اصول کلی وجود دارند که تفسیر این اصول می تواند از برخی جنبه ها با اساسنامه دیوان در 

قانون اساسی است که مقرر می دارد »سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر  152از این نمونه اصول، اصل  .تداخل باشد

سلطه پذیری، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه اساس نفی هر گونه سلطه جویی و 

مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است«. قسمت های 

للکافرین علی المومنین سبیال«می  اصلی این اصل منبعث از قاعده فقهی نفی سبیل و متخذ از آیه شریفه »ولن یجعل اهلل

باشد. و منطق قرآن کریم با تاکید بر نفی سلطه پذیری و ایجاد زمینه های نفوذ با طرح آیه نفی سبیل حتی فراتر از آن در 

 (200 ،1384 نقطه مقابل مساله اصل تسلیط مسلمانان بر کفارو منافقان و یا مزاحم را مطرح می کند. )فالحیان،

 

 صل اختصاص تشریع به خداوند ا -1-3-1-2

اصل مزبور نیز به عنوان اصول کلی در قانون اساسی گنجانده شده است. مطابق اصل دوم قانون اساسی تشریع به خداوند 

اختصاص دارد و وحی الهی نقش بنیادین در تقنین قوانین دارد. بنابراین از این منظر هر گونه تقنین و تشریعی که بر پایه وحی 

وین نگردیده باشد از منظر قانون اساسی مشروعیت ندارد. بحث اصولی این است که آیا قبول مقررات اساسنامه و الحاق الهی تد

به دیوان به معنای گردن نهادن به قوانین و مقرراتی است که بر پایه وحی الهی تدوین نگردیده و بدین لحاظ بایستی فاقد 

وص به سادگی ممکن نیست. مشروعیت قوانین و مقررات اگر به معنای صدور مشروعیت تلقی گردد؟ نتیجه گیری در این خص

مستقیم این قوانین از شارع و یا استخراج عین قوانین مستقیم از منابع شرع اسالم باشد چنین چیزی مد نظر شرع نیز نمی 

دین باشد که این چنین نیز می  باشد و اگر مشروعیت به معنای پایبندی به مصالح عالیه بشری در عین تکیه بر اصول اساسی

باشد، اسالم و قرآن کریم با هر تشریع و تقنینی که بتواند بر ظلم و ستم و استکبار و استضعاف اربابان قدرت نقطه پایانی 

ر بگذارد نه تنها منافاتی ندارد بلکه مبلغ و مشوق آن نیز است. کما این که نمایندگان جمهوری اسالمی ایران خود نقش فعالی د

کنفرانش رم و در کمیسیون مقدماتی داشته اند و تالش های خوبی را برای اعمال دغدغه ها و نظرات کشورمان از ابعاد انطباق 

 (202با مقررات شرعی انجام داده اند. )همان، 

 

 تعارض اساسنامه دیوان کیفری با قانون اساسی ایران -1-4

که یک قانون اساسی با متن واحد و ارزش متفاوت است. عالوه برآن  ویژگی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آن است

برگرفته از تفکر سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخالقی و سوابق تاریخی و اجتماعی وبه طورکلی از فرهنگ و تمدن ایران است. 
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تصویب اساسنامه  ( همان طورکه مالحظه می شود این ویژگی ها سبب ایجاد مشکالتی در راستای26، ص1، ج1382)مدنی،

دیوان کیفری بین المللی شده است. ولی آن چه بیش تر از همه باعث شده تا جمهوری اسالمی ایران از تصویب آن خودداری 

که مواد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ابتدا بر  کند بیش تر تفکر سیاسی حاکم بر جهان است. تعارض ها را براساس این

 ساسی تاٌثیر می گذارد به حقوق حاکمیت و حقوق ملت تقسیم می کنیم.قانون ا کدام قسمت از

 

 تعارض اساسنامه دیوان کیفری بین المللی باحقوق حاکمیت -1-4-1

به طورکلی این سوال مطرح بوده است که آیا  تضاد دیوان کیفری بین المللی با اصل حاکمیت مساٌله جدیدی نیست. زیرا،

که دیوان کیفری  پذیرش تعهدات بین المللی در تعارض و تضاد باحاکمیت نمی باشد؟ از طرف دیگرعده ای این عقیده را دارند

حال ( با این 179 ،1385بین المللی تاحدودی مفهوم عدالت کیفری حاکمیت مدار را تحت الشعاع قرار داده است. )گریپی، 

بعضی از مواد پیش بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در 

 تعارض است. ابتدا تعارضاتی که به حقوق حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مربوط می شود را مورد بررسی قرارا می دهیم.

 

 لیم اتباع به مراجع قضایی خارجیممنوعیت از استرداد و یا تس -1-4-2

تحت قاعده همکاری های اجباری کشورهای عضو دیوان با این نهاد، گاهی این همکاری ها مستلزم استرداد و یا تسلیم اتباع 

کشور همکاری کننده با دیوان می گردد. با عنایت به این نکته که در راستای حفظ حقوق حاکمیت، کشورهای جهان خود را 

پشتیبانی از اتباع خویش درمقابل کشورها و نهادهای بیگانه می بینند، معموالٌدر قوانین اساسی خویش قاعده ممنوعیت ملزم به 

 اخراج اتباع و یا استرداد و یا تسلیم اتباع به کشورها و یا نهادهای قضایی خارجی و بین المللی را پیش بینی کرده اند. 

رت تقاضای تحویل متهم به دیوان، کشور طرف درخواست نمی تواند به این دلیل در خصوص دیوان کیفری بین المللی در صو

اساسنامه دیوان مقرر می دارد  89که فرد مورد درخواست از اتباع وی است از استرداد وی به دیوان خودداری کند. زیرا، ماده 

ت شود و یا حضور داشته باشد بخواهد که دیوان کیفری بین المللی می تواند ازکشوری که در خاک آن شخص ممکن است یاف

شخص مذکور را توقیف کرده و تحویل دیوان بدهد. برای رفع این تعارض تدوین کنندگان اساسنامه با وقوف به اهمیت نکته، از 

 واژه »استرداد« تعمدا استفاده نکرده و به جای آن از واژه »تسلیم« استفاده کرده اند.

یل دادن شخص توسط دولت به دادگاه کیفری بین المللی در راستای اعمال مقررات در توضیح آن تسلیم را شامل تحو

اساسنامه دانسته واسترداد را در معنای اصلی خویش شامل عملی که مطابق آن کشوری به استناد یک معاهده یا یک قرارداد یا 

اساسنامه یوگسالوی  28ه اتخاذ شده در ماده قانون ملی فرد را به کشور دیگر تسلیم می کند دانسته اند. این رویه همان روی

اساسنامه دادگاه روانداست که این دو عبارت را جهت پیشگیری از این تعارضات و ایجاد زمینه های ارایه  29سابق و ماده 

تفاسیر همسو با قوانین اساسی تفکیک کرده است. اما آن چیزی که بایستی به آن توجه داشت این است که خود دیوان 

صول توافق مشترک همه کشورهای عضواست و هر کشوری با عضویت در دیوان به عضوی از مجمع عمومی کشورهای عضو مح

دیوان تبدیل می گردد. بنابراین اصل تسلیم اشخاص به دیوان، آن مفهوم و معنای استرداد و اخراج اشخاص ازحاکمیت های 

بر روند تحقیقات و رسیدگی های بعد از استرداد را ندارد. لذا  ملی را نخواهد داشت که درآن کشور فرستنده هیچ کنترلی

نگرانی هایی که ناشی از مساله تسلیم اشخاص به دیوان می باشد هیچ گاه هم پایه مساله استرداد افراد نخواهدبود. )تاوارنیه، 

1383 ،5)  
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دلیل، هیچ استداللی درمقابل دادگاه برای عدم  از طرف کشورهایی که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را پذیرفته اند به دو

 تسلیم و استرداد اتباع قابل قبول نخواهد بودف

 اساسنامه برای کشورهای پذیرنده اجباری است. 12ماده  3به خاطرآن که همکاری بادیوان با استنادبه بند  -الف

 دیوان مجازنیست که در غیاب متهم دادرسی را پیش ببرد. –ب 

شهروندی این جرایم را مرتکب گردد، کشور متبوع متعاهد به پیمان های مزبور متعهد به تعقیب وی در سطح  بنابراین اگر

 حقوق داخلی می باشد وگرنه بایستی وی را به کشورهای ذینفع مسترد کند.

 

 مراجع سیاسی مصونیت مقامات و -1-4-3

ین اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظرگرفتن هرگونه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقررمی دارد کهف »ا 27ماده 

تبعیض اجرا خواهد شد. به طور مشخص سمت رسمی رئیس دولت، یک عضو دولت یا مجلس یا نماینده یا انتخابی یک دولت 

مت های به هیچ عنوان از مسولیت کیفری که به موجب این اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهدکرد. هم چنان که وجود س

 مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود.«

این ماده مقرر گردیده که »مصونیت ها یا قواعد شکلی که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات  2دربند 

کند.« اعمال قواعد رسمی اجرا می شوند موجب نمی گردد که دیوان نتواند صالحیت خود را نسبت به آن اشخاص اعمال 

مصونیت ها که به موجب مفاد این ماده غیر قابل اعمال شناخته شده است، به یکی از موانع اساسی و یکی از عوامل واقعی 

مقاومت های صورت گرفته علیه الحاق به دیوان مبدل گردیده است. این مصونیت ها به عنوان یکی ازحقوق شناخته شده 

ابراین طبیعی است که ازدست دادن آن ها حساسیت های قابل مالحظه ای را در مجموع حاکمیت سیاسی کشورهاست. بن

حاکمیت های سیاسی ایجاد کند. در حالی که دیوان هم چون افراد عادی محاکمه و مجازات و یا موضوع مقررات تسلیم و 

 تحویل به دیوان قرار می دهد.

ی بین المللی تعدادی از اسناد بین المللی هستند که بر عدم مصنونیت البته قابل ذکر است که غیر از اساسنامه دیوان کیفر

(، 227)ماده 1919مقامات و مراجع کشورها در صورت نقض فاحش حقوق بشر تاکید می کنند که عبارتند ازف عهد نامه ورسای 

و کنوانسیون  1948 دسامبر 9شورای نظارت متفقین، کنوانسیون پیشگیری و سرکوب جنایات نسل کشی  10قانون شماره 

 (37الی  34، 1386 شکنجه. )تقی زاده انصاری، 1984

مصونیت نمایندگان مجلس را ذکر کرده است. این اصل مقرر می دارد  86قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل

توان آن ها را به سبب »نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و راٌی خود کامالٌ آزاداند و نمی 

نظراتی که در مجلس اظهارکرده اند یا آرای که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.« گرچه 

بعید به نظر می رسد دادگاه کیفری بین المللی به خاطر اظهارنظر نماینده ای دریک کشور جرمی به وی نسبت دهد. اما مساله 

گر نماینده ای طبق قانون اساسی ایران در مقام ایفای وظایف نمایندگی»راٌی« داد که آن رای یک جنایت یا جرم این است که ا

همان طورکه ذکرشد مقرر می دارد که این  27محسوب می شد، آیا می توان او را تعقیب یا توقیف کرد؟ اساسنامه در اصل 

ه طور مساوی اجرا و اعمال می گردد. اما قانون اساسی جمهوری اسالمی اساسنامه برهمه افراد و بدون هیچ گونه مالحظه ای ب

»رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران  140ایران در مورد مصونیت رئیس جمهور و معاونان او و وزیران دراصل 

»  122ام می شود« ودر اصل در مورد جرایم عادی با اطالع مجلس شورای اسالمی در دادگاه های عمومی دادگستری انج
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رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی ویا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بین افراد  27مجلس شورای اسالمی مسئول است.« ولی همان طوری که گفته شد در ماده 

 172نشده است. این امر در مورد فرماندهان نظامی نیز عالوه بر مسوولیت فرماندهان نظامی مذکور در اصل فرقی گذاشته 

قانون اساسی مسولیت جدیدی را تحمیل کرده است.حال باید به این نکته توجه داشت که اگر ایران اساسنامه دیوان کیفری 

 یت برای افراد واجد شرایط نیست.بین المللی را تصویب کند نیازی به طی تشریفات سلب مصون

برای رفع این تعارض کشورهایی که به دیوان ملحق گردیده اند روش ها ومسیرهای مختلفی را اتخاذ نموده اند وبرخالف آن 

چه که ابتدا به نظر می رسد اصالح قانون اساسی تنها شیوه و راه حل اتخاذی برای رفع این تعارض نیست. زیرا، همان طور که 

یک پروسه پیچیده است.در واقع پیشنهاد مقام رهبری با مشورت مجمع  دانیم اصالح قانون اساسی مستلزم هزینه ومی 

تشخیص مصلحت نظام در موارد ضروری الزم است تا در موارد اصالح به رئیس جمهور ابالغ و شورای بازنگری با ترتیبی که 

)مدنی،  ره غالباٌ صاحبان مقام رسمی مورد بحث و تصمیم قرارگیرد.نف 80یا  70قانون اساسی پیش بینی کرده در اجتماعی 

( اما برخی از مطالعات انجام شده با جمع بندی روش های موجود چهار نوع راه حل را برای رفع این موانع اتخاذ 36پیشین،

 کرده اندف

در راستای الحاق به اساسنامه دیوان  پیش بینی یک اصل ویا بند کلی در قوانین اساسی که مضمون آن بدین گونه باشد.» -1

 کیفری بین المللی به طورکلی همه موانع مربوط به قانون اساسی برطرف می گردد.«

 بررسی و تجدیدنظر یک یک مواد قانون اساسی و انجام اصالحات و تطبیق آن با مقررات اساسنامه کیفری بین المللی.-2

ایجاد قواعد و روش دادرسی ویژه واجد اعتبار از  و ویژه برای دیوان کیفری و پیش بینی و ایجاد یک سیاست جنایی افتراقی-3

 لحاظ قانون اساسی آن کشورها.

تعارض های موجود، تعارض تلقی نگردد و  تفسیر موافق مقررات قانون اساسی به گونه ای که در خالل این تفاسیر موانع و-4

 موافق مقررات قانون اساسی تلقی گردند.

رسدکه برای جمهوری اسالمی ایران نیز بهترین راه حل راه حل چهارم یعنی تفسیر موافق مقررات قانون اساسی به نظرمی 

 متعارض اعمال صالحیت های دیوان کیفری بین المللی دانست. را باشد. بنابراین نبایستی موضوع مصونیت ها

 

 مساله عفو عمومی و خصوصی  -1-4-4

نامه دیوان با مقررات قانون اساسی کشورها به این مساله بر می گردد که در بسیاری از یکی دیگر از مصادیق تعارض اساس

کشورها اختیار عفو خصوصی متهمان یا محکومان از اختیارات باالترین مقام سیاسی کشور است. این اختیار در قوانین اساسی 

گذاری است  نیز که از اختیارات قوه قانونکشورها ازحقوق حاکمیت به شمار می رود. همین مساله درخصوص عفو عمومی 

ولی با این وجود تعارض زمانی به وجود  اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ماده ای در این زمینه وجود ندارد. صادق است. در

رایه می آید که به طور مثال پس از اعمال چنین عفوی در راستای اعمال اصل صالحیت تکمیلی درخواست تسلیم فرد مزبور ا

چنین مساله ای از آن جاکه عمل سرزده از مجموعه حاکمیت یک کشور را باطل می کند می تواند مغایر با قانون اساسی  گردد.

 کشورها تلقی گردد. 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در مقام وظایف رهبری یکی از اختیارات وی را عفو یا تخفیف مجازات  110اصل

این اصل مجرمان این امکان را  11مطابق بند  ین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه می داند.حدود مواز محکومین در
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اساسنامه دیوان کیفری بین  17پیدا می کنند که پس از احراز شرایط خاص مشمول عفو شوند که این امکان براساس ماده 

 المللی گرفته شده است.

دارد این است که مساله اعطای عفو عمومی یا خصوصی در یک کشور فقط مانع  یک راه حل منطقی برای حل این مساله وجود

و مانع تسلیم فرد به یک دادگاه کیفری بین المللی و یا حتی استرداد وی به  تعقیب یا مجازات فرد در نظام داخل آن می شود.

ن کار مغایرتی با قانون اساسی کشور مورد کشور دیگری که خواستار محاکمه و مجازات اوست نخواهد بود. و در نتیجه انجام ای

 (239، 1 ،1388 درخواست در خصوص مساله عفو ایجاد نخواهد کرد. )میر محمد صادقی،

 

 تجویز انجام تحقیقات واقدامات تعقیبی دادستان در قلمرو کشورهای عضو -1-4-5

اسی کشورها ترتیباتی در این اساسنامه است که در یکی دیگر از موارد برخورد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با قوانین اس

نتیجه آن اعمال اختیارات مقامات قضایی داخلی نادیده انگاشته می شود و بنابراین منافی اصل صالحیت انحصاری این مقامات 

 و منافی اصل حاکمیت ملی و حقوق ملی و حقوق حاکمیت تلقی می گردد.

تعقیبی توسط دادستان در قلمرو  برای دیوان درحوزه انجام اقدامات تحقیق و این ترتیبات به موضوع تجویز اختیاراتی

 کشورهای عضو ارتباط داشته و شامل امور ذیل می گرددف

اساسنامه دادستان می تواند تحقیق را در قلمرو هر کشوری انجام دهد )به شرط مراعات شرایط  54ماده  2به موجب بند -الف

 پیش بینی شده در همین بند(

با تاکید برحق اولیه خود دولت ها و لزوم کسب نظر آن ها، انجام تحقیقات و معاینات محلی و مصاحبه با  99ماده  4بند –ب 

شهود در قلمرو دولت عضو را با مشورت با دیوان در شرایط خاصی حتی بدون حضور مقامات دولت مورد تقاضا به دادستان 

 تجویز می کند.

اساسنامه با تجویز اختیار به شعبه مقدماتی دیوان، مقرر می کند که دادستان در شرایطی با اجازه  57ماده  3شق د از بند –ج 

انجام تحقیقات را در قلمرو آن دولت پیش ببرد و شرایط  ی این شعبه، حتی بدون جلب همکاری و نظر دولت های موردنظر،

اما قانون اساسی جمهوری  ن دولت اعالم گردیده است.این تجویز دراین بند عدم توانایی انجام درخواست های همکاری آ

که قبالٌ ذکر شد چنین اجازه ای را به دادستان دیوان کیفری بین  38 همین طور اصل 35و 32،33،34اسالمی ایران در اصول 

 المللی نمی دهد.

 

 تعارض اساسنامه دیوان با قوانین کیفری ایران  -1-5

اساسنامه دیوان می تواند مغایرت قوانین عادی با اساسنامه دیوان باشد. در این قسمت به  یکی دیگر از محدودیت های الحاق به

 مجازات های پیش بینی شده در اساسنامه دیوان با مجازات های پذیرفته شده کشورمان پرداخته می شود. بررسی رابطه 

 

 واساسنامه دیوان 1370قانون مجازات اسالمی مصوب سال  -1-5-1

اساسنامه دیوان اقداماتی را که جرم محسوب می شوند و مرتکب آن مستحق مجازات می باشند. این چنین  5ماده درفصل دوم،

بیان کرده استف »صالحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین المللی.« دیوان به موجب 

 ف این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صالحیت رسیدگی دارد
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 ف جنایت تجاوز 4ف جنایات جنگی 3ف جنایت برضدبشریت 2ف جنایت نسل کشی 1 

بنابراین عناوین جرم در اساسنامه منحصربه چهار مورد است. البته ما هیچ اختالفی دراین عناوین با قانون مجازات اسالمی 

یات جنگی و جنایت تجاوز را محکوم نمی بینیم. قانون مجازات ما جنایت نسل کشی،جنایت بر ضد بشریت، جنا 1370مصوب 

می کند و آن ها را جرم می داند. بنابراین در عناوین کلی که در اساسنامه آمده هیچ گونه مغایرتی با قانون مجازات اسالمی 

دیده نمی شود. بلکه ما مدعی هستیم که قبل از دیگران ما به این اصول معتقد بوده و برای تحقق آن تالش می کنیم. )ال 

مجازات ( بنابراین مغایرتی که می تواند در قانون مجازات ما و اساسنامه دیوان به وجود بیاید مساله رابطه 333بیب، پیشین،ح

 های پیش بینی شده در اساسنامه دیوان با مجازات های داخلی ماست. 

ت کننده در کنفرانس رم بود. پاره در فصل مربوط به مجازات ها، مجازات اعدام از مهم ترین مسایل مورد بحث نمایندگان شرک

ای از کشور ها با پیش بینی مجازات اعدام در اساسنامه مخالفت داشته اند. در مقابل، کشور های دیگر خصوصا کشور های 

اسالمی و عربی معتقد به درج مجازات اعدام در اساسنامه بودند. ولی علیرغم طرفداری عده قابل توجهی از نمایندگان 

دانیم، گونه که میهمان. کنفرانس رم از مجازات اعدام، این مجازات در اساسنامه دیوان وارد نگردیدکننده در کتکشورهای شر

آزادی است و رژیم مجازات های پیش بینی شده در اساسنامه دیوان شامل طیفی از مجازات های مالی و مجازات سالب 

کننده تحقیرآمیز و اهای کیفری بدنی و سالب حیات و مجازات های وهنترتیب در زرادخانه کیفری دیوان از ضمانت اجربدین

اساسنامه خود» مجازات حبس ابد« را  77ماده عنوان شدیدترین مجازات در شئون انسانی خبری نیست و در نهایت دیوان به

 زنگری است. اجباراً قابل باداند، مجازاتی که آن هم در نهایت آن هم تحت شرایط خاص قابل اعمال می

اما سوالی که در این جا به ذهن می رسد این است که موضع کشور های نظیر جمهوری اسالمی ایران در این مورد چیست؟ از 

یک سو مجازات اعدام در قوانین داخلی ما موجود است و قبول نفی آن در اساسنامه ممکن است اجرای این مجازات را در 

زد اما از سوی دیگر مساله به این بستگی دارد که رابطه آتی ما به این دادگاه به چه نحو قوانین داخلی با مشکل مواجه سا

 (40، 1، 1388خواهد بود؟ آیا بیش تر به عنوان شاکی در این دادگاه حضور خواهیم داشت یا به صورت متهم؟ )شریعت باقری،

 80گرایانه در ماده یوان با یک سیاست عدم مداخله راه حلی که در اساسنامه آمده این است که است که هر چند اساسنامه د

که هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازات هایی که در قوانین ملی مقرر دارد خود عنوان می

بینی قوانین خود پیش که بر قوانین کشورهایی که مجازات های مشروحه در این فصل را درگذارد، هم چناننمیاند، تأثیر کرده

داخل نبوده و به این کننده هر نوع مجازات و هر شیوه اجرای مجازات در تاثیر است؛ با این وجود، این ماده تأییدبیاند نکرده

گونه است برخی از اینمعنا نیست که در کل، اساسنامه موافق هر نوع مجازات و روش اجرای مجازات است و چه بسا ممکن 

های ملی بود که دادگاهها از مصادیق جنایات علیه بشریت و یا شکنجه تلقی گردند. زیرا این امر بسیار نامطلوب خواهد مجازات 

المللی در خود جامعه بینتر از آن چه که رحمانهتر و بیالمللی، مجازاتی سختبرای حمایت از نظم از دست رفته جامعه بین

 نمایند. اساسنامه انتخاب کرده است، اعمال

ای نسبت به تغییر قوانین هرچند که ظاهر اساسنامه دیوان مبین این است که دولت الحاق شونده به آن اساسنامه هیچ وظیفه

بینی شده است ندارد، ولی به نام اعمال عدالت و ستاندن داد از داخلی خود بر اساس آن چه که در اساسنامه مذکور پیش

عدالتی دیگری را مرتکب شوند هر چند که قبول این واقعیت در بسیاری از ورها ظلم و بیناقضان حقوق بشر نبایستی کش

 ( 215پیشین،  گردد و دستیابی به آن محتاج گذشت مدت زمانی طوالنی است. )فالحیان،کشورها هنوز آرمانی تلقی می

 



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 15 -43، صفحات 1400 تابستان ،2 شماره ،7 دوره

35 

 

 جنایت جنگی در قوانین کیفری ایران -1-6

پذیری، حفظ استقالل جویی و سلطهسیاست خارجی کشور را »نفی هرگونه سلطه قانون اساسی ایران مبنای 152اصل 

آمیز متقابل گر و روابط صلحجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد دربرابر قدرتهای سلطههمه

شده و آمیز پذیرفتهاسی، اصل روابط صلحاست. می توان چنین برداشت کرد که در قانون اسبا دول غیرمحارب« اعالم داشته

تنها »دول محارب« هستند که از این اصل مستثنی میشوند و محارب بودن یا نبودن یک دولت نیز براساس رفتار همان دولت 

عنوان مشخص می شود. بنابراین آغاز جنگ غیرقانونی و تجاوز، براساس حقوق اساسی ایران ممنوع است و »اعالن جنگ« به

 الملل قابل تفسیر است.از اختیارات رهبری نیز با همین اصل و در چارچوب حقوق بین یکی

( و قانون مجازات جرایم نیروهای 1375دو قانون کیفری مهم درباره جنگ در ایران نیز عبارتند از قانون مجازات اسالمی )

یک نگاه امنیتی درونی است. یعنی هدف از این (. آنچه در این دو قانون مشاهده میشود 1382مسلّح جمهوری اسالمی ایران )

قوانین حفظ قدرت و انسجام طرف ایرانی است و جرایم مشخص شده در قانون، جرایمی هستند که اصوال علیه دولت جمهوری 

تعریف  یابند و قصد مرتکب، تضعیف نیروهای نظامی ایران است. بنابراین این اعمال مجرمانه اصوال دراسالمی ایران ارتکاب می

عنوان می شوند. به جنایت جنگی جایگاهی ندارند و بیشتر جرایم داخلی علیه حاکمیت یا امنیت و آسایش عمومی شناخته

( به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور پرداخته است و در ماده 1375مثال فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )

است. گرچه ممکن است این جرائم در زمان جنگ روی موجب تشدید مجازات دانسته ، تحقق این جرائم در زمان جنگ را509

دهد؛ آشکارا هدف از وضع آنها حمایت از قدرت داخلی است که ارتباطی با جنایات جنگی ندارد. همین رویکرد در قانون 

است، تور توقف را جرم شناختهکه ادامه جنگ پس از دس 35مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز دیده میشود. تنها در ماده 

المللی و حمایت از غیر نظامیان نیز مشاهده می شود، زیرا دستور توقف جنگ در این شرایط ممکن است نوعی مصلحت بین

مبتنی بر توافق طرفین باشد و ادامه نبرد، غافلگیری محسوب شود. با این وجود تحقق این جرم نیز منوط به آنست که »موجب 

ام )به هم خوردن امنیت کشور( و یا شکست جبهه اسالم گردد.« بنابراین باز هم رویکرد اصلی، رویکرد حمایت از اخالل در نظ

حاکمیت ملی ایران است. با این وجود برخی عناوین مجرمانه در حقوق داخلی ایران در زمان جنگ می تواند جنایت جنگی 

و وقوع آن »برضد اشخاص یا داراییهای تحت حمایت کنوانسیون تلقی شود، گرچه در شرایط عادی نیز جرم محسوب میشود 

ژنو« یا خارج از حالت منازعه تفاوتی با وقوع آن بر ضد سایر اشخاص یا دارایی ها یا در زمان صلح ندارد و باید گفت جرم 

ق.م.ا )هرچند  578قانون اساسی ممنوع است و ماده  38عنوان مثال شکنجه طبق اصل عمومی تلقی می شود، نه جنگی. به

است ؛ صدمه و آسیب جسمی نیز به عنوان ضرب و جرح قابل پیگرد است. فقط از نظر شکنجه جسمی( آن را جرم شناخته

ق.م.ا(. بررسی کامل عناوین  63ق.م.ا( و تجاوز جنسی )ماده  608ق.م.ا( همچنین است هتک حرمت اشخاص )ماده  614)ماده 

است، اما پیداست که بسیاری از این عناوین مانند آزمایش ی ایران مستلزم پژوهشی جداگانهمجرمانه در انطباق با حقوق کیفر

شده، شناختی، اجبار اسیر به خدمت برای دشمن، حمله به اهداف غیرنظامی، کشتن یا زخمی کردن نظامی تسلیمهای زیست

سال، غارت شهرها، اعالم رحم  15کودکان زیر کارگرفتن زیست، بهزدن به محیطدفاع، لطمهحمله یا بمباران شهرهای بی

 کردن اجباری و... در حقوق داخلی ایران جایگاهی ندارد.نکردن به هیچ کس، حاملگی یا عقیم
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 انگاری جنایت جنگی در نظام کیفری ایراندالیل ضرورت جرم -1-6-1

انگاری شوند؟ در حقوق داخلی ایران جرم است که آیا باید جنایات جنگیاینک زمان طرح و پاسخ به این پرسش فرارسیده

گفتن از است سخناست گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار »تورم« نمودهممکن

 انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعیانگاری جرایم جدید بیهوده است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرمجرم

انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای واالی انسانی دار میکند؛ و جرمهستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه

به  -است. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام 

انسانی است تنها در مورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات 

انگاری جنایات جنگی از دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرمشرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود. و این نشان

جنایات در حقوق کیفری ایران الزم و  انگاری اینآنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دالیلی که ذکر خواهد شد، جرم

 ضروریست.

انگاری پیش از ورود به این مبحث باید به این نکته نیز اشاره شود که آنچه در این پژوهش تحت عنوان ضرورت جرم

یک از نظریات مطرح درباره اند« در »حقوق داخلی« به معنای پذیرش هیچالملل شناسایی شده»جنایاتی که در حقوق بین

المللی یا تقدم و برتری یکی از این دو نیست و قصد آن نداریم که در چگونگی انگی یا دوگانگی نظام حقوق داخلی و بینیگ

الملل بر حقوق داخلی حداقل طبق رویه الملل تحقیق نماییم؛ گرچه در عمل »برتری حقوق بینرابطه حقوق داخلی و بین

است.« آنچه در این شدهی و رفتار عمومی کشورها(، امری مسلّم و حتمی شناختهالمللالمللی )رویه قضایی، معاهدات بینبین

المللی با توجه المللی و دادگاههای داخلی و بینپژوهش موردنظر میباشد، تعامل مستقیم و رابطه متقابل حقوق داخلی و بین

الملل برای اجرا نظر می رسد »حقوق بینبهکه گاهی ویژه آنالمللی است. بهبه واقعیت های حقوقی ناشی از معاهدات بین

 متکی به سیستم حقوق داخلی است.«

 

 المللیالملل کیفری و تعهدات ناشی از معاهدات بینفرایند جهانی شدن حقوق بین -1-7

است که ناشی از شدن در حقوق کیفریگفته به نظر می رسد جامعه جهانی شاهد نوعی جهانیبا عنایت به مباحث پیش

المللی کیفری بسیاری از کشورها قوانین المللی میباشد. همانگونه که گفته شد، مخصوصا با تاسیس دیوان بینهدات بینمعا

خود را مطابق با اساسنامه دیوان اصالح نمودند و جرائم جدیدی را در حقوق داخلی خود منظور داشتند. امروزه در یک فرایند 

انگارانه تا مجازات مجرمان( از صالحیت صرف دولتها پذیرفته شده است. قواعد جرم ویژه، خارج شدن حقوق کیفری )از تدوین

المللی است که با توجه به حقوق کیفری تنظیم شده و ضمن ایجاد یک حقوق اما مهمترین بخش این فرایند، معاهدات عام بین

ل عضو این معاهدات میپذیرند این قواعد را در الملل کیفری، قواعد این حقوق را به حقوق داخلی کشورها وارد کرده و دوبین

نظام حقوقی داخلی خود در نظر گیرند. در بسیاری از موارد، کنوانسیونهای کیفری موضوعاتی را جرم دانسته است که شاید تا 

کیفری  پیش از آن در برخی نظام های کیفری در حقوق موضوعه جایی نداشته و کشورها الجرم اصالحات و الحاقاتی بر حقوق

المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، پیشگیری از جنایات جنگی، مبارزه با اند. معاهدات بینداخلی خود وارد آورده

نژادپرستی، جرائم سازمان یافته، ممنوعیت مواد مخدر، قاچاق انسان، ارتشاء، اختالل در امنیت هواپیمایی کشوری و تروریسم 

 اند. المللی نمودهانگاری جرائم بیناند و دولتهای عضو را مکلف به جرمبودههمگی در این زمینه موثر 
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شدن مشخص شود. این البته در این جایگاه، الزم است پیش از هر چیز موضع کلّی و مبهم کنونی ایران نسبت به فرایند جهانی

. بااینحال نمیتوان منکر شد که دولت ایران الملل خواهد داشتموضوع تاثیر مهمی بر تعامل حقوق داخلی ایران و حقوق بین

د  -1عنوان مثال بند انگاری این جرائم است. بهاکنون براساس معاهداتی که عضو آنهاست تعهداتی دارد که ازجمله آنها جرم

ر تقنینی و ( کشورهای عضو را متعهد میکند با تدابی1965المللی منع هرگونه تبعیض نژادی )کنوانسیون بین 3و ماده  2ماده 

نیز باید نشر افکار نژادپرستانه و  4کن سازند. مطابق بندهای الف و ب ماده قضایی اعمال تبعیض نژادی را ممنوع و ریشه

عنوان یک عضو کنوانسیون، مکلّف تبعیض نژادی و تبلیغ و تشویق به آنها جرم شناخته و مجازات شود؛ بنابراین دولت ایران به

انگاری آنها در حقوق داخلی انجام دهد و به همین دلیل است که قانون مجازات تبلیغ ین مواد را با جرماست تعهدات ناشی از ا

است. به همین ترتیب باید براساس کنوانسیونهای ژنو نیز جنایات جنگی ( را تصویب نموده1356تبعیض نژادی )

 ژنو عبارتند ازف 1949ستانه شده، مجرمان محاکمه و مجازات شوند. معاهدات حقوق بشردوشناختهجرم

 قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی - 1

 قرارداد راجع به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا - 2

 قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی - 3

 افراد کشوری در زمان جنگ قرارداد راجع به حمایت - 4

المللی این معاهدات سه پروتکل اختیاری نیز در پی داشت که عبارتند ازف پروتکل مربوط به قربانیان منازعات مسلحانه بین

( و پروتکل سوم مربوط به تصویب یک 1979المللی )(، پروتکل الحاقی مربوط به قربانیان منازعات مسلحانه غیربین1977)

(. البته در کنار این معاهدات میتوان به معاهداتی چون کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در 2005ةاضافی )عالمت مشخّص

( و کنوانسیونهای مربوط به تسلیحات )مانند 1999و  1954( و دو پروتکل الحاقی آن )1954جریان منازعات مسلحانه )

، دو پروتکل الهه و کنوانسیون حمایت از اموال 1949ر کنوانسیون [ دولت ایران عضو چها6] اتاوا( اشاره نمود. 1997معاهده 

معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ  1977اکنون نیز الیحه الحاق دولت ایران به پروتکل های اول و دوم فرهنگی است. هم

 دولت در مجلس بررسی میشود. 6/4/83

قرارداد چهارم ژنو، کشورهای عضو نسبت به  146قرارداد سوم و  129قرارداد دوم، ماده  50قرارداد اول، ماده  49در ماده 

اند. بنابراین طبق این تعهدات، باید جنایات جنگی نیز در حقوق پیگیری قضایی جرائم مندرج در این معاهدات ملتزم شده

ننه دولت امضا کننده این ویژه از آن جهت که کارآیی حقوق بشردوستانه منوط به ابتکارات قوه مقانگاری شوند. بهداخلی جرم

معاهدات است و محاکم داخلی بر این مبنا میتوانند به این جرائم که جنبه جهانی دارند رسیدگی نمایند. بدون تردید یکی از 

المللی ضمن پیوستن به اقدامات الزم برای احترام به حقوق بشردوستانه، تدوین قوانین داخلی هماهنگ با استانداردهای بین

 المللی صلیب سرخ نیز مکررا بر نقش مجالس و دادگستری کشورها تاکید کرده است. مربوط است و کمیته بین معاهدات

المللی کیفری هنوز موضوع بحث است؛ اما در صورتی که تصمیم گرفته شود ایران به دیوان مساله الحاق ایران به دیوان بین

است؛ از ضروریات بدیهی خواهد بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام انگاری جنایاتی که در صالحیت دیوان ملحق شود، جرم

شده الملل مجمع، پیشنهادهای کارشناسیاینک موضوع الحاق یا عدم الحاق به دیوان را تحت بررسی دارد. کمیته حقوق بین

ن( ارائه نموده است که های گوناگوالملل )در زمینهعنوان سیاستهای کلی نظام در رابطه با حقوق بینخود را برای تصویب به

کارشناسانه در خصوص پذیرش یا ی بررسی« و »کیفری فراهم نمودن مقدمات پذیرش اساسنامه دیوان بین المللبراساس آن »

 ی« از جمله آنهاست. کیفری عدم پذیرش اساسنامه دیوان بین الملل
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دیوان است؛ در درجه نخست رفتار غیرمنصفانه،  به نظر می رسد آنچه بیش از دیگر موضوعات موجب نگرانی ایران از الحاق به

المللی بروز یابد. از این لحاظ می توان امیدوار بود با اثبات بیطرفی، دوگانه و سیاسی است که ممکن است در این نهاد بین

بت به »منافع و عدالت و عملکرد غیرسیاسی دیوان در گذر زمان، ایران بتواند به دیوان »اعتماد« کند. نگرانی دیگر ایران نس

خود نوعی تالش برای گذر از مفهوم امنیت خودیامنیت ملی« نیز قابل درک است، امّا واقعیت اینست که طرح اساسنامه به

المللی میباشد؛ لیکن قواعدی چون صالحیت تکمیلی، عطف بماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اراده آزاد ملی به امنیت بین

گیری، اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ اسرار مربوط به امنیت ملی کشورها هنگام گردآوری دالیل و کشورها در الحاق یا کناره

تحقیقات و... نشان می دهد الحاق به دیوان، توسل به امنیت جهانی برای تقویت امنیت ملی و موجب تعامل امنیت ملی و 

 ن نخواهد بود مگر در سایه امنیت در همه جهان. ای از جهان ایمالمللی است زیرا درحقیقت امروز هیچ نقطهامنیت بین

اگر تاکنون مهمترین مانع برای الحاق ایران، احتمال سوءاستفاده سیاسی از دیوان بوده است؛ باید توجه داشت که بدون 

به عضویت در دیوان، با توجه به اختیارات شورای امنیت به موجب منشور سازمان ملل و اساسنامه، ممکن است یک وضعیت 

دیوان ارجاع شود؛ همانگونه که درباره وضعیت دارفور سودان اتفاق افتاد حال آن که عضویت در دیوان یک شرط پیش روی 

شورا قرار میدهد و آن عدم تعقیب مجرمان در کشور است. بدین ترتیب عدم عضویت به منزله از دست دادن فرصت مخصوصا 

 افع آن است.برای طرح شکایت در دیوان و محروم شدن از من

مطمئنا هنوز نگرانی جدی از جهت حاکمیت ملی که ارتباط مفهومی نزدیکی با قاعده شرعی »نفی سبیل« دارد وجود خواهد 

داشت و این موضوع، مهمترین مساله حقوقی است که بدون حل آن الحاق به دیوان مشکل مینماید. البته صالحیت تکمیلی 

نیازهای حقوقی خاصی میطلبد. قاعده نفی سبیل، که میتوان از آن به عنوان ما خود پیشگشاست؛ ادیوان، در اینجا نیز مشکل

سوره نساء می باشدف »به تحقیق خداوند  141منبعی فقهی برای »اصل حاکمیت دولت اسالمی« استفاده نمود؛ برگرفته از آیه 

پذیری حاکمیت کفار، قبول خواری و ذلت و ظلم برای کافران راه تسلطی بر مومنان قرار نداده است« و بدین ترتیب »پذیرش

 نفوذپذیری مسلمانان از کفار می باشد.« است.« و »مفاد آیه بیانگر یک حکم سیاسی بر عدم

المللی را که اکثریت قضات آن غیرمسلمان یک دادگاه بین -هرچند تکمیلی  -حال مساله اینست که چگونه می توان صالحیت 

ای وارد شود؟ دادستان لوئیس آربور که بعدا به ه به قاعده »نفی سبیل« و حاکمیت ملّی خدشههستند پذیرفت بدون آنک

یافته و قدرتمند ریاست دیوان برگزیده شد در انتقاد از اصل صالحیت تکمیلی معتقد بود این ساختار به سود کشورهای توسعه

بل کشورهای درحال توسعه و فقیر به دلیل ضعف در ای سود میبرند و در مقااست که از نظام حقوقی و قضایی پیشرفته

المللی »حاکمیت قانون« و ساختار قضایی عمال در بسیاری موارد ناتوان یا ناخشنود از رسیدگی قضایی هستند و دیوان بین

م قضایی در راحتی ادعا کند که یک نظاصالحیت خود را فقط در مورد آنها اعمال میکند. به اعتقاد وی دادستان ممکن است به

نیافته ناکارآمد و لذا ناتوان از رسیدگی است. تاکنون تقریبا نظر وی با توجه به کشورهایی که پرونده های آنان یک کشور توسعه

 در دیوان مطرح است، اثبات شده است.

ستری و حتّی طرح المللی دادگالبته پیش از این بسیاری از کشورهای اسالمی از جمله ایران با پذیرش صالحیت دیوان بین

المللی هستند؛ با این حال هنوز ایرادات تئوریک اند که آماده همکاری با دادگاههای بیندعوی در آن، در عمل نشان داده

اند. برای رفع این مشکل باید المللی عدل اسالمی« تاکید کردهپابرجاست؛ مخصوصاً که آنها مستمراً بر تشکیل »دادگاه بین

المللی کیفری به عنوان یک واقعیت موجود می تواند بطور بالقوه به برپایی عدالت در جهان کمک نماید. بینپذیرفت که دیوان 

 برای در امان ماندن از پیامدهای منفی الحاق به آن نیز باید مانند دیگر کشورها در جهت انطباق با آن گام برداشت. 
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المللی از تعهدات کشور اکنون نیز مطابق سایر معاهدات بیناز آنها همانگاری جرائم مندرج در اساسنامه که مجازات برخی جرم

است و برخی نیز به موجب قوانین کنونی قابل پیگرد است؛ نخستین قدم برای رفع این مشکل است. زیرا نخستین و 

داخلی کشور است.  ترین دلیل برای اثبات ناتوانی یک دولت عضو، جرم نبودن جرائم مندرج در اساسنامه طبق حقوقبدیهی

گام دوم نیز در این راستا تقویت دستگاه قضایی است؛ که بتواند جرائم را پیگیری و مجازات نماید. این امر مستلزم تقویت 

انگاری جرائم و تقویت دستگاه قضایی تنها دلیل برای اعمال المللی است. با جرمقضات برای استفاده از همکاریهای بین

عنوان عدم پیگرد قضایی خودی خود بهاتباع ایران، عدم تعقیب مجرمان درداخل خواهد بود که بهصالحیت دیوان علیه 

مجرمان داخلی قابل سرزنش است، زیرا عدم تعقیب به مصونیت و درنتیجه ترغیب جنایتکاران به تکرار جنایت منجر می شود. 

ی برای دیوان باقی نخواهد ماند که با حاکمیت ملی در صالحیت که به این جرائم مطابق حقوق داخلی رسیدگی شود،درصورتی

تعارض باشد یا به نقض قاعده »نفی سبیل« بینجامد. ناگفته نماند درباره برخی جرائم مندرج در اساسنامه نه تنها مغایرتی با 

اند. به این جرائم پرداخته اکنون اعمال میشوند نیز به طور کاملقوانین جزایی اسالمی ندارند؛ بلکه گاه قوانین اسالمی که هم

مطابق اساسنامه هیچ تعهّدی برای دولت عضو نیست که الزاماً جرائم را مطابق تعاریف قضایی دیوان )مانند »عناصر جرائم«( 

 المللی و داخلی نیز این جرائم را تعریف کرد.تعریف نماید و می توان »هماهنگ« با اصول حقوقی بین

المللی تشخیص مصلحت نظام نیز با صراحت و حتی جدا از الحاق یا عدم الحاق به دیوان بین الملل مجمعکمیته حقوق بین

 استف انگاری جنایات جنگی چنین پیشنهاد دادهکیفری درباره جرم

شده در معاهدات بین ی مجرمانه پیش بینی داخلی رفتارهای جرم انگاری، مجرمانه بین المللی داخلی رفتارهای جرم انگار»

به ی رسیدگی برا یایجاد محاکم تخصصالمللی است. »« جنایات جنگی بدون شک در زمره این جرائم بینپذیرفته شدهی لالمل

ی، از ارتکاب جرایم بین المللی پیشگیرای مناسب بر یاتخاذ سیاست جنای، متخصص الزم ایو تربیت نیروهی جرایم بین الملل

به منظور تعقیب و مجازات مجرمین ی قضایی بین المللع شورها و مراجهای دو یا چند جانبه با سایر کتوسعه همکاری

الملل کیفری، در است. عالوه بر پیشنهادهای مربوط به حقوق بین« نیز مورد تاکید این کمیته کارشناسی قرارگرفتهالمللیبین

»اتخاذ تدابیر مناسب جهت رعایت کامل  زمینه حقوق بشردوستانه نیز کمیته پیشنهادهایی ارائه نموده که از جمله آنها باید به

ای که تبدیل به فرهنگ عمومی گردد؛ و وضع، اصالح و تکمیل گونهقواعد حقوق بشردوستانه توسط مردم و بویژه نظامیان به

 منظور رفع هرگونه امکان نقض قواعد حقوق بشردوستانه« اشاره شود.قوانین و مقررات داخلی به

انگاری این جرائم است و ترین سطح مشورتی کشور، به سوی جرمویکرد کارشناسی در عالیبنابراین مشاهده می شود ر

همچنین الحاق به دیوان بین المللی کیفری نیز مورد توجه این نهاد است که باتوجه به قاعده »نفی سبیل« و اصل صالحیت 

است )ازجمله جنایات جنگی(، بیشتر می تواند  انگاری جرائمی که در صالحیت دیوانتکمیلی دیوان، الحاق به دیوان با جرم

 منافع و مصلحت کشور را تضمین نماید.

 

 نتیجه گیری

تبعیت آنها از سوی  و دیوان بین المللی کیفری ضرورت جرم انگاری و تعریف عناصر و ارکان جنایات مندرج در اساسنامه

ابراین مسئلة همسوسازی قوانین و مقررات داخلی با جرم اساسنامه آمده است. بن 17و مادة  1سیستم قضائی در مقدمه، مادة 

انگاری های مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و مسئلة آثار الحاق ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات 

هدات مندرج در اساسنامه چهارگانه مندرج در اساسنامه را مطرح خواهد کرد. زیرا کشورهای عضو، به منظور اجرایی ساختن تع
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باید قوانین ملی خودشان را در این زمینه مهیا و آماده سازند تا هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی امکان اجرایی نمودن 

مقررات دیوان و اساسنامه آن فراهم گردد. اجرایی نمودن مقررات اساسنامه دیوان هم دارای وجوه متعددی است که تبلور 

میزان اراده نظامهای ملی در تعقیب و جرم انگاری اعمال و رفتارهای مندرج در آن اساسنامه برای بهره مندی از  اصلی آن در

مزایای اصل صالحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری است. توجه به آثار جرم انگاری و تعریف عناصر جنایات جنگی مندرج 

 جنگی به قرار ذیل است که در حقوق بین الملل مسبوق به سابقه نبوده اند ف در اساسنامه مستلزم توجه به دو دسته از جنایات

 الف(جنایات جنگی مربوط به مخاصمات مسلحانه بین المللی؛

  ب( جنایات جنگی ارتکابی در داخل کشور در مخاصمات داخلی.

ه دو پروتکل الحاقی این کنوانسیونها ( ژنو می باشد ولی هنوز ب1949با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیونهای چهارگانه )

ملحق نشده است؛ لذا الحاق جمهوری اسالمی ایران به اساسنامه دیوان در خصوص دو دسته از جنایات جنگی متضمن این 

ژنو ملحق شده تلقی  (1949خواهد بود که عمالً و ناخواسته به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه )

مسئول اجرای تعهدات ناشی از آن شود، ولی در صورت عدم الحاق به آن اساسنامه در قبال نقض تعهدات مزبور در  گردد و

 .مورد این دو دسته از جنایات هیچ گونه مسئولیتی وجود نخواهد داشت

ایران به مجازات در مورد جرم انگاری و تعریف عناصر جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به تعهد جمهوری اسالمی 

جنایت نسل زدایی به موجب )مواد چهارم و پنجم قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار 

 .( مشکلی در الحاق به دیوان از سوی کشورمان وجود نخواهد داشت30/9/1334مصوب جمعی )ژنوسید(

ه بشریت، نظام حقوقی ایران با دو گزینه مواجه است که انتخاب هر یک از این در مورد جرم انگاری و تعریف عناصر جنایات علی

دو خالی از موانع و مشکالت نیست؛ جرم انگاری مطابق معیارهای مورد تأکید اساسنامه دیوان یعنی » جرم انگاری خاص و 

حت کشور نخواهد بود؛ لحاظ مستقل« در جنایات علیه بشریت هرچند از نظر اساسنامه دیوان مطلوب است، ولی به مصل

معیارهای جرائم داخلی و ضوابط شرعی مورد توجه قانون مجازات اسالمی و انتخاب گزینه دوم )و اینکه جنایات علیه بشریت 

موردنظر دیوان را با عناوین مجرمانة موجود در قوانین خودمان تطبیق نماییم و در بعضی از مواردی که جرم انگاری های جدید 

از است صرفاً ضوابط و معیارهای مندرج در اساسنامه را لحاظ نماییم( نه تنها منطقی و به مصلحت است، بلکه می تواند مورد نی

روند اجرایی نمودن مقررات مربوط به جنایات علیه بشریت را ممکن و میسر سازد. با این همه، در خصوص انتخاب گزینه دوم، 

آن اینکه از نظر مقررات بین المللی خود مبارزه با جنایات علیه بشریت مولد عنوان  مشکلی در اجرای مجازاتها بروز می کند و

سیستماتیک  » مجرمانه دیگری مانند شکنجه، اعمال غیر انسانی و... می تواند باشد. ولی با توجه به اینکه این مجازاتها شرط

را ندارند؛ بنابراین انتخاب گزینه دوم که در  بودن« و » گسترده بودن« به عنوان وصف و شرط اصلی جنایات علیه بشریت

 .برگیرندة مزایای مهمی است، منطقی به نظر می رسد

از لحاظ اجرایی نمودن مجازاتهای مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، با توجه به اینکه مجازاتها و رژیم اعمال 

لی و مجازات سالب آزادی است؛ اجرایی نمودن آنها مواجه با مجازاتهای مندرج در اساسنامه شامل طیفی از مجازاتهای ما

اساسنامه دیوان که عنوان می داردف »هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل  80مشکالت چندانی نیست. لیکن توجه به مادة 

وری است. با این حال، مادة از اساسنامه بر اجرای مجازاتهایی که در قوانین ملی مقرر کرده اند، تأثیر نمی گذارد...« نیز ضر

مزبور تأیید کنندة هر نوع مجازات و هر شیوة اجرای مجازات در داخل نبوده و به این معنا نیست که در کل، آن اساسنامه 

موافق هر نوع مجازات و روش اجرای مجازات است؛ چه بسا ممکن است برخی از این گونه مجازاتها از مصادیق جنایات علیه 
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کنجه تلقی گردند. ولی با همه این اوصاف عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان نمی تواند رافع مسئولیت بین بشریت و یا ش

المللی افراد در خصوص موضوع بحث باشد و ایران به عنوان یکی از اعضای اعالمیة جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی 

رسمیت شناخته است و از نظر حقوق بین الملل عُرفی الحاق یا عدم حقوق مدنی و سیاسی قبالً این ممنوعیت ها را خود به 

الحاق تأثیری در سرنوشت داوری مراجع بین المللی در خصوص مسئلة مورد بحث ندارد. اما اینکه عالوه براین ممنوعیت عُرفی، 

یوان بین المللی بدون الحاق این امکان ایجاد می شود که » فردی« را به ادعای » اقدام وسیع یا سیستماتیک« شکنجه در د

 .ایران به آن محاکمه نمایند، مسلماً این امر مواجه با محدودیت هایی است
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