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چکیده
جرایم جنگی جزء آن دسته از جرایم بینالمللی است که اعمال صالحیت جهانی نسبت به
آنها از سوی جامعه بینالمللی پذیرفته شده است .پذیرش صالحیت جهانی در جرایم جنگی
به مراجع قضایی کشور اجازه میدهد قوانین کیفری ایران را درباره جرایم ارتکابی بیگانگان
ملی موجبی برای این صالحیت
در خارج از قلمرو حاکمیت ایران ،بدون آنکه مغایرت با منافع ِ
داشته باشد ،اعمال کنند .امروز جمهوری اسالمی ایران از منظر نظام بینالمللی ،بازیگری
مهم در معادالت منطقهای و بینالمللی شناخته میشود .راهبرد کالن جمهوری اسالمی در
حمایت بیدریغ از مظلومان و مستضعفان جهان از جمله مردم سرزمینهای اشغالی فلسطین
میتواند ضرورت استفاده از ظرفیتهای مغفول قواعد حقوقی به منظور پیشبینی ابزارهای
تحقق این راهبرد را آشکار کند .به همین علت شناخت مبانی مشروعیت صالحیت جهانی
و بررسی جایگاه آن در جمهوری اسالمی ایران و رویکرد حقوقی ایران به جرایم جنگی از
اهمیت زیادی برخوردار است .این امر ضرورت پذیرش صالحیت جهانی محاکم داخلی ایران
در رسیدگی به جرایم جنگی را برای قانونگذار نمایان میسازد تا نسبت به رفع خألهای
قانونی در این خصوص اقدام کند.
واژگان کلیدی
جرایم جنگی ،صالحیت جهانی ،محاکم ملی ،حقوق بینالملل ،فقه اسالمی

 . 1استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 . 2استادیار گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم
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مقدمه

صالحیت جهانی ،اعمال صالحیت از سوی دولتی است که هیچ پیوند سرزمینی یا
ملی با موضوع مورد رسیدگی ندارد؛ به عبارت دیگر صالحيت جهاني عبارت است از
صالحيت كيفري مبتني بر «ماهيت جرم» بدون در نظر داشتن محل ارتكاب ،تابعيت
مجرم و مجنيعليه يا هرگونه ارتباط ديگر ميان جرم و دولت اعمالكننده صالحيت.
در برخی اسناد بینالمللی اعمال صالحیت جهانی از سوی دولتهای عضو جنبه تعهد
دارد و همه دولتها متعهد به رسیدگی هستند مانند آنچه در کنوانسیونهای منع
شکنجه و ژنو درباره جرایم جنگی وجود دارد .برای ارزیابی جایگاه صالحیت جهانی
در جرایم جنگی در نظام حقوقی ایران ،ابتدا باید به این پرسش اساسی پاسخ داده
شود که مبانی مشروعیت اعمال صالحیت جهانی توسط محاکم ایران از منظر حقوق
بینالملل و فقه اسالمی چیست؟ مسئله دیگر این است که پذیرش این صالحیت چه
چالشهایی برای نظام حقوقی و منافع ملی ایران ایجاد خواهد کرد؟ به عبارت دیگر
دغدغههایی که در راه تصویب قانون مربوط به تعقیب جنایتکاران جنگی بینالمللی با
تأکید بر تعقیب حقوقی سران و فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی به اتهام جرایم
جنگی در محاکم ایران ،توسط قوه مقننه وجود داشته است ،چیست؟ چه راهکاری
برای حفظ منافع جمهوری اسالمی ایران در این خصوص وجود دارد؟ بنابراین در
سازماندهی تحقیق ابتدا تاریخچهای از صالحیت جهانی و صالحیت جهانی در جرایم
جنگی در حقوق ایران ،سپس مبانی مشروعیت اعمال صالحیت جهانی ارائه و در پایان
به ارزيابي اقدامات حقوقي انجامگرفته توسط قوه مقننه در اعمال صالحیت جهانی
نسبت به جرایم جنگی پرداخته خواهد شد.
1 .نگرشی تاریخی به صالحیت جهانی در حقوق ایران
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تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی  ،1352اصل صالحیت جهانی وارد سیستم
حقوقی ایران نشده بود (آزمایش .)109 :1356،اصل صالحیت جهانی در ایران به
موجب بند «و» ماده  3قانون مجازات عمومی مصوب  1352پذیرفته شد .بر اساس
این بند «در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بینالمللی ،مرتکب در
هر کشور که به دست آید ،باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران دستگیر شود ،طبق
قوانین ایران محاکمه و مجازات میشود».
پس از انقالب اسالمی نیز در بند «هـ» ماده  3قانون درباره مجازات اسالمی مصوب

 . 1ماده  8ق.م.ا مصوب « :1370در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص يا عهود بینالمللی مرتکب در
هر کشوری که به دست آید محاکمه میشود اگر در ایران دستگیر شد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران
محاکمه و مجازات خواهد شد».
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 1361اصل صالحیت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت .در این بند مقرر شده بود «در
مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بینالمللی ،مرتکب در هر کشور که به
دست آید محاکمه میشود ،اگر در ایران دستگیر شد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی
ایران محاکمه و مجازات خواهد شد» .در این قانون عبارت «باید» از قانون قبلی
حذف شد با این اعتقاد که اوالً مقنن اعمال صالحیت جهانی از سوی محاکم کیفری
خارجی را به طور مطلق قبول ندارد (مؤمنی)242 :1391 ،؛ ثانیاً قانون قبلی اعمال
«صالحیت جهانی اختیاری» را از شمول تعریف صالحیت جهانی مد نظر حقوق ایران
خارج میساخت.
اصل صالحیت جهانی مجددا ً در سال  1370بدون تغییری در ماده  8قانون مجازات
اسالمی مورد پذیرش مقنن ایرانی قرار گرفت 1.در قانون مجازات اسالمي مصوب
 1392نيز در فصل «قلمرو اجراي قوانين جزایي در مكان» يك ماده به صالحيت
جهاني اختصاص يافته است كه تفاوتهايي با همتاي خود در قانون مجازات اسالمي
سابق دارد .به موجب ماده  9اين قانون« :مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص
يا عهدنامهها و مقررات بينالمللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه
ميشود ،اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران ،محاكمه و
مجازات ميگردد» .در قانون جديد عبارت «اگر در ايران دستگير شد» به «اگر در ايران
يافت شد» تغيير کرد .بر اين اساس قانونگذار قلمرو اعمال صالحيت جهاني از سوي
محاكم ملي ايران را توسعه داده است .همچنين عبارت «عهود بینالمللی» در قانون
 1370به عبارت «عهدنامهها و مقررات بينالمللي» تغيير يافته است .به نظر ميرسد
نظر قانونگذار شمول اين عبارت بر حقوق بينالملل عرفي در كنار حقوق بينالملل
قراردادي باشد ،زیرا عبارت عهود بينالمللي افاده حقوق بينالملل عرفي را نميكرد.
عالوه بر قاعده مذکور ،عبارتپردازی برخی قوانین بیانگر اعمال صالحیت جهانی
در خصوص دسته دیگری از جرایم است .برای مثال هرچند ایران به کنوانسیون
بینالمللی تهیه و ترویج سکه تقلبی و جعل اسکناس خارجی مورخ  1929ملحق نشده
است ،اما مجموعه مواد قانون مجازات اسالمی تعزیرات درباره جعل سکه و اسکناس
حکایت از اعمال صالحیت جهانی بر آن دارد .مواد  525 ،520 ،519 ،518و 526
این قانون به جرم مذکور اختصاص یافته است .برای مثال ماده  525بیان میدارد:
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«هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا
داخل کشور نماید ...محکوم خواهد شد» .اوالً قلب ،تخدیش و ترویج سکه خارجی
و نیز جعل اسکناس رایج خارجی و استفاده از آن ممکن است در خارج از کشور و
توسط بیگانه ارتکاب یابد؛ ثانیاً عالوه بر اطالق مواد قانونی مذکور (هر کس) و سابقه
موضوع در حقوق بینالملل بدیهی است که فرض قانونگذار درباره «داخل کردن»...
مبتنی بر این تفکر است که این اشیا در خارج از کشور تهیه و به داخل ایران آورده
شده است (حجتزاده و درجی .)143 :1391،همچنين طرح ناموفق« 1نحوه رسیدگی
به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی» مصوب  1381و
قانون «الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین» مصوب  1387از
جمله قوانين خاصي هستند كه مبتني بر صالحيت جهاني و با هدف تعقيب سران
رژيم صهيونيستي به اتهام جرايم عليه بشريت ،جرايم جنگي و نسلكشي به تصويب
مجلس شوراي اسالمي رسيدند.
همچنین جمهوری اسالمی ایران عضو معاهدات متعددی است که متضمن صالحیت
جهانی هستند .کنوانسیون دریای آزاد مورخ  ،1958کنوانسیون حقوق دریاها مورخ
 ،1982کنوانسیون امنیت هوانوردی (مونترال) مورخ  ،1971کنوانسیون نیویورک
 ،1961کنوانسیون مواد روانگردان مورخ  ،1971کنوانسیون قاچاق غیرقانونی مواد
مخدر یا داروهای روانگردان مورخ  ،1988کنوانسیون حذف و مجازات جرم تبعیض
نژادی مورخ  ،1973جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی
مورخ  ،1973کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری مورخ  ،1979کنوانسیون
تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی و عملیات مشابه بردگی مورخ  ،1956کنوانسیونهای
چهارگانه ژنو مورخ  1949از جمله این معاهدات هستند .همچنین جمهوری اسالمی
ایران در  31دسامبر  2002روز قبل از انقضای مهلت برای امضای اساسنامه رم ،آن را
به امضا رساند؛ اما هنوز مسئله الحاق به آن در دست مطالعه و تحقیق است (جدلی،
 .)813 :1385طبق این معاهدات ،امکان اعمال صالحیت جهانی در خصوص جرایمی
مانند تبعیض نژادی ،قاچاق مواد مخدر ،گروگانگیری ،بردهفروشی ،دزدی دریایی،
اعمال تروریستی در هواپیما و علیه اشخاص تحت حمایت بینالمللی در محاکم ملی
ایران وجود خواهد داشت.
انعقاد معاهدات معاضدت قضایی کیفری و مدنی نیز میتواند در راستای اعمال صالحیت
جهانی ارزیابی شود؛ زیرا برخی شروط اعمال صالحیت جهانی از قبیل «مسترد بدار»
 . 1در ادامه به دالیل ناکامی این طرح پرداخته خواهد شد.

 .2نگرشي تاريخي به جايگاه ايران در صالحيت جهاني در جرايم جنگي

اعمال صالحيت جهاني در جرايم بينالمللي از جمله جرایم جنگي هم از سوي
محاكم خارجي عليه مسئوالن ايراني و هم از سوي محاكم ايران عليه مسئوالن
خارجي پيشينهاي تاريخي دارد .بعد از انقالب اسالمي ايران در سال  1357شاهد
طرح مسئوليت بينالمللي كيفري مسئوالن ايراني در كنار طرح مسئوليت بينالمللي
غيركيفري دولت ايران از سوي برخي كشورها بودهايم .در هر صورت تاكنون صالحيت
جهاني عليه مسئوالن دولتي به استناد جرايم جنگي اعمال نشده است .از سوي ديگر
محاكم ملي ايران تاكنون صالحيت جهاني خود را در خصوص هيچيك از جرايم
بينالمللي اعمال نكردهاند .با رسيدگي به جنايات صدام در دادگاه عراق در سال
 ،2003جمهوري اسالمي ايران نيز شكوائيه خود را در خصوص جنايات جنگي صدام
در جنگ ايران و عراق به دادگاه تسليم کرد .رسيدگي اين دادگاه مبتني بر صالحيت
1
جهاني نبود و در هر صورت دادگاه شكوائيه ايران عليه صدام را مطرح نكرد.
همانطور كه بیان شد ،با تصويب ماده  3قانون مجازات عمومي در سال ،1352
امكان اعمال صالحيت جهاني در جرايم جنگي در محاكم ملي ايران فراهم شد كه
بعدا ً در قوانين مصوب سالهای  1370و  1392تا حدودي اصالح شد .باید توجه کرد
که «برخي عناوين مجرمانه در قانون مجازات اسالمی در زمان جنگ ميتواند جنايت
1 . http://www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-107542.html
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یا «محاکمه کن» یا منع مجازات مضاعف در این معاهدات قید شده است .جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای عراق ،بالروس ،تاجيكستان ،هند ،افغانستان ،تركيه ،امارات
عربي متحده ،قطر ،آفريقاي جنوبي ،اوكراين ،قرقيزستان ،ارمنستان ،كويت ،الجزاير،
سوريه ،ازبكستان ،روسيه ،پاكستان ،فرانسه و آذربايجان موافقتنامه استرداد تصویب
کرده است .همچنین با بسیاری از کشورها موافقتنامه انتقال محکومین به حبس و
موافقتنامه معاضدت قضایی کیفری امضا و تصویب شده است .نکته درخور تأمل این
است که تاکنون هیچ قضیهای در محاکم ملی کشورمان به استناد صالحیت جهانی
مورد رسیدگی قرار نگرفته است و در عموم موارد ،موضوع از طریق استرداد مجرم
فیصله داده شده است (مؤمنی .)242 :1391،علت این امر ناشی از دو دسته از موانع
است :یک دسته از موانع در خود قوانین و به علت کامل نبودن فرایند جرمانگاری
است .دسته دیگر از موانع ،فراقانونی است و مربوط به عدم استقبال از اعمال صالحیت
مذکور نزد محاکم ملی است.

157

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال ششم /شماره بیست و یکم -زمستان 1392

158

جنگي تلقي شود ،گرچه در شرايط عادي نيز جرم محسوب ميشود و وقوع آن «بر ضد
اشخاص يا داراييهاي تحت حمايت كنوانسيون ژنو» يا خارج از حالت منازعه تفاوتي با
وقوع آن ضد ساير اشخاص يا داراييها يا در زمان صلح ندارد و بايد گفت جرم عمومي
تلقي ميشود ،نه جنگي .اما پيداست كه بسياري از اين عناوين مانند آزمايشهاي
زيستشناختي ،اجبار اسير به خدمت براي دشمن ،حمله به اهداف غيرنظامي ،كشتن
يا زخمي كردن نظامي تسليمشده ،حمله يا بمباران شهرهاي بيدفاع ،لطمه زدن به
محيط زيست ،بهكارگرفتن كودكان زير  15سال ،غارت شهرها ،اعالم رحم نكردن به
هيچكس ،حاملگي يا عقيم كردن اجباري و ....در حقوق داخلي ايران جايگاهي ندارد»
(سلیتی .)1389 ،بدیهی است صرف پذیرش صالحیت جهانی بدون جرمانگاری این
عناوین ،محاکم را در رسیدگی با مشکل مواجه میسازد.
عالوه بر قانون مجازات اسالمی ،قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري
اسالمي ايران مصوب  1382نیز مصادیقی از جرایم جنگی را نام برده است« .آنچه
در اين دو قانون مشاهده ميشود يك نگاه امنيتي دروني است؛ يعني هدف از اين
قوانين حفظ قدرت و انسجام طرف ايراني است و جرايم مشخصشده در قانون جرايمي
هستند كه اصوالً عليه دولت جمهوري اسالمي ايران ارتكاب مييابند و قصد مرتكب،
تضعيف نيروهاي نظامي ايران است .از این رو ،اين اعمال مجرمانه اصوالً در تعريف
جنايت جنگي جايگاهي ندارند و بيشتر جرايم داخلي عليه حاكميت يا امنيت و آسايش
عمومي شناخته ميشوند .تنها در ماده  35كه ادامه جنگ پس از دستور توقف را جرم
شناخته است ،نوعي مصلحتبينالمللي و حمايت از غيرنظاميان نيز مشاهده ميشود،
زيرا دستور توقف جنگ در اين شرايط ممكن است مبتني بر توافق طرفين باشد و ادامه
نبرد ،غافلگيري محسوب شود .با وجود این تحقق اين جرم نيز منوط به آن است كه
«موجب اخالل در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) يا شكست جبهه اسالم گردد».
بنابراين باز هم رويكرد اصلي ،رويكرد حمايت از حاكميت ملي ايران است (سلیتی،
 .)1389در حالی که در مفهوم صالحیت جهانی بیان شد ،مالک پذیرش و اعمال این
صالحیت برای محاکم ملی ،نقض حاکمیت و منافع اساسی کشور نیست.
یکی از فرصتهای مغتنم برای جمهوری اسالمی ایران در زمینه اعمال صحیح
صالحیت جهانی طرح ناموفق تعقیب سران رژیم صهیونیستی در محاکم ملی به
استناد جرایم جنگی ،جرایم علیه بشریت و نسلکشی بود .طرح «نحوه رسیدگی به
شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی» در سال  1380در
دستور کار مجلس قرار گرفت که شامل اعمال صالحیت جهانی در جنایات نسلکشی،

 .1روزنامه رسمی شماره  ،16675صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی ،جلسه 29 ،224
اردیبهشت .1381
.2توضیحات بیشتر درباره این طرح در ادامه مقاله ارائه شده است.
 .3اتیوپی نیز مقررات کنوانسیونهای ژنو را قبل از تصویب آنها وارد قوانین موضوعه خود کرده بود .قوانین
اتیوپی حتی آمادهسازی زمینه (تسبیب) برای ارتکاب این جرایم را درخور مجازات دانسته است.
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جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی میشد .این طرح هرچند با حذف موادی که
مربوط به جنایات جنگی بود ،در مجلس شورای اسالمی تصویب شد 1،اما نتوانست
2
فرایند الزماالجرا شدن خود را به دلیل ایرادهای شورای نگهبان کامل کند.
اقدام مهم دیگر ایران درباره صالحیت جهانی در سالهای اخیر تصویب یک قانون
در خصوص جنایات بینالمللی رژیم اشغالگر قدس است .پیرو جنایات رژیم غاصب
اسرائیل در ناحیه غزه ،مجلس شورای اسالمی ایران قانون «الزام دولت به حمایت
همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین» را در  1387/10/11به تصویب رساند .مطابق
ماده  3این قانون «براساس قواعد حقوق بينالملل ،جنايات انجامشده در غزه ،از
مصاديق بارز جنايت عليه بشريت و نسلكشي است .دولت موظف است از طريق
مجامع بينالمللي از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،موضوع محاكمه سران
رژيم اشغالگر قدس را در دادگاه ديوان كيفري بينالمللي و محاكم داخلي كشور به
عنوان جنايتكار عليه بشريت و عامالن نسلكشي پيگيري نمايد» .طبق ماده  6این
قانون «وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اجرای اين قانون را هر دو هفته يك
بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد».
همچنين جمهوري اسالمي ايران کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را در 1344/9/3
تصویب کرد ،اما هنوز به دو پروتکل الحاقی نپیوسته است (حجتزاده و درجی،
 .)1391با وجود این ،جمهوری اسالمی ایران مفاد این معاهدات را وارد قوانین
موضوعه خود نکرده است و به همین دلیل در عمل ،قضات ایرانی تمایل چندانی
در استناد به این کنوانسیونها از خود نشان ندادهاند (جدلی .)816 :1385 ،هرچند
كنوانسيونهاي بينالمللي كمتر با اقبال كشورهاي اسالمي مواجه شدهاند ،در اين ميان
كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و پروتكلهاي الحاقي از حمايت بيشتري ميان كشورهاي
اسالمي برخوردارند؛ با اين حال قوانين الزم براي اجرايي شدن اين كنوانسيونها به
تصويب نرسيده است .يمن از معدود كشورهاي اسالمی است كه قانوني را درباره
جرايم و مجازاتهاي نظامي به تصويب رسانده است و به صراحت جرايم جنگي (عليه
اشخاص و اموال در درگيريهاي مسلحانه بينالمللي و داخلي) را در كشورش قابل
3
مجازات ميشناسد (جدلی.)818 :1385 ،
هرچند کنوانسیونهای ژنو قبل از انقالب به تصویب مجلس شورای ملی رسیده
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است ،طبق ماده  9قانون مدني ،اين قانون هنوز الزماالجراست .ضمن اینکه برخی
معتقدند جرایم بینالمللی نظیر نسلکشی و جرایم جنگی از تعهدات عامالشمول
محسوب میشوند که با جانشینی و تغییر حکومتها از بین نمیروند (جاللی،1382،
به نقل از اردبیلی و دیگران .)11 :1385 ،یعنی بهرغم تغییر بنیادین نظام سیاسی
حاکم در کشور ما پس از پیروزی انقالب اسالمی ،تعهد ما در قبال معاهدهای که از
مجاری قانونی به تصویب رسیده به قوت خود باقی است .پس از تصویب معاهده مذکور
نیز قانونی برخالف آن به تصویب نرسیده است .بنابراین میتوان گفت قانون اجازه
الحاق دولت ایران به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در حال حاضر قانونی عادی ،معتبر
و الزماالجراست (اردبیلی و دیگران .)11 :1385 ،این استدالل عم ً
ال در بسیاری موارد
قانونی دیگر نیز پذیرفته شده و ساری و جاری است و خدشهای به اعتبار قوانینی که
قبل از انقالب به تصویب قانونگذار وقت رسیده و نقض نشده است ،وارد نمیکند.
 .3مشروعيت اعمال صالحيت جهاني در جرايم جنگي در حقوق ايران

اصوالً اعمال صالحيت جهاني از سوي دولتهاي قويتر عليه دولتهاي ضعيفتر بوده
است ( )Rabinovitch, 2004: 523و به همين دليل كشوري مانند ايران بيش از اينكه
به فرصتهاي استفاده از اين صالحيت بينديشد ،به تهديدهاي صالحيت جهاني از
جانب محاكم خارجي ميانديشد .برای مثال ميتوان به اعمال صالحيت جهاني دادگاه
بلژيك عليه گوباگو در ساحل عاج ،صدام حسين در عراق ،ساسو نگوسو در كنگو ،آريل
شارون در اسرائيل و پائول بيا در كامرون اشاره کرد .برخی اعمال صالحیت جهانی از
سوی دولتهای قوی را «امپریالیسم قضایی» توصیف کردهاند (شریعت باقری:1382،
 .)100البته حقوق بينالملل شاهد اعمال صالحيت جهاني عليه دولتهاي توسعهيافته
بوده است .برای مثال ميتوان به اعمال صالحيت جهاني دادگاه بلژيك عليه جرج
دبليو .بوش در آمريكا ،ريچارد چري در آمريكا ،كولين پاول در آمريكا ،ژنرال نورمن
شوارزكوپ در آمريكا به اتهام جرايم جنگي در جنگ خليج در سال  1991اشاره
کرد؛ با اين حال مورد جدي اعمال صالحيت از سوي دولتهاي در حال توسعه عليه
دولتهاي توسعهيافته وجود نداشته است 1.در هر صورت اعمال صالحیت جهانی از
 . 1اگر امروزه به كارگيري صالحيت جهاني در بيشتر محاكم اروپايي روند رشد خود را ميپيمايد ،برعكس اكثر
كشورهاي اسالمي موضعي ترديدآميز و در نتيجه ضعيف در به كارگيري اين اصل اتخاذ كردهاند (جدلی.)797 :1385 ،
موارد نادري مانند قضیه محاکمه  ،Adolfo Scilingoکاپیتان آرژانتینی ،در دادگاه اسپانیا وجود داشته است كه به
اتهام بمباران هوایی در حکومت نظامی  1976تا  1983در آرژانتین مورد محاكمه قرار گرفت .دادگاه در اين قضيه برای
عنصر مادی جرم به رویه قضایی دادگاه یوگسالوی و اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری استناد کرد.
Anthony J. Colangelo, “The Legal Limits of Universal Jurisdiction”, Virginia Journal of
International Law, Vol. 47, No. 1, 2005.

الف) اصول حقوق بینالملل

ـ تعهد به قانونگذاری

مواد مشترک متضمن نقضهای فاحش در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو بیان میدارند:
«دول متعاهد متعهدند که قوانین الزم را برای مجازات کیفری مؤثر نقضهای فاحش
این کنوانسیون به تصویب برسانند» 1.با این حال پاراگراف اول ماده  99کنوانسیون
سوم ژنو درباره رفتار با اسرای جنگی بیان میدارد که یک حکم قضایی میتواند مبتنی
بر مقررات کیفری حقوق بینالملل باشد .اعمال صالحيت جهاني در جرايم جنگي از
سوي ايران از يك سو از تعهدات بينالمللي دولت ايران است ،زیرا کنوانسیونهاي
چهارگانه ژنو ایران را ملزم به اعمال صالحیت جهانی در جرایم جنگی میکنند و لذا
عدم قانونگذاري و اعمال صالحيت از سوي دولت ايران در مواردي كه اين امكان
براي آن فراهم است ،از نظر حقوق بينالملل ميتواند مسئوليت بينالمللي دولت را
همراه داشته باشد .درباره جرایم علیه اسرای جنگی نیز هرچند امکان استناد مستقیم
به کنوانسیون وجود دارد ،باید توجه کرد که کنوانسیون سوم ژنو مجازاتی را مشخص
نکرده است؛ بنابراین در هر صورت برای مجازات این جرایم الزم است قانونگذاری الزم
در حقوق داخلی صورت گیرد.
 .1اعمال صالحیت جهانی درباره همه تخلفات مهمی که در کنوانسیونهای ژنو آمده است ،فقط از سوی
حدود  30کشور پذیرفته شده است.

Richard van Elst, “Implementing Universal Jurisdiction over Grave Breaches of the Geneva
Conventions”, Leinden Journal International law, No. 13, 2000, p. 815.
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سوی دولتهای در حال توسعه علیه دولتهای توسعهیافته فاقد نمونهای در حقوق
بینالملل بوده است .اين فقدان رويه در اعمال صالحيت جهاني از سوي دولتهاي در
حال توسعه نبايد مانع اعمال صالحيت جهاني در مواقع مقتضي شود .در واقع «از نظر
داخلی ،اعمال صالحیت کیفری نسبت به جنایات بینالمللی ابزار مهمی در تقویت و
تحکیم حاکمیت ملی به شمار میرود و از نظر جهانی نیز حاکی از مسئولیتپذیری و
تشریک مساعی کشورها در پیشگیری از وقوع شنیعترین جنایات بینالمللی و پایان
دادن به مصونیت مرتکبان آنها خواهد بود» (اردبیلی و دیگران.)22 :1385 ،
هرچند در حقوق ایران مجموعه قوانین منسجمی برای اعمال صالحیت جهانی
علیه مجرمین جنگی وجود ندارد ،امکان رسیدگی به جرایم جنگی خارجیان در خارج
از ایران طبق قوانین پراکنده موجود که بیان شدند ،منتفی نیست .برای رسیدگی به
جرایم جنگی از سوی محاکم ایران بر اساس صالحیت جهانی الزم است مشروعیت
این صالحیت در حقوق ایران از منظر حقوق بینالملل و فقه اسالمی ارزیابی شود.
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ـ اصل مصونیت

ماده  9قانون مجازات اسالمي ایران مصوب سال  92به موضوع مصونيت سران كشورها،
سران دولتها و نمايندگان ديپلماتيك اشارهاي نكرده است؛ در حالي كه حقوق
بينالملل مصونيت اين اشخاص را حتي در جرايم بينالمللي به رسميت شناخته است.
تئوري مصونيت مطلق سران كشورها و دولتها و نمايندگان آنها در قضيه يروديا
نشان داد كه نميتوان گفت حقوق بينالملل براي جرايم بينالمللي در اصل مصونيت
استثنایي قائل شده است .دیوان در قضیه بازداشت بیان داشت« :برخالف نمایندگان
دیپلماتیک و کنسولی ،برخی مقامات بلندپایه دولتی مانند رئیس کشور ،رئیس دولت
و وزیر خارجه در طول دوران خدمت خود در قبال اعمال صالحیت دولتهای خارجی
مصونیت دارند حتی اگر متهم به جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت باشند» 1.منظور
ديوان در اين عبارت مصونيتي است كه حتي شامل جرايم بينالمللي ميشود .ديوان
تأكيد ميكند كه مصونيت شخصي يكي از اصول پذيرفتهشده در حقوق بينالملل
عرفي است (.)Baker, 2009: 165
بر این اساس اعمال صالحيت جهاني از سوي جمهوري اسالمي ايران در جرايم
جنگي ممکن است موجب نقض اصل مصونيت سران كشورها و دولتها و نمايندگان
آنها شود مگر آنکه قاضی ایرانی بتواند بر اساس حقوق بینالملل عرفی ،قلمروی اعمال
قوانین ایران را محدود سازد که امری بعید به نظر میرسد.
ـ مرور زمان

يكي از استثنائاتي كه براي مرور زمان در حقوق داخلي مطرح شده ارتكاب جرايم
2
بينالمللي است .برای نمونه ،زمانی که اسپانیا درخواست استرداد ریکادو میگل کاوایو
آرژانتيني را به اتهام ارتکاب شکنجه به مکزیک ارائه داد ،وزارت امور خارجه مکزیک
بهرغم وجود قانون مرور زمان درباره جرم مد نظر اعالم کرد كه طبق حقوق بینالملل،
شکنجه شامل مرور زمان نمیشود .امروزه بسیاری معتقدند منع اعمال مرور زمان
درباره جرایم بینالمللی از جمله قواعد عرفی حقوق بینالملل بوده و در نتیجه برای
همه کشورها الزامآور است (جدلی.)818 :1385 ،
در حقوق ایران اعمال مرور زمان در جرایم مستوجب حد ،دیه و قصاص وجود
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1 . ICJ Rep., Arrest Warrant of 11 April 2000, Democratic Republic of the Congo
v. Belgium, 2000, para. 58.
2 . Ricardo Miguel Cavallo

ـ مرجع صالح به رسیدگی
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ندارد و این موضوع در مواردی که جرم جنگی مجازاتهای شرعی را به دنبال داشته
باشد ،موافق رویه بینالمللی است؛ اما در جایی که مجازات تعزیری باشد میتواند
مغایر رویه بینالمللی در ارتباط با عدم مرور زمان در جرایم جنگی باشد .شایان ذکر
است که «کنوانسیون عدم اعمال مرور زمان در جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت به
رغم تصویب چند کشور اسالمی مانند یمن ،لیبی ،کویت و تونس به تصويب جمهوری
اسالمی ایران نرسيده است» (جدلی .)818 :1385 ،ناگفته نماند پس از انقالب اسالمی
ایران نهاد مرور زمان در پی اظهار نظر شورای محترم نگهبان و پیشبینی نشدن
مرور زمان تعقیب ،صدور حکم و اجرای مجازات در قانون مجازات اسالمی ،در حوزه
حقوق کیفری غیر از موارد بسیار محدودی مرور زمان حذف شده بود؛ اما تحول
بهوقوعپیوسته نسبت به مرور زمان ،منتهی به این شده است که قانون مجازات اسالمی
مصوب  92تأکید بر پذیرش مرور زمان درباره جرایم تعزیری دارد و موارد استثنا را
احصا کرده است .به موجب ماده  109قانون مجازات اسالمی ،جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی کشور و برخی جرایم اقتصادی و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد
مخدر از شمول مرور زمان تعقیب ،صدور حکم و اجرای مجارات خارج شده و شایسته
است این رویکرد قانونگذار درباره جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز پذیرفته و
در ماده مذکور گنجانده شود.

يكي از مسائل مهم در اعمال صالحيت جهاني ،دادگاه صالح به رسيدگي به جرايم
بينالمللي است .در حقوق ايران محاكم عمومي و اختصاصي وظيفه رسيدگي به جرايم
را دارند .در خصوص جرايم جنگي اين پرسش باقي است كه مرجع صالح محاكم
عمومي است يا محاكم نظامي؟ برخي دولتها نهادهاي مستقلي براي رسيدگي به
1
جرايم جنگي نيروهاي نظامي خود دارند كه در آمريكا «كميسيون نظامي» نام دارد.
در رسيدگي به جرايم جنگي به طور خاص و جرايم نظامي به طور عام مرسوم است
كه صالحيت اوليه با نهادهاي نظامي است و بعد با محاكم ملي .برای مثال در قضيه
كولمن در دادگاه آمريكا بيان شد« :چنانچه كولمن بعد از ارتكاب جرم جنگي به دست
نيروهاي دشمن افتد ،الزم است به دستور فرمانده نظامياش محاكمه و مجازات شود
 . 1كميسيون نظامي آمريكا در قضيهاي بيان داشت« :صالحيت محاكم نظامي به صالحيت سرزميني محدود نميشود
و يك دولت ميتواند به جرايمي كه در دولت ديگر ارتكاب يافته است ،رسيدگي كند»
(.)United States v.Gurley (1864) 7 J. A. G. Record Book 360, 365
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و در اين صورت مبناي عادالنهاي براي شكايت از جرايم وي وجود نخواهد داشت».
حقوق فرانسه نيز رسيدگي به برخي جرايم جنگي را در صالحيت محاكم نظامي اين
2
دولت قرار داده است.
بايد توجه کرد كه جرايم جنگي اصوالً جرايم نظامي هستند .بر اساس اصل 172
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران «براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف
خاص نظامي و انتظامي اعضاي ارتش ،ژاندارمري ،شهرباني و سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ،محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد ،ولي به جرايم عمومی آنان
يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي
ميشود .دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول
مربوط به اين قوه هستند» .نكته مهم اينكه محاكم نظامي برخالف همتايان خود در
كشورهايي مانند آمريكا و فرانسه از وابستگي به ارتش و نيروهاي مسلح خارج و در
نظام قوه قضاييه داخل شده است .در اجراي اصل فوق مجلس شوراي اسالمي در
تاريخ  1364/4/22قانون آیين دادرسي نيروهاي مسلح را به تصويب رساند و سازمان
قضايي نيروهاي مسلح به وجود آمد .طبق اين قانون چنانچه پرسنل نظامي و انتظامي
مرتكب جرايم خاص نظامي شوند ،در صالحيت ذاتي محاكم نظامي قرار خواهند گرفت
و چنانچه مرتكب جرايم عمومي يا جرايمي در مقام ضابط دادگستري شوند ،محاكم
عمومي صالح به رسيدگي خواهند بود (اسکندری.)62 :1381،
مصاديق جرايم خاص نظامي در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
تعیین شده است كه با تأمل در آن مشخص ميشود برخي از اين مصاديق در واقع
مصاديقي از جرايم جنگي نيز ميتوانند باشند؛ مانند جرايم برخالف تكاليف نظامي
كه هر یک ميتواند مصداقي از جرايم جنگي باشند .رسیدگی به جرایم پیشبینیشده
در قانون مذکور ،با شرایط یادشده در ماده یک آن قانون در صالحيت ذاتي محاكم
نظامي خواهد بود .درباره ساير جرايمي كه در قانون مجازات جرایم نيروهاي مسلح
نيامده است ،با وجود شرایط ذکرشده ،یعنی وجود ارتباط جرم با وظایف خاص نظامی
و انتظامی مرتکب جرم ،در صالحيت محاكم نظامی خواهد بود .در این صورت محاکم
نظامی طبق قانون مربوط تعیین مجازات خواهند کرد3.برای مثال اخاذي ،شكنجه و
اذيت و آزار اسيران ،توقيف غيرقانوني اشخاص و غيره ميتواند از جرايم نظامی پرسنل
نظامي و انتظامي باشد كه مصاديقي از جرايم جنگي نيز هستند .در این صورت دادسرا
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1 . (1878) 97 U.S. 509, 519.
2 . Code of Military Justice (Code de Justice Militaire), Art. 70.
 .3تبصره ماده  2قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
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و دادگاه نظامی صالحیت تعقیب و رسیدگی به این جرایم را دارند و مستند آرای
محاکم قانون مجازات اسالمی یا سایر قوانین خواهد بود .شایان ذكر است طي اجازهاي
از مقام معظم رهبري و فرمانده کل نیروهای مسلح در سال  1373با عنوان «جرايم
حين خدمت» ،به نوعي جواز رسيدگي به این جرایم نیز به محاكم نظامي داده شده
است كه نافي صالحيت محاكم عمومي نخواهد بود (اسکندری.)63 :1381،
بنابراین مشخص است كه در حال حاضر در حقوق ايران امكان رسيدگي به عموم
مصاديق جرايم جنگي پرسنل نظامي در صالحيت محاكم نظامي قرار ميگيرد و در
خصوص برخي مصاديق كه از نظر قانون آیين دادرسي نيروهاي مسلح جنبه عمومي
دارند ،محاكم عمومي نيز واجد صالحيت هستند .با اين حال نبايد فراموش كرد كه
جرايم جنگي صرفاً از سوي پرسنل نظامي ارتكاب نمييابند و اسناد بينالمللي نظامي
بودن مرتكب را شرط ارتكاب جرايم جنگي ندانسته است .لذا در خصوص ساير جرايم
جنگي كه اشخاص غيرنظامي مرتكب ميشوند صالحيت ذاتي با محاكم عمومي خواهد
بود .البته همانطور كه قب ً
ال گفته شد ،امكان رسيدگي به تمام مصاديق جرايم جنگي
در حقوق فعلي جمهوري اسالمي ايران وجود ندارد؛ بدان علت که قانونگذاري خاص
براي آن انجام نگرفته است.
ناگفته نماند مرجع رسيدگيكننده به جرايم جنگي بايد ظرفيتهايي متفاوت
از محاكم عادي داشته باشد« .کارکنان این مراجع باید عالوه بر تصدی تحقیقات
درباره جرایم بینالمللی با دادگاههای کیفری بینالمللی نیز در ارتباط باشند .این
واقعیت است که نهادهایی که در استرالیا ،کانادا و بریتانیا برای رسیدگی به جرایم
جنگی تشکیل شدند در تعقیب پروندههای جنگ جهانی دوم چندان موفق نبودهاند»
(شریعت باقری)87 :1382،؛ بنابراین رسيدگي به جرايم جنگي در محاكم نظامي
ميتواند بهتر اين اهداف را محقق کند؛ در حالي كه مشاهده شد در حقوق ايران مراجع
عمومی نیز برای برخي مصاديق جرايم جنگي صالح هستند.
ب) اصول فقه اسالمی

مفاد ماده  9قانون مجازات اسالمي ميتواند با برخي اصول اسالمي در تضاد باشد .يكي
از قواعد اساسي اسالمي «حرمت تولي كفار و دشمنان دين اسالم» است .قرآن كريم
1
در اين باره ميفرمايد« :و َمن يَ َت َول َّ ُهم ِّمن ُكم َفاِن َّ ُه مِن ُهم ا َِّن اهللَ ال يَهدِي ال َقو َم ّ
ِمين».
الظال َ
 . 1مائده.51/
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به همين دليل از دیدگاه فقه شيعه اماميه ،هنگامي كه جرمي در صالحيت محاكم
اسالمي قرار ميگيرد ،رسيدگي محاكم دارالحرب باطل و فاقد اثر است (مؤمنی:1391،
 .)238در اين تحديد صالحيت ،صالحيت جهاني به نفع دولتهاي بيگانه جايز نخواهد
بود و همچنين اصل منع مجازات مضاعف اعمال نخواهد شد.
اما بايد ميان دو دسته از جرايم تفكيك قائل شد .برخي تعزيرات از احكام سلطانيه
هستند كه از سوي ولي امر و حاكم مسلمين براي انتظام امور جامعه تعيين ميشوند
و در دايره حق اهلل نيستند .اين موارد ميتواند در قالب معاهداتي بين داراالسالم و
دولتهاي دارالحرب بیان شود و مشمول اصل صالحيت جهاني قرار گيرد .جرايم
مستلزم تعزيرات حكومتي يا احكام سلطانيه كه ذكر آنها رفت ،چون حق حكومت
اسالمي است و حق تخفيف و عفو آنها وجود دارد و حتي ميتواند عنوان مجرمانه را از
روي عمل بردارد ،ميتواند در قالب قراردادهاي بينالمللي تحت شمول اصل صالحيت
جهاني قرار گيرد .بدين ترتيب هرگاه يكي از رعاياي دولت اسالمي در خارج از مرزهاي
داراالسالم مرتكب اينگونه جرايم شد و توسط محاكم محل ارتكاب جرم مورد تعقيب
و مجازات قرار گرفت ،تعقيب و مجازات مجدد وي در كشور اسالمي را ميتوان ممنوع
کرد (مؤمنی .)238 :1391،بايد توجه کرد كه در اين حالت صالحيت جهاني مطرح
نيست ،بلكه دولت اسالمي تنها از صالحيت شخصي خود صرف نظر ميكند.
استثناي ديگر صالحيت جهاني در فقه اسالمي جرايم غيرمسلمانان عليه
غيرمسلمانان است .اعمال صالحيت قانوني و قضايي محاكم داراالسالم درباره برخي
جرايم اهل ذمه كه مضر به حال امنيت جامعه اسالمي نباشد ،مانند قذف ذمي توسط
ذمي اختياري است .بدين ترتيب براي قضات خود آنها نيز امكان رسيدگي وجود دارد.
بنابراین رسيدگي به جرايم ذميها توسط محاكم متعلق به آنها مورد تعقيب مجدد
محاكم اسالمي قرار نخواهد گرفت .از این رو پذيرش اعمال صالحيت جهاني در
خصوص جرايم ارتكابي از سوي غيرمسلمين اعم از ذمي و غيرذمي در خارج از مرزهاي
داراالسالم ممكن است (مؤمنی .)240-239 :1391 ،از آنجا كه جرايم غيرمسلمانان
عليه مسلمانان در صالحيت شخصي محاكم دولت اسالمي قرار ميگيرد ،ميتوان گفت
بر اين اساس رسيدگي به تمام مصاديق صالحيت جهاني (كه جرايم غيرمسلمان عليه
1
غيرمسلمان است) در محاكم خارجي امكانپذير است.
 .1در برخی موارد صالحیت شخصی در دولتهاي اسالمي معادل صالحیت جهانی پنداشته شده است .برای
مثال طبق قوانین الجزایر ،تعقیب شخصی که بعد از ارتکاب جرم بالفاصله تابعیت الجزایر را کسب کرده،
امکانپذیر است؛ مشروط به اینکه طبق قانون الجزایر جرم بوده باشد .در برخی موارد دولتها مانند سوریه و
تاجیکستان جرایم خارجیان مقیم در کشورشان را جرمانگاری کردهاند که در واقع شکل دیگری از صالحیت
سرزمینی است (نك :جدلی.)814 :1385 ،

 .1به همين دليل وجه الزامی ماده  3قانون مصوب  1352در قانون  1370و  1392زایل شد و کلمه «باید» از قانون
حذف شد .این امر قرینه آن است که مقنن صالحیت جهانی را به طور مطلق قبول ندارد .این استنباط هنگامی مهر
تأیید میخورد که با مراجعه به آرای فقهی در مییابیم که فقهای شیعه اعمال صالحیت غیرمسلمان را درباره مسلمین
نمیپذیرند ،بلکه به صورت نسبی و مشروط پذیرفته شده است ( مؤمنی.)242 :1391 ،
 .2برای مثال خداوند در قرآن كريم ميفرمايد« :اال الذين يصلون الي قوم بينكم و بينهم ميثق ...فما جعل اهلل لكم
عليهم سبيال».
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در مقابل برخي معتقدند كه اعمال صالحيت جهاني از سوي محاكم خارجي به
طور مطلق مورد پذيرش شرع نيست .در واقع در اعمال صالحيت جهاني دولتهاي
عضو يك كنوانسيون دو تعهد را ميپذيرند :اول اينكه كشور محل دستگيري ،صالحيت
تعقيب ،محاكمه و مجازات مجرم را داشته باشد .دوم اينكه كشورها به طور غيرمستقيم
ميپذيرند در برخي موارد از ادعاي صالحيت خود صرف نظر كنند (پوربافرانی:1391،
 .)198تعهد اول با موازين شرعي مغايرتي ندارد ،بلكه مطابقت هم دارد و در راستاي
رسالت جهاني دين مبين اسالم است؛ زیرا از لحاظ شرعي دين مبين اسالم محدود به
مرز خاصي نيست و احكام آن در ارتباط با هر فردي اعم از مسلمان و غيرمسلمان قابل
اجراست .درباره مسئله دوم هرچند صرف نظر كردن از صالحيت در جرايم تعزيري
و جرايم مستوجب مجازاتهاي بازدارنده مغايرتي با موازين شرعي ندارد ،در مورد
جرايم مستوجب حدود و قصاص ،مشكل مغايرت با موازين شرعي كماكان وجود دارد
1
(پوربافرانی.)199 :1391 ،
با اين حال ميتوان گفت اعمال صالحيت جهاني مبتني بر معاهده بينالمللي
(صالحيت جهاني بينالمللي) طبق قاعده مصلحت و وفاي به عهد مورد پذيرش دولت
اسالمي خواهد بود 2.در جمهوري اسالمي ايران تصويب معاهده بينالمللي توسط
مجلس شوراي اسالمي و تأييد آن توسط شوراي نگهبان كه در جريان مصلحتسنجي
صورت ميگيرد ،موضوع اصل وفاي به عهد خواهند بود .از این رو اين معاهدات
الزماالجرا هستند «از آنجا كه مبناي ايجاد صالحيت معاهدههاي بينالمللي است كه
در هر صورت حكومت اسالمي بنا به مصالحي آنها را پذيرفته و به آنها ملحق شده
است .در تاريخ اسالم نيز موارد زيادي را ميتوان يافت كه پيامبر اسالم(ص) و حضرت
علي(ع) به معاهدات خود ،حتي با دشمنان عمل كردهاند .شايد به همين دليل شوراي
نگهبان ماده  8قانون مجازات اسالمي (سابق) را از اين حيث مغاير موازين شرعي
ندانسته است» (پوربافرانی.)199 :1391،
با اين حال اين استدالل نميتواند شامل «صالحيت جهاني غير بينالمللي» شود،
زیرا اعطاي يكجانبه صالحيت جهاني از سوي دولت اسالمي به دولت خارجي در
جرايم مشمول حدود و قصاص و ديات نميتواند در جهت مصلحتسنجي توجيه شود؛
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بنابراین از نظر شرعي نامشروع خواهند بود .بر اين اساس ميتوان گفت حتي اگر كليت
ماده  9قانون مجازات اسالمي مطابق شرع باشد ،بخش مربوط به «قانون خاص» در
اين ماده وجه شرعي نخواهد داشت.
درباره جرایم جنگی باید به دو نکته توجه کرد :اوالً قانونگذاری درباره جرایم
جنگی در شرع اسالم ممنوع نیست .نفس قانونگذاری در خصوص جرایم جنگی
مغایر اصول دینی نیست ،بلکه در راستای آموزههای دینی است .در واقع «از نظر فقه
اسالمي ،استفاده از سالحهاي كور يعني سالحي كه قادر به تشخيص دشمن نيست
و نظاميان و غيرنظاميان را بدون تبعيض ميكشد يا حتي سبب مرگ زنان و كودكان
دشمن ميشود ،مانند سالحهايشيميايي و ميكروبي و هرگونه سالح وحشيانه و كشتار
جمعي ممنوع است .شيوههاي وحشيانه و ناجوانمردانه نيز منع شده است .بيش از 20
مورد جنايت جنگي را ميتوان نام برد كه در فقه اسالمي مورد بحث قرار گرفته است
مانند به آب بستن سرزمين دشمن ،قطع درختان و تخريب كشتگاهها ،بهكارگيري
سالحهاي شيميايي و ميكروبي ،كشتن زنان ،كودكان ،افراد مذهبي و غيرنظاميان،
مثله كردن ،تاكتيكهايي ناجوانمردانه (غدر) ،دستبرد به اموال دشمن ،شبيخون،
آسيب رساندن به چارپايان ،جنگ شهرها ،استفاده از وسايل كشتار جمعي ،كشتن
اسراي جنگي ،تعرض به نواميس دشمن ،شكنجه اسرا ،كشتن مجروحان و كشتن با
صير و ....بنابراينجرمانگاري جنايات جنگي نه تنها مغايرتي با موازين اسالمي (اصل
 4قانون اساسي) ندارد ،بلكه خود حمايت از ارزشهاي انساني اعالمشده در شريعت
اسالم است » (سلیتی.)1389،
ثانیاً اعمال صالحیت جهانی برای جرایم جنگی در محاکم خارجی لزوماً مانع
اعمال صالحیت جهانی محاکم ایران نخواهد شد؛ بلکه همانطور که گفته شد،
چنانچه رسیدگی در محاکم خارجی به جرایمی باشد که در ایران در زمره جرایم
موضوع قصاص ،حدود و دیات باشد یا رسیدگی درباره مجرمی باشد که مسلمان است،
صالحیت محاکم ایران طبق اصول اسالمی پابرجا خواهد بود .به عبارت دیگر ،اصل
منع مجازات مضاعف در اعمال صالحیت جهانی در صورتی وجود خواهد داشت که اوالً
از جرایم متضمن تعزیر باشد؛ ثانیاً از جمله جرایم میان غیرمسلمانان با غیرمسلمانان
باشد.

 .4رسيدگي به جرايم جنگي سران رژيم صهيونيستي در حقوق ايران

در سالهاي اخير ارادهاي در كشور براي محاكمه مرتكبين جرايم جنگي در
سرزمينهاي اشغالي مشاهده ميشود كه ضمن بررسي پيشينه آن به ارزيابي اقدامات
حقوقي پرداخته خواهد شد.
الف) پيشينه دو طرح اعمال صالحیت جهانی برای جرایم جنگی سران رژیم صهیونیستی
صالحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران /سعید حکیمی ها و ....

حمايت از مستضعفين جهان به ويژه مردم فلسطين و اجراي عدالت براي آنها از
اهداف جمهوري اسالمي ايران است كه فحواي آن دستکم در دو اصل از قانون
ل یکصد و پنجاه و دوم بيان
اساسي جمهوري اسالمي ايران مشاهده ميشود .اص 
ی اسالمی ایران بر اساس نفی هرگون ه سلطه جویی
ميدارد« :سیاست خارجی جمهور 
ق همه
ل همهجانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقو 
و سلطهپذیری ،حفظ استقال 
ل با دول
ی سلطهگر و روابط صلحآمیز متقاب 
ن و عدم تعهد در برابر قدرتها 
مسلمانا 
ب استوار است» و اصل یکصد و پنجاه و چهارم بيان ميدارد« :جمهوری
غیرمحار 
ل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقالل
اسالمی ایران سعادت انسان در ک 
ن در عین
ن میشناسد .بنابرای 
ق هم ه مردم جها 
ل را ح 
ی و حکومت حق و عد 
و آزاد 
ی دیگر ،از مبارزه حقطلبانه
ی ملتها 
ت در امور داخل 
ی کامل از هر گون ه دخال 
خوددار 
ت میکند» .اعمال صالحيت
ن در هر نقط ه از جهان حمای 
ن در برابر مستکبری 
مستضعفی 
جهاني بر مرتكبين جرايم بينالمللي عليه مردم سرزمينهاي اشغالي مصداق «دفاع از
حقوق همه مسلمانان» و «حكومت حق و عدل براي همه مردم جهان» است .بر این
اساس مجلس شورای اسالمی مبتکر دو طرح بوده است که بستر الزم را برای طرح
صالحیت جهانی برای جرایم جنگی سران رژیم صهیونیستی فراهم کرد.
ـ طرح «نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی»

ن جنگی» كه بعدا ً به طرح
ی به جرایم جنایتکارا 
طرح «تشکیل دادگاه رسیدگ 
ت جنایات جنگی ،کشتار جمعی و تعدیات ناشی از رژیمهای
ی به شکایا 
«نحوه رسیدگ 
نژادپرست و ضدبشری« و بعدا ً به طرح «نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد
بشریت و تعدیات ناشی از رژیمهای نژادپرستی» و بعدا ً به طرح «نحوه رسیدگی به
شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی» تغيير نام يافت ،از
سوي  25نفر از نمايندگان مجلس مطرح شد .اين طرح شامل  9ماده و دو تبصره بود
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که در جلسه علنی روز یکشنیه  1381/2/29در مجلس شورای اسالمی مطرح و پس
از مختصر مذاکره و رأیگیری به لحاظ عدم شناخت و درک کافی از مفهوم و آثار
این طرح ،مواد  5و ( 9مربوط به جنایات جنگی) آن حذف و بقیه طرح در  7ماده و
دو تبصره به تصویب رسید .طرح مصوب در جلسه  81/3/22شورای نگهبان مطرح
اما مورد تأیید این شورا قرار نگرفت .ایراد شورای نگهبان این بود که «مواد  3و  4از
جهات متعدد از جمله آیا [مصاديق مذكور در طرح] جنبه حصری دارد یا خیر و آیا
شامل گروههای غیرقانونی میشود یا خیر ابهام دارد .پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد
شد» (نقل از :حجتزاده و درجی .)145 :1391،با تصویب مجدد این طرح در جلسه
 81/5/13و اصرار مجلس بر مصوبه خود ،طرح مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع
تشخیص مصلحت فرستاده شد .در صورت تأیید نهایی این قانون ،حداقل دو جنایت
نسلکشی و جنایت علیه بشریت در صالحیت جهانی دادگاههای ایران قرار ميگرفت و
این مصداق عبارت «قانون خاص» مذکور در ماده  9قانون مجازات اسالمی بود (نقل از:
حجتزاده و درجی .)145 :1391،اما در نهايت به داليل نامعلومي اين طرح از مجمع
تشخيص مصلحت نظام پس گرفته شد و روند تصويب آن متوقف گرديد (اردبیلی و
دیگران.)20 :1385 ،
ـ طرح «الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین»

اقدام مهم دیگر ایران درباره صالحیت جهانی در سالهای اخیر تصویب یک قانون در
خصوص جنایات بینالمللی رژیم اشغالگر قدس است .پیرو جنایات رژیم غاصب اسرائیل
در ناحیه غزه ،مجلس شورای اسالمی ایران قانون «الزام دولت به حمایت همهجانبه
از مردم مظلوم فلسطین» را در 1387/10/11به تصویب رساند .مطابق ماده  3این
قانون «براساس قواعد حقوق بينالملل ،جنايات انجامشده در غزه ،از مصاديق بارز
جنايت عليه بشريت و نسلكشي است .دولت موظف است از طريق مجامع بينالمللي
از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،موضوع محاكمه سران رژيم اشغالگر قدس
را در دادگاه ديوان كيفري بينالمللي و محاكم داخلي كشور به عنوان جنايتكار عليه
بشريت و عامالن نسلكشي پيگيري کند» .طبق ماده  6این قانون «وزارت امور خارجه
مكلف است گزارش اجرای اين قانون را هر دو هفته يك بار به كميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد».

ب) ارزيابي دو طرح اعمال صالحیت جهانی برای جرایم جنگی سران رژیم صهیونیستی

ارزیابی نقاط ضعف و قوت این دو طرح میتواند در اجرای بهتر صالحیت جهانی در
جرایم جنگی در حقوق ایران مفید باشد.
ـ ارزیابی طرح «نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی»
صالحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران /سعید حکیمی ها و ....

با مطالعه متن پیشنویس قانون و مذاکرات مربوط به تصویب این قانون نکاتی به دست
میآید که به آنها اشاره میشود:
ـ پیش فرض رئیس کمیسیون قضایی مجلس بر این بوده است که صالحیت
جهانی در جرایم جنگی از جمله قواعد حقوق بینالملل عرفی است .همانطور که بیان
شد ،آنچه عرفی شده صالحیت جهانی اختیاری درباره نقض فاحش کنوانسیون های
ژنو است نه صالحیت جهانی الزامی (Maison,1995: 265; Quoted from Bottini,
 .)2004: 533با این حال درباره دولتهای عضو کنوانسیون ژنو این صالحیت الزامی
است که خوب بود این نکته از سوی کمیسیون مطرح میشد.
ـ در حالی که مخبر کمیسیون در ارائه طرح تأکید میکند که هدف از طرح
پیشنهادی تهیه «امکانات و تدابیر الزم به منظور پذیرش دعوای قربانیان جنایات
جنایتکاران جنگی و تعقیب و محاکمه مجازات این مجرمین» است ،در نهایت شاهد
هستیم که جرایم جنگی از شمول این طرح خارج و به جرایم علیه بشریت و نسلکشی
محدود میشود.
ـ یکی از ویژگیهای این طرح استفاده از عبارت «تعدیات ناشی از رژیمهای
نژادپرستی» یا «تعدیات ناشی از نژادپرستی» است .هرچند در جریان مذاکرات منظور
از این عبارت مشخص نمیشود ،احتمال میرود که منظور سایر جرایمی باشد که
در شمول جرایم جنگی ،جرایم علیه بشریت و نسلکشی نمیگنجد؛ در حالی که در
محاکم ملی خارجی قابل تعقیب است .برای مثال تبعیض نژادی در مقوله آموزش،
موضوعی است که در قلمرو هیچیک از سه جنایت بینالمللی نیست؛ با این حال
نمایندگان خواستهاند امکان طرح اینگونه تخلفات در محاکم ملی نیز میسر باشد.
ـ در ماده  1این طرح تأکید شده است که «به قوه قضاییه اجاز ه داد ه میشود»؛ در
حالی که طبق تعهدات بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،محاکم ملی موظف هستند
جرایم جنگی متهمی را که در کشور حضور دارد ،مورد جستوجو و تعقیب قرار دهند.

171

فصلنامه علمی -پژوهشی آفاق امنیت  /سال ششم /شماره بیست و یکم -زمستان 1392

172

شاید تصور شود الزام نداشتن قوه قضاییه مغایر تعهدات بینالمللی ایران باشد ،اما اگر
دقت کنیم که هدف از این طرح صرفاً تحت تعقیب قرار دادن سران رژیم صهیونیستی
بوده است ،این تجویز نمیتواند مغایر تعهدات بینالمللی ایران تلقی شود.
ـ طرح «نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از
ی عمومی
ی از دادگاهها 
نژادپرستی» به قوه قضاییه اجازه داده است تا شعبه یا شعب 
ی تشکیل دهد .همانطور که بیان
ط ب ه جنایات جنگ 
ی به شکایات مربو 
برای رسیدگ 
شد ،رسیدگی به جرایم جنگی در دادگاههای عمومی و نظامی امکانپذیر است ،اما این
ظرفیت منافاتی با تشکیل شعبهای ویژه برای جرایم بینالمللی نخواهد داشت بلکه چه
بسا در کارامدی قوه قضاییه مؤثر خواهد بود .این نقطه قوتی در این طرح محسوب
میشود.
ـ تبصره  2ماده  1طرح به امکان محاکمه متهمان حتی بدون حضور آنان در دادگاه
اشاره دارد .هرچند این بند مغایر ماده  8قانون مجازات اسالمی سابق است که مقرر
کرده بود رسیدگی و محاکمه متهم منوط به دستگیری وی است ،اما مغایرتی با ماده
 9قانون جدید مجازات اسالمی ندارد .ماده  9رسیدگی و محاکمه متهم را مشروط به
حضور متهم در کشور دانسته است؛ بنابراین حضور نداشتن وی در دادگاه ممکن است
موجب رسیدگی غیابی شود .این نکته حکایت از توجه کمیسیون قضایی مجلس به
قانون جدید مجازات اسالمی دارد.
ـ تدوین ماده  5طرح در ارتباط با جرایم جنگی با نیمنگاهی به اساسنامه دیوان
بینالمللی کیفری صورت گرفته است .در این ماده به دو شرط مذکور در اساسنامه
یعنی ارتکاب در قالب «برنامه یا سیاست عمومی» و «گسترده» اشاره شده است؛ با
این حال لزومی برای درج این شروط نبود؛ زیرا اوالً کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تنها
به شرط «فاحش بودن» جرم اشاره کردهاند .ثانیاً این شروط برای اعمال صالحیت
بینالمللی از سوی دیوان بینالمللی کیفری و نه صالحیت جهانی از سوی محاکم ملی
بیان شدهاند.
ـ کمیسیون قضایی در ذکر مصادیق جرایم جنگی در این طرح همچنین از
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری الهام گرفته است که فهرست نسبتاً کاملی از جرایم
جنگی فراهم کرده است .با این حال به مواردی مانند حمله به آثار فرهنگی و معنوی
مردم که در پروتکل اول الحاقی قید شده ،اشارهای نشده است.
ـ یکی از جالبترین اتفاقات در جریان مذاکرات مربوط به این طرح ،نگرانی نایب

صالحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران /سعید حکیمی ها و ....

رئیس مجلس از تعمیم جرایم جنگی به اتباع دولت ایران بود .وی بیان میکند« :اینها
م میشود به
ی در کشور خودمان ه 
ی خارجی است؛ یعن 
ط درباره اتباع کشورها 
فق 
ب شود؟» .طرح این نگرانی از آنجا ناشی میشود که در
ی محسو 
عنوان جنایت جنگ 
بند بعد برای مرتکبان جرایم جنگی مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود .ایشان بیان
ن جنایات
ت به مردم این رفتار شود ،به عنوا 
ل کشور هم نسب 
میدارد« :آیا اگر در داخ 
ی اعدا م گذاشتهاید ،افراد باید محاکم ه شوند یا نه؟».
ی که مجازاتش را در بند بعد 
جنگ 
هرچند به دلیل این نگرانی نمایندگان مجلس رأی به حذف این ماده (جرایم جنگی)
میدهند و هدف اصلی طرح که مجازات سران رژیم صهیونیستی به دلیل جرایم جنگی
بود ناکام میماند ،اما باید توجه کرد که نگرانی طرحشده آنگونه که به نظر میرسد
منطقی نیست .اول اینکه جرایم جنگی صرفاً در مخاصمات مسلحانه موضوعیت دارد
که هر درگیری داخلی نمیتواند مصداق مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی باشد .دوم
اینکه شروع به رسیدگی به جرایم سران و فرماندهان مرتکب جرایم جنگی در اختیار
دادگاه است و الزامی در شروع رسیدگی نیست .سوم اینکه بسیاری از این جرایم
طبق عناوین مجرمانه سابق قابل پیگرد بوده است که مجازات برخی (مانند حمله
به غیرنظامیان به عنوان قتل و دستور به اینکه هیچکس زنده نماند به عنوان مفسد
فیاالرض) قصاص و اعدام است .چهارم اینکه این نگرانی برای جرایم علیه بشریت و
نسلکشی نیز وجود دارد؛ بنابراین حذف جرایم جنگی از این طرح و محدود شدن آن
به جرایم علیه بشریت و نسلکشی پشتوانه منطقی صحیحی ندارد.
ـ با تصویب ماده  6طرح ،مجلس نشان داد که تمایلی به قانونگذاری واقعی برای
جرایم بینالمللی ندارد .هرچند در متن اصلی ماده  6مجازات اعدام برای مجرمین
در نظر گرفته شده بود ،اما با اصالح این ماده قرار شد مجازات مجرمین طبق قانون
مجازات اسالمی تعیین شود .این تغییر نشان میدهد که طرح با فلسفه صالحیت
جهانی تعارض دارد؛ چه آنکه اگر قرار بود عنوان مجرمانه جرایم بینالمللی قب ً
ال در
قانون مجازات اسالمی بیان شده باشد ،نیازی به تصویب مجدد چنین قانونی نبود
(اردبیلی و دیگران.)21 :1385 ،
ی نمیتواند
ت حبس در هیچ مورد 
ل مجازا 
ـ ماده  8چنین بیان میداشت« :اعما 
ی تقلیل یابد» .اما بعد از
ت قانون 
ت مخفف ه به کمتر از حداقل مجازا 
با استفاده از کیفیا 
کش و قوس فراوان دقیقاً وجه مخالف این ماده به تصویب رسید و مقرر شد «استفاده
م مقرر در این قانون وفق مقررات امکانپذیر
ت مخففه در خصوص جرای 
از کیفیا 
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میباشد» .این در حالی است که ویژگی خاص جرایم بینالمللی اقتضا میکند تا
تخفیف به حداقل ممکن برسد .با این حال دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسالوی
سابق در مواردی چون امر آمر قانونی قائل به تخفیف مجازات بود.
ـ یکی از ایرادهای شورای نگهبان این بود که مشخص نیست این قانون شامل
گروههای غیرقانونی میشود یا خیر؟ همانطور که مجلس شورای اسالمی بر مواد قبلی
پافشاری کرد ،محدود کردن این قانون به گروههای قانونی آن را از موضوعیت خارج
میسازد و چنین شرطی در رویه ملی و بینالمللی مشاهده نشده است.
ـ شایان ذکر است که در خصوص صالحیت قانونی و قضایی دولت اشغالگر در
سرزمینهای اشغالی مباحثی از سوی حقوقدانان مطرح شده و در مواردی رسیدگی
به جرایم جنگی در سرزمینهای اشغالی منحصر در محاکم ملی دولت اشغالگر شده
است« .هرگاه جرایم ارتکابی در سرزمینهای اشغالشده متضمن صدمه و آسیب برای
قوای اشغالگر باشد ،در این صورت محاکم ارتش اشغالکننده صالحیت رسیدگی
خواهند داشت؛ در غیر این صورت یعنی در صورتی که جرم متضمن صدمه و آسیب
برای کشور اشغال شده باشد ،محاکم کشور مذکور برای رسیدگی صالح خواهند بود»
(واحدی .)70 :1380،در این باره موضوع درخواست استرداد مجرمین از کشورهای
ثالث از سوی دولت ایران و رژیم صهیونیستی اهمیت مییابد که در این موارد ممکن
است به اینگونه دکترینها یا رویهها استناد شود .بنابراین توسعه موافقتنامههای
استرداد میان ایران و سایر کشورها میتواند در کارامدی قوانین صالحیت جهانی مفید
باشد.
ـ هرچند مصادیق مذکور در این طرح متکی بر مصادیق نقض فاحش در
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری است ،اما جرایمی
وجود دارند که عموماً در سرزمینهای اشغالی ارتکاب مییابند؛ در حالی که در زمره
نقضهای فاحش محسوب نشدهاند .برای مثال میتوان به تحمیل مالیات جنگی و
توقیف دستهجمعی اشاره کرد (واحدی .)28 :1380 ،از آنجا که هدف مهم قانونگذار
تعقیب سران و فرماندهان رژیم صهیونیستی است ،قانونگذار ملی میتواند این موارد
را مِن باب «صالحیت جهانی غیربینالمللی» به طور یکجانبه وارد فهرست جرایم
جنگی کند.

ـ ارزیابی قانون «الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین»

 .1ماده  3مقرر میدارد« :براساس قواعد حقوق بينالملل ،جنايات انجامشده در غزه ،از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت
و نسلكشي است .دولت موظف است از طريق مجامع بينالمللي از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد ،موضوع
محاكمه سران رژيم اشغالگر قدس را در دادگاه ديوان كيفري بينالمللي ( )ICCو محاكم داخلي كشور به عنوان جنايتكار
عليه بشريت و عامالن نسلكشي پيگيري کند».
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با مطالعه مفاد این قانون میتوان نکاتی را استخراج کرد که به آنها اشاره میشود:
ـ این قانون نیز با هدف محاکمه سران رژیم صهیونیستی به اتهام جرایم جنگی و
نسل کشی مطرح شد و همانطور که آقای جاللی ،نماینده شاهرود ،مطرح کرد ،برای
این وظیفه الزم است جمهوری اسالمی ایران پیشقدم شود .به عبارت سادهتر این طرح
با هدف اعمال صالحیت جهانی علیه سران رژیم صهیونیستی در محاکم ایران تدوین شد.
ـ برخالف رویه قانونگذاری ،در ماده  3این قانون تأکید شده است که جنایات
انجامشده در غزه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسلکشی است؛ در حالی که
تعیین این موضوع در صالحیت مرجع قضایی است .بر این اساس پیگیری قوه قضاییه
برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی نمیتواند به معنای ارزیابی جنایت بودن یا
نبودن این اقدامات باشد ،بلکه وظیفه قوه قضاییه به تعیین میزان مجازات و اجرای آن
محدود میشود.
1
ـ ماده  3دولت را ملزم به همکاری با دیوان بینالمللی کیفری کرد ه است ،در
حالی که هنوز اساسنامه این دیوان به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است.
اگر این همکاری محدود به همکاری در تأمین دالیل و شهود و استرداد باشد ،میتوان
این قانون را مفید ارزیابی کرد .اما از آنجا که هنوز رژیم صهیونیستی یا فلسطین عضو
دیوان بینالمللی کیفری نشدهاند ،طرح موضوع فلسطین در دیوان عم ً
ال منتفی است.
ـ موضوع تعهد دولت به پیگیری محاکمه سران رژیم مذکور از طریق محاکم کیفری
داخلی ایران بدون در نظر گرفتن اقتضائات مصونیت سران کشورها و دولتهاست .نقض
این اصل میتواند ماجرایی مشابه قضیه قرار بازداشت در دیوان بینالمللی دادگستری
علیه ایران به دنبال داشته باشد که در آن قضیه بلژیک محکوم به نقض اصل مصونیت
دولتی شد .مناسب بود در این قانون در کنار عبارت سران رژیم صهیونیستی از عبارت
«و فرماندهان نظامی و غیرنظامی» استفاده میشد تا شامل افرادی شود که مصونیت
شامل حال آنها نمیشود.
ـ از سوی دیگر ماده  3این قانون لفظ «پیگیری» را به کار برده که دارای ابهام است
و دقیقاً معنای تعقیب کیفری را نمیتوان معادل آن دانست .در واقع این مفهوم یک
تعهد به فعل برای دولت قرار داده است که ممکن است هیچگاه نتیجهای نداشته باشد.
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ـ همچنین باید توجه کرد که محاکم داخلی ایران به موجب ماده  9قانون مجازات
اسالمی ،اعمال صالحیت جهانی را موکول به حضور متهم در ایران کرده است .با
این وصف امکان محاکمه غیابی در این خصوص منتفی است .تنها میتوان نسبت به
شروع تعقیب کیفری و تشکیل پرونده و جمعآوری ادله اقدام کرد (مؤمنی:1391،
)247؛ در حالی که این قانون بدون توجه به حضور متهم در کشور ،دولت را مکلف به
پیگیری کرده که ممکن است ناقض ماده  9قانون مجازات اسالمی باشد (حجتزاده و
درجی.)151 :1391،
ـ به نظر میرسد بهتر بود به نقش قوه قضاییه در کنار دولت در ماده  3توجه
میشد .از آنجا که بهترین روش برای طرح جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم ملی
اعمال صالحیت جهانی است ،قوه قضاییه به طور کل و دادستان به طور خاص نقش
مهمی در اعمال این صالحیت دارد.
در پایان به مجموعه دالیلی اشاره میشود که ضرورت توصیف عنوان مجرمانه
جرایم جنگی در حقوق ایران را الزم میدارد:
 .1الزام کنوانسیونهای ژنو به جرمانگاری جرایم جنگی در قوانین ملی؛
 .2عدم تعیین میزان مجازات و ضمانت اجرا در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو؛
 .3تعهد به همکاری با دیوان طبق اساسنامه دیوان یا بر اساس قطعنامه احتمالی
شورای امنیت برای ارجاع یک قضیه مربوط به جرایم جنگی به دیوان بینالمللی
کیفری که نیازمند بستر قانونی است.
 .4اعمال حق اولویت در چارچوب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری که مستلزم
آن است که جنایات مشمول صالحیت دیوان از جمله جرایم جنگی در قوانین داخلی
کشور گنجانده شده باشد تا محاکم ملی بتوانند طبق قوانین متبوع خود به آن
رسیدگی کنند؛ زیرا قاضی فقط به قانون جزای کشور متبوع خود میتواند استناد کند.
حتی اگر کشور ما قصد پیوستن به اساسنامه رم و قبول صالحیت دیوان را ندارد ،این
قانونگذاری ضروری است؛ زیرا با توجه به مواد  12و  31اساسنامه در صورتی که یک
ایرانی متهم به ارتکاب جنایت بینالمللی در قلمرو یکی از دولتهای عضو اساسنامه
شود ،بهرغم عضویت نداشتن ایران در اساسنامه و تنها به اعتبار عضویت کشور محل
وقوع جنایت در آن ،دیوان صالحیت محاکمه تبعه ایران را خواهد یافت؛ زیرا عضویت
کشور محل وقوع جرم یا کشور متبوع متهم در اساسنامه برای اعمال صالحیت دیوان
کافی است .همچنین اگر شورای امنیت در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد،

نتیجهگیری

اعمال صالحيت جهاني در جرايم جنگي از تعهدات بينالمللي دولت ايران است،
زیرا کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو ایران را ملزم به اعمال صالحیت جهانی در جرایم
جنگی میکنند؛ از این رو عدم قانونگذاري و اعمال صالحيت از سوي دولت ايران در
مواردي كه اين امكان براي آن فراهم است از نظر حقوق بينالملل ميتواند مسئوليت
بينالمللي دولت را همراه داشته باشد .از منظر فقه اسالمی ،قانونگذاری در خصوص
جرایم جنگی بالمانع است ،اما اعمال صالحیت جهانی در قلمرو جرایم موضوع حدود،
قصاص و دیات وجه شرعی ندارد .لذا محدوده مجاز جرایمی است که مستوجب تعزیر
باشند .طرح «نحوه رسیدگی به شکایات نسلکشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از
نژادپرستی» در مجلس شورای اسالمی ایران که با هدف اعمال صالحیت جهانی در
جرایم بینالمللی از جمله جرایم جنگی مطرح شد ،در ماده  5مصادیق مذکور در
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را بیان کرد .با این حال تعیین مصادیق جرایم
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وضعیتی را به دیوان ارجاع کند که متهم آن ایرانی باشد ،دیوان صالحیت رسیدگی
خواهد یافت؛ زیرا در این حالت رضایت دولت اهمیتی ندارد (اردبیلی و دیگران:1385 ،
 .)17بنابراین اگرچه اساسنامه رم به صراحت به کشورها تکلیف نمیکند که جنایات
مندرج در آن را در قوانین داخلی خود بگنجانند ،اما سازوکار شروع به رسیدگی دیوان
برای همه کشورها یک پیام دارد و آن اینکه اگر آنها بخواهند حاکمیت ملی خود را
اعمال کنند ،باید جنایات بینالمللی مندرج در اساسنامه را در قوانین خود بگنجانند و
قبل از دخالت دیوان ،رأساً شروع به رسیدگی کنند (اردبیلی و دیگران.)18 :1385 ،
 .5عدم کفایت عناوین مجرمانه موجود در قوانین کیفری؛ برخی معتقدند جنایات
بینالمللی مندرج در اساسنامه از جمله جرایم جنگی جرم جدید نیستند ،بلکه همان
جرایم موجود در نظامهای کیفری داخلیاند که قب ً
ال در قوانین ملی کشورها پیشبینی
شده و محاکم ملی صالحیت رسیدگی به آنها را کسب کردهاند (میرحجازی ،به نقل
از :آل حبیب .)98 :1378 ،اما اوالً تمام مصادیق جرایم جنگی در قوانین نیامدهاند یا
شامل عناوین مجرمانه متعدد میشوند .ثانیاً عناوین مجرمانهای که در قوانین داخلی
آمده فقط به عنوان یک جرم عادی مطرح است نه جنایتی بینالمللی (اردبیلی و
دیگران)18 :1385 ،؛ بنابراین این اعتقاد وجود دارد که قاعده منع مجازات مضاعف در
ارتباط با جرایم بینالمللی که به عنوان جرایم عادی رسیدگی شدهاند ،اعمال نمیشود.
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جنگی در قوانین داخلی برای اعمال صالحیت جهانی کفایت نمیکند ،بلکه بخش
مهمی از روند قانونگذاری «مجازاتانگاری» برای جرایم جنگی است .از آنجا که اسناد
بینالمللی مجازات جرایم جنگی را مشخص نکردهاند ،بر دولت است که این اقدام را
انجام دهد .از سوی دیگر ارجاع این موضوع به قانون مجازات اسالمی نیز سالبه به
انتفاع موضوع است؛ زیرا اگر تمام مصادیق جرایم جنگی قب ً
ال در قانون مجازات اسالمی
قانونگذاری شده بود ،نیازی به تصویب قانون مستقل نبود.
هرچند حذف ماده  5از طرح مذکور در پی یک سوءتفاهم در مجلس شورای
اسالمی صورت گرفت ،باید توجه کرد که وجود قانون مشخص در این زمینه در حقوق
ایران میتواند به اقتدار حقوقی در مواجهه با سوءاستفادههای احتمالی محاکم ملی
خارجی از اصل صالحیت جهانی تلقی شود .به عبارت دیگر محاکم ملی در صورتی
میتوانند اتباع ایرانی متهم به جرایم جنگی را به کشور مرجوع و طبق سازوکارهای
خود محاکمه کنند که مبانی الزم برای طرح درخواست استرداد وجود داشته باشد تا
دولت محل حضور متهم طبق قاعده مسترد بدار یا محاکمه کن ملزم به استرداد متهم
به ایران باشد .هرچند تصور میشود صالحیت جهانی در جرایم بینالمللی از جمله
جرایم جنگی شمشیر دولبهای است که میتواند سران دولت را نیز نشانه بگیرد ،اما
با اختیاری کردن این صالحیت در محاکم ملی یا اعطای مصونیت به آنها میتوان به
این نگرانی پایان داد .ضمن آنکه راه اعطای عفو به مجرمین جنگی در موارد مقتضی
مسدود نشده است .با این حال اختیاری کردن صالحیت جهانی در جرایم جنگی برای
محاکم ملی مغایر تعهدات ایران طبق کنوانسیونهای چهارگانه ژنو خواهد بود.
بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در ارتباط با صالحیت جهانی در جرایم
جنگی میتواند مسیر پیش روی مجلس شورای اسالمی و محاکم ملی را در آینده
روشنتر کند .هرچند دولت نیز نقش مهمی در تکمیل فرایند اعمال صالحیت بر
مجرمین جنگی دارد و میتواند از طریق اجرای تعهدات مربوط به استرداد مجرمین
و معاضدت قضایی نقشآفرینی کند ،بار اصلی این تعهد بر دوش مجلس شورای
اسالمی است تا با مجازاتانگاری مناسب محاکم ملی را در این زمینه قادر سازد.
عضویت جمهوری اسالمی ایران در دیوان بینالمللی کیفری نیز نقطه تحولی در
موضوع صالحیت جهانی در جرایم جنگی خواهد بود .از آنجا که اصل صالحیت
تکمیلی در دیوان بینالمللی کیفری فرصت مناسبی است تا با وضع قانون مناسب تا
جایی که امکان دارد ابتکار عمل در دست محاکم ملی باقی بماند.
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