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لمل
کاوشی رد ب کارگیری و تببین حقوق بینا ل رعفی رد روهی قضایی دادگاهاهی کیفری
ل
بینا مللی ربای یوگسالوی سابق و رواندا
موسی کرمی
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چکیده
عدل بینالمللی ،در کنار معاهدات ،در میان منابع صوری حقوق بینالملل ،منبع اصلی آن به ممار میرود .افزون برد
این ،تصمیمات قضایی در کل و رویه قضایی محاکم و دادگا های بینالمللی به طور خراص ،دومرادوش آمرو هرای
بدجستهتدین حقوقدانان بینالمللی ،منابع کمکی این ماخه حقوقی را تشکیل میدهند که کارکددمان ،اثبات قواعرد
حقوقی و تعیین قلمدو اجدای آنها است .بد این پایه ،میتوان گفت که ا سرویی ،عردل برینالمللری یکری ا منرابع
اصلی تصمیمات دادگا های بینالمللی است و ا سوی دیگد ،دادگا های برینالمللری در تصرمیمات قضرایی خرویش
دامنه قواعد عدفی را تعدیف و تبیین مینمایند .در این مینه ،دو دادگا بینالمللی یعنی دادگا کیفردی برینالمللری
بدای یوگسالوی سابق و دادگا کیفدی بینالمللی بدای رواندا ،افزون بد بکارگیدی حقوق بینالملل عدفی بدای صردور
آراء خویش ،در رومن ساختن پار ای قواعد عدفی نیز نقش چشمگیدی ایفا کدد اند .ا این رو ،کنکراش در عملکردد
این دو دادگا بینالمللی راجع به بکارگیدی و تبیین حقوق برینالمللری عدفری سرودمند مرینمایرد .دلیرل و علرت
بدگزیدن رویه این دو دادگا  ،ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهرداتی در جدیران رسریدگیهرا و در نتیجره مداجعره
بیشتد به عدل بینالمللی و نیز جایگا بدجسته آنها در حقوق بینالملل کیفدی است .بخش نخست مقالره توصریف
منابع حقوقی دادگا ها و با تأکید بد عدل بینالمللی است .بخش دوم ،مامل تجزیه و تحلیل رویکدد ایرن محراکم در
قبال نظدیه دوعنصدیِ حقوق بینالملل عدفی است .سپس ،محتوای حقروق برینالملرل عدفری ا نظرد صرالحیت و
ماهیت آن به کنکاش گذامته میمود .سدانجام مقاله با جمعبندی و نتیجهگیدی به کار خود پایان میدهد .مطالعره
فدارو ،که آمیز ای است ا تدجمه 7و پژوهش ،میکومد تا به رومی توصیفی -تحلیلی ،به بکارگیدی و تبیین حقروق
بینالملل عدفی در رویه قضایی دو دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق و رواندا بپددا د.
واژگان کلیدی :عدل ،رویه قضایی ،دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق ،دادگا کیفدی بینالمللی بدای رواندا.
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مقدمه
هدگا جامعهای تشکیل مود ،نظم عمومی نیز ضدورت پیدا میکند؛ یدا نظم عمرومی ا لروا م اسرتقدار
جامعه است .یکی ا نشانههای ایجاد جامعه در سطح جهان این است که مفهوم نظم عمرومی برینالمللری
در آن مورد پذیدش قدار گدفته بامد .نظم عمومی بینالمللی در تقابل با مفهوم سرنتی حاکمیرت دولرت و
حقرروق بررینالملررل پو یتیویسررتی قرردار دارد و دربدگیدنررد منررافع و ار شهررای جامعرره بررینالمللرری
است(حدادی .)87،8780،هدل حقوق کیفدی ،حفر نظرم عمرومی ،حداسرت ا ار شهرای اجتمراعی و
منافع و مصالح عمومی ،تأمین و پیگیدی حقوق بز دیدگان و تعقیب و مجا ات بزهکاران و مجدمران اسرت.
وقوع بز در هد جامعه ،به استثنای موارد خاص ،معموالً به مثابه کنش غیدقانونی در مقابرل نظرم عمرومی،
ار شهای اجتماعی و اراد قانون گذار تلقی مریگرددد .صردلنظرد ا جنبره خصوصری جردائم ،قروانین و
مقدرات کیفدی واکنشی اخالقی و قانونی نسبت به نقض ار شها و تخطی ا نهادهایی هستند که به مثابره
سن بنای روابط اجتماعی و قوامبخش نظم عمومی بره مرمار مریروند(رضرایینرژاد .)8787،7،هرد چنرد

جامعه داخلی با جامعه بینالمللی تفاوتهای یادی دارد ،ولی به نظد میرسد بتوان نقش حقوق بینالملرل
کیفدی 8در ساحت جامعه بینالمللی را ا جهاتی با نقش حقوق کیفردی در عدصره داخلری قابرل مقایسره
دانست .حقوق بینالملل کیفدی ،عهد دار حمایت ا بنیادیتردین ار شهرای جامعره برینالمللری و نظرم
عمومی حاکم بد آن بود و هدفش پایان دادن به مصونیت و بیکیفدمانی امخاص با هد جایگرا و رتبره در
سداسد جهان ،حف صلح و امنیت بینالمللی ،جبدان خسارت ،کاهش آالم روانی و اعاد حقوق قدبانیران و
پیشگیدی ا رخداد جنایی در جامعره برینالمللری اسرت(خالقی .)77-76 ،8784،آن دسرته ا ار شهرا و
هنجارها مورد حمایت حقوق بینالملل کیفدی قدار میگیدند که پاسرداری و نگاهدامرت آنهرا در قروام و
پایداری نظم مطلوب جامعه بینالمللی نقشی اساسی دارد(عزیزی.)8784،818،
پایان جن

سدد و افزایش اهمیت حقوق بشد و تأکید آن بد نیا بره محتردم مرمددن مرأن و کدامرت

بشرردی و در نتیجرره مجررا ات متجاسرردان برره آن ا یررک سو(کسسرره )487،8717،و جنایررات ارتکررابی در
یوگسالوی سابق و رواندا در دهه پایانی سد بیستم مریالدی ا سروی دیگرد ،موجرب تشرکیل دو دادگرا
کیفدی بینالمللی ا سوی مورای امنیت ملل متحد بردای تعقیرب و مجرا ات جنایتکراران ایرن دو واقعره
گددید(میدمحمدصادقی .)8711،77،تأسیس این دو دادگا بد اساس فصل هفتم منشرور ملرل متحرد ،بره
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منظور محاکمه و مجا ات ناقض حقروق برینالملرل بشددوسرتانه ابتکراری بریسرابقه برود کره بایرد آن را

مدحلهای مهم در تاریخ حقوق بینالملل به ممار آورد .تشرکیل سردیع دادگرا کیفردی برینالمللری بردای
یوگسالوی سابق 76( 8مه  )8887و دادگا کیفدی بینالمللی بدای رواندا 1( 7نوامبد  ،)8884اقردامی برود
درخور خشونتها و وحشت حاصل ا جنایات بیممار در این دو کشور .هدل ا تأسیس این دو دادگا بره
عنوان ارکان فدعی مورای امنیت این بود که به موارد نقض خاتمه داد مرود ،مجدمران بره سرزای اعمرال
خود بدسند و در نهایت صلح و امنیت بینالمللی اعاد گددد(ممتا و رنجبدیان.)8787،784،
جامعه بینالمللی امدو  ،به علت فقدان تمدکز و عدم بهد مندی ا قرو قرانونگرذاری ،اصروالً جامعرهای
غیدنهادین تلقی میمود که در چهارچوب آن ،حقوق بینالملل مشرتمل برد قواعرد و مقدراتری اسرت کره
تابعان نظام بینالملل ،خود آن را ایجاد کدد و به آن گددن مینهند .در این عدصه ،قواعد عدفی بره خراطد
دامتن ویژگیهایی چون پویایی و انطباقپرذیدی سردیع برا تحروالت رو  ،دارا برودن قابلیرت جرایگزینی و
اینکه مکلگیدی ،تحول و تکامل آنها تابع کنش و واکنش تابعران اصرلی روابرط برینالملرل مریبامرد-
صدلنظد ا هد گونه نیرا بره وجرود قردرت عالیره یرا تشردیفات خراص -ا منزلتری متمرایز و چشرمگید
بدخوردارند( رنشان .)8788،14،به طور کلی ،عدل ابتداییتدین و اصیلتدین منبع حقوق است .در جامعره
داخلی کشورها ،ا مدتها پیش ،با پیدایش دولتها و به وجود آمدن سا مانهای قانونگرذاری ،ا اهمیرت
و وسعت عدل کاسته مد و در مقابل دامنه قوانین گستدش یافته است .ولری در جامعره برینالمللری کره
هنو ا نظد سا مان و تشکیالت حقوقی ،تدقی کافی نیافته ،عدل اهمیرت خرود را حفر نمرود و امردو
بخش چشمگیدی ا حقوق بینالملل را قواعد عدفی تشکیل میدهند .تا اوایل سد نو دهم میالدی ،عردل
تقدیباً منبع انحصاری حقروق برینالملرل بره مرمار مریآمرد ،ولری ا آن مران ،برا تشرکیل کنگرد هرا و
کنفدانسهای بینالمللی و انعقاد معاهدات چندجانبه ،به تدریج منبع حقوق معاهداتی رمد و افزایش پیردا
کدد(ذوالعین.)8711،557،
)1- International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY

دادگا بینالمللی بدای تعقیب امخاص مسئول بدای نقض جدی حقوق بینالملل بشددوسرتانه ارتکرابی در سرد مین یوگسرالوی
سابق ا سال  8888به این سو.
)2 -International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR

دادگا بینالمللی بدای تعقیب امخاص مسئول نسل دایی و دیگد نقضهرای جردی حقروق برینالملرل بشددوسرتانه ارتکرابی در
سد مین رواندا و مهدوندان رواندایی مسئول نسل دایی و ساید نقضهای این چنینی در سد مین دولرتهرای همسرایه در فاصرله
مانی  8ژانویه تا  78دسامبد .8884
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در سوی دیگد ،منابع کمکی حقوق بینالملل یعنی رویه قضایی و آمو های بدجستهتدین صاحبنظردان
حقوق بینالملل کشورهای مختلف جهان ،همانطور که ا ظاهد آنها بدمیآیرد ،بره خرودی خرود اعتبرار
ندارند و اعتبار آنها ثانوی است؛ به این معنی که ماد قاعد دستوری در این منابع پیدا نمریمرود .فایرد
منابع کمکی تنها در این است که به کمک آنها میتوان حد و حدود و محتوای دقیق آن قواعردی را کره
در ساید منابع صوری یعنی معاهد و عدل (منابع اصلی) و اصول کلی حقوقی (منبرع فدعری) وجرود دارد،
معیّن کدد(فلسفی .)8787،81،در این میان ،تصمیمات قضایی دادگا های بینالمللی همروار منبرع فدعری
حقوق به ممار آمد اند .احکام این دادگا ها بدای دولتهایی جز طدلهای دادرسی الزامآور نیسرتند ،ولری
بدجستگی آنها به اندا ای باالست که بسیاری ا آراء با تاب حقوق بینالملل محسوب میموند .ایرن امرد
در رابطه با قواعد حقوق بینالملل عدفی نمایانتد است و احکام دادگرا هرا یرا وجرود یرک قاعرد خراص و
محتوای آن را تأیید میکنند یا بد رویه آتی دولتها و سا مانهای بینالمللی تأثید میگذارند به نحوی کره
به یک قاعد بدل میگددد( .)Henckaerts,2005,179همان گونره کره پدوفسرور کرارلل وللفرک 8در کتراب
مشهور خود ،عدل در حقوق بینالملل کنونی 7بیان میدارد« :سرهم غیدرسرمی آنهرا در توسرعه حقروق
بینالملل عدفی بیگمان چشمگید است»(.)Wolfke,1964,71

حقوق بینالملل عدفی ،بدای دادگا های کیفدی بینالمللی موقتی یعنی دادگا کیفدی بینالمللی بردای
یوگسالوی سابق و دادگا کیفدی بینالمللی بدای رواندا منبع حقوقی واجد اهمیتی بود .هرد دو دادگرا در
حقوق بینالملل عدفی ،مبناهایی بدای صالحیت و مجا ات پیردا کددنرد .ا سروی دیگرد ،رویرهی قضرایی
ار ممند این دو دادگا که ا آنها به نام دادگا های نسل دوم 7یاد میمود ،در تعیین حدود و ثیور قواعرد
عدفی مدتبط با صالحیت آنها و بافت جنایات ارتکابی در یوگسالوی و رواندا نقرش قابرل تروجهی دامرته

1- Karol Wolfke
2- Custom in Present International Law

 - 7تاریخ حقوق بینالملل کیفدی ،در عمل پس ا جن

دوم جهانی و با تأسریس دادگرا هرای نظرامی برینالمللری نرورنبدو و

توکیو آغا میگددد(فضائلی .)877،8787،در تقسیمبندی موجود ا دادگا های کیفدی بینالمللی ،ا چهار نسل سرخن بره میران
میآید .نسل اول ،همان دادگا های نورنبدو و توکیو هستند .نسل دوم ایرن دادگرا هرا ،دادگرا هرای کیفردی برینالمللری بردای
یوگسالوی سابق و رواندا به ممار میروند .نسل سوم ،دادگا های مختلط یا بینالمللی مد نام دارنرد و عبارتنرد ا دادگرا هرای و
عبارتند ا دادگا ویژ سیدالئون ،دادگا ویژ کو وو ،دادگا ویژ تیمورمدقی ،دادگا ویرژ کرامبوج ،دادگرا ویرژ لبنران و دادگرا
ویژ سنگال .نسل چهارم دادگا های کیفدی بینالمللی نیز دیوان کیفدی بینالمللی است که در طلیعه سد بیسرت و یکرم پرا بره
عدصه وجود گذامت.
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است .هدل این مقاله ،که آمیز ای است ا تدجمه و پژوهش ،توصریف نحرو رویرارویی ایرن دو دادگرا برا
مسئله پیدوی ،بکارگیدی و تبیین قواعد حقوق بینالملل عدفری اسرت .بره ایرن منظرور ،تصرمیمات و آراء
بدجسته دادگا های کیفدی بینالمللی مورد استناد قدار گدفتره و تشردیح مرد انرد .بخرش نخسرت مقالره
توصیف منابع حقوقی دادگا ها و با تأکید بد عدل بینالمللری اسرت .بخرش دوم ،مرامل تجزیره و تحلیرل
رویکدد این محاکم در قبال نظدیه دوعنصردیِ حقروق برینالملرل عدفری اسرت .سرپس ،محتروای حقروق
بینالملل عدفی ا نظد صالحیت و ماهیت آن به کنکاش گذامته میمود .سدانجام مقاله برا جمرعبنردی و
نتیجهگیدی به کار خود پایان میدهد .این نومتار ،به ویرژ در بخرش تدجمره آن ،برد رویره قضرایی غنری
دادگا های کیفدی بینالمللی دوگانه و علیالخصوص رویه دادگا یوگسالوی سابق مبتنری اسرت و ا ایرن
رو میتواند در رومنسا ی بخشی ا میداث گدانبهای دادگا های نسل دوم ایفای نقش بنماید و گومرهای
ا فعالیت آنها را بدای عالقهمندان مباحث حقوق بینالملل و ا جمله حقوق بینالملل کیفدی بنمایاند.

 -1صالحیت دادگاههای کیفری بینالمللی و جایگاه عرف در میاان منااب
حقوقی آنها
 -1-1صالحیت دادگاههای کیفری بینالمللی
هدل اصلی دادگا های کیفدی بینالمللی ا این قدار بود است« :رسیدگی به جدائمری کره ذاتراً واجرد
ماهیتی داخلی نیستند .این جدائم ،جدمهایی هستند که عمالً ماهیتی جهانی دارند ،در حقروق برینالملرل
به صورت قطعی به عنوان نقضهای مدید حقوق بینالملل بشددوستانه بره رسرمیت مرناخته مرد انرد و
مد های منافع یک دولت واحد را در مینوردند ....ا این رو ،نمیتوان با دادگاهی بینالمللی که بره درسرتی
تأسرریس مررد و ا جانررب جامعرره بررینالمللرری برره ایررن جرردائم رسرریدگی مرریکنررد ،برره مخالفررت
بدخاست»( .)ICTY,1995,para.42به عالو  ،مسئله مهمی که توسط دادگا کیفدی بینالمللی بردای روانردا
مورد مناسایی قدار گدفت این است که تعیین این که بدخی مقدرات حقوق بشددوستانه بخشری ا حقروق
بینالملل عدفی میبامند کافی نیست ،بلکه باید مشخص مود مقدرات مدبوطه بدای افداد الزامآور هسرتند.
بنابداین ،دومادوش مقدرات اساسنامهها که مسئولیت کیفدی فرددی را مقردر مریدارنرد« :بایرد نشران داد
فددی که مدتکب نقض مدید این قواعد عدفی میگددد ،به واسطه عدل ،متحمل مسئولیت کیفدی فرددی
میمود .در غید اینصورت ،ممکن است استدالل مود که این اسناد تنها قواعد قابل اعمال برد دولرتهرا و
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طدلهای مخاصمه را بیان میکنند و جدائمی را ایجاد نمرینماینرد کره افرداد بره خراطد آنهرا محاکمره
گددند»(.)ICTR,1999,para.608

تا مان تأسیس دادگا های کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق و رواندا ،بددامت عمومی ایرن برود
که دولتها خود چنین جدائمی را طبق قوانین داخلی مجا ات میکنند و ا این رو ،مدتکبران بایرد ا ایرن
احتمال آگا بامند .همچنین خألهای فداوانی توسط رویه قضایی پس ا جن

دوم جهانی به جرای مانرد

بود .بهتدین گزینه دادگا های کیفدی بینالمللی بدای ایفای کار ویژ خویش ،پد کددن این خألها ا طدیرق
عدفی اعالم کددن پار ای قواعد حتی بدون کنکاش بیشتد مرینمرود کره نراپختگی آن بره اثبرات رسرید
بود(.)Kolb,2003,125

افزون بد این ،دادگا ها هنگام پیگدد مقامات رسمی متهم به ارتکاب جدم ،به قواعد عدفری روی آوردنرد.
در این چهارچوب ،دادگا های مزبور قاعد ای که مصونیت مریلی مقامرات دولتری مدتکرب جردائم مردید
بینالمللی را ملیی میسا د را تصدیق کددند .دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسرالوی سرابق ،در پدونرد
فوروند یجا نتیجه گدفت که افداد ،حتی اگد رئیس حکومت یا و ید دولتی بامند ،مخصاً مسئولیت دارنرد و
قاعد مشابهی صداحتاً در ماد ( 7)7اساسرنامه ایرن دادگرا و نیرز مراد ( 5)7اساسرنامه دادگرا کیفردی
بینالمللی بردای روانردا نیرز درج مرد اسرت( .)ICTY,1998,para.140مضرال برد ایرن ،دادگرا کیفردی
بینالمللی بدای یوگسالوی سابق در قضیه بالسکیچ 8تصدیح کدد که «قاعرد کلری مرورد بحرث قاعرد ای

مسلم ا حقوق بینالملل بود و بد بدابدی حاکمیتی دولرتهرا (بدابدهرا برد یکردیگد حاکمیرت و سرلطهای
ندارند) 7استوار است .استثنائات انگشتمماری که در این مینه وجود دارند ،نامی ا پیامرد خراص قاعرد
مزبور هستند ...این استثنائات ا قواعدی ا حقوق بینالملل کیفدی نشأت میگیدند کره جنایرات جنگری،
جنایات علیه بشدیت و نسل دایی را منع میکنند .به موجب این قواعد ،افداد مسئول بدای ارتکراب چنرین
جنایاتی ،حتی اگد هنگام عمل در ظدفیت رسمی خویش مدتکب این جنایات مد بامند ،نمریتواننرد بره
مصونیت در مقابل صالحیت ملی یا بینالمللی استناد کنند»( .)ICTY,1997,para.41با وجود ایرن ،ا نظرد
مکلی و آئین دادرسی ،دادگا های کیفدی بینالمللی قواعد مشخصی بدای پیشبدد کار خرود ندامرتند و ا
این رو ،بد رویههای ملی تکیه کددند .بدای نمونه ،دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سرابق ،هنگرام
ار یابی اظهارات یکی ا مهود راجع به تجاو جنسی ،نتیجه گدفت که «هیچ مبنرایی بردای نیرل بره ایرن

1- Blaškić
2 - Par in parem non habet imperium
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نتیجهگیدی که لزوم ادای مهادت بخشی ا حقوق بینالملل عدفی است و باید ا سوی ایرن دادگرا برین-
المللی [به مثابه یک الزام] مطالبه مود ،وجود ندارد»( .)ICTY,1995,para.539دادگا پس ا مقایسه رویره
و قوانین مدبوط به آئین دادرسی محاکم ملی که اجا سنجش آ ادانه ادله را به قضات میدهنرد ،بره ایرن
نتایج دست یافت .این مورد یکی ا مثالهایی است که نشان مریدهرد چگونره قواعردی کره بره صرورتی
گستدد توسط نظامهای قضایی ملی مناسایی مد اند ،به منظور پیگدد متهمان در سرطح برینالمللری بره
کار رفتهاند .بایستی یادکدد که دادگا ها کومید اند به اصل قانونی بودن جدائم و مجا اتهرا پایبنرد بامرند
تا افداد تنها به خاطد جدائمی که در مان ارتکاب به عنوان جدم مناسایی مد بودند ،مجا ات گددنرد .ایرن

امد در قضیه داللیچ چنین خالصه مد« :اکثدیت اعضای معبه استینال تصدیق مینمایند که ممکن اسرت
در دامنه عدفی «رژیم نقضهای فاحش» تیییدی در ایرن مسرید در حرال وقروع بامرد .بره عرالو  ،مرعبه
دادرسی بد این باور است که باید احتمال توسعه مقدرات کنوانسیونهای ژنرو ا سرال  8848بره ایرن سرو
توسط حقوق عدفی بدای تعمیم نظام «نقرضهرای فراحش» بره مخاصرمات مسرلحانه داخلری را در نظرد
دامت»( .)ICTY,1998,para.202تییید ذیدبط مورد مناسایی قدار گدفت ،ولی نه در رو دادرسی ،بلکره در
رو ارتکاب جدم .آراء فوق نتیجه چیزی است که قاضی مردون آن را برا عنروان «آمیرز ای» ا دو رویکردد
توصیف میکند« :محافظهکاری روشمناختی» 8و «محافظرهکراری بدآینردی»

7

(.)Meron,2005,822-823

طبق نظد وی ،این آمیز «استفاد انحصاری ا میو هرای مسرلم و سرنتی بردای مناسرایی قواعرد عدفری
مجدی و اعمال اصل بنیادین تفسید به نفع متهم در

مان وجرود تددیرد اسرت»(.)Meron,2005,822-823

مایسته یادکدد است که پس ا مباحثات بسیار ،هد دو دادگا به این نتیجره رسریدند کره هریچ سلسرله -
مداتب ا قبل ایجاد مد ای میان جدائم وجود نردارد و کلیره جدائمری کره تحرت صرالحیت آنهرا مرورد
رسیدگی قدار میگیدند ،نقضهای مدید حقوق بینالملل بشددوستانه هستند(.)Hola et al,2012,539

 -1-2جایگاه عرف در میان مناب حقوقی دادگاههای کیفری بینالمللی
در حقوق بینالملل دو منبع اصلی وجود دارند :معاهدات و عردل .وفرق بنرد (ب) 8مراد  71اساسرنامه
دیوان بینالمللی دادگستدی ،دیوان «عدل بینالمللی را به سان ماهدی دال بد رویه عمومی پذیدفته مرد
به مثابه قاعد حقوقی» اعمال مینماید .بدای قدنها ،این قواعد حقوقی تنها بدای دولتها الرزامآور بودنرد و

1 - Methodological conservatism
2 -Outcome conservatism
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نه افداد .آن قاعد پس ا جن

جهانی نخست به چالش کشید مد و ا آن مان به این سو ،مروارد رو بره

افزایشی وجود دارند که در آنها افداد بد مبنای قواعد بینالمللی ،مستقیما در مقابل نهادهای بینالمللری ا
نظد حقوقی مسئول مناخته میموند .میتروان مردعی مرد کره تأسریس دادگرا هرای کیفردی موصرول
یوگسالوی سابق و رواندا این مسئولیت را تقویت میکند .حقوق بینالملل کیفدی ،نمایانگرد حدکتری هرد
چند محتاطانه و با اغماض کشورها در خدوج ا ماهیت اطالقی حاکمیت خود بره نفرع وارثران و صراحبان
اصیل بیالمللی یعنی ملتهاست( مانی و میدان خداسانی .)8785،875،در بافت حقوق بینالملل کیفردی،
باید افدادی که به ار شهای بنیادین جامعه بینالمللی تعدض کدد یرا مریکننرد بره سرزای اعمرال خرود
بدسند و مجا ات مروند(بی

اد  .)8776،845،ا سروی دیگرد ،در بسریاری ا نظرامهرای داخلری عردالت

کیفدی ،فدد را تنها میتوان بدای جدمی که پیش ا ارتکاب مناخته و جدمانگاری مد محکروم کردد .ایرن
مفهوم ا قاعد اساسی قانونی بودن جدائم و مجا اتها 8سدچشمه میگیدد که در جوامع معاصد ا اهمیرت
واالیی بدخوردار است .بنابداین ،یکی ا بزروتدین چالشهای فداروی دادگا های کیفدی بینالمللری ویرژ ،

حصول اطمینان ا صالحیت خویش بدای مجا ات افداد به خاطد جدائم خاص است .به نظد قاضری تئرودور
مِدون« 7:اگد قدار است محکومیت کیفدی بدای نقض حقوق عدفی غیدمدون با این اصل آمتی داد مرود...
این کار باید ا طدیق بکارگیدی میو های مسلم و کارآمد احدا حقوق عدفی صرورت پرذیدد .اصرل قرانونی
بودن جدائم و مجا اتها ،در توانایی دادگا ها بدای «متدقی بودن» در ایفای نقش خویش در توسعه حقروق
بینالملل عدفی محدودیت ایجاد میکند»(.)Meron,2005,817

به دادگا های کیفدی بینالمللی موردنظد در این نومتار اجا داد مد تا بد پایه اساسنامههرای خرود و
حقوق بینالملل ،به جنایات بینالمللی ارتکابی توسط متهمان رسیدگی کنند .به همین خاطد است کره در
پدوند هایی که در رابطه با آنها منبع معاهداتی وجود ندارد یا نمیتوان چنین منبعی را اعمرال نمرود ،بره
حقوق بینالملل عدفی ارجاع داد اند .بد این اساس ،وضعیت عدفی کنوانسیونهرای چهارگانره  8848ژنرو،
پدوتکلهای الحاقی آنها یا کنوانسیون منع و مجا ات جنایت نسل دایی مورد تأیید قدار گدفته است .ایرن
امد مستقیماً توسط دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق ابردا مرد اسرت« :در پدترو هردل و
موضوع کنوانسیونهای ژنو ،که تضمین حمایت ا پار ای ار شهرای بنیرادین مشرتدک بردای بشردیت در
مان مخاصمات مسلحانه است و ماهیت عدفی مقدرات آنهرا .)ICTY,2001,para.113(»....در همرین رمی،

1 -Nullum crimen nulla poene sine lege
2 -Theodor Meron
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معبهی استینال بیان دامت« :جای هیچگونه بحثی نیست که ماد  7مشتدک ،که یک هسته حرداقلی ا
قواعد الزامی را مقدر مینماید ،با تاب اصول بشددوستانه بنیرادینی اسرت کره یدبنرای حقروق برینالملرل
بشددوستانه در کل هستند و کنوانسیونهای ژنو در کلیت خویش بد آنها استوارند .این اصرول کره هردل

مان احتدام به کدامت نروع بشرد اسرت ،در نتیجره قردنهرا جنر

توسرعه یافترهانرد و پریش ا تصرویب

کنوانسیونهای ژنرو بره حقروق عدفری مبردل مرد انرد؛ یردا با تراب جهرانیتردین اصرول بشددوسرتانه
هستند»(( .)ICTY,2001,para.143تأکید ا ماست).

8

آنچه در باال آمد ا استدالل مطدح در قضیه ترادیچ پیردوی مریکنرد کره برد پایره آن ،قواعرد نامری ا
کنوانسیونهای ژنو تشکیلدهند حقوق بینالملل عدفی هسرتند و بره ایرن خراطد ،اعمرال آنهرا توسرط
دادگا کیفردی برینالمللری بردای یوگسرالوی سرابق اصرل قرانونی برودن جردائم و مجرا اتهرا را نقرض
نمینماید( .)ICTY,1997,para.557افزون بد این ،دادگا کیفردی برینالمللری بردای روانردا نیرز در بدخری
پدوند ها تصدیح کدد که «کنوانسیون نسل دایی ،چنانکه میتوان در نظد دیوان برینالمللری دادگسرتدی
راجع به مقدرات این کنوانسیون مشاهد نمود و دبیدکل ملل متحد نیز در گزارش خویش دربرار تأسریس
دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق آن را یادآور مد اسرت ،بره طرد انکارناپرذیدی بخشری ا
حقوق بینالملرل عدفری اسرت»( .)ICTR,1998,para.495; ICTR,1999,para.88هرد چنرد هریچ یرک ا
دادگا های مورد بحث در این نومتار ،همچون نظام حقوقی کامن ال به دکتدین رویه قضایی پیشرین ملرزم
نیستند ،ولی قطعیت حقوق کیفدی ،وجود انسجام در رویه قضایی را میطلبد و تشویق میکنرد .برا وجرود
این ،احکام پیشین در این مینه منابع ثانویه به ممار میآیند .بنابداین ،حتی اگد معب ،الزامی بره پیردوی
ا تصمیمات دیگد معبهها ندامته بامند ،در بسیاری موراد به تصمیمات قبلی اسرتناد کردد و ا توصریف
کل فدآیندی که به نتایج مزبور ختم مد خودداری ور ید اند .در دادگرا هرای کیفردی برینالمللری مرورد
بحث ما ،تنها تبعیت ا تصرمیمات مرعبه تجدیردنظد الزامری اسرت .ایرن مطلرب ،یعنری الرزامآور نبرودن
تصمیمات قضایی پیشین ،در رویه قضایی مورد تأیید قدار گدفته است؛ یدا دادگا کیفدی بینالمللی بردای
یوگسالوی سابق صداحتاً ابدا دامته که الزامی به آمو ها و رویه قبلری نردارد ،ولری «مریبایسرت حقروق
بینالملل عدفی مان ارتکاب جدائم را اعمال نماید»( .)ICTY,1997,para.654در پدوند ای دیگرد ،توضریح

 -8به باور صاحبنظدان عدصه حقوق بشد« ،ماد  7مشتدک را باید به عنوان نقطه عطفی در انسانمداری حقوق بشددوسرتانه بره
ممار آورد .این ماد  ،حقوق بشددوستانه بینالمللی را در پیوندی نزدیک با حقوق بشد بینالملل قدار مریدهرد .در حقیقرت نحرو
نگارش این ماد  ،نگارمی حقوق بشدی است(قاری سیدفاطمی.)445 ،8711،
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داد مد که در پدوند هایی که در آنها «تصمیم قبلی بد مبنای یک اصل حقوقی نادرست اتخاذ مرد یرا
قضایایی که در آنها تصمیم غلط قبلی ا سوی دادگا صادر گددید  ،یعنی تصمیمی قضایی کره «معمروالً
برره واسررطه اطالعررات غلررط قاضرری یررا قضررات دربررار قررانون قابررل اعمررال برره امررتبا گدفترره مررد
اسررت»( ،)ICTY,2014,para.24; ICTY,2000,para.108بایررد در راسررتای خرردمت برره عرردالت ،ا سررید
استداللی رایج و پیشینی ،فاصله گدفت.
دادگا های کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق و رواندا ،جدای ا تصمیمات خویش ،به تصرمیمات
اتخاذی ا سوی دادگا های نظامی بینالمللی نورنبدو و توکیو نیز استناد جستهاند .اگرد چره مراید رویره
قضایی این محاکم تنها واجد ار ش اسنادی بدای هنجارهای موجود بامند ،ولری دادگرا هرای یوگسرالوی
سابق و رواندا در تصمیمات خویش نتایج محکمههای نامبدد را که در مان خویش جنبه اعالمری دامرته
«یا به تدریج به حقوق بینالملل عدفی مبدل مد اند» ،مطمح نظد قردار داد انرد(.)ICTY,2000,para.541
با این حال ،همان گونه که دادگا کیفدی بینالمللی بدای رواندا حکم کدد« ،پار ای مواقع رویه دادگا هرای
نظامی بینالمللی به اندا کافی با تاب حقوق بینالملل عدفی قابل اعمال در مقابرل دادگرا هرای کیفردی
موقتی نیستند»( .)ICTR,2004,para.15با وجرود ایرن ،پژوهشرگدان بیران دامرتهانرد کره مقایسره میران
پدوند های مدبوط به جن

جهانی دوم باید با احتیاط صورت گیدد ،چون ایرن پدونرد هرا همیشره مربیه

یکدیگد نیستند( .)Schlütter,2010,199به عالو  ،بدای پشرتیبانی ا ماهیرت عدفری بدخری قواعرد خراص،
دادگا های کیفدی برینالمللری یوگسرالوی سرابق و روانردا ،بره تعقیربهرای صرورت گدفتره در محراکم
ملررری( ،)ICTY,1995,para.130دسرررتورالعملهرررای نظرررامی ملررری( ،)ICTY,1995,para.131قررروانین
داخلی( ،)ICTY,1995,para.132اعالمیههای دولتها( ،)ICTY,1995,paras.121-122&83بدرسی تراریخی
منا عات گذمته و رفتار پیشین جامعه برینالمللری( ،)ICTY,1995,para.97اقردامات کمیتره برینالمللری
صلیب سدخ( )ICTY,1995,paras.108-109و مطالعه ایرن نهراد در براب حقروق برینالملرل بشددوسرتانه
عدفی( )ICTY,2006,paras.296-297و قطعنامه مصوب ارکان ملل متحرد( )ICTY,1995,para.133ارجراع
داد و استناد جستهاند .نکته دیگدی که میتوان افزود این است که بنا به مشاهدات ،دادگرا هرای کیفردی
بینالمللی مورد بحث ما ،بیشتد در مداحل آغا ین کار خود به حقوق بینالملل عدفی متوسل مد اند .پرس
ا آن ،بیشتد به ساید منابع رجوع مد

است(.)Kolb,2014,178
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 -2نظریه دوعنصری حقوق بینالملل عرفی در رویه قضاایی دادگااههاای
کیفری بینالمللی
 -1-2عرف در رویکرد سنتی حقوق بینالملل
بد اساس رویکدد سنتی ،حقوق بینالملل عدفی ا دو عنصد تشرکیل مرد اسرت :رویره دولتری 8و براور
حقوقی 7.مورد نخست به عنوان عنصد عینی نیز مناخته میمود ،چون همه میتوانند اقردامات دولرت یرا
گدوهی ا دولتها را مشاهد کنند ،در حالی که مورد دوم واجد ماهیتی ذهنی اسرت ،یردا متضرمن براور
درونی دولتی است که به خاطد تعهد و التزام قانونی به میو ای معین عمل میکنرد .دادگرا هرای کیفردی
بینالمللی ،دست کم ا لحاظ نظدی ،به این نظدیه دوعنصدی ا حقوق بینالملل عدفی ملترزم هسرتند .در
پدوند هاد یهاسانلویچ 7صداحتا بیان مد که «بدای باور به اینکه یرک اصرل بخشری ا حقروق برینالملرل
عدفرری اسررت ،بایررد مناسررایی اصررل ذیرردبط بررد مبنررای برراور حقرروقی مؤیررد آن در رویرره دولترری محقررق
مود»( .)ICTY,2003,para.12در قضیه رواماکابا ،4دادگا کیفدی بینالمللی بدای رواندا تصردیق نمرود کره
«قواعد حقوق بینالملرل عدفری موصرول بره دارا برودن دو مؤلفره آمرنای رویره دولتری و براور حقروقی
هستند»( .)ICTR,2004,para.14در حالی که در قضیه داللیچ 6،دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسرالوی
سابق به صورت خالصه ابدا دامت که «اثبات ماهدی دال بد وجود حقوق عدفی برا چنرین وصرفی-رویره
دولتی و باور حقوقی -در بدخی وضعیتها به مدت دموار میگددد.)ICTY,1998,para.59(»...

دادگا ها به ندرت مشخص میکنند که به نظد آنها کدام یک ا منابع ارائه مرد با تراب رویره دولتری
وکدام یک انعکاس باور حقوقی است( .)Wood,2013,para.71به عالو  ،پدبسامدتدین منبرع مرورد اسرتناد،
آراء دادگا های بینالمللی هستند که آنچه ا قبل رویه ایجراد مرد  ،موجرود برود و ممکرن اسرت عردل
قلمررداد مررود و آنچرره کرره صرردفاً تالمرری برردای القررای آن برره ایررن مررکل اسررت را معررین مرری-
سا ند( .)Schlütter,2010,195اگد بخرواهیم مشرخص نمراییم کردام یرک ا قابرل اتکراتدین مرورد ا ایرن

1 -State practice
2 -Opinion Juris
3 -Hadžihasanovic
4 - Rwamakuba
5- Delalić
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مستندات ا دید دادگا ها کدام یک است ،میتوان به اظهارات رسمی دولتها ،دستورالعملهرای نظرامی و
تصمیمات قضایی امار کدد؛ دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق در این مینره چنرین امرعار
میدارد« :هنگام تالش بدای اثبات رویه دولتی در ضمن احدا وجود قاعرد ای عدفری یرا اصرلی کلری ،پری
بددن به رفتار واقعی سدبا ان در صحنه نبردد ،اگرد نگروییم غیردممکن ،ولری دمروار اسرت ...ا ایرن رو ،در
ار یابی مکلگیدی قواعد عدفی یا اصول کلی باید آگا بامیم که به واسطه ماهیت ذاتری ایرن موضروع ،در
وهله نخست میبایست به عناصدی مانند اظهارات رسمی دولتها ،دستورالعملهرای نظرامی و تصرمیمات
قضایی استناد کدد»(.)ICTY,1995,para.99

نتیجهای مهمی که میتوان ا چنین رویکددی گدفت این است که بدای دادگا هرا ،اظهرارات رسرمی و
مواضع مطدوحه ا رویه اهمیت بیشتدی دارند ،یدا دولتها همیشه مطابق با اظهارات خویش عمل نمری-
کنند .این امد ممکن است انحدال ا مفهوم رویه واحدالشکل و دیدپا به نظرد بدسرد ،ولری عمرل دولرتهرا
اغلب با آنچه دولتها یا افداد به عنوان قانون میمناسند میایدت و گا مباینت دارد .افزون بد ایرن ،پرس ا
 87ژوئیه  8881و تصویب اساسنامه رلم به عنوان سند مؤسس دیوان کیفدی بینالمللی ،دادگا ها آن را بره
عنوان منبعی ا باور حقوقی دولتها مینگدند .بدای نمونه ،دادگرا کیفردی برینالمللری بردای یوگسرالوی
سابق ضمن بدرسی جنایت نسل دایی ابدا دامت که «هد چند آن سند به بعرد ا اعمرال دخیرل در ایرن
قضیه با میگددد ،در ار یابی وضعیت حقوق بینالملل عدفی که این معبه آن را ا دیگد منرابع اسرتخداج
کدد است ،سهم دارد»( .)ICTY,2001,para.541این دادگا در ادامه میافزاید که دولتهای مدکتکننرد
در کنفدانس رلم میتوانستند دیدگا خویش را مطدح کنند و بنابداین« ،ا ایرن چشرمانردا  ،اسرناد ذیردبط
ابزار سودمندی بدای کشف باور حقروقی آن دولرتهرا هسرتند»( .)ICTY,2001,para.541برا وجرود ایرن،
بایسته تأکید است که دیدگا های مطدوحه توسط دولتها در خرالل کنفردانس رلم در وضرعیتی خراص و
راجع به تصویب مقدراتی مدبوط به آیند ارائه گددیدند و نه ضدورتاً به عنوان تأیید موقعیت کنرونی حقروق
بینالملل عدفی.

 -2-2عرف در دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسالوی سابق و رواندا
دادگا های کیفدی نسل دوم ،به صورت سنتی ،رویکدد کالسریک موجرود در قبرال حقروق برینالملرل
عدفی را پیش گدفتهاند .با این حال ،این بدین معنا نیست که دادگاها همیشه با ارائه مثال ا رویه و یرا براور
حقوقی دولتها درصدد تأیید اعتبار قواعد عدفی هسرتند .کرامالً بردعکس ،آنهرا در بدخری مروارد ،بردون
مشخص ساختن وضعیت عینی ،تنها بیان میدارند که رفتاری خاص ا حقوق عدفی نامی میمرود .بردای
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مثال ،در قضیه کوپدِسکیچ 8نشان داد مد که «در پدتو میو اجدای مدط مرارتنز 7ا سروی دولرتهرا و
محاکم ،این مدط آمکارا حاکی ا آن است که اصول حقوق بینالملرل بشددوسرتانه ممکرن اسرت تحرت
فشار تمنیات انسانیت یا تلقینات وجدان عمومی ،حتی مانی که رویه دولتی ناکرافی و غیدمنسرجم اسرت،
ا طدیق فدآیندی عدفی پدیدار موند .عنصد دیگد ،در قالب باور حقوقی که در نتیجه اقتضائات انسرانیت یرا
وجدان عمومی تبلور یافته است ،میتواند مبدل به مؤلفهای تأثیدگذار گددد و ا پدیداری قاعرد یرا اصرلی
کلی ا حقوق بشددوسرتانه ممانعرت بره عمرل آورد»( .)ICTY,2000,para.527دادگرا لزومری بره یرافتن
ماهدی دال بد وجود چنین قاعد ای در رفتاری خاص ا جانب دولتها ندید است.
بنا به استدالل دادگا ها ،میتوان نتیجه گدفت که در هنگام وجرود قواعرد بدابرد در حقروق معاهرداتی و
عدفی ،تبیین تشابهات کفایت میکند .دادگا کیفدی بینالمللی بدای رواندا در قضریه موباسرا 7خاطدنشران
ساخت که مقدرات پدوتکل دوم ،هم به مثابه حقوق معاهداتی و هم در مرکل عردل برینالمللری روانردا را
ملتزم میسا ند( .)ICTR,2000,para.242بنابداین ،دادگا کیفدی بینالمللری بردای روانردا در ایرن پدونرد
خاص و نیز ساید پدوند ها ،ا کنکاش بیشتد در اثبات عناصد دوگانه قواعد عدفی خرودداری ور یرد اسرت.
این رویکدد ،یعنی تدکیب منابع حقوق بینالمللی ،امکان ساد سا ی و کوتا ساختن تحلیلهای حقروقی را
بدای دادگا ها فداهم آورد( .)Kolb,2004,273افزون بد این ،عدم کنشگدی یا نبود مخالفت ،بدای دادگا هرا
نشانهای ا انعکاس باور حقوقی به ممار رفته است .دادگا کیفدی بینالمللری بردای یوگسرالوی سرابق ،در
1 - Kupreskić
2 - Martens Clause

این مدط بدای نخستین بار ا سوی پدوفسور فددریش ون مارتنس روسی و نمایند ترزار نیکروالس دوم در کنفردانسهرای صرلح
الهه ارائه و در مقدمه کنوانسیونهای  8188و  8807الهه درج گددید« :ترا مرانی کره مجموعرهای کامرلترد ا قروانین جنگری
تدوین و تصویب نشود ،طدفین معظم موافقت مینمایند در مورادی که تحت ممول مقدرات مصوب قدار نمریگیردد ،غیدنظامیران
و نظامیان تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق بینالملل منبعث ا رویههای تثبیرت مرد میران ملرل متمردن ،اصرول انسرانیت و
اقتضائات وجدان عمومی باقی خواهند ماند»(کولب و هاید .)807،8784،بیگمران ،مردط مرارتنز در حقروق برینالملرل کنرونی،
نمادی عینی ا رمد و توسعه مفاهیم انسانی و به طور کلی حقوق بشد به ممار میرود و به راسرتی تحرولی نروین در ایرن عدصره
محسوب میمود؛ تحولی که در تییید روند مکلگیدی و مناسایی قواعد حقوق بینالملل بشددوستانه نیز نقش دامرته اسرت .در
بخشی ا این مدط ،به صداحت بد امکان مکلگیدی حقوق بینالملل برد اسراس و اصرول انسرانیت و اقتضرائات وجردان عمرومی
تأکید مد است و این همان نفوذ و تأثیدگذاری بیواسطهای است که اصول و مبرانی حقروق طبیعری در مینره آفردینش قواعرد
بینالمللی ا آن بدخوردار گددید اند(کدخدایی و رنشان.)818،8787،
3 - Mubasa
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پدوند کوپدسکیچ ابدا دامت که «ماد  67پدوتکل اول الحاقی ،نه تنها به ایرن سربب کره قواعرد کلری ا
پیش موجود را مقدر ساخته یا احیا کدد  ،بلکه چون علیالظاهد ا سوی هیچ دولتی و ا جمله دولتهرایی
که پدوتکل را تصویب ننمود اند با مخالفت روبدو نشد است ،در حال حاضد بخشری ا حقروق برینالملرل
عدفی محسوب میمود»( .)Henckaerts,2005,342این دادگا  ،حین بدرسی پیونرد متقابرل میران عردل و
معاهد  ،به دفعات با ابدا اینکه اثبات هد دو عنصد عدل -رویه دولتری و براور حقروقی -بره ویرژ اگرد قربال
معاهد ای چندجانبه وجود دامته که توسط اکثدیت جامعه بینالمللی انعقاد یافته بامد ،بره مردت دمروار
میبامد ،به پارادوکس باکستد 8امار کدد است .سبب این امد آن است که تفکیک رویره دولتری نامری ا
قاعد معاهداتی و تعهدات عدفی تقدیباً نامدنی است .بدای اثبات وجود رویه ،باید به رویه دولتهرایی نظرد
افکند که معاهد ای خراص را بره امضرا ندسراند انرد( .)ICTY,1998,para.302بهتردین خالصره مریتوانرد
اظهارات خود دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق بامد که «دادگا برینالمللری یرک محکمره
بینالمللی موقتی است که با صالحیتی مشخص و محدود تأسیس مد است .این دادگا منحصرد بره فردد
بود و ساختار تجدیدنظدخواهی مختص بره خرویش را دارد ...جامعره برینالمللری تنهرا ا طدیرق تفسرید
منطقی و نیز هدلمند مقدرات موجود حقوق بینالملل عدفی است که میتوانرد گریجکننردگی نابخددانره
رفتارهای انسانی را فدا چن

آورد و درک نماید»( .)ICTY,1998,para.170بنابداین ،یکری ا اهردال مهرم

این دادگا  ،اثبات و پیدوی ا قواعد عدفی بدای تعقیب متهمان است.

 -3حقوق بینالملل عرفی ماهوی در رویه دادگاههای کیفری بینالمللی
« مانی که محد مود یک عمل یا مجموعهای ا اعمال به موجرب حقروق برینالملرل عدفری مجدمانره

هستند ،معبه دادرسی باید خود را قانع کند که این جدم که فردد بره ارتکراب آن مرتهم مرد  ،در حقروق
بینالملل عدفی با وضوح ال م ا لحاظ ماهیت کلی ،سدمت مجدمانه و مدت تقدیبی تعدیف گددید اسرت
تا به اندا کافی قابل پیشبینی و دستدسی بامد»( .)ICTY,2002,paras.201-202تنها با پایبندی بره ایرن
مدایط است که میتوان گفت دادگا ها اصل قانونی بودن جردائم و مجرا اتهرا را اعمرال و ا آن حداسرت
کدد اند .طبق گزارش دبیدکل ملل متحرد« ،آن بخرش ا حقروق برینالملرل بشددوسرتانه معاهرداتی کره
بیگمان به قسمتی ا حقوق بینالملل عدفی مبدل مد  ،حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسرلحانه اسرت
1 - Baxter paradox

این تعبید بدای خاطدنشان ساختن این امد به کار میرود که احتدام به تعهدات نامی ا معاهرداتی کره بره امضرای دولرت رسرید
است ،به معنای عدفی قلمداد کددن آن تعهدات یا قواعد موجد آنها نیست.
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که در ایرن اسرناد تجسرد دارد :کنوانسریونهرای ژنرو  87اوت  8848بردای حمایرت ا قدبانیران جنر ؛
کنوانسیون چهارم  81اکتبد  8807الهه راجع به قوانین و عدلهای جن

مینی و مقدرات منضم بره آن؛

کنوانسیون پیشگیدی و مجا ات جنایت نسل دایی مورخ  8دسامبد  8841و منشور دادگرا نظرامی برین-
المللی  1اوت  .»8846مطابق ماد  8اساسنامه دادگا کیفدی برینالمللری بردای یوگسرالوی سرابق ،ایرن
دادگا مجو «تعقیب امخاص مسئول بدای ارتکاب نقضهای جردی حقروق برینالملرل بشددوسرتانه» را
دارد .اساسنامه مزبور در این مینه ،صداحتاً نقضهای فاحش کنوانسیونهای  8848ژنرو ،نقرض قروانین و
عدلهای جن  ،نسل دایی و مسئولیت بدای جنایات را بد میممارد(بندهای  7الی  6مراد  8اساسرنامه).
در حالی که طبق ماد  77اساسنامه دادگا کیفدی برینالمللری بردای روانردا ،ایرن دادگرا «در خصروص
امخاص محکوم به نقض جدی حقوق بینالملل بشددوستانه» بدای ارتکاب جدائمی همچون نسرل دایری،
جنایات علیه بشدیت و نقض ماد  7مشتدک کنوانسیونهای ژنو و پدوتکل دوم الحاقی ،مبادرت بره صردور
رمی و تحمیل محکومیت و مجا ات مینماید(بندهای  8الی  4ماد  77اساسرنامه) .افرزون برد ایرن ،مراد
( 5)8اساسنامه مقدر میدارد« :مخصی که جدم را بدنامهریزی کردد  ،دیگردان را بره ارتکراب آن تحدیرک
نمود  ،دستور ارتکاب جدم ذیدبط را داد  ،مدتکب آن مد یا به هد طدیقی در بدنامهریزی ،آمراد سرا ی یرا
اجدای جدم معاونت دامته» ،در چهارچوب صالحیت دادگا «مخصا بدای جدم مسرئول خواهرد برود» .برا
این حال ،این صدفا مبنایی بود که دادگا ها استدالل خود را حین تالش بدای انطبراق اقردامات واقعری برد
جدائم خاص بد آن استوار ساختند .افزون بد این ،همه اصرطالحات فروق تعدیرف نشرد انرد و ایرن مجرال
گستدد ای بود که دادگا های کیفدی بینالمللی میتوانستند به مفالسا ی مفهوم آنها بپددا ند.
به دنبال آن ،دادگا ها محکومیتهایی را بدای این موارد صادر کددند )8 :نقضهای فاحش کنوانسریون-
های ژنو ،نقض قوانین و عدلهای جن  ،ارتکاب نسل دایی و مسئولیت بدای جنایات علیه بشردیت مرانی
کررره در مخاصرررمه مسرررلحانه ارتکررراب یافتررره بامرررد()ICTY,1997,para.4؛  )7تجررراو بررره عنرررف و
مکنجه()ICTR,1998,paras.154-157؛  )7چپاول()ICTY,1998,para.283؛  )4اذیت و آ ار و به بددگری
گدفتن()ICTY,1997,para.701; ICTY,2002,paras.116-124؛  )6به بیگاری گردفتن بردای حفرد کانرال،
گدوگانگیدی و سپد انسانی ،حمله به مهدها ،مهدکها ،روستاها ،نابودی و غارت عامدانره ،نرابودی و ایرداد
خسارت به نهادهای مذهبی و آمو می()ICTY,2004,paras.204-205؛  )5بیان تنفدآمیز متضمن تبعریض
قومی ،حمایت ا تبعیض و تحدیک به خشونت( .)ICTR,2002,paras.1075-1076دادگا ها افداد ناقض ایرن
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قواعد را مخصاً به عنوان فدمانرد یرا بره خراطد مشرارکت در یرک فعالیرت مجدمانره مشرتدک 8مجرا ات
کددند( .)ICTY,2003,para.11دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق همچنین تصدیق نمود کره
وجود امکان ارتکاب جنایت علیه بشدیت به دالیل صردفاً مخصری ،قاعرد ای ا حقروق برینالملرل عدفری
است( .)ICTY,1999,para.271دادگا ها همچنین مسئله اعمال حقوق بینالملل بشددوستانه بد مخاصرمات
مسلحانه غیدبینالمللی را مورد واکاوی قدار دادند .دادگا کیفردی برینالمللری بردای روانردا تصردیح کردد:
«امدو رومن است که قواعد ماد  7مشتدک واجد وضعیت حقوق عدفی است ،یدا بسیاری ا دولرتهرا،
ا رهگذر قوانین کیفدی داخلی خویش ،اعمالی که در صورت ارتکراب در خرالل یرک مخاصرمه مسرلحانه
داخلی نقض ماد  7مشتدک قلمداد میموند را جدمانگاری نمود اند»( .)ICTR,1998,para.608افرزون برد
این ،در قضیه تادیچ ،دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سرابق مردایطی را مقردر دامرت کره بایرد
جهت تحقق بایستههای ماد  7اساسنامه به منظور ممول رژیم حمایتی ایجراد مرد بره موجرب مراد 7
مشتدک قابل اعمال بد مخاصمات مسلحانه فاقد ماهیت بینالمللی ،بدآورد گددند .این مردایط عبارتنرد ا :
نقض باید موجب مکلگیدی تخطی ا قاعد ای ا حقوق بینالملل بشددوستانه گرددد؛ قاعرد مزبرور بایرد
واجد ماهیتی عدفی بامد یا اگد به حقروق معاهرداتی تعلرق دارد ،مردایط ال م محقرق گرددد؛ نقرض بایرد
«جدی» بامد ،یعنی میبایست موجب مکلگیدی نقض قاعد ای گرددد کره ا ار شهرای واجرد اهمیرت
حمایت به عمل میآورد و نقض مدبوطه باید تبعات مردیدی بردای قدبرانی در پری دامرته بامرد؛ و نقرض
قاعد باید به موجب حقوق بینالملل عدفی متضرمن مسرئولیت کیفردی بردای مرخص نراقض آن قاعرد
بامد( .)ICTY,1995,para.87; ICTY,2008,para.296بایستههای چهارگانه فوقالذکد ا سوی دیگد مرعب
دادگررا کیفرردی بررینالمللرری برردای یوگسررالوی نیررز مطرردح گددیررد

انررد(Henckaerts and Doswald-

 )Beck,2005,3877-3883و ا این رو ،در این مینه ،تا اندا ای با وحدت رویه روبدوییم.
دادگا های کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق و رواندا ،با ابتنای برد وقرایع گونراگون پدونرد هرا و
بیشتد با استناد به وضعیت عدفی قواعد ،به تبیین بسیاری ا نهادهای حقوق بینالملل کیفدی پدداختهانرد.
در خصوص مفهوم معاونت در جدم چنرین برود( .)ICTY,2014,para.1621در قضریه فورونرد یجا ،مرعبه
دادگا تحلیل گستدد ای را ا رویه قضایی ملی و نیز رمی پیشین خود به عمل آورد و به این نتیجه رسرید
که عنصد عینی معاونت در ارتکاب جدم ،مساعدت به جدم ا طدیق ایفای سهمی اساسری اسرت (همچرون
مساعدت عملی ،تشویق یا پشتیبانی اخالقی و معنوی) که تأثید چشمگیدی بد آماد سرا ی آن دارد ،حتری
1 - Joint criminal enterprise
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اگد مساعدت به خودی خود یک عمل مجدمانه به ممار ندود( .)ICTY,1998,para.269بره عرالو « ،جهرت
معین» ،به موجب حقوق بینالملل عدفی ،رکن مسئولیت نامی ا معاونت در ارتکاب جدم محسوب نمری-
مود(.)ICTY,2015,para.758

دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق همچنین دریافت کره در رابطره برا جردائم ارتکرابی بره
عنوان فعالیت مجدمانه مشتدک نیز صالحیت دارد .طبق نظد معبه این دادگا  ،مسرئولیت بره خراطد ایرن
نوع فعالیت مجدمانه دست کرم ا سرال  8887بره ایرن سرو در حقروق برینالملرل عدفری وجرود دامرته
است( .)ICTY,2006, paras.100-103معبه تجدیدنظد دادگا در قضیه دردویچ 8تصدیق کدد که بد اسراس
رویه قضایی دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق ،فعالیرت مجدمانره مشرتدک برد کلیره جردائم
تحت صالحیت دادگا اعمال میگددد( .)ICTY,2014,para.81مطابق با نظدیه فعالیت مجدمانره مشرتدک،
در صورت وجود طدح یا بدنامه مشتدکی که ارتکاب جدایم مقدر در قانون را در خرود گنجانرد بامرد ،اگرد
فددی با عد ای دیگرد در اجردای ایرن طردح مشرتدک همکراری کنرد ،او مسرئول کلیره جردائم ارتکرابی
است(خالقی و مید ایی مقدم .)8787،81،ا بدخی جهات ،اساسنامههای دادگا هرای کیفردی برینالمللری،
مثالً ا طدیق دفاع پیدوی ا دستور مافوق ،ا قاعد عدفی برینالمللری فداترد مریرود .طبرق رویره قضرایی
دادگا های نورنبدو ،محاکم باید مفهوم معافیت خودکار ا مسئولیت کیفدی بد پایره دسرتور مرافوق را رد
نمایند .با وجود این ،هیچ گا به طور کامل احدا نشد که آیا ممکن است در پرار ای مردایط(مانند امرتبا
قانونی ،اکدا ) بتوان این دفاع را اعمال کدد یا خید( .)Sato,2012,783در حرالی کره اساسرنامههرای هرد دو
دادگا  ،دفاع دستور مافوق را رد میکنند ،این دفاع در قضیهی اردنویچ 7کره در آن مرعبه دادگرا کیفردی
بینالمللی بدای یوگسالوی سابق دریافت «اکدا دفاع کاملی را بدای سدبا متهم بره ارتکراب جنایرت علیره
بشدیت و یا جنایت جنگی مشتمل بد کشتار انسانهای بیگنا

 ،فرداهم نمریآورد»(،)ICTY,1997,para.19

به صداحت مطدح گددید.
میداث دیگد دادگا کیفدی بینالمللری بردای یوگسرالوی سرابق ،ایجراد تمرایز میران اخرداج 7و انتقرال
اجباری 4در حقوق بینالملل عدفی است .مورد نخست حکایت ا انتقال به ورای مد های دولتی دارد ،حرال
آنکه مورد دوم به معنای جابجرایی در چهرارچوب مد

هرای یرک کشرور اسرت( ;ICTY,2006:para.300
1- Dordević
2 - Erdenović
3 - Deportation
4- Forcible transfer
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 .)ICTY,2001,para.521این تفکیک ،با مخالفت دیگد معب رسریدگی و نیرز دکتردین روبردو مرد ،ولری
سدانجام توسط معبه تجدیدنظد تأیید گددید .با این حال ،در یک پدوند معین ،بدای پی بددن به اینکه آیرا
یک مد واقعی بدای تصور اخداج کفایت میکند یا خید ،میبایست در پدترو حقروق برینالملرل عدفری ،بره
صورت مورد به مورد به بدرسی وضعیت پدداخت( .)ICTY,2002,para.300در قضیه استاتیچ 8وی ا سروی
معبه رسیدگی به خاطد جدائم مدتبط با اخداج محکوم مد بود ،ولی معبه تجدیدنظد حکرم کردد کره بره
موجب حقوق بینالملل عدفی ،جابجایی در چهارچوب سدحدات دائماً در حال تییید بردای مبنرایی جهرت
محکومیت به سبب اخداج کفایت ندارد(.)ICTY,2002,para.303

راجع به تعدیف مکنجه در حقوق بینالملل عدفی نیز ابهامات فداوانی راجع به وضعیت حقروقی کنرونی
وجود دامت .دادگا کیفدی بینالمللی بدای یوگسالوی سابق ،در قضریه داللریچ ،بره منظرور بیران اینکره
تعدیف مقدر در کنوانسیون منع مکنجه ( )8814نمایانگد حقوق عدفی اسرت ،بره سره تعدیرف متفراوت ا
مکنجه در معاهدات مختلف استناد و امار کدد .این کار بدون ارائه دالیل مشخصی در مرورد اینکره چردا
دادگا این قاعد خاص را مبیه حقوق عدفی میداند و مابقی قواعد را صدفاً معاهرداتی بره مرمار مریآورد،
انجام پرذیدفت( .)ICTY,1998,paras.452-459بعرداً ،دادگرا در قضریه فورونرد یجا نیرز تأییرد نمرود کره
ممنوعیت مکنجه هم در مان صلح و هم در مان مخاصمات مسلحانه الزامآور است و ایرن قاعرد افرزون
بد دولتها افداد را هم مخاطب قدار میدهد و ملتزم میسا

د(.)ICTY,1998,para.140

هد چند فعالیت رسمی دادگا های کیفدی بینالمللی یوگسالوی سابق و روانردا در سرال  7086بره پایران
رسید ،ولی بیگمان گنجینه ار ممندی که این دو نهاد بدجسته ا خود به جرای گذامرتهانرد ،سرالهرای
سال دستمایه دیگرد دادگرا هرا و نهادهرای برینالمللری قردار خواهرد گدفرت و ا سروی اندیشرمندان و
پژوهشگدان حو های صلح و عدالت ،حقوق و روابرط برینالملرل ،تراریخ و  ...بکرار خواهرد رفرت .میداثری
ار ممند که اگد چه فجایع دهشتناک رخ نمود در یوگسالوی سابق و رواندا را جبدان نکدد و تلخی آنهرا
را ا یادها نبدد ،ولی میتوان ا آن به سان دستاوردی بزرو در تاریخ عدالتخواهی و صلحجویی بشرد یراد
نمود.

1 - Statić
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نتیجهگیری
تحلیل باال نشان داد که اعمرال حقروق برینالملرل عدفری در دادگرا هرای کیفردی برینالمللری بردای
یوگسالوی سابق و رواندا پیدو و در راستای رعایت اصل قانونی بودن جدائم و مجا اتها بود است .بره نظرد
میرسد مبنا و هدل درج لزوم بهد مندی دادگا های کیفدی بینالمللی مزبور ا حقوق بینالملرل عدفری را
میتوان پدهیز ا نقض این اصل بنیادین در حقوق کیفدی در کل و حقوق بینالملل کیفدی به طور خراص
دانست .چنان که گفته مد ،این دو دادگا به ویژ در سالهای آغا ین تأسیس خود ،بره قواعرد عدفری بره
مثابه منبع آراء خود استناد جستهاند .فداتد ا آن ،دادگا های کیفدی بینالمللی بردای یوگسرالوی سرابق و
رواندا ،نه تنها به توصیف و تبیین حدود و ثیور قواعد عدفی پدداختهاند ،بلکه حتی مانی کره در پدونرد ای
خاص این قواعد را اعمال نکدد اند ،رویه قضایی آنها عملکدد آتی دولتها را تحت تأثید قدار داد اسرت .ا
این رو ،میتوان ادعا کدد که دادگا های کیفدی بینالمللی یوگسالوی سابق و روانردا قواعرد بسریاری را بره
سطح حقوق بینالملل عدفی رساند اند .به طور خاص ،رویه قضایی این دو دادگا نقش بسریار بدجسرتهای
در تحول و توسعه حقوق بینالملل عدفی ناظد بد مخاصمات مسرلحانه غیردبینالمللری دامرته و ترا انردا
یادی کاستیها و نابدابدیهای معاهداتی این حرو نسربت بره حقروق برینالملرل حراکم برد مخاصرمات
مسلحانه غیدبینالمللی را کاهش داد است .اگد چه در عالم حقوق دادگا هرا موجرد قرانون نیسرتند ،ولری
هیچکس نمیتواند نقش آنها در احدا قواعد خاص به ویژ قواعد واجد ماهیت عدفی را انکرار نمایرد .ایرن
امد در خصوص رویه قضایی دو دادگا کیفدی بینالمللی موصول نیز صدق میکند که سهم آن در اعمرال
و تبیین حقوق بینالملل عدفی قابل انکار نیست .دادگا های کیفدی بینالمللری بردای یوگسرالوی سرابق و
رواندا ،به دفعات ،به مقدرات حقوق بینالملل بشددوستانه استناد جسته و بد این امد که محتوای آن قواعرد
بخشی ا حقوق بینالملل عدفی است تأکید ور ید اند .ناگفته پیداست حقوق بینالملل عدفری و بره ویرژ
حقوق بشددوستانه عدفی و رویه قضایی گدانبهای دو دادگا کیفدی بینالمللی یوگسالوی سرابق و روانردا،
هد یک مدهون دیگدی است؛ حقوق بینالملل عدفی ،مانی که در حقروق برینالملرل معاهرداتی محملری
بدای اجدای وظیفه دادگا های مدبوطه نبود  ،دستاویز و نراجی آنران مرد ترا بره رسرالت خرویش یعنری
مجا ات جنایتکاران عمل کنند و در مقابل این دو دادگا نیز در توسعه و تحول حقوق بینالملل عدفری بره
حد توان و به فداخور صالحیتها و اختیرارات خرویش کومرید انرد .بریگمران ایرن میرداث ار مرمند در
سالهای پیش رو کماکان مورد تجزیه و تحلیل اندیشمندان قدار خواهد گدفت و دستمایره پرژوهشهرای
بیممار خواهد بود .افزون بد این ،دادگا های دوگانه ،ا رهگذر رویره قضرایی خرود ،حقرایق بسریاری را در
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مورد عفدیته جن  ،ریشههای آن و پیامدهای دهشتناکش آمکار ساختند که در تراریخ عردالتخرواهی و
صلحجویی انسان ثبت خواهد مد .آورد های این دو نهاد ،بار دیگرد نشران داد کره سدچشرمه هرد جنگری
تدجیح خود بد دیگدی و ناباوری به کدامت و حدمت بدابد انسانها فارغ ا هد خصیصه عَدَضری اسرت .بامرد
که آن حقایق و این آورد ها ،بدای انسان ،این موجود گا فداموشکار و عصیانگد ،آینه عبدتی بامرد ابردی؛
ماید که ین پس جز طدیق صلح نپوید و دیگد ا جن

نگوید.
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مناب
 -بی

اد  ،ابداهیم ،8776 ،سا مان ملرل متحرد و محراکم کیفردی برینالمللری ،فصالنامه تحقیقاات

حقوقی ،ممار .81
 حدادی ،مهدی ،8780 ،تحول در اجرای مسئولیت بینالمللی دولتها ،چاپ اول ،تهدان ،انتشراراتدادگستد.
 خالقی ،ابوالفتح ،8784 ،حقوق بینالملل کیفری عمومی ،چاپ اول ،تهدان ،انتشارات مجد. خالقی ،ابوالفتح و مید ایی مقدم ،مدتضی ،8787 ،مسئولیت کیفدی بینالمللری در پدترو نظدیره فعالیرتمجدمانه مشتدک ،فصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری ،سال چهارم ،ممار .8
 ذوالعین ،پدویز ،8711 ،مبانی حقوق بینالملل عمومی ،چاپ مشم ،تهردان ،مدکرز چراپ و انتشراراتو ارت امور خارجه.
 رضایینژاد ،ایدج ،8787 ،صالحیت دیوان کیفری بینالمللی ،چاپ اول ،تهدان ،انتشارات مجد. رنشان ،مهدام ،8788 ،مکلگیدی قاعرد عدفری در حقروق برینالملرل؛ ار یرابی امکران نقرشآفدینریبا یگدان غیددولتی ،مجله حقوقی بینالمللی ،سال بیستونهم ،ممار .47
 مانی ،سیدقاسم و میدان خداسانی ،رضا ،8785 ،تمایز برین نابودسرا ی بره عنروان مصرداقی ا جنایرتعلیه بشدیت با نسلکشی در پدتو اسناد دیوان کیفدی بینالمللری ،فصلنامه تحقیقات حقوقی ،دور ،70
ممار .10
 عزیزی ،ستار ،8784 ،حمایت از اقلیتها در حقوق بینالملل ،چاپ دوم ،تهردان ،انتشرارات مؤسسرهمطالعات و پژوهش های حقوقی مهد دانش.
 فضائلی ،مصطفی ،8787 ،دادرسی عادالنه در محاکمات کیفری بین المللای ،چراپ سروم ،تهردان،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی مهد دانش.
 -فلسفی ،هدایتاهلل ،8787 ،حقوق بینالملل معاهدات ،چاپ چهارم ،تهدان ،انتشارات فدهن

نشرد نرو

(با همکاری نشد آسیم).
 قاری سیدفاطمی ،سیدمحمد ،8711 ،حقوق بشار در جهاان معاصار؛ دفتار دوم :جساتارهاییتحلیلی از حقها و آزادیها ،چاپ اول ،تهدان ،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقروقی مرهد
دانش.
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