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دفاع مقابله به مثل از منظر رویة محاکم کیفری بینالمللي
نادیا باقری* مجتبی جانیپور** مهین سبحانی***
)قاریخ دریانت 61/1/81 :قاریخ پذیرش(69/7/29 :

چکيده؛
م ابله به مثل برگردان اصطالح القین «قو نیز هم» است .این اصطالح ب ین مع است که «شما نبای مرا مجارات
ک ی ق چراکه شما نیز مرقکب همان جرح ش های » .این دناع نخسنین بار در خالل مـاکمات نورنبرگ در پران ة
دریاساالر داقینز به صورت ضم ی مورد پذیرش قرار گرنت .مب اب اصلی این اسن الل دکنرین دسنان پا

است

که به موجب آن «اگر یو ررف م ارعه مرقکب جرایم معی ی شودق دسنانش براب قع یب یا مجارات اقباع ررف
م ابل به دلیل ارقکاب جرایم مشابه پا

نیست» .اخیراً مـاکم کیفرب ج ی قر در پران ة ص اح حسین ا اسلوبودان

میلوسویچ هم با ایراد چ ین دناعی ار سوب منهمان مواجه ش ن  .در ااقعق اگرچه برخی به صراحت ار بیاعنبارب
چ ین دناعی در برابر ارقکاب جرایم بینالمللی سخن ران هان ق به دلیل ابهاحهاب موجود ا ع ح قوجّه کانی
ح وق انانق این دناع هم ان قوسط منهمان به جرایم بینالمللی ایراد میگردد ا مشخص نیست که ح وق کیفرب
بینالمللی قا چه ح براب چ ین دناعی اعنبار قایل است .این م اله با بررسی رایة قضایی دادگاه نورنبرگ ا سایر
دادگاههاب کیفرب بینالمللی به این ننیجه میرس که دناع م ابله به مثل در ج ایات علیه بشریت ا نسلکشی
نمی قوان دناع م بولی باش ق امّا در برخی ج ایات ج گی ا جرح قجاار ارضی این دناع قـت شرایطی قابل پذیرش
است.

واژگان کليدی :مقابله به مثل ،تالفی ،دکترين دستان پاک ،حقوق کيفری بينالمللی ،روية قضايی
بينالملل
* دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی پردیس دانشگاه عالمه رباربائی
** دانشیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه گیالن (نویس هب مسئول):
janipour@guilan.ac.ir
*** اسنادیار ح وق بینالملل دانشگاه گیالن
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مقدّمه
قـوّالت جهان معاصر که ار یو سو به قـکیم ا قوسعة اررشهاب مشنر

میان قمامی جوامع

بشرب انجامی هق دیوار مررهاب ملّی را هرچه کوقاهقر ا نره گها را به هم نزدیوقر ساخنه است.
ار دیگر سوق این امر نیارها ا آرمانها ا نگرانیهاب مشنرکی را براب آحاد بشر پ ی آارده ا
موجب قوسعة رارانزان ح وق بینالملل ش ه است .در عین حالق قاریخ بشر هیچگاه قا به این
ان اره که در قرن بیسنم ا معاألس

در آغار هزارة ج ی شاه آن بودهایمق ن ض ه جارها ا

بیاعن ایی آشکار به ب یهیقرین اررشهاب انسانی در ابعادب این چ ین اسیع را به خود ن ی ه
است (کینی شیایزربق  .)8 :8212چ ین ج ایات ش یعی در صـ ة بینالمللی ار دیربار مشاه ه
میش ه ا ااک شهاب منفااقی را برمیانگیخنه است .انن احگیرب همواره یکی ار ربیعیقرین
ااک شها در قبال ج ایات ارقکابی بوده است که مسلماً با قوجّه به ع ح رعایت ق اسب بین ک ش
ا ااک ش ا ع ح امکان انن احگیرب براب انراد ضعی
مـسوب نمیش ه است .به ق ریج ا با در

در م ابل ق رقم انق راهحل م اسبی

این نکنه که انزان بر بزهدی ة مسن یم جرحق جامعه

نیز ار ارقکاب آن مورد قه ی قرار میگیردق دخالت دالتها در امر اجراب ع الت کیفرب آغار
ش ا بزهکاران در م ابل نهادهاب قضایی یا شبه قضایی داخلی به مـاکمه کشی ه ا با قـمل
مجارات پاسخگوب اعمال خود ش ن ( .کینی شیایزربق  .)3 :8212ب ین قرقیب ا براب قضمین
صلح ا ام یّت جهانیق پاسخگو کردن مرقکبان ج ایات بینالمللی در م ابل مـاکم یا نهادهاب
قضایی یا شبه قضایی ضرارب به نظر میرسی  .این امر باعث اجراب ع الت میشود ا حس
انن احگیرب را در بزهدی گان خاموش میک

ا حنّی آنان را براب ار سرگیرب یو رن گی

مسالمتآمیز در ک ار ج اینکاران سابق آماده میسارد .ب ابراینق با رسی گی به ج ایات ارقکابی
در دادگاههاب کیفربق نسل آی ه ار ارقکاب این ج ایات آگاه میشود ا ار به نراموشی سپرده
ش ن این اقایع ا بزهدی گان آنها جلوگیرب میشود .هم ینق ه ف عبرتآمورب کیفر براب
مجرمان بال وه قأمین میشود (.)Cassese, 2003: 5-6
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نگاهی به دناعیات منهمان در ح وق کیفرب بینالمللی نشان ار ن ش حاشیهاب دناعیات در
ابن اب کار دادگاههاب کیفرب بینالمللی دارد .دناعیات (یا در اصطالح اساس امة دیوان کیفرب
بینالمللی «دالیل برائت ار مسئولیت کیفرب») یو ج بة نراموشش ه ار ح وق کیفرب بینالمللی
است .رایة قضایی دادگاههاب کیفرب بینالمللی در این حوره بسیار پراک ه هسن  .این امر ب ا به
دالیل منع دب است که یکی ار آنها ع ح قوجّه دکنرین به اغلب دناعیات مرسوح در نظاحهاب
ح وقی داخلی ا قابلیّت اعمال آنها در ح وق کیفرب بینالمللی است .چ ین گرایشی در راسناب
ع ح هم ردب با منهمان در دادرسیهاب کیفرب بینالمللی است ( .)Cryer, 2010: 402در بین
اس اد مربوطق اساس امة دیوان کیفرب بینالمللی نخسنین معاه هاب است که به شکل
سارمانیاننهاب به دناعیات منهمان در ح وق کیفرب بین المللی پرداخنه است ا ار دناعیاقی مان
ج ونق مسنی ا دناع مشراع سخن ران ه است .با اجود اینق س اخیر نیز به رور جامع ا مانع به
قمامی دناعیات در دسنرس منهمان اشاره نکرده است ()Cryer, 2010: 404ق چ انکه مادة )2( 28
اساس امة دیوان نیز ب ان اذعان داشنه است ا به حصرب نبودن دناعیات مصرح در اساس امه دیوان
اشاره نموده است .مادة  )2( 28اساس امه به دیوان اجاره اسن اد به دناعیات غیرمصرح در اساس امة
دیوان بر اساس سایر م ابع ح وق بینالملل یع ی معاه اتق عرف ا اصول کلی ح وق را داده
است .ار جمله دناعیات غیرمصرح در اساس امة دیوانق دناع م ابله به مثل است که ار اضعیت
مبهمی در ح وق کیفرب بینالمللی برخوردار است.
دناع م ابله به مثل در اکثر موارد به دنبال دناع قالنی مطرح میگردد .برخالف قالنیق ردّب
ار م رّرات ناظر به م ابله به مثل در ح وق بینالملل معاه اقی به چشم نمیخورد ا همین امر کار
را براب قـ یق در این رمی ه با مشکل مواجه کرده است .مشکل دیگر این است که این دناع
هم ون دناع قالنی خا

ح وق بینالملل است ا در نظاحهاب ح وق داخلی ا رب ار این دناع

با شرایطی که آارده خواه ش ق به چشم نمیخورد (سی راده انیق  .)889 :8214به همین دلیل
برخالف سایر دناعیات که به علّت مطرح بودن در ح وق داخلی در خالل سالها ا مباحث
صورت گرننه غ ی ش هان ق مباحث مربوط به م ابله به مثل ق ها ریشه در چ ین رایة قضایی
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بینالمللی دارد ا آمورة علماب ح وق نیز در این خصو

بسیار ضعی

استق چ انکه برخی ار

م ابع معنبر ح وق کیفرب بینالمللی ق ها به برشمردن این دناع بس ه کردهان .
ار گذشنه بسیارب ار ررنین درگیر در مخاصمات مسلـانه پاسخ کوچوقرین بیرحمی
ررف م ابل را با بیرحمی میدادن  .در س ة اخیر نیز به خصو

در ج گهاب جهانی ااّل ا

داّحق جهان شاه ارقکاب ج ایات منع دب بود که بسیارب ار آنها در پاسخ به ج ایات ارقکابی
دشمن ا به نوعی در م ابله به مثل با دشمن صورت میگرنت ( .)Berlin, 1992: 460-461به
ع وان نمونه میقوان به انجاح م ابله به مثل در ج گ ایران ا عراق اشاره کرد .پس ار حملة عراق
به شهرهاب مسکونی ایرانق ایران نیز در اق امی مشابهق بغ اد را ه ف بمبارن هوایی قرار داد .همین
مسئله در ج گ نفتکشها نیز قکرار ش (گاقرب ا رانزینیق .)314 :8274
ساب ة اسن اد به دناع م ابله به مثل در مـاکم کیفربق به دادگاه نظامی نورنبرگ در پران ة
مشهور دریاساالر دانینز 8برمیگردد .بع ار آن این دناع در دادرسیهاب بع ب در دادگاههاب
کیفرب بینالمللی مورد اسن اد ااقع ش که هیچ یو مون یتآمیز نبودهان  .با اجود اینق اخیراً در
برخی دادگاههاب رسی گیک ه به ج ایات ج گی به ع وان یو دناع ار سوب منهمان مطرح
گردی ه است .این م اله برآن است که با نگاهی به ماهیّت م ابله به مثل ا مفاهیم مشابه آن به این
پرسش پاسخ ده که آیا میقوان م ابله به مثل را به ع وان یو دناع در ح وق کیفرب بینالمللی
پذیرنت؟
ق قیق موضع ح وق کیفرب بین المللی در رابطه با این دناع ار این جهت اهمیّت دارد که در
حال حاضر دیوان کیفرب بینالمللی برخالف دادگاههاب کیفرب پیشین به منهمان این حق را داده
که بنوان به دناعیاقی خارج ار دناعیات م رج در اساس امة دیوان هم اسن اد نمای  .با قوجّه به
ع ح اجود دادگاههاب کیفرب بین المللی با صالحیت اجبارب ا امکان گزی شی عمل کردن
دادگاه هاب کیفرب همواره امکان اسن اد به این دناع ار سوب منهمان به جرایم بینالمللی اجود
دارد .این م اله ضمن ارائة قعری

ار دناع م ابله به مثل ا ارقباط آن با مفاهیم مشابهق به قبیین انواع
1. Admiral Karl Doenitz.
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دناع م ابله به مثل پرداخنه ا سپس رایکرد دادگاههاب کیفرب بینالمللی را در قبال این دناع
قشریح میک .

 .1ماهيّت دفاع مقابله به مثل و ارتباط آن با تالفی
 .1-1ماهيّت مقابله به مثل
دناع م ابله به مثل معادل عبارت القین « »you tooبه مع اب «قو نیز هم» است .بهرورکلیق
اسن الل «قو نیز هم» دناعی است که ممکن است منهم در یو قع یب بینالمللی یا به عبارت
دقیققر در یو قع یب با مفهوح بینالمللی در یو دادگاه ملّی یا بینالمللیق علیه دادسنان مطرح
نمای  .این دناع که خطاب به دادسنان است چ ین به میان میآی که «ررف شما نیز مرقکب همان
جرح ش ه است؛ چرا شما ن ط در حال قع یب ا مـاکمة من هسنی ؟ یا شما هم مرقکب همان
جرح ش های چرا ن ط من را مجارات میک ی ؟».
ب ابراینق در این دناع یو ررف در دناع ار عملکرد نادرست خود بهم ظور رهایی ار مسئولیت
کیفرب به عملکرد نادرست ا مشابه ررف م ابلش اسن اد میک  .میقوان گفت که دناع م ابله
به مثل ریشه در آمورة کلیقر معاملة من ابل 8دارد .در هیچ یو ار معاه اتق قوانین ا
موان تنامهها مع اب دقیق معاملة من ابل نیام ه است .بر اساس نره گ ح وقی بلوق معاملة من ابل
به مع اب ع النیّت موجود بین ررنین یو رابطه است بهنـوبکه هرک اح بهررف دیگر امنیاراقی
میده ق به شرری که ار امنیارات مشابه ررف م ابل بهره گیرد ( .)Bryan, 1991: 87بهرورکلی
معاملة من ابل به مع اب انجاح عمل مشابه ررف م ابل است .در ااقعق اگرچه معاملة من ابل در
هیچ یو ار اس اد الرحاالجراب ح وق بینالملل قعری

نش ه استق میقوان آ ار آن را در

جابجاب راابط ح وقی کشورها شاه بود .بر اساس مادة  99ک وانسیون این در ح وق معاه ات
بین دالتهاق اگر یکی ار ررنین معاه ه مالحظه ک که ررف م ابلق معاه ة نیمابین را به شکل
اساسی ن ض کرده استق ررف اخیر میقوان آن معاه ه را نسخ نمای ا ار این بابت هیچ
1. Reciprocity.
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مسئولینی منوجّه دالت اخیر نیستق ریرا این ار آ ار ق ابل در معاه ات است ا حقّ قانونی اب
مـسوب میگردد .مادة  31ک لیبر م رّر میک که « اق اح من ابل هیچگاه همعرض انن اح صرف
نخواه بودق بلکه سزایی است که کارکرد پشنیبانی داشنهق با رعایت احنیاط کامل انجاح میشود
ا گریزب ار آن اجود ن ارد» ( .)Darcy, 2011: 187ب ابراینق قوسّل به اق اح من ابل قـت شرایطی
در راابط بین دالتها مجار خواه بود.

 .2-1ارتباط مقابله به مثل با تالفی
در این گاح به رور مخنصر به بررسی مفهوح مشابه م ابله به مثل یع ی قالنی 8ا قشریح اجه قمایز
آن ار م ابله به مثل خواهیم پرداخت .قالنی در ح وق مخاصمات مسلـانه عبارت است ار« :ن ض
عم ب قواع ح وق ج گ قوسط یکی ار ررنین درگیر با ه ف اادار ساخنن ررف م ابل به
قوق

ن ض آن قاع ه یا قاع ة دیگرب ار ح وق ج گ» .برخی بر این اعن اد هسن که چ ان ه

یکی ار ررنین مخاصمه در ن ض ح وق بشرداسنانه بینالمللی ن ش داشنه باش ق میقوان علیه آن
دست به قالنی رد .)Kalshoven, 1971: 190( .مادة  14دسنورالعمل آکسفورد که مؤسسة ح وق
بینالملل آن را ق ظیم نموده چ ین م رّر میک که «اگر ررف آسیبدی هق ن ض م رّرات را چ ان
ج ّب بیاب که آگاه کردن دشمن ار لزاح رعایت م رّرات را ضرارب ببی ق هیچ راهی جزء قالنی
پیشرابِ اب اجود نخواه داشت» ( .)Oxford Manual, 1880: 188در ااقع قالنی ب ین مع ا
همان اق امات من ابل در راابط ح وقی بین دالتهاست که در مادة  33ررح مسئولیت بینالمللی
دالتها قوسط کمیسیون ح وق بینالملل به ع وان معاذیر رانع اص

منخلّفانة رننار پیشبی ی

ش ه است .ار نظر ااژگانی به رور س ّنی اصطالح اق امات قالنیجویانه براب دربرگرننن
رننارهایی ار جمله اق امات قهرب به کار رننه که به ع وان خودیارب ا در ااک ش به یو ن ض
انجاح میگرننهان که در غیر این صورت غیرقانونی قل ی میش ن  .ه ف اق امات اخیر بای
جهت قرغیب ررف م ابل به رعایت ح وقی باش که قبالً ن ض کرده بود .اخیراً اصطالح اق امات
1. Reprisal.
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قالنیجویانه مـ اد به اق اماقی ش هان که به ه گاح مخاصمات مسلـانة بینالمللی انجاح
می شون  .پس م ظور همان اق امات من ابل ح وقی هسن ق امّا چون در ه گاح مخاصمه مورد
اسنفاده ااقع میشون ق اق امات قالنیجویانة خصمانه هسن (ابراهیم گلق  .)311 :8216با اجود
پذیرش صریح اق امات من ابل به ع وان عوامل رانع اص

منخلّفانة رننارق اسن اد به آنها قابع

شرایط ا مـ ادیت هایی است .ب ابراینق شباهت دناع قالنی ا م ابله به مثل آن است که هر دا
پاسخ به ن ض پیشین م رّرات ح وق بینالملل در خالل مخاصمات مسلـانه هسن  .در هر دا
آموره پاسخ ار سوب ررف ص مهدی ه انجاح میگیرد ا نهادهاب بینالمللی نظیر سارمان ملل ن شی
در آن ن ارن  .لیکن مهمقرین قفاات این دا آموره آن است که ه ف ار انجاح قالنی الزاح ررف
م ابل بر اجراب ح وق ج گ است .در ااقعق عملی براب کمو به خود ار سوب ررف آسیبدی ه
در پاسخ به خسارت ناموجه نسبت به عمل خالف ح وق بینالملل ارقکابیاننه قوسط ررف
دیگر بوده ا ا رب قعلی ی در رعایت کردن قواع ح وق ج گ دارد .درحالیکه م ابله به مثل با
ه ف قرغیب دشمن به کوقاه آم ن ار رننار غیرقانونیاش نیستق بلکه براب پاسخ به رننار دالت
م ابل ار رریق رننار مشابه بوده ا در ااقع نوعی عمل سزاده ه است .به عبارت دیگرق ه ف ار
م ابله به مثل انن اح گرننن ار ررف م ابل است (.)Berlin, 2002: 11

 .2مقابله به مثل در حقوق کيفری بينالمللی
بهرورکلی در ح وق بینالملل معاه اقی اشارهاب به بـث م ابله به مثل ا پذیرش یا ع ح پذیرش
آن نش ه است .در اساس امة دادگاههاب کیفرب بینالمللی راآن ا 8ا یوگسالاب سابق نیز سخ ی
ار دناعیات در ح وق کیفرب بینالمللی ار جمله دناع م ابله به مثل به میان نیام ه است .هرچ
این مطلب به مع اب ع ح قبول دناعیات نخواه بود ا این دادگاهها مجارن قا با اسنفاده ار اصول
کلی ح وق بینالملل ا سایر م ابع پذیرننهش هق دناعی را بپذیرن یا رد ک  .ب ابراینق با قوجّه به
ع ح ذکر دناع م ابله به مثل در اس اد بینالمللیق یکی ار راهحلها مراجعه به رایة قضایی
1. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).
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دادگاههاب نظامی سابق جهت قبیین موضع ح وق کیفرب بینالمللی است .اعنبار رایة قضایی
بینالمللی در پران ه آلکسواسکی 8مورد قأیی قرار گرننه است .دادگاه کیفرب بینالمللی
یوگسالاب سابق در این پران ه ضمن قأکی بر قضمین اصول دقّت ا قابلیّت پیشبی ی در ح وق
کیفرب اعالح نمود که دادگاه جز در موارد اسنث ائی میقوان به رایة قضایی دادگاههاب سابق
مراجعه نمای ( .)Berlin, 2002: 13اگرچه دادگاههاب بینالمللی ملزح به رعایت رایة قضایی
پیشین نیسن ا بای به موارین ح وق بینالملل عرنی در رمان ارقکاب جرح قوجّه داشنه باش ق
سوابق قضایی به قبیین مسائل مبهم ح وق بینالملل کمو میک .
در خصو

دناع م ابله به مثل بای گفت که پیش ار ج گ جهانی داّح بسیارب ار کشورها

در مخاصمات مسلـانة خود به این دناع اسن اد میکردهان  .با قوجّه به ای که دادگاه نورنبرگ در
ح ی ت نخسنین دادگاه بین المللی براب رسی گی به ج ایات ج گی بوده استق رایة قضایی پیش
ار نورنبرگ در خصو

دناع م ابله به مثل بسیار ضعی

است .به هر حالق با قوجّه به ع ح قفاات

عملی دناع م ابله به مثل ا قالنی ا اسن اد نرااان به دناع قالنی پیش ار ج گ جهانی داّح میقوان
گفت که دناع م ابله به مثل پیش ار ج گ جهانی داّحق به موجب ح وق بینالملل عرنی دناع
پذیرننه ش هاب بوده است .به ع وان نمونهق در ج گ جهانی ااّلق انگلسنان در قوجیه اسنفاده ار
سالحهاب شیمیایی به اسنفادة من ابل آلمان ار این سالحها اسن اد کرد .انگلسنان ار آلمان اننظار
ن اشت که اسنفاده ار این سالحها را منوق

نمای  -آن گونه که دناع قالنی مسنلزح چ ین امرب

است  -بلکه با اسنفاده ار این م طقق سعی در قوجیه اسنفاده خود ار این سالحها داشت ( Berlin,

.)2002: 16
به هرحالق میقوان گفت که نخسنین دادگاهی که در آن دناع م ابله به مثل مطرح ش ق دادگاه
نورنبرگ بود .پس ار آن نیز در دادرسیهاب بع ب به موجب قانون  89شوراب ک نرل منّف ین
( )Cc110ا دادگاه کیفرب بینالمللی یوگسالاب سابق به این دناع اشاره ش  .در ادامه ابن ا به
بیان انواع معیارهاب ارائهش ه ار دناع م ابله به مثل ا پیشی ة آن در دادگاههاب کیفرب بینالمللی
1. Aleksovski.
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پرداخنه میشود .سپس شرایط پذیرش این دناع نسبت به ج ایات بینالمللی ا رایکرد دیوان
کیفرب بینالمللی 8نسبت به این مسئله بررسی میشود.

 .1-2مقابله به مثل و معيارهای آن
در خصو

دناع م ابله به مثل سه معیار ارائه ش ه است :نخست ای که این دناع م جر به قانونی

ش ن رننار ارقکابی موضوع دعوا میشودق درحالیکه دا مورد دیگر صرفنظر ار رننار ارقکابیق
قانونی بودن قالشها را براب قع یب ا مجارات منهم ریر سؤال میبرن  .بر این اساس سه معیار
این دناع عبارق ار :م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت به جرحق 3یو دناع نسبت به قع
ا یو دناع نسبت به

یب2

مجارات4.

 .1-1-2مقابله به مثل به عنوان يک دفاع نسبت به جرم
این معیار اینگونه قعبیر میشود که «قو نیز هم این ه جار را ن ض کردبق ب ابراین من هم میقوانم
آن را ن ض ک م» یا «قو نیز هم این ه جار را ن ض کردب پس ن ض این ه جار ار سوب من نیز
قانونی است یا موجّه است یا عذر مـسوب میشود» .در ااقعق این دناع میقوان یکی ار علل
موجّهه جرح قل ی گردد .اگر چ ین اسن اللی پذیرننه شودق منهم بای ار اقهاح قبرئه شود ( Yee,

 .)2004: 97جزئیات اعمال این معیار جالب است .این دی گاه ادعا نمیک که اصوالً هیچ
ه جارب ن ض نش ه است .در رمانی که منهم رننار مورد بـث را انجاح میده ق یو ه جار اجود
دارد که منهم ظاهراً آن را ن ض کرده است .با این حالق مطابق این معیارق ن ضی که در غیر این
صورت غیرقانونی میبودق به یو ن ض قابل قوجیه قب یل میشودق ریرا این امر احرار میشود که
ررف دیگر نیز همان خالف را مرقکب ش ه است ( .)Yee, 2004: 97به عبارت بهنرق اعنبار
ه جار هم ان حفظ ش ه استق امّا ن ط به دلیل شرایط موجود نسبت به منهم اعمال نمیشودق
1. International Criminal Court (ICC).
2. Tu quoque as a defence to the crime.
3. Tu quoque as a defence to the prosecution.
4. Tu quoque as a defence to the punishment.
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ریرا ررف م ابل نیز مرقکب همان ن ض ش ه است .اسن اللهاب «قو نیز هم» به ع وان یو دناع
نسبت به قع یب یا مجارات بیشنر بر راب این مسئله قمرکز دارن که آیا م اح قع یبک ه بهرور
قانونی یا اخالقی این حق را دارد که به دنبال قع یب مرقکب باش ا یا ای که آیا م اح قع یب مـق
است قا مرقکب را مجارات نمای ؟ ب ابراین اصوالً چ ین دی گاه هایی قوجّه کمنرب را نسبت به
این مسئله داشنه ان که آیا رننار ارقکابی قانونی بوده است؟ ا اصالً راجع به این مسئله که ناقض
ااّلیّه که بوده یا نسبت به این نکنه که آیا منهم ار ن ضهاب ارقکابی ررف دیگر مخاصمه ارالع
داشنه یا خیرق قوجّهی را مبذال ن اشنهان ( .)Yee, 2004: 98در ااقعق این دناع ربق معیار نخست
ریشه در اصل ق ابل دارد .منهم به دلیل ارقکاب عمل مشابه ار سوب ررف م ابلق مرقکب این
جرح ش ه استق در حالی که دا شکل بع ب به دکنرین دسنان پا

ا اصل ع ح قبعیض مربوط

می شون  .با قوجّه به مم وعیت اق اح من ابل در قواع ح وق بشرب ا برخی قواع ح وق
بشرداسنانهق به اعن اد ح وق انان چ ین دناعی در رمان حاضر نمیقوان ار ررف دادگاههاب
بینالمللی مورد قبول ااقع شود (.)Yee, 2004: 99
به موجب مادة  19ررح مسئولیت بینالمللی دالتق اق امات من ابل نبای برخی قعه ات
بینالمللی را قـت قأ یر قرار ده  .ار جمله قعه اقی که اق اح من ابل در آنها مم وع است ا
نمیقوان دناع معنبرب در عرصه مسئولیت بینالمللی مـسوب شودق قعه ات مربوط به حمایت
ار ح وق ب یادین بشرب ا قعه ات با ماهیّت بشرداسنانه هسن که اق امات قالنیجویانه را م ع
میک  .به موجب ب ( 8ج) مادة  19قعه ات با ماهیّت بشرداسنانه که اق امات قالنیجویانه را
م ع می نمای نبای قـت قأ یر اق امات من ابل قرار گیرن  .منن ماده به گونهاب ق ظیم ش ه است
که گویاب مم وعیت مطلق اق امات من ابل در قعه ات ح وق بشرداسنانه نیست .گویا برخی
قعه ات ح وق بشرداسنانه هسن که اق امات قالنیجویانه را م ع نمینمای  .بر اساس شرح
کمیسیون ح وق بینالملل این قسمت ار مادة  19ار ب

 1مادة  99ک وانسیون  8696این

الگوبردارب ش ه است که بیانگر مم وعیت اق اح قالنیجویانه علیه اشخا

غیرنظامی است

(ابراهیم گلق همان .)361 :در ااقعق این مم وعیتها به رور مطلق علیه اشخا

قـت حمایت در
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ح وق بشرداسنانه اجود دارد .در ننیجهق در رابطه با اشخاصی که قـت حمایت نیسن ق یع ی
نظامیانی که در حال ج گی ن هسن ق امکان اق اح من ابل قـت شرایطی میقوان پذیرننه شود.
 .2-1-2مقابله به مثل بهعنوان يک دفاع نسبت به تعقيب
بر اساس این معیار «ررف شما هم مرقکب همان جرایم ش ه است؛ شما نمیقوانی بهرور قانونی
من را قع یب یا منهم ک ی » .چ ین اسن اللی در ماهیّتق اسن اللی شکلی است .این معیار در
جلوگیرب ار قع یب یا بیا ر کردن آن  -در صورقیکه قبالً شراع ش ه باش  -ا ر داردق امّا این
نوع دناع نسبت به مشراعیت یا ع ح مشراعیت رننار مورد بـث بیاعن است .چ ان ه این اسن الل
پذیرننه شودق قع یب را به رور کامل م ع میک ا م جر به رد ا یا قبرئه ار اقهاح در مرحلة دادرسی
میشود ( .)Yee, 2004: 100در ااقعق چ ین دناعی در صورت پذیرش همان سایر موانع قع یب
مثل مصونیتق عفو ا امثال آن عمل میک  .بر اساس چ ین دناعیاقیق بـثی در خصو
غیرقانونی ا جرح بودن رننارهاب ارقکابی اجود ن اردق امّا ب ا به شرایطی خا

امکان قع یب

منهم به جرایم ارقکابی اجود ن ارد .در ااقعق در این حالت م ابله به مثل یو مانع قع یبی ا نه
یو دناع ماهوب است.
 .2-8-3مقابله به مثل به عنوان يک دفاع نسبت به مجازات
این معیار م لی ظری قر ار دا گونة دیگر است .منهم ممکن است اسن الل خود را نسبت به
دادگاه ب ین شیوه ق این ک که «حنی اگر چیزب که من انجاح دادهاح غلط باش ق حنی اگر شما
بنوانی من را قع یب ک ی ا حنی اگر شما بنوانی من را مـکوح نمایی ق شما نمیقوانی نسبت به
من هیچگونه مجاراقی را قـمیل نمایی » .اینگونه اسن الل چ ان ه پذیرننه شودق مسنلزح رد اقهاح
یا برائت منهم نیست .در عوضق قع یب ا مـاکمه را مجار می ک ق لیکن اجراب مجارات ا نه
خود مجارت را م نفی میک  .بر اساس این اسن الل دادگاه ممکن است منهم را به ارقکاب جرح
مورد بـث مـکوح ک ق امّا نمیقوان اا را مجارات ک  .چ انکه بیان ش این اسن الل با ظرانت
بیشنرب دناع م ابله به مثل را بهع وان یو دناع نسبت به مجارات قوصی

میک  .ب ابراینق
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که ن ضهاب معی ی اقفاق اننادهق الی به دالیل پیشگفنه امکان

مجارات مرقکب چ ین رننارهاب اجود ن ارد .در م ایسه با معیار م ابله به مثل به ع وان یو دناع
نسبت به جرح که به ماهیّت رننار ارقکابی میپرداردق معیارهاب م ابله به مثل به ع وان یو دناع
نسبت به قع یب یا مجارات ار یو مزیّت برخوردارن  :مؤ ر ااقع گشنن چ ین اسن اللهایی لزاماً
ار نیراب قانونی ح وق کیفرب یا ح وق بشرداسنانه بینالمللی نمیکاه ق ریرا این دسنه ار
اسن اللهاق قانونی بودن رننار مورد بـث را ریرسؤال نمیبرن ( .)Yee, 2004: 100مزیّت
اسن الل اخیر نسبت به موارد پیشین در این است که در صورت پذیرش چ ین اسن اللی
مـکومیت صادر میگرددق امّا اجراء نمیشود .ار این راایه چ ین دناعی شباهت ریادب با عفوهاب
شخصی خواه داشت؛ یع ی منهم بع ار یو مـاکمة کامل به جهت برقرارب صلح ا سارش
در جامعه درگیر مشمول عفو میگردد .ال بنه قفاات دناع م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت
به مجارات با عفو در مب ا ا اه اف منفاات است .عفوهاب بع ار مـاکمه به مع اب بخشی ن منهم
به جهت رسی ن به یو ه ف ااالقر استق امّا دناع م ابله به مثل به مع اب ع ح اجراب مجارات
به دلیل ن اشنن صالحیت اخالقی ا قانونی جهت اجراب مجارات است (.)Yee, 2004: 102

 .2-2رويکرد دادگاههای کيفری بينالمللی
 .1-2-2روية دادگاه نظامی بينالمللی نورنبرگ
ق ها پران هاب که میقوان اسن الل کرد در آن دادگاه نظامی نورنبرگ به صورت ضم ی دناع
م ابله به مثل را پذیرننه استق پران ه دیاساالر کارل دانینز 8است .دانینز ار اعضاب سابق نیراب
دریایی آلمان بود .اب در سال  8641قوانست به سمت نرمان ة کل نیراب دریایی آلمان داران
هینلر م صوب گردد .یکی ار اقهامات اارده به اب اق اح به ج گ دریایی نامـ ادب بود که
ب ان هش ار قبلی به غرق کردن کشنیهاب قجارب کشور انگلسنان ا دیگر کشورها در اقیانوس
ارلس م جر ش ه بود .اقهاح ار این قرار بود که اب پراقکل ریردریایی ل ن (یا پراقکل نیراب
1. Admiral Karl Doenitz.

دفاع مقابله به مثل از منظر رویة محاکم کیفری بینالمللی

871

دریایی)  8629ا قوان امة ل ن مصوب  8629را که اغلب با هم به معاه ة ل ن معراف هسن ا
آلمان نیز عضو آن بوده ن ض کرده است (.)Heise, 2007: 10
به عبارت دیگر دانینز برخالف معاه ة ل ن مصوب  8629که بین ایاالت منـ هق نرانسهق
اینالیاق ژاپن ا برینانیا الرحاالجراء بودهق عمل کرده ا دسنور داده بود که «هیچکسی را نجات
ن هی ق ار هیچ قای ی مراقبت نک ی » .ق ها نگرانی اب قأمین ام یّت نیراهاب خودب بود .دانینز به
دلیل مشارکت در ج گ قجاارکارانة آلمان ری ج گ جهانی داّح ا اق اح به غرق نمودن
کشنیهاب غیرنظامی دالتهاب ررف مخاصمه ا ن ض قواع حاکم در ج گ در دادگاه
نورنبرگ مـاکمه ش  )Heise, 2007: 10( .سه ن ره اقهامی که ری مـاکمات نورنبرگ علیه
دانینز مطرح ش عبارت بودن ار قبانی براب اق اح به ج گ قجاارکارانه (اقهاح ااّل)ق اق اح به
ج گ قجاارکارانه (اقهاح داّح) ا ارقکاب ج ایات ج گی (اقهاح سوّح)Office of the United ( .

)States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947: 137
یکی ار ایرادهاب اارده به جریان رسی گی به اقهاحهاب دانینز ا در کل مـاکمات نورنبرگ
اجراب ع الت قوسط ناقـان 8ج گ است ( .)Cryer, 2010, 114ران رسی گی دادگاه
نورنبرگ به اقهاحهاب دانینز روالنیق پی ی ه ا ناهمگون بود .علّت آن بود که دادرس آمریکایی
پران هق دادرس بی ل 3به دلیل اسن اد به دناع م ابله به مثل ار سوب منهم به قبرئه داننیز اعن اد
داشت .در دادگاه نورنبرگق دانینز دناعیات مرسومی را نسبت به اقهاح ااّل ا داّح مطرح کرد.
لیکن در پاسخ به اقهاح سوّحق دناع م ابله به مثل را ارائه نمود ا چ ین اسن الل کرد که چون دالت
آمریکا نیز در ج گ ریردریایی ش ی ا نامـ اد شرکت داشتق اا نبای براب همان رننار مجرح
1.Victors Justice.
دادگاه هاب قشکیل ش ه بع ار ج گ جهانی داّح به دار ار هرگونه قعه به اجراب قواع ح وقیق مان بارباب بودن که در
آن برن گان صرناً به دنبال مجارات بارن گان به خارر خسارات حاصل ار ج گ بودن  .بع ار پیرارب منف ینق آمریکاییها ا
دیگر شرکاب آن ها در ج گق منـ ین را به خارر ارقکاب جرایمی که خود نیز مرقکب آن ش ه بودن ق مـاکمه ا مجارات
کردن ب ان ای که کوچوقرین مجاراقی براب نیراهاب خود در نظر بگیرن (.)Eisikovits, 2011

2. Biddle.
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ش اخنه ش ه ا مجارات شود .به عبارت بهنرق اکیل م انع دانینز بر این باار بود که نیراب دریایی
آمریکا قـت نرمان هی دریاساالر چسنر نمینزق 8نرمان ة کل نیراب دریایی ایاالت منـ ه در رمان
ج گ در اقیانوس آراح نیز همان کار را نسبت به کشنیهاب قجارب ژاپ ی انجاح داده بود .ار این
راق به دنبال این بود که آن عمل را به ع وان دلیلی براب قوجیه اعمال موکل خود نزد دادگاه ارائه
ده (.)Yee, 2004: 103
ب ابراینق اکیل م انع منهم سؤالی را مب ی بر انجاح این اق امات قوسط نیراب دریایی آمریکا
خطاب به دریاساالر نمینز مطرح کرد .شهادت دریاساالر نمینز در دادگاه نورنبرگق قوجّه انکار
عمومی را به این موضوع جلب نمود ا عرصه را براب اسنفاده دانینز ار دناع م ابله به مثل آماده
کرد .این امر م جر به نگرانیهاب ریادب در میان دادرسان ایاالت منـ ه ش  .به عبارت بهنرق
ایاالت منـ ه ا ژاپن نیز معاه ة ل ن را پذیرننه بودن  .اکیل م انع دانینز چ ین اسن الل نمود که
«به دلیل م اامت کشنیهاب قجاربق معاه ة ل ن نسبت به چ ین کشنیهایی قابل اعمال نبود.
انزان بر آنق اجراب این معاه ه در م ارق عملیاقی معینش ه که یو هش ار کلی نسبت به همه
کشنیها داده ش ه بودق قابل اجراء نبود .ب ابراینق هش ار اخنصاصی پیش ار حمله ضرارب به نظر
نمیرسی  ...ار رریق ررح سؤال ار دریاساالر نمینز من میخواهم ابت ک م که دریاساالر
آمریکایی در عمل موان تنامة ل ن را دقی اً به همان شیوهاب که دریاساالر آلمانی قفسیر کردق
قفسیر نمود ا ب ابراین ابت میشود که رننار آلمان در ج گ دریایی نامـ اد کامالً قانونی بوده
است» (.)Yee, 2004: 104-105
در  3ژائیه  8649دریاساالر نمینز به ع وان یو دلیل در پران ة دانینز معرنی گردی  .در ناصلة
ح اد  1دقی ه دریاساالر نمینز با اداب سوگ

ابت کرد که پیشنر همان کارب را که آلمان قوسط

دریاساالر دانینز انجاح دادق ایاالت منـ ه نیز در ج گ دریایی نامـ اد انجاح داده است .این در
ااقع همان اقهامی بود که علیه دانینز در دادگاه مطرح ش ه بود .انزان بر این انشاگربهاق
دریاساالر نمینز هم ین ابت کرد که ریردریاییهاب ایاالت منـ ه آمورش دی ه بودن قا براب
1. Nemitez.
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نجات انراد غیرنظامی در صورقی که انجاح آن ام یّت ریردریایی را به مخارره انک ق هیچ قالشی
نک  .به نظر میرسی که این رایه قخلّ

ار مادة  33معاه ة ل ن باش ( .)Heise, 2007: 12بر

همین اساس بود که دانینز دناع م ابله به مثل را علیه اقهاح ج ایات ج گی در دادگاه نورنبرگ
مطرح ساخت .ب ابراینق هیئت دادسنانی عبارت ار ایلیاح جی دانوان 8ا جکسون 3در اکنبر 8641
پیش هاد کردن که کیفرخواست ج ی ب صادر گردد قا برخی اقهاحهاب دانینز قغییر ک ا یا ک ار

گذاشنه شون ( .)Heise, 2007: 12مطابق نظر دادرس بی لق هربرت اکسلر 2ا قلفورد قیلر

4

اسن الل اکیل م انع دانینز اسنادانهق قانعک ه ا غیرقابل رد بود .اگر دانینز در آقالننیو دقی اً
همان رورب ج گی که دریاساالر چسنر نمی ز در اسکاگرا

 1ج گی ه بودق ما چگونه میقوانیم

موکل اا را مـکوح ک یم؟ (.)Yee, 2004: 103
در ننیجه دانینز به اقهاح ارقکاب ج ایت علیه صلح (اقهاح داّح) به ده سال حبس مـکوح ش .
نسبت به اقهاح ااّل (قبانی براب شرکت در ج گ قجاارکارانه) مجرح ش اخنه نش  9.با این حالق
براب اقهاح ج ایات ج گی (اقهاح سوّح) یع ی ق ها اقهامی که در آن دناع م ابله به مثل را مطرح
کرده بودق به هیچ گونه مجاراقی مـکوح نش ؛ گرچه مجرح به ارقکاب آن ش اخنه ش  .دادگاه
نورنبرگ ب ان دادن هرگونه قوضیح اضانیق صرناً به دلیل ای که این رایه قوسط ارقش انگلسنان
ا آمریکا نیز اجراء میش ق در این خصو

مجاراقی براب دانینز در نظر نگرنتOffice of ( 7

the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality, 1947:
 .)139اگرچه ن ان هیچ گونه مجارات خاصی براب مـکومیت به یو جرح بینالمللی ممکن
1. William J Donowan.
2. Jackson.
3. Herbert Wechsler.
4. Telford Tylor.
5. Skagerrak.
 . 9در رابطه با رد اقهاح قبانی در ج گ قجاارکارانه دادگاه نورنبرگ به این دلیل اسن اد نمود که ار آنجا که دانینز در جلسات
قصمیم گیرب براب شراع به ج گ قجاارکارانه آلمان نارب شرکت داده نمیش ق ب ابراین ادلهاب براب ا بات این اقهاح اب
اجود ن اردOffice of the United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis ( .
)Criminality, 1947, p. 137

7 .Judgement: Doenitz, http://avalon.law.yale.edu/imt/juddoeni.asp.
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است بیاهمیّت قل ی گرددق نسبت به اضعیت دناع م ابله به مثل ا چگونگی برخورد با آن در
ح وق کیفرب اهمیّت خاصی دارد .در ح وق کیفرب غیرمعمول است که کسی به اقهاح یو جرح
بینالمللیق مجرح ش اخنه شودق امّا براب آن جرح مجاراقی قعیین نشود (.)Heise, 2007: 13
این امر حاکی ار آن است که دادگاه نورنبرگ نسبت به اقهاح سوّح کامالً مطمئن به مـکومیت
دانینز نبود ا ار این را قمایلی به اعمال مجارات اضانی بر اساس اقهاح اارده ن اشت 8.هم ینق
دادگاه در یو مسئله ج اگانه م رّر کرد که دناع م ابله به مثل نسبت به ح وق بشرداسنانه
بینالمللی اعمال نمیشود .ب ابراینق میقوان گفت که دادگاه نورنبرگ این دناع را صراحناً رد
نکردق بلکه به صورت قلویـی با ع ح اضع مجارات براب اقهاح سوّح دانینز آن را پذیرنت ( Heise,

.)2007: 14
با قوجّه به راب دادگاه نورنبرگ در خصو

پران ه دریاساالر دانینز مب ی بر مجرح ش اخنن

آن به اقهاح سوّح ا ع ح اعمال هیچگونه مجاراقی نسبت به آنق قـلیل نظر دادگاه نسبت به
معیارهاب سهگانه ا در ننیجه اقّخاذ یکی ار آنها به م ظور پذیرش ضم ی دناع م ابله به مثلق
ضرارب به نظر میرس .
معیار م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت به جرح به رور آشکارب مغایر با قصمیم دادگاه
بودق ریرا دادگاه به این ننیجه رسی که نسبت به نجات کشنیهاب قجارب قصور ش ه ا ب ابراین
معاه ة ل ن ن ض ش ه است .ظاهراً این امر که نیراب دریایی انگلسنان ا ایاالت منـ ه نیز همان
رننار را انجاح دادن ق دی گاه دادگاه را نسبت به جرح بودن رننار ارقکابی قغییر ن اد ( Heise,

 .)2007:11به عبارت دیگرق قالش اکیل م انع نسبت به قجویز رننار موکلش مون یتآمیز نبودق
نه به این دلیل که اا ننوانست رننارهاب مشابه ارقکابیاننه ار سوب دالتهاب منخاصم را ابت
 . 8برخی بر این ع ی ه هسن که دادگاه نورنبرگ در این پران ه دناع م ابله به مثل را به رور ضم ی در رابطه با ج ایات علیه
صلح پذیرننه استق ( ) Heise, 2007: 13اما منن راب صادره حاکی ار پذیرش این دناع در ج ایات ج گی است .ار آنجا
که ن ض قواع ح وقی حاکم در ج گ مص اق ج ایات ج گی ا نه ج ایات علیه صلح است .ج ایات علیه صلح به دلیل ن ض
قواع بر ج گ رخ میده  .براب ارالع ار نظر موانق رجوع شود به.)Cryer, 2010: 114( :
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ک ق بلکه به این دلیل که با ا ر م ّ نظر اب ار رننارهاب ارقکابی موان ت نگردی  .بر اساس این
ننیجهق ب ان شو معیار م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت به جرح رد میشود .قـلیل باال
هم ین ابت میک که معیار دناع نسبت به قع یب نیز با این مفهوح مرداد است .در ااقعق دادگاه
نه ق ها دریاساالر دانینز را قـت قع یب قرار دادق بلکه هم ین اب را در خصو

ن ض معاه ه

مجرح ش اخت .ب ابراینق در مواجه با چ ین بیان صریـی در رابق نمیقوان ادعا کرد که دادگاه
معیار دناع نسبت به قع یب را پذیرننه است .این موضع مزیّت معیار سوّح را نشان میده که به
منهمان امکان پیرارب کامل را نمیده ( .)Heise, 2007: 12معیار م ابله به مثل به ع وان یو
دناع نسبت به مجارات اسن اللی بود که دادگاه به سود دریاساالر دانینز پذیرنت .دادگاه آشکارا
به دنبال پاسخ دادن به دناع ایرادش ه دریاساالر آلمانی بود که اعالح کرده بود که «ما ممکن است
مرقکب جرح ش ه باشیمق امّا به این دلیل که دریاساالر شما نیز همان کار را انجاح دادهق شما
نمیقوانی ما را مجارات ک ی » .ب ابراین دادگاه قصمیم گرنت م ابله به مثل به ع وان یو دناع
نسبت به مجارات را بپذیرد (.)Heise, 2007: 12
به هر حالق جریان کامل دادگاه نورنبرگ ا راب صادرهق بهنرین دلیل را براب ا بات ای که
دکنرین دسنان پا  8به اقّخاذ چ ین قصمیمی کمو کردهق ارائه نمود .اکیل م انع دانینز قالش
کرد قا ابت ک که نیراب دریایی انگلیس ا آمریکا که مرقکب همان جرح ش هان ق دستشان
براب قع یب ا مجارات اقباع دالت منخاصم پا

نیست .ب ابراینق دادگاه نورنبرگ بهرور ضم ی

ا قلویـی به معیار م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت به مجارات قرقیب ا ر داد ا دا معیار
دیگر را رد کرد (.)Heise, 2007: 13
یکی ار انن ادات اصلی به دادگاه نورنبرگق بـث ع الت ناقـان بودق ریرا در این دادگاه
نظامی بینالمللیق منهمان ار یو دادرسی م صفانه برخوردار نش ن  .مهمقرین دلیل آنق این بود
که منّف ین خود در خالل ج گ جهانی داّح مرقکب ج ایات ریادب ش ن که قابل قیاس با ج ایات
ج گی ارقکابی قوسط ناربها بودق امّا ق ها براب ج ایات اخیر مـاکمه برگزار گردی  .این مطلب
1. Clean hands doctrine.
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که منّف ین براب ج ایات ج گی خود قـت قع یب قرار نگرنن ق ایراد اارده بر دادگاههاب
نورنبرگ ا قوکیو مب ی بر اجراب ع الت ناقـان را قأیی ا لزاح اجود راهحلهایی جهت حمایت
ار ح وق منهمان ا ایجاد شرایط برابر را ا بات میک ( .)Cryer, 2010, 113-115ار جمله این
راهحلها کمو به قضمین م صفانه بودن آراب دادگاههاب بینالمللی ار رریق مجار دانسنن
دناعیاقی ار جمله دناع م ابله به مثل است .بر اساس دکنرین دسنان پا

«اگر دسنان یو ررف

آلوده به رننار اشنباه مشابهی باش ق آن ررف ار قضاات کردن اعمال خالف مشابه ررف دیگرق
مـراح است» .به م ظور قضمین عادالنه بودن مـاکمهق ررنی که مرقکب عمل خالف مشابه
می گردد به لـاظ اخالقی موقعیت باالقرب ن ارد ا حق قضاات کردن اشنباهات دیگران را
نخواه داشت؛ اشنباهاقی که خود نیز مرقکب آنها ش ه است .ار این راق بسیارب ار م ن ین بر
این باارن که منّف ین در ج گ جهانی داّح حق ن اشن با قوجّه به ج ایات ارقکابی خود در خالل
ج گق مس قضا را در دست گیرن ا رننار آلمان ا ژاپن را قضاات ک ق بلکه ح اقل بای
رننار آلمان ا ژاپن را با در نظر گرننن رننارهاب خودق مورد رسی گی قرار میدادن  .با اجود
اینق اسنماع دناعیاقی نظیر دناع م ابله به مثل ار جمله مواردب است که به قضمین دادرسی م صفانه
ا رعایت ح وق منهمان کمو شایانی خواه نمود.
در ک ار ص ار راب در پران ة دانینز مب ی بر پذیرش ضم ی دناع م ابله به مثل نسبت به اقهاح
ج ایات ج گیق هیچ یو ار منهمان آلمان نارب بابت بمباران م ارق مسکونی در برینانیا ار جمله
ل ن مـاکمه نش ن  .علّت این امر این بود که منّف ین خود نیز اق اح به بمباران شهرهاب آلمان ار
جمله درردن ا هامبورگ ا ار همه مهمقر بمباران اقمی شهرهاب هیراشیما ا ناکاراکی در ژاپن
نموده بودن  .در ااقعق این ع ح مـاکمه حاکی ار پذیرش ضم ی دناع م ابله به مثل در دادگاه
نورنبرگ است (.)Bassiouni, 2011: 635
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 .3-3-3رويکرد دادگاه نظامی بينالمللی توکيو
م شور قوکیو موضع قارعقرب را نسبت به دناع م ابله به مثل اقّخاذ نمود ا در دادگاه مربوط اصالً
اجارة ررح چ ین دناعی به اکالب م انع داده نش  .به موجب م شور قوکیو که به قشکیل دادگاه
نظامی بینالمللی قوکیو م جر ش ق دادگاه میبایست «صرناً به بررسی موضوعات» بپردارد ا ار
هرگونه ارالة ناموجه دادرسی خوددارب ک  .به اسن اد همین مطلب دادگاه ار دادن اجارة ررح
موضوعات مرقبط با سؤرننار نیراهاب منّف ین ری ج گ خوددارب کرد .دادگاه ار این میهراسی
که اجارة ررح چ ین مباحثی به ررح اسن اللهایی در خصو

بمباران قوکیو ا اسنفاده ار

سالحهاب هسنهاب در هیراشیما ا ناکاراکی بیانجام  .به عبارت بهنرق دادرسان دادگاه چ ین
اسن الل میکردن که قبول دناع م ابله به مثل درب را به سوب سیل انبوهی ار اسن اللهاب مرقبط
با بمباران قوکیو ا بمباران هسنهاب ناکاراکی ا هیراشیما بار خواه کرد (.)Berlin, 2002: 23
یو شاه دادرسیهاب قوکیو اظهار داشت که «اگر یو اکیل م انع به سمت ررح دناع م ابله
به مثل میرنت  ...قوسط دادگاه منوق

میش » .ار این راق به م ظور اجن اب ار چ ین اضعینیق

دناع م ابله به مثل در دادگاه نظامی قوکیو اصالً اجاره ررح نیانت ( .)Berlin, 2002: 23با اجود
اینق در یکی ار پران ه هاب مطرح در این دادگاهق منهم به قنل عم ا قجاار به رنان چی یق با این
اسن الل که سرباران چی ی هم مرقکب ج ایات مشابه ش هان ق در ص د اسن اد به دناع م ابله به
مثل برآم که قوسط دادگاه صراحناً رد ش (.)Bassiouni, 2011: 635
البنه این نکنه حائز اهمیّت است که چ ین دادگاههایی صرناً مجرب ع الت ناقـان ج گ
بودن ا ربیعی بود که در عمل م انع آنان را در نظر بگیرن  .ع ح اسنماع دناع ا رد ب ان دلیل
آنق مبیّن چ ین ااقعینی است .این امر با در نظر گرننن انن ادات اارد بر این دادگاه نظیر نادی ه
گرننن ا صل عط
بیشنر قابل در

به ما سبق نش ن قوانین کیفرب ا یا ع ح قع یب ج اینکاران ج گی منّف ینق
است .به دیگر سخنق دادگاههاب نظامی به ظاهر دادگاههایی قانونی بودن ق امّا

در عمل هر آن ه را به آنان دیکنه میش ق انجاح میدادن ق ریرا اگر غیر این بودق این دادگاهها
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می قوانسن با اسن اللق ع ح قابلیّت پذیرش این قبیل دناعیات را پاسخ ده ا یا دستکم اجاره
بیان آن را به اکالب م انع منهمان ب ه (.)Heise, 2007: 102
 .2-3-3مقابله به مثل در دادرسیهای پيش از تأسيس دادگاه های موردی
پس ار دادگاههاب نظامی بینالمللی دناع م ابله به مثل در چ پران ة دیگر نزد دادگاه نظامی
ایاالت منـ ه به موجب قانون  89شوراب ک نرل منّف ین مطرح ش  .در این دعااب به نظر میرسی
که دادگاه در ذهن خود معیار دناع نسبت به جرح را در نظر داشنهق ار این را با اصطالحات قارع
ا صریح دناع م ابله به مثل را رد کرد .ب ابراینق بهرورکلی میقوان گفت که در کلیة دعااب پس
ار نورنبرگ به موجب قانون  89شوراب ک نرل منّف ینق م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت به
جرح مطرح ش ه ا قوسط دادگاهها رد ش ه است .در پران ة «ارراء» 8در دادگاه آمریکایی ربق
قانون  89شوراب ک نرلق دادگاه با این جمله که «اشنباه یو نفر حقّ همان اشنباه را براب دیگرب
به اجود نمیآارد»ق دناع م ابله به مثل منهم را صراحناً رد کرد ( .)Bassiouni, 2011: 635به
عبارت دیگرق ار آنجاییکه در سایر دعااب مربوط به ج گ جهانی داّحق م ابله به مثل به ع وان
یو دناع نسبت به مجارات مطرح نش ق این دناع در این دعااب مورد پذیرش قرار نگرنت ا
اننظارب که به قبع ص ار راب پران ة دانینز میرنتق مـ ّق نش (.)Yee, 2004: 113-114

 .4-3-3روية دادگاه کيفری بينالمللی يوگسالوی سابق
در حالیکه دناع م ابله به مثل در دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به رسمیّت ش اخنه ش ق ررح
آن در دادگاه کیفرب بینالمللی یوگسالاب سابق ننیجة چ ان خوبی ن اشت .دادگاه یوگسالاب
سابق در پران ه کوپرسکیچ 3به ریاست دادرس کسسه دناع م ابله به مثل را مورد رسی گی قرار
داد .در  89آاریل  8662کرااتهاب بوس ی با حمله به م ارق مرکزب بوس یق بیش ار ص شهران
مسلمان را کشن ا بیش ار  34نفر را مجراح کردن  .هم ینق آنها به قخریب اموال ار جمله
1. Ministries case.
2. Kupreskic.
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حمله به دا مسج مسلمانان منهم ش ن  .دادگاه در رابطه با ااقعة نوق به اقهاح شش نفر رسی گی
کرد .آنان به برنامهریزبق سارماندهی ا اجراب حمله علیه مسلمانان با ه ف پا سارب ا
نسلکشی قماح مسلمانان بوس ی منهم ش ن ( .)Yee, 2004: 117انزان بر آن عملیاتهاق این
شش نفر به آمورش نیراهاب نظامی ا شبهنظامی نیز پرداخنه بودن  .ایشان به اسن اد ب سی ار مادة
 1اساس امة دادگاه کیفرب بینالمللی یوگسالاب سابق منهم به ارقکاب ج ایت علیه بشریت نیز
ش ن  .در نهایت دادگاه قشخیص داد که کشنار جمعی ا دیگر خشونتهاب اعمالش ه ار پیش
برنامهریزب ا سارماندهی ش ه بودن ا ه ف ار میان بردن مسلمانان در راسناب آهمیو 8بود.
ار نظر دادگاه نخسنینق اکالب م انع منهمان به رور غیرمسن یم به دناع م ابله به مثل اسن اد
نمودهان ؛ ب ین مع ا که ررف م ابل  -در این پران ه مسلمانان  -هم مرقکب جرایم مشابه ش ه
است .این اسن الل بر ماهیّت من ابل قعه ات ح وق بشرداسنانه مبن ی ش ه است .ار این نظر
ن ضهاب ح وق بشرداسنانه ار سوب یکی ار ررنین مخاصمهق ن ضهاب مشابه ررف م ابل را
موجّه میک  .دادگاه با اسن اد به رایة قضایی پس ار ج گ جهانی داّح اسن اد به چ ین دناعی را
مطل اً رد میک  .ار نظر دادگاه قعه ات ح وق بشرداسنانه من ابل نیسن ق بلکه قعه ات
یوجانبهاب هسن که هر یو ار ررنین مخاصمه صرفنظر ار رعایت آنها ار سوب ررف م ابل
بر عه ه دارن  .این امر در مادة  8ک وانسیونهاب چهارگانة ژنو چ ین قصریح ش ه است که «ررنین
منعاه  ...به ک وانسیون حاضر در هر شرایطی احنراح خواه گذاشت» .به موجب مواد 18ق 13ق
 828ا  841ک وانسیونهاب چهارگانة ژنو هیچ یو ار ررنین نمیقوان خود ا یا دالت دیگر را
ار مسئولیت بین المللی بابت ن ض این م رّرات مبرب نمای  .این ب ان مع است که قعه ات این
ک وانسیونها مطلق هسن ا نمیقوان با اسن اد به قوانین ا راهکارهاب قانونی مان عفو ار مسئولیت
بینالم للی ناشی ار این قخلّفات شانه خالی نمود .اگرچه این م رّرات ناظر بر مسئولیت بینالمللی
دالتها هسن ق میقوان گفت که به رریق االی شامل مسئولیت کیفرب ناشی ار ن ض این
معاه ات هم خواه ش  .من ابل نبودن قعه ات ح وق بشرداسنانه ار این امر ناشی میشود که
1. Ohmic.
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ذبنفع این قعه ات نه دالتها بلکه انراد بشر هسن  .همان گونه که دیوان بینالمللی دادگسنرب
در دعواب بارسلونا قراکشن اعالح نمود قعه ات ح وق بشرداسنانه قعه ات عاحالشمول هسن ؛
ب ین مع ا که براب کل جامعة بینالمللی قعه ایجاد میک  .انزان بر اینق اغلب قعه ات ح وق
بشرداسنانه به ایژه قعه ات ناظر بر مم وعیت ج ایات ج گیق ج ایات علیه بشریت ا نسلکشی
ار نوع قواع آمره هسن که به هیچ اجه نمیقوان قوان ی بر خالف آنها م ع

نمود .در ننیجهق

برخالف آن ه که در مادة  99ک وانسیون این در ح وق معاه ات بین دالتها م رّر ش هق قابلیت
قعلیق در این دسنه ار قعه ات راه ن ارد .چ انکه ب  1مادة  99ک وانسیون مذکور نیز به این امر
قصریح نموده ا قعه ات ح وق بشرب ا ح وق بشرداسنانه را غیرقابل قعلیق دانسنه است
( .)Prosecutor v. kupreskic et al, 2000, para. 515-520دادگاه قج ی نظر نیز این دناع
منهمان را گرچه قـت ع وان دناع م ابله به مثل مطرح نش ه بودق رد کردProsecutor v. ( .

)kupreskic et al, 2001, para. 25
ار نظر دادگاه به موجب این دناعق ن ض ح وق بشرداسنانة بینالمللی قوسط دشمنق اق امات
مشابه ررف دیگر را قوجیه نمیک  .ب ابراینق ار نظر دادگاه دناع م ابله به مثل به ع وان یو دناع
نسبت به جرح اساساً غلط بوده ا در رایه نیز مورد پذیرش قرار نگرننه است .البنه در این مـ ادهق
دادگاه درست اسن الل کرده است .انن اد اساسی اارده به نظر دادگاه رمانی مـ ّق میشود که
دادگاه صرناً به این دلیل که این دناع م ابله به مثل به ع وان دناع نسبت به جرح غیر قابل قبول
استق چ ین ننیجهگیرب نمود که عموماً در جرایم بینالمللی منعاقب ج گ جهانی داّح دناع م ابله
به مثل رد ش ه است؛ ب ان ای که در خصو

معیارهاب دیگر بـث ا اسن الل ک ا یا حنی

آنها را پیشبی ی نمای ا هم ین ب ان ای که اسن الل دادگاه نورنبرگ در پران ه دانینز را قـلیل
نمای ( .)Yee, 2004: 113-114با نادی ه گرننن موارد موجود ابت میگردد که ننیجهگیرب
دادگاه مب ی بر ای که هیچ گونه حماینی در رایه ار چ ین دناعی نش ه استق کامالً بیاساس است.
درحالیکه به نظر میرس دادگاه دناع م ابله به مثل را بهرور کامل رد کرده استق در ااقع به
رور ضم ی ق ها یو نوع دناع م ابله به مثل یع ی دناع نسبت به جرح را رد کرده است .این امر
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نشان میده که دی گاه دادگاه مذکور اررش نسبی دارد ا ار اررش رایهاب راب دادگاه
نورنبرگ در قضیة دانینز نمیکاه .

 .1-3-3روية ديوان کيفری بينالمللی
دناع م ابله به مثل هم ون سایر دناعیات ار قبیل قالنی ا ضرارت نظامی 8در اساس امة دیوان
کیفرب بین المللی نفیاً ا ا باقاً مورد قوجّه قرار نگرننه است .البنه این امر به مع اب ع ح پذیرش
دناعیات غیرمصرح در اساس امة دیوان کیفرب بینالمللی نخواه بودق ریرا ب  2ار مادة 28
اساس امه دیوان چ ین م رّر میک که «در موقع مـاکمه دیوان میقوان انزان بر آن ه در ب 8
مورد اشاره قرار گرننه استق سایر عوامل نانی مسئولیت کیفرب را نیز که ناشی ار ح وق
قابلاجراءق مذکور در مادة 38ق میباش را م ّ نظر قرار ده » .مادة  38اساس امة مزبور قـت ع وان
«ح وق قابلاجراء» سلسله مراقب قواع قفسیر اساس امة دیوان را به شرح پیشرا مشخص میک :
« .8دیوان ح وق ریر را اجراء خواه کرد :ال ) در اهلة ااّلق این اساس امهق ع اصر قشکیلده ة
جرایم ا م رّرات آیین دادرسی ا ادله؛ ب) در مرحلة بع ا در صورت اقنضاءق معاه ات معنبر ا
اصول ا قواع ح وق بینالملل ار جمله قواع به رسمیّت ش اخنهش ة ح وق بینالملل مخاصمات
مسلـانه؛ ج) در غیر این صورتق اصول کلی م نبس دیوان ار قواع ح وق ملّی نظاحهاب ح وقی
جهانق ار جمله ا در صورت اقنضاء قواع ح وق ملّی دالتهایی که قاع قاً نسبت به جرح مورد
نظر اعمال صالحیت می نمای ق مشراط بر ای که اصول مزبورق مغایر با این اساس امهق ح وق
بینالملل ا یا ه جارها ا ضوابط ش اخنهش ة بینالمللی نباش  .3دیوان مجار است اصول ا قواع
ح وقی را به شکلی که در آراء گذشنه خود قفسیر نمودهق رعایت ک ».
دیوان کیفرب بینالمللی نیز مان اسالف خود یع ی دادگاههاب کیفرب بینالمللی یوگسالاب
سابق ا راآن اق براب آنکه بنوان «ح وق قابلاجراء» خود را هماه گ با قـوالت رمان ا
م عکسک ة ااقعیات نگاه داردق بای در قفسیر اساس امه ا ع اصر قشکیلده ة جرایم به
1. Military necessity.
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معاه ات ا اصول ا قواع قابلاجراب ح وق بینالملل منوسل گردد (کینی شیایزربق :8212
.)889
با قوجّه به مطالب مطرحش هق دناع م ابله به مثل صراحناً در اساس امة دیوان ذکر نش هق ب ابراین
آن ه میمان م ابع پذیرننهش ة ح وق بینالملل است .چ انکه گفنه ش در ح وق بینالملل
معاه اقی سخ ی در نفی یا ا بات دناع م ابله به مثل به میان نیام ه است .ب ابراینق ق ها م بع قابل
اسن اد در خصو

قابلیت پذیرش این دناع در دیوان کیفرب بینالمللیق ح وق بینالملل عرنی

است .بهرورکلی میقوان به رایة مـاکم کیفرب بینالمللی قبل ار دیوان کیفرب بینالمللی ار
جمله دادگاه نورنبرگق به ع وان رایة قضایی اسن اد نمود .اگرچه دادگاه کیفرب بینالمللی
یوگسالاب سابق راب بر نفی اعمال چ ین دناعی نسبت به قخلّفات ح وق بشرداسنانه صادر نموده
استق با قوجّه به انن ادات اارده نسبت به کاسنیهاب راب صادره ا مادة  19ررح مسؤلیت
بینالمللی دالتها بای چ ین ننیجه گرنت که دناع م ابله به مثلق در برخی موارد ن ض ح وق
بشرداسنانه بینالمللی که اق امات قالنیجویانه را م ع میک ق مجار ش اخنه نخواه ش  .در
ااقعق دناع م ابله به مثل در رابطه با جرایم ارقکابی علیه جمعیت غیرنظامی یا اسرا ا سایر موارد
قـت حمایت معاه ات بشرداسنانه که صراحناً قالنی را نفی نمودهان ق قابل پذیرش نخواه بود.
در این راسنا میقوان به برخی مواد ک وانسیونهاب  8646ژنو ا پراقکلهاب الـاقی آن ار جمله
مادة  9مشنر

سه ک وانسیون ااّلق مادة  7ک وانسیون چهارح ا مادة  13پراقکل ااّل اشاره نمود

که صراحت بر مم وعیت اق امات قالنیجویانه دارن  .با قصریح این مواد بر مم وعیت اق امات
قالنیجویانه میقوان این اسن باط را داشت که در موارد غیرمصرح امکان اق امات قالنیجویانه
اجود دارد .در ااقعق بای گفت که در چ ین نضا ا شرایطی اهمیّت اصل ق ابل در قوسعة ح وق
بشرداسنانه نراکاسنه ش ه است .هرچ ماهیّت بینال الی راابطی که قـت حاکمیت ح وق
بشرداسنانه قرار داردق رد کامل اصل ق ابل را در این حوره ناممکن میسارد (قرباننیاق 8269ق
 .)397-391به ع وان نمونهق با اجود معاه ة م ع اسنفاده ار سالحهاب شیمیایی ا معاه ة م ع
گسنرش سالحهاب هسنه اب ا با اجود پانشارب کشورهاب عضو ج بش ع ح قعه ق مم وعیت
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سالحهاب هسنهاب ا شیمیایی در اساس امة دیوان کیفرب بینالمللی م ظور نش ه است .اسن الل
ارائهش ه در خصو

سالحهاب هسنهاب این است که با صراحت نمیقوان گفت که اسنفاده ار

این سالحها م ع ش ه ا در این مورد به راب مشورقی دیوان بینالمللی دادگسنرب در سال

88669

اسن اد میشودق ریرا به نظر دادرسان دیوانق «امکان ننیجهگیرب قطعی دربارة مشراعیت یا ع ح
مشراعیت بکارگیرب سالحهاب اقمی در م ابل اعمال دناع مشراع ا در شرایطی که حیات ا
ب اب دالت قـت قجاار در خطر ج ّب استق اجود ن ارد» .گفنه ش ه است که دیوان ار این
رریق قص بسنن قطعی باب بکارگیرب سالحهاب هسنهاب را ن اشنه است (سواربق .)324 :8213
در ک ار قواع ح وق بشرداسنانهق ن ض س گین ا سارمانیاننة برخی قواع ح وق بشرب هم
م جر به ارقکاب جرایم بینالمللی مان نسلکشی ا ج ایات علیه بشریت میشود .در م ایسة قواع
ح وق بشرب با قواع ح وق بشرداسنانهق بای به عمومیّت ح وق بشر نسبت به ح وق بشرداسنانه
اذعان نمود .ح وق بشر به انسان به ع وان انسان اعطاء میشود؛ نه به انسان به دلیل اابسنگی اا به
یو دالت ا یا گراه خا  .بر همین اساسق ح وق بشر ب ان قی ا شرط ا بیقوجّه به اصل
ق ابل الرحالرعایه است (قرباننیاق همانق  .)379در ننیجهق دناع م ابله به مثل در آن دسنه ار جرایم
بینالمللی مان نسلکشی ا ج ایات علیه بشریت که مص اق بارر ن ض ح وق بشر هسن ق به
هیچ اجه قابل اعمال نیست .در عین حالق با قوجّه به اعن اد به اجود سلسله مراقب هرچ
غیررسمی بین جرایم بینالمللی (بیگرادهق )96 :8264ق ه گامی که در ج ایات ج گی ار
مم وعیت دناع م ابله به مثل سخن ران ه میشودق به رریق االی در ج ایات علیه بشریت ا
نسلکشی دناع م ابله به مثل به هیچ اجه قابل اسن اد نیست .این مم وعیت مطلق ار ب ب مادة 19
ررح مسئولیت بینالمللی دالتها هم قابل اسن باط است .انزان بر اینق بای به این نکنه اشاره کرد
که م ابله به مثل ق ها مـ اد به مخاصمات بینالمللی میشودق ریرا اصل ق ابل مـ اد به راابط

1. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996,
No. 95.
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بین دالتهاست .در ننیجهق در نسلکشی ا ج ایات علیه بشریت که لزاماً در رمان مخاصمات
بینالمللی ارقکاب نمییاب ق اصالً رمی ة دناع م ابله به مثل نراهم نیست.
در م ابلق رایة قضایی دادگاههاب بینالمللی ا هم ین رایة ررفهاب منخاصم هم حاکی
ار آن است که دناع م ابله به مثل در خصو

برخی جرایم بینالمللی ممکن است قـت شرایطی

قابل پذیرش ش اخنه شود .چ انکه دادگاه نورنبرگ در پران ة دانینزق دناع م ابله به مثل را به رور
ضم ی در خصو

اقهاح حمله به کشنیهاب قجارب دشمن ب ان اخطار قبلی قوسط

ریردریاییهاب آلمانی پذیرنت (سی راده انیق  .)87-81 :8216اگرچه در عمل دادگاه براب دا
اقهاح اق اح به ج گ قجاارکارانه ا ج ایات ج گی منهم را مـکوح ش اخت ا در مجموع ا ب ان
قفکیو بین اقهاحهاب ااردهق اب را به یو مجارات حبس ده ساله مـکوح نمودق ماهیّت اقهاح
اارده که در آن دناع م ابله به مثل پذیرننه ش ق یع ی ع ح اخطار به کشنیهاب غیرنظامی ا ه ف
قراردادن آنهاق در ااقع ع ح رعایت ح وق حاکم در ج گ 8ا نه ح وق حاکم بر ج گ 3بوده
است .ح وق حاکم بر ج گ به آن حورههایی ار ح وق بینالملل عمومی ارالق میشود که
شیوههاب قابل پذیرش در شراع به ج گ را قبیین مینمای  .ار این راق ن ض آن ا قوسل به ج گ
ار راههاب نامشراع بینالمللی میقوان ذیل ع وان مجرمانة قجاار ارضی یا اق اح به ج گ
قجاارکارانه یا ج ایت علیه صلح قرار گیرد .ح وق حاکم در ج گ به قواع حاکم در ج گ
یع ی ح وق ا قکالی

کشورها در رمان ج گ میپردارد که اغلب این قواع در رمرة قواع

ح وق بشرداسنانه قرار میگیرن  2.ب ابراینق ن ض ناحش ا ج ّب آنها م جر به ارقکاب ج ایت
ج گی میشود .در ااقعق ن ض هر دا قاع ه م جر به مسئولیت کیفرب میشودق امّا ع ااین مجرمانه
منفااقی براب این دا اجود دارد .در ج ایت قجاار ارضی که ار سوب دالتها علیه یک یگر
ارقکاب مییاب ق امکان اسن اد به دناع م ابله به مثل به نظر موجّه میآی ؛ به این دلیل که نه ق ها
1. jus ad bellum.
2. jus in bello.
 .2براب ارالع بیشنر رجوع شود به:
https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0.
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هیچ مم وعینی در اق اح من ابل نسبت به دالت منجاار اجود ن اردق بلکه حق ربیعی دالت براب
اق احق دناع مشراع مـسوب میشود 8.حال اگر اق اح دالت در دناع مشراع نراقر ار اصول حاکم
بر دناع مشراع یع ی ق اسب ا ضرارت بودق بار هم راه براب دالت جهت اسن اد به دناع م ابله به
مثل اجود داردق مگر ای که در این مسیر دالت مرقکب ن ض قواع ح وق بشرب ا بشرداسنانه
ش ه باش ؛ ریرا اصل بر من ابل بودن قعه ات بینالمللی استق مگر ای که به من ابل نبودن آن
قصریح ش ه باش ؛ این صراحت ق ها در رابطه با قعه ات ح وق بشرب ا برخی قعه ات ح وق
بشرداسنانه اجود دارد.
رایة قضایی پس ار دادگاههاب نورنبرگ بیانگر این است که دناع قالنی در پران ههاب
گراگانهاق 3ا ای اساقزگراپن 2با رعایت مـ ادیتهایی اجاره داده ش ه استق امّا در برخی
دادرسیهاب ملّی مان پران ة کلی ا پریبکه به رور کلی مم وع دانسنه ش ه است .در پران ة
گراگانهاق دادگاه بر این ع ی ه است که قالنی به ع وان آخرین راهحل براب اعادة صلح در
سررمین هاب اشغالی ا باردارن گی ار ارقکاب جرایم بیشنر مجار استق امّا قالنیهایی که ار ح
ق اسب قجاار نمای ق م جر به مسئولیت کیفرب قالنیک گان میشون  .در پران ة
ای اساقزگراپنق منهم در اجراب برنامة نابودسارب یهودیان به دناع قالنی اسن اد نمود .امّا دادگاه
در پاسخ اعالح نمود که بزهدی گان ار اشخا

بیگ اه بودهان ق در حالیکه بای ح اقل ارقباط

نزدیکی بین بزهدی گان قالنی ا عامالن حملة ااّلیّه اجود داشنه باش  .دادگاه اعالح نمود که
 3899یهودب مسن ر در یو ارداگاه خارج ش ه ا در یو اق اح قالنیجویانه به دلیل کشنه ش ن
 38سربار آلمانی که مایلها دارقر ار این ارداگاه اقّفاق انناده بودق اع اح ش ن  .ار نظر این دادگاه
ب یهی است که یو قخلّ

آشکار ار ح وق بینالملل رخ داده است .با اجود اینق دادگاه اعالح

 .8براب ارالع ار شرایط حاکم بر دناع مشراع رجوع شود به:
Bethlehem, Daniel, Principels Relevant to the Scope of a States Right of Self-defence
against an Imminent or Actual Armed by Non-state Actors, Available at:
http://www.un.org/law/counsel/Bethlehem%20-%20Self-Defense%20Article.pdf.
2. Hostages.
3. Einsatzgruppen.
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نمود که قالنی قـت شرایط خاصی ممکن است مجار باش ق اگر بزهدی ه قالنی خود نیز مرقکب
اعمال غیرقانونی ش ه باش ا قالنی به ع وان آخرین راه حل ا به م ظور باردارن گی ار ارقکاب
قخلفات مشابه قوسط ررف م ابل در آی ه مورد اسنفاده قرار گیرد)Bassiouni, 2011: 630( .
دادگاه کیفرب بینالمللی یوگسالاب سابق هم در پران ة کوپرسکیچ اعالح نمود که قـت
شرایطی امکان قالنی مشراع نسبت به غیرنظامیان اجود دارد که با قوجّه به شباهت دناع م ابله
به مثل با دناع قالنی میقوان ار شرایط ذیل در رابطه با دناع م ابله به مثل اسنفاده نمود:
ال ) قالنی بای آخرین راهحل در قالش جهت اجبار دشمن به رعایت اسنان اردهاب ح وقی
باش ( .قالنی بای بع ار ص ار اخطار جهت جلوگیرب ار ق ااح جرایم ارقکابی دشمن اجراء
شود).؛ ب) پیش ار اجراب قالنیق قعه ب مب ی بر انجاح اق امات احنیاری اجود دارد ( .انجاح
قالنی ق ها بع ار قصمیمی که در باالقرین سطح سیاسی یا نظامی اقّخاذ ش هق صورت میگیرد .به
عبارت دیگرق قصمیم بر انجاح قالنی نمیقوان قوسط م احهاب مـلّی اقّخاذ شود)؛ پ) اصل
ق اسب در انجاح قالنی بای رعایت شود( .ق اسب در ای جا ب ین مع است که قالنی نبای نراقر ار
ق خل

ارقکابی دشمن باش  .هم ینق بای بالناصله پس ار قوق

قخلّفات دشمنق خاقمه یاب )

ا ت) در انجاح قالنی «اصول ااّلیّه ح وق بشرداسنانه» بای رعایت شود ( kupreskic et al,

 .)2000, para. 535دادگاه کیفرب بینالمللی یوگسالاب سابق در پران ة مارقیچ هم با قکرار
شرایط نوق امکان اسن اد به دناع قالنی را قـت شرایطی میپذیرد .این دادگاه در بیان شرط آخر
اعالح می ک که قالنی عملی اسنث ائی است که بای با رعایت اصول ا قواع ح وق بشرداسنانه
به ایژه با رعایت مم وعیت اق اح علیه غیرنظامیان صورت پذیرد ( Prosecutor v. Martic, 2007,

.)para. 464-468
با قوجّه به شرایط نوقق هیچ دلیلی براب ای که این دناع نسبت به نسلکشی ا ج ایات علیه
بشریت پذیرننه شودق اجود ن ارد .در رابطه با ج ایات ج گی هم با قوجّه به مواد 49ق 47ق  82ا
 22ک وانسیونهاب ااّل قا چهارح ژنو مب ی بر مم وعیت انجاح قالنی علیه رخمیهاق بیماران ا
غرقش گانق اسراب ج گیق غیرنظامیان مـبوس ا ساک ان سررمینهاب اشغالی میقوان به این
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ننیجه رسی که قالنی در ج ایات ج گی در این موارد هم به رور مطلق م ع ش ه است ( Cryer,

 .)2010: 422-423اگرچه م ابله به مثل منفاات ار قالنی استق ح اقل دا شرط اخیر را میقوان
به شکل مشابهی در دناع م ابله به مثل نیز قسرّب داد ا در غیر موارد مذکور امکان اسن اد به م ابله
به مثل در برخی ج ایات ج گی را پذیرنت.
به همین دلیل هم ان شاه اسن اد منهمان به دناع م ابله به مثل در دادگاههاب کیفرب
بینالمللی ج ی هسنیم .براب نمونه در دا پران ة اسلوبودان میلوسویچ 8ا ص اح حسینق 3دناع
م ابله به مثل ار سوب منهمان مورد اسن اد ااقع ش  .هر دا مورد به رایة دادگاه نورنبرگ در
خصو

دناع م ابله به مثل اسن اد کردن ( .)Heise, 2007: 7ص اح حسین در پی دناع ار خویش

علیه اقهاح نسلکشی با اعالح این امر که دالت آمریکا نیز مرقکب نسلکشی ش ه بودق سعی در
قوجیه اعمال خود داشت .با قوجّه به این نکنه که دناع م ابله به مثل قابلیّت ررح در خصو
ج ایت علیه بشریت ا به رریق االی نسلکشی را ن اردق دناع مطرحش ه قوسط مرقکبان در این
دادگاهها مورد اسنماع ا پذیرش ااقع نش ( .)Heise, 2007: 14هم ینق دیوان بینالمللی
دادگسنرب در دعواب بوس ی ا هررهگوین علیه صربسنان در رابطه با ارقکاب نسلکشی ار سوب
صربسنانق 2با این دناع ار سوب صربسنان مواجه ش که ارقکاب نسلکشی مـ اد به نیراهاب
صرب نبودهق بلکه مسلمانان بوس ی نیز مرقکب اعمال مشابهی ش ن  .دالت بوس ی در پاسخ به
این دناع اعالح نمود که ارقکاب اعمال مشابه ار سوب ررف م ابل رانع مسئولیت عامل نسلکشی
نخواه بود .یکی ار دادرسان دیوان 4در نظر ج اگانة خود با قأیی این اسن اللق مشخص نمود
که در رابطه با جرایمی مان

نسل کشی دناع م ابله به مثل قابل پذیرش نیست ( Bassiouni,

.)2011: 636

1. Slobodan Milosevic.
2. Saddam Hussein.
3. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide, Counter- Claims, Order of 17 December 1997, 1997 I.C.J. 243.
4.Weeramantry.
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در پرقو این مصادیق ا اسن اللهاب ارائهش ه در مباحث پیشینق م ط ی است که گفنه شود
معیار م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت به مجارات ا نسبت به برخی جرایم بینالمللی ه ور
یو دناع معنبر در ح وق بینالملل است .قجاار ارضی ا ج ایات ج گی دا جرح بینالمللی هسن
که امکان اسن اد به این دناع نسبت به آنها قابل قصور ا قابل پذیرش است.

نتيجه؛
بشر در حالی هزارة داّح را پشت سر نهاد که در آخرین س ة این هزارهق شاه ج ایات بسیارب در
سرقاسر ن اط گینی بود؛ ج ایاقی که با گسنرش ا پیشرنت ن ّاارب ا دسنیابی دالتها به سالحهاب
ایرانگر ا خانمانبران ارق ابعاد هول ا قرب یاننه ا هر لـظه اصول ا اررشهاب انسانی را در
معرض قه ی ات قاره قرار میده  .در این میانق ح وق کیفرب بینالمللی به ع وان آن بخش ار
ح وق بینالملل که بر پایة مسئولیت نردب ا در جهت حفظ اساسیقرین اررشها ا ه جارهاب
مشنر

جامعة بینالمللیق مصادیق ج ایات بین المللیق آیین رسی گی به آنهاق دناعیات موجود

براب این مرقکبان ا کیفیّت به کیفر رسان ن آنان را مشخص میساردق ن ش بسزایی دارد.
ح وق انان ار مسئلة دناعیات به ع وان ج بة اغلب نراموشش ة ح وق کیفرب بینالمللی یاد
میک  .در این میانق ار جمله دناعیاقی که در خالل دادرسیهاب نورنبرگ مطرح بودهق لیکن
قوجّه علمی کانی را دریانت نکردهق دناع م ابله به مثل است .همان گونه که در این نوشنار به
قفصیل بیان ش ق م ابله به مثل در عرصة ح وق کیفرب بینالمللی غالباً داراب ماهیّت ق بیهی ا
انن احگونه است .قوجّه به آراب مراجع کیفرب بینالمللی حاکی ار آن است که این دناع نخسنین
بار در دادگاه نورنبرگ مطرح ش ه ا معیار سوّح آن  -م ابله به مثل به ع وان یو دناع نسبت به
مجارات  -به رور قلویـی قوسط دادرسان مورد پذیرش قرار گرنت .در قماح دادرسیهاب پیش
ار دیوان کیفرب بین المللی به علّت ع ح قوجّه به اسن الل دادرسان دادگاه نورنبرگ دناع م ابله
به مثل رد ش  .اساس امة دیوان کیفرب بینالمللی به صراحت ار این دناع سخن نران هق لیکن به
موجب ب  2مادة  28اساس امهق دیوان میقوان در رمان دادرسی دناعیات دیگرب را که ناشی ار
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ح وق قابل اجراء استق مورد مالحظه قرار ده  .ار رمره ح وق قابل اجراء در مادة  38اساس امهق
اصول ا قواع ح وق بینالملل است .در ح وق بین الملل معاه اقی سخ ی در نفی یا ا بات دناع
م ابله به مثل به میان نیام ه است .ب ابراینق ق ها م بع قابل اسن اد در خصو

قابلیت پذیرش این

دناع در دیوان کیفرب بینالمللیق ح وق بینالملل عرنی است .بهرورکلی میقوان به اسن الل
دادگاه نورنبرگ بهع وان رایة قضایی در این رمی ه اسن اد نمود.
ب ابراینق در پاسخ به این پرسش که آیا میقوان م ابله به مثل را به ع وان یو دناع پذیرنت
یا خیرق بای گفت که با قوجّه به موارد ذکرش ه در آراء ا نظرات دادرسان ا دادگاههاب بینالمللی
به نظر میرس که امکان ررح دناع م ابله به مثل نسبت به ج ایت علیه بشریت ا نسلکشی اجود
ن ارد .نسلکشیق ج ایت ج ایتها مـسوب میگردد ا س گینقرین نوع ن ض ح وق بشر است.
در ننیجهق امکان ررح چ ین دناعی نسبت به آن اجود ن ارد .این مم وعیت به دلیل مم وعیت
مطلق اق اح من ابل در قواع ح وق بشرب نیز قابل اسن باط است .این اسن الل نسبت به ج ایات
علیه بشریت هم قابل اعمال است .در رابطه با ج ایات ج گی هم آن دسنه ار ج ایاقی که ن ض
س گین قواع بشرداسنانهاب هسن که نسبت به آنها اق اح قالنیجویانه مطل اً مم وع ش ه استق
امکان اسن اد مونق به دناع م ابله به مثل اجود ن ارد .در ننیجه دناع م ابله به مثل ن ط در خصو
برخی ج ایات ج گی آن هم در صورت رعایت شرایط م رّرش هق قابلیّت ررح در دادگاههاب
کیفرب بین المللی را خواه داشت .ب ابراینق انجاح م ابله به مثل نسبت به جمعیت غیرنظامی یا
اسرا نمیقوان مص اق م ابله به مثل موجّه باش ق امّا در خصو
ع وان یو دناع نسبت به مجارات قابلیت اسن اد دارد .در خصو

سایر ج ایات ج گی ح اقل به
ج ایت قجاار ارضی که در

ااقع جرح دالت ها علیه یک یگر استق امکان اسن اد به این دناع اجود خواه داشت .به نظر
میرس که در خصو

اق اح به عمل قجاارکارانه ار سوب یو دالت در پاسخ به اق اح

قجاارکارانه دالت م ابل میقوان دناع م ابله به مثل را حنی نسبت به خود جرح هم مطرح کرد.
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ح وقی داارق نشریه دانشجویان دانشک ه ح وق دانشگاه شهی بهشنیق صص.6-36 .
 قرباننیاق ناصر .)8269( .ح وق بشر ا ح وق بشر داسنانهق چاپ داحق قهرانق سارمان اننشارات
پژاهشگاه نره گ ا ان یشه اسالمی.
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Abstract
The aim of this paper is to consider the Tu quoque defence in the context of
international criminal law by the analytical-descriptive approach. Simply put, Tu
quoque is the Latin term (equal to: You too) and often is stated in this context:
(You should not punish me because you did it too). This defence, for the first time
was implicitly accepted during the Nuremberg tribunal (following World War II)
in the Admiral Karl Doenitz case. The original base of this argument is the clean
hands doctrine: (if one of the parties of armed conflict has committed certain
crimes, his hands to prosecute or punish other parties of conflict for the same
crimes are not clean). Recently, criminal tribunals such as International Criminal
Tribunal for Yugoslavia have been faced with Tu quoque as a defence. Despite
the existence of an ambiguous history for this defence, jurists have not paid
enough attention to this defence. This paper, by examining the jurisprudence of
IMT and other international criminal courts, concludes that Tu quoque defence in
Genocide and Crimes against humanity cannot be accepted, but in some War
Crimes and the Crime of Aggression, this defence is acceptable under certain
circumstances.

Keywords: Tu Quoque, Reprisal, Clean Hands Doctrine, International Criminal
Law, International Jurisprudence.
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