
1398بهار،62شماره یکم،وبیست، سال عمومیحقوقپژوهشهفصلنام

دولتالمللیبینتعهداتبااسالمیشورايمجلسهمسوییضرورت
گردانروانومخدرموادبامرتبطجرایمبامقابلهدر

2اسماعیل رحمانی کالکوب- 1فریده شایگان

15/7/1397: پذیرش- 26/4/1396: دریافت

دهیچک
وبشربنیادینحقوقبرايجديتهدیديگردان،روانومخدرموادبامرتبطجرایم

محسوبالمللیبینامنیتونظموملیجوامعفرهنگیواجتماعیاقتصادي،هايبنیاننیز
توأمبایدکههاستدولتکلیهجمعیوفرديمسئولیتمذکور،جرایمبامقابله. شوندمی

دربشريحقوقالزاماتمهمترینازیکی. گیردصورتبشريحقوقاماتالزرعایتبا
اینکهبهتوجهبا.است»جرایمخطیرترین«بهاعداممجازاتکردنمحدودمعاصر،جهان

"جرایمخطیرترین"زمرةدرراموادبامرتبطجرایمبشري،حقوقالمللیبیننهادهاي

ازاجتنابدرمؤثرينقشاعدام،مجازاتکردنمحدودباتواندمیمجلسدانند؛نمی
.کندایفاایراندولتبرايالمللیبینمسئولیتپیدایش

تحدیدبشري،حقوقالمللیبینتعهداتگردان،روانومخدرمواد:کلیديواژگان
.دولتالمللیبینمسئولیتاعدام،مجازات

farideh.shaygan@ut.ac)  مسئولنویسندة(تهراندانشگاهکیشالمللیبینالملل،  پردیساستادیار حقوق بین. 1
es.rahmanii@gmail.comتهراندانشگاهکیشالمللیبینالملل،  پردیسحقوق بیندکتريدانشجوي. 2



98بهار، 62، شماره یکموبیستپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه102
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2.استها دولتهیکلیجمع
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درالمللیبینجامعهوبشرحقوقبرگردانروانومخدرموادقاچاقفراوانسوءآثاربهتوجه
5.دانست4»همگانقبالدرتعهد«نوعی،توان،میرازمینهایندرهمکاريها بهدولتتعهدکل،

1. Serious Evil.
:استشدهذکرزیرمعاهدهدومقدمهدرمذکورسوءعواقب. 2

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961; United Nation Convention against the Illicit
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

بدونمختلف،ابعاددرالمللیبینمقرراتاجراياصوالً،المللی،بینجامعهساختارالملل وبینقحقوماهیتبهتوجهبا. 3
(Duncan, 2007: 17).استتصورها، غیرقابلدولتهمکاري

4. Obligations Erga Omnes.
المللیبیندیوانتوسطباراولینبراي،»همگانقبالدرتعهد«یاالمللینبیجامعهقبالدرهادولتتعهداتمفهوم. 5

نفعتعهدات، دارايآنرعایتدرراهادولتکلیهدیوان،. شدمطرحتراکشن،بارسلوناقضیهدر1970سالدردادگستري
,ICJ, Reports)هستند اهمیتحائزهادولتتمامبرايشانماهیتدلیلبهتعهداتآنکهکردتأکیدوحقوقی دانست

Barcelona Traction, 1970: para. 33.(سئولیتمخصوصدرالملل،بینحقوقکمسیونطرح33ماده1بنددر
ومحتواویژگی،بامتناسبهادولتتعهداتکهاستشدهنیز، اشاره2001مصوبمتخلفانهاعمالبرايهادولتالمللیبین

شدیدتأثیراتبهتوجهبا. در مجموع باشدالمللیبینجامعهیادولتچنددولت،یکقبالدرتاسممکنآننقضشرایط
ومخدرموادقاچاقبامقابلهبرايمتحدمللکنوانسیونمقدمهدرالمللی،بینامنیتونظمبرگردانروانومخدرموادقاچاق
The(اولویتباالتریندارايوهادولتکلیهجمعیتکلیفوفوريتوجهمستلزمآن،بامقابله،1988مصوبگردانروان

Highest Priority (جملهازیافتهسازمانجرایمبامقابلهزمینهدرالمللیبینمعاهداتمفادبهتوجهبا. استشدهدانسته
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بامقابلهدرها حتیدولتعملکه،چرااست؛شدهمواجهبشريحقوقالمللیبیننهادهاي
. باشددادرسیالمللیبیناستانداردهايجملهازبشريحقوقالزاماترعایتباتوأمبایدجرایم،

ترینجامععنوانبه) شودمینامیدهمیثاقمقاله،ایندر(سیاسیومدنیحقوقالمللیبینمیثاق
موازینتبیینبهمختلفموادافراد، درسیاسیومدنیحقوقزمینهدرموجودهانیجمعاهده

.  استپرداختهدادرسیالمللیبین
زمینهدرالمللیبینمهممعاهداتومیثاقبهایراناسالمیجمهوريدولتالحاقبهباتوجه

نیتحسنبااجرايینهزماست،ضروري1گردان،روانومخدرموادبامرتبطجرایمبامقابله
مستلزمآن،اثربخشیوداخلینظامبهمعاهدهورودایران،حقوقینظامدر2.کندفراهمراآنها
وضعبابایداسالمیشورايمجلسلذا3استداخلیقانونقالبدرمعاهدهآنگرفتنقرار

اجرايموجباتآنها،بارمغایقوانیننسخبایاموصوفالمللیبینمعاهداتباهمسوعاديِقوانین
بهتوجهعیندرگردان،و روانمخدرموادبامؤثرمبارزةزمینهدررادولتالمللیبینتعهدات
.نمایدفراهمبشري،حقوقالزامات

مادهالحاقنیزو1392سالدراسالمیمجازاتوکیفريدادرسیآیینجدیدقوانینوضع
اجرايزمینهزیاديحدتامجلس،توسط1396سالدرمخدرموادبامبارزهقانونبه45

با. استکردهفراهمدادرسیالمللیبیناستانداردهايخصوصدررادولتالمللیبینتعهدات

المللیبینامنیتونظممخلکهگردانو روانمخدرموادقاچاقجملهازیافتهسازمانجرایمبامقابله: گرفتنتیجهتوانمی
. است) ارگاامنستعهد(المللیبینجامعهکلقبالدرهادولتتعهدنوعیهستند،

مخدرموادواحدمعاهدهبه7/4/1351خیتاردرثاق،یمبه17/2/1354خیتارردياواحدهمادهموجببهرانیادولت.1
موادقاچاقبامبارزهونیکنوانسبه3/9/1370خیتاردرو1971گردانروانموادونیکنوانسبه1377ماهخرداددر؛1961
شودرجوع، بیترتبهمذکور،معاهداتهبرانیادولتالحاققانونمالحظهيبرا. استشدهملحق1988گردانروانومخدر

:به
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97259 & http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96841 & http:// rc.
majlis. ir/ fa/ law/show/93109 & http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91987.

بهوفاياصلوعرفیالمللبینحقوقمبیندرواقعکهمعاهداتقحقوزمینهدروین1969کنوانسیون26بر طبق ماده .2
».گردداجرانیتحسنباهاآنتوسطبایدواستآورالزامآنهايطرفبراياالجرا،الزممعاهدههر«: استعهد

بهبایدهادولتسایرباایراندولتمیانالمللیبینهاينامهموافقتوهاعهدنامهاساسی،قانون125و77اصولطبقبر3.
بر. گرددالمللیبینوداخلیآثاردارايتابرسدويقانونینمایندهیاجمهوررئیسامضايواسالمیشورايمجلستصویب

حکمدرباشدشدهمنعقددولسایروایراندولتبیناساسیقانونطبقبرکهعهوديمقررات«: مدنیقانون9مادهطبق
».استقانون
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موردگردان،روانومخدرموادبامرتبطجرایمدراعداممجازاتاعمالهمبازوجود،این
رااعداممجازاتاعمالصرفاًمیثاق،. استالمللیبیننهادهايوداخلیحقوقدانانبرخیانتقاد

ازفهرستییا»جرایمخطیرترین«ازتعریفیلکن. استدانستهجایز1»جرایمخطیرترین«بهنسبت
خطیرترینعنوانمشمولمواد،بامرتبطجرایمآیاکهموضوعاینلذا.استنکردهارائهآن

مناقشهمحلباشد،داشتهوجودآنهابهنسبتعدامامجازاتاعمالامکانتاشوندمیجرایم
.است

نیزومتحدمللسازمانبشريحقوقنهادهاينظرتشریحبااستکوشیدهپژوهشاین
قابلیتآن،بامقابلهضرورتوموادبامرتبطجرایمماهیتتبیینضمنالمللی،بیناسنادرویکرد

دررااسالمیشورايمجلستکلیفنیزومذکورجرایمبررا»جرایمخطیرترین«عنوانشمول
حقوقمنظرازتعهدات،آنبامغایرقوانیننسخودولتالمللیبینتعهداتباهمسوقوانینوضع

.دهدقراربررسیموردبشر،الملل حقوقبین

موادبامرتبطجرایمبامقابلهزمینهدر2ایرانبشريحقوقالمللیبینتعهدات.1
نبایدهاوبایدها: گرداننرواومخدر
حقوقازمنديبهرهبرگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایمشومتأثیراتبهتوجهبا

وپیشگیريبرايرامؤثرياقداماتکههاستدولتهمهبرالمللی،بینامنیتونظمبشر،بنیادین
).هاباید(دارند معمولجرایم،آنباجديمبارزه
میانمشتركهايارزشسایروبشرحقوقازحمایتبرالمللیبیننونظام«ر،دیگسوياز
فرد"نهاییواصلیذینفعنظام،ایندر.)491: 1390فلسفی،(»استگردیدهها  متمرکزانسان

نبایدجرایم،بابرخورددرحتیها،دولتاقداماتلذا.)85: 1389شتروم،تیگر(است"انسانی
1. Most Serious Crimes.

بهتعهداحترام،بهتعهد: ازعبارتندکهدهدمیقرارهادولتعهدةبرتعهدنوعسهبشر،حقوقالمللبینکلی، حقوقطوربه.1
اینبهاحترامبهتعهد.(Obligations to: Respect, Protect and Fulfil)بشرحقوقایفايبهتعهدوحمایت
حقوقاینازآنهاکردنمحرومیابشرحقوقازافرادمنديبهرهبرايمزاحمتایجادازخودبایدها،تدولکهمعناست

بشرحقوقازدیگراناستفادهسوءبرابردرهاگروهوافرادازحمایتبهملزمها رادولتحمایت،بهتعهد. نمایندخودداري
بشرحقوقازمنديبهرهتسهیلبرايایجابییامثبتاقداماتاتخاذها بهدولتدتعهمعنايبهایفا،یاتأمینبهتعهدنماید ومی

کمیسیونفرعیکمیسیونوقتگزارشگرآید،آزبورنابتکارها ،دولتبشريحقوقتعهداتگانۀسهبنديتقسیماین. است
ایندربیشترمطالعهبراي. استبوده1980دههدرهااقلیتازحمایتوتبعیضازجلوگیريمورددرمتحدمللبشرحقوق

:De Schutter, 2010:  ( بهکنیدرجوعخصوص 242(.
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.)نبایدها(گرددبشرحقوققضنبهمنجرخود

گردانروانومخدرموادقاچاقبامبارزهدرهمکاريبهدولتتعهد.1- 1
بشرحقوقوجهانیو امنیتصلحبرايتهدیديالمللی،بینجرایماکثرکلی،طوربه«

وشدههاآننقضموجبمورد،حسبارتکاب،شدتونوعبهتوجهباوشوندمیمحسوب
ومخدرموادقاچاق.)Arrigo, 2013: 148(1»داشتخواهدپیدررامتفاوتیايهالعملعکس

مسلحانهیافته وسازمانصورتبهاغلبکهاستالمللیبینجرایمازدستهآنجزوگردان،روان
ازناشیسرشارسود. استمرتبطنوعی،بهیافته فراملی،سازمانجرایمدیگربایابد ومیارتکاب
هايگروهاختیاردرکهاستمنابعیجملهاز2گردان،روانومخدرموادیرقانونیغتجارت

فرایندي،طیازپسوگیردمیقرارغیردموکراتیکهايحکومتوضدانسانیوتروریستی
امنیتوصلحآنها،تقویتوغیردموکراتیکجوامعرشدبا. شودمیدادهجلوهمشروع

3.افتادخواهدمخاطرهبهالمللیبین

بشریتمشتركهايآرمانبهنسبتتوانندنمیالمللیبینجامعهازعضويعنوانها بهدولت«
المللیبینجامعههايضرورتمغایرکهگیرندپیشدررارفتاريوبودهتفاوتبیجمعیخیرو
جنایاتالمللی،بینکیفريدادگاهیکتشکیلبراياياساسنامهنویسپیشتهیهمنظوربهرم،کنفرانسمذاکراتخاللدر.2

) Treaty Crimes(»ايمعاهدهجنایات«بهالمللیینبجنایاتدیگرو)Core Crimes(»اصلیجنایات«بهالمللیبینمهم
درشدند؛میتجاوزجنایتوجنگیجنایاتبشریت،علیهجنایتکشی،نسلشاملکهاصلیجنایاتتنهاوشدتقسیم

ايمعاهدهمبنايکهجرایمازبرخیکهگرفتصورتزیاديهايتالش. گرفتندقرارالمللیبینکیفريدیوانصالحیت
استممکناگرچه. حاصل نشدلکن، توافق.قرارگیرنددیوانصالحیتدرتروریسمومخدرموادقاچاقجملهازتند،داش

المللیبینذاتیجرایمحدبهآنهاوخامتوشدتامایابدارتکاببشریتهاي مشتركارزشعلیهقراداديالمللیبینجرایم
معاهداتقالبها دردولتجرایم،ازدستهاینسوءآثاربهتوجهبا،وجوداینبا.)38- 39: 1391طهماسبی،(رسدنمی
ها راآن) پالرموکنوانسیونبهموسوم(2000سالمصوبیافته فراملیسازمانجرایمعلیهکنوانسیونقبیلازمختلفالمللیبین

. انددادهقرارتأکیدموردراها آنبهرسیدگیهاي داخلی،دادگاهبرايجهانیصالحیتایجادباودانستهجرم
اساسبرشود ومیمحسوبجهانیافته درسازمانجرممهمترینوآورترینسودگردان،روانومخدرموادقاچاقامروزه،.1

تمامداخلیناخالصتولیدازکهاستدالرمیلیارد500ساالنهمواد،اینجهانیبازارارزشگرفته،صورتهايتخمین
.)41: 1393میرزایی،(استبیشتردنیاثروتمندکشور7استثنايبهجهانکشورهاي

. داردوجودداخلیجوامعدردموکراسیوالمللیبینجامعهدرالمللیبینامنیتوصلحبینوثیقیارتباطکانت؛عقیدهبه.3
شود،تضمینحکومتدرمردمسیاسیمشارکتوفرديکشور حقوقداخلدردهد اگرنشانتاکندمیاقامهدالیلیکانت

کنند،حکومتخودبرمردماگر خودکهاستایناواصلیاستدالل. گرددمیممکنالمللیبینعرصهدرصلحبهدستیابی
چنیندر. گرفتخواهدراخودشاندامانآنپیامدزیراندهدرخکنند جنگیمیمراقبتجدبهنزاعطرفدوشهروندان

تصمیمگرفت،خواهندقرارکشتار و جنگفاجعهوحشت،معرضدرنهایتاًکهکسانیهمانیعنیردم،محکومتی خود
.)21- 73: 1392تسون،(نه یابزنندجنگبهدستآیاگیرند کهمی
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حتتقلمرودرالزمتدابیراتخاذضمنآنهادلیل،همینبه) 118: 1392بارانی،(».باشد
ها اتخاذدولتسایربارامشترکیتدابیرفراملیجرایمبامؤثرمقابلهبرايخود،صالحیت

یماز وقوع جرایشگیريپیزو نيبه همکارها دولتتعهد.)De hoogh, 1996: 109(اند کرده
:De hoogh, 1996(داردیو عرفيقراردادالمللیبیندر تعهدات یشهرالمللی،بین لذا.)122

موجبوشدهتلقیتعهدنقضجرایم،آنبامقابلهوپیشگیريزمینهها دردولتهمکاريعدم
,Crawford(شد خواهدآنهاالمللیبینمسئولیتتحقق 2010: 134(.
از یسه دسته تعهد ناشگردان،روانمرتبط با مواد مخدر و یمدر ارتباط با جراکلی،طوربه

آن، طرفهاي دولت،از آنهایکهر يقابل احصاء است که بر مبنایالمللبیناسناد و معاهدات 
:دسته از اسناد عبارتند ازینا. هستندیکدیگربا يمتعهد به همکار

وصلححفظمنظوربهها دولتيبر همکاریدتأکیکه به طورکلالمللی بیناسناد - الف
.میثاقومتحدمللانسازممنشورهمانندد؛حقوق بشر داریاو المللیبینامنیت

و المللیبینیممقابله با جراینۀها در زمدولتيبر همکاریدکه تأکالمللیبیناسناد - ب
ملل یونکنوانسوپالرموکنوانسیونیلاز قب. داردمختلفاز آن با ارائه راهکارهاي یشگیريپ

.یدامریونمبارزه با فساد موسوم به کنوانسيمتحد برا
را مورد گردانروانمرتبط با مواد مخدر و یمکه به طور خاص، جراالمللیبیناسناد - پ

. اندمطرح کردهها دولتتوسطجرایمآنبامقابلهبرايراهاییتوجه قرار داده و راهکار
بامرتبطجرایمبامقابلهمنظوربه-جهانیسطحدرالمللیبینمهمسه کنوانسیونتاکنون،

،1961مخدرموادواحدکنوانسیون: ازعبارتندکهگرفتهشکل-انگردروانومخدرمواد
گردانروانومخدرموادقاچاقبامبارزهکنوانسیونو19711گردانروانموادکنوانسیون

1988.
مخدرموادواحدکنوانسیون4مادهازجمله،-آنموادبرخیوکنوانسیونسههرمقدمهدر
ومخدرموادقاچاقبامبارزهکنوانسیون3مادهو»عمومیتعهدات«عنوانتحت،1961
بر،»صالحیت«عنوانتحتآن،4مادهو»هامجازاتوجرایم«عنوانتحت1988گردانروان
قلمرويدرالزمتدابیراتخاذنیزوالمللیبینسطحدرمعاهداتهاي طرفدولتهمکاريلزوم

قاچاقوعرضهتولید،ویژهبهمواد،بامرتبطجرایمباجديمقابلهوپیشگیريمنظوربهداخلی

1. Convention on Psychotropic Substances, 1971.
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.استشدهگردان تأکیدروانومخدرمواد
جرایمباقاطعبرخوردمنظوربهمعاهدات،آنهايطرفازیکیعنوانبهایران،دولت

پیشومخدرموادبامبارزهقانونوضعبهاقدام،1گراامنیتجناییسیاستاتخاذباموادبامرتبط
موردبعضاًکهنمودهآندرشالقوبدنی، اعداممجازاتجملهازسنگینهايمجازاتبینی

برخورددرایراندولتاقداماتاینکه2.استگرفتهقراربشريحقوقالمللیبیننهادهايانتقاد
قحقوتعهداتبرخیناقضیابودهاشالمللیبینتعهداتباهمسومواد،بامرتبطجرایمبا

ماهیتشناختنیزوجرایمبابرخورددربشريحقوقالزاماتشناختمستلزماش،بشري
انطباقبهاسالمیشورايمجلسویژهبهایراندولتارکانتکلیفتااستموادبامرتبطجرایم

.شودمشخصدولتالمللیبینتعهداتباعملکردشان

بهتعهد: گردانروانو مخدرموادباتبطمرجرایمبامبارزهدربشريحقوقالزامات. 1- 2
احترام

افراد منديبهرهتعلیقوبشربنیادینحقوقازعدولبهمجازشرایطیهیچها تحتدولت
بایدجرایم،بابرخورددرلذا) میثاق4ماده(نیستندشدهیادحقوقازآنها،جنایتکارترینحتی

).احترامبهتعهد(نگردد بشرحقوقنقضبهرمنجاقداماتشانوتصمیماتکهباشندمراقب
احترام- الف: ازعبارتندمتهمحقوقزمینهدربشريحقوقتعهداتمهمترینمیثاق،طبقبر

مجوزبدونوخودسرانهسلبمنع(تعلیقغیرقابلوذاتیحقیکعنوانبهافرادحیاتحقبه
- ب؛)میثاق6ماده(»جرایمخطیرترین«بهاعداممجازاتتحدیدنتیجه،درو) افرادحیاتقانونی

؛)میثاق7ماده(تحقیرآمیز یاغیرانسانیظالمانه،رفتارهايیاهامجازاتاعمالمنعشکنجه،منع
؛)میثاق9ماده(افرادبازداشتیاشخصیامنیتوآزاديمجوزبدونوخودسرانهسلبمنع- پ
مقابلدراشخاصبرابريتضمین-ث؛)ثاقمی10ماده(انسانذاتیکرامتبهاحترام- ت

).میثاق14ماده(احکامبودنتجدیدنظرقابلاصل-ها و جدادگاه

.)159- 189: 1388غالمی،: (نکجرایموجامعهبرآنتأثیروگراامنیتجناییسیاستبابیشترآشناییبراي.2
درمتحدمللسازمانعمومیمجمعبهخودگزارشآخرین16تا6بندهايدرمتحدمللسازمانکلدبیرمثال،عنوانبه.3

مورددرراخودنگرانیوپرداختهایراندراعداممجازاتفراوانیبه،»ایراناسالمیجمهوريدربشرحقوقوضعیت«مورد
استنمودهمطرحگردانروانومخدرموادبامرتبطجرائمویژه برايبهایرانها دراعدامجمله؛ازبدنیمجازاتاعمالتداوم

)UN Doc. A/HRC/34/40, 13 March 2017(.
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حق«متهم،حقوقمیانازگردان،روانومخدرموادبامرتبطجرایمبابرخوردفراینددر
اختالفردموهموارهخیر،یاشودمیتلقیحقآننافیاعداممجازاتاعمالاینکهواو»حیات

ملیهايحکومتانحصاريحقبیستم،قرناوایلتامرگمجازاتاعمال«. استبودهنظر
آنها،جریاندرپیوستهوقوعبهبارِخونهايتراژديوجهانیجنگدواما. شدمیمحسوب

حقوقتدابیرافزایشوانسانیکرامتحیات،بهتوجهزمینهدرجهانیتحولیایجادموجب
شدنانسانیسمتبهگرایشسرآغازومحرکهنیرويخوداینوشدجنگپسادورهدربشري

Bae, 2007: 1-2).(»بودهامجازات

انسانذاتیکرامتازبرخاستهموهنوغیرانسانیظالمانه،هايمجازاتازبودنمصونحق
ها معتقدند،دولتحاضراکثردرحال. دهدمیقرارتأثیرتحتراآناعداممجازاتکهاست

مجازاتاجرايمقارناحوالواوضاع. استانسانیکرامتوحیاتحقناقضاعداممجازات
اجرايازناشیفزایندةودائماضطرابباهمراهانتظارخصوصبهاعداممجازاتخودنهاعدام،

آیدشماربهموهنیاغیرانسانیوظالمانهرفتارهايوهامجازاتممنوعیتتواند نقضمیآن،
در. هستندکلیطوربهاعداممجازاتلغوبهمعتقدهادولتاین.)416-417: 1376سونکا،(

ایاالتچونايپیشرفتهوبزرگکشورهايآنهابیندرها کهدولتازدیگرتعداديمقابل،
ابقايبربشر،حقوقازحمایتادعايخورد، بامیچشمبهژاپنوهندچین،آمریکا،متحده
: 1386-87میرسلیم،آقا(دانندمیمشروعوضروريمجازاتیراآنوورزندمیاصراراعدام

موادبامرتبطجرایمبامبارزهمؤثرهايراهازیکیرااعداممجازاتاعمالها،دولتاین.)13
.کنندمیتلقی

دسامبر10مصوببشرحقوقجهانیاعالمیهمقدماتیکارهايدراعداممجازاتمسأله
بهرااعداماقلیت مجازاتزمان،آندر. گرفتقراربحثموردحیاتحقعنوانذیل،1948
میثاق که . نکرداشارهمجازاتاینبهنهاییمتننتیجه،در. دانستندمیحیاتحقنقضمنزلۀ

است، نخستینحقوقیتعهداتصورتبهجهانیاعالمیهدرمندرجاصولازبخشیترجمان
حیات،حقمیثاق،6ماده1بنددر. رودمیشماربهاعداممجازاتکردنمحدودايبرتالش

صرفاً سلب شود؛حمایتقانونموجببهبایدکهآمدهشماربهانسانشخصذاتیحق
مقررهبندهايسایردرشرایطی،رعایتباحیات،سلبامکان. خودسرانه حیات منع شده است

است کردهاظهاربارچندینبشرحقوقکمیته.)417: 1376نکا،سو(استبینی شدهپیشمذکور
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Comment No. 6, para. 6(Humanنیست مغایر6مادهنخستبندبانفسهفیاعدامکه مجازات

(Rights Committee, General.
واعمالبرايماهويوهاي شکلیمحدودیتاعدام،مجازاتبامیثاقمخالفترغم عدمبه

مجازاتمحدودکنندهقیدمهمترین. استشدهگرفتهنظردرآن6مادهدرمجازاتآناجراي
مستوجبجرایمماهیتبهمربوط- استبودهمجادلهموردابتدااز- ماده آندرمندرجاعدام

کهکشورهاییدررااعدامحکمصدورصراحت،بهمذکورماده2بند. استاعداممجازات
قانونطبقبر»جرایمخطیرترین«مورددرمگرندانسته؛جایزنشده،لغوآنهادراعداممجازات

بتدریجاعدام،سوءآثاربهتوجهبامیثاق،ازهاي پسسالدر. جرمارتکابزماناالجرا درالزم
عنوانبهاعدامبامبارزهکهجاییگرفت تاشکلاعداممجازاتلغوجهتدرفزایندهتمایلی

جملهاز2اعداممجازاتلغوبهمربوطهاي اختیاريپروتکلانعقاد1.شدمطرحارزشیک
3مرگمجازاتالغايبهراجعسیاسیومدنیحقوقمیثاقبهمنضماختیاريپروتکلدومین

(UN Doc. A/RES/44/128, 1989)آنها،بهالحاقیاتصویبها دردولتازبسیارياقدامو
.  هستندوگرایشیرویکردچنینبیانگر
در: توان گفتها میدولترویهوبشريحقوقالمللیبیناسنادمفادبهتوجهباوجود،اینبا
الزامیهاییدولتبرايوداشتهقرارداديجنبهصرفاًاعداممجازاتلغوبهتعهدحاضر،حال
لغوخصوصدررابشريحقوقمعاهداتازبرخیبهالحاقیهاي اختیاريپروتکلکهاست
کردنمحدودبهها متعهددولتسایر. اندشدهها  ملحقآنبهیاکردهتصویباعدامزاتمجا

. باشندمی»جرایمخطیرترین«بهاعداممجازات
تالش بشري،حقوقالمللیبیننهادهاي. استزیاديابهامداراي»جرایمخطیرترین«عبارت

:نک. استشدهنامیده»اعدامبامبارزهجهانیروز«متحدمللسازمانسويازاکتبردهمروز1.
http://www.ohchr.org/EN/NewYork/Stories/Pages/UNMarksWorldDayAgainstDeathPen
alty.aspx (19 November 2016).

ومدنیحقوقمیثاقاختیاريپروتکلدومین: ازعبارتنداعداممجازاتلغوخصوصدرالمللیبیناسنادمهمترینجملهاز.2
دراعداممجازاتالغايخصوصدرهاي اساسیآزاديوبشرحقوقازمایتحاروپاییکنوانسیونپروتکلششمینسیاسی،

خصوصدرهاي اساسیآزاديوبشرحقوقازحمایتاروپاییکنوانسیون13شمارهپروتکل،1983آوریل18صلح زمان
جهت. 1990ژوئن8ر بشحقوقآمریکاییکنوانسیونبهالحاقیپروتکل،2003می3شرایطتمامدراعداممجازاتالغاي

).66: 1385داشاب،: (کنیدرجوعزمینهایندربیشترمطالعه
درجهانیگسترهباسنديعنوانبهاست؛گردیدهاالجراالزم1991ژوئیه11ازکهمیثاقبهمنضماختیاريپروتکلدومین.3

مجازاتشرط،اعمالبااستدادهها اجازهدولتبها تنه.)1ماده(استنمودهمنعکلیبهرااعداممجازاتعادي،جرایم
.)4ماده(کنندحفظیابدمیارتکابجنگزماندرکهمهمبسیارنظامیجرایمبرايرااعدام
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حداقلبهاعداممجازاتاعمالتانددهارائهمذکورعبارتازمضیقبسیارمفهومیاندکرده
کردهتأکید،»حیاتحق«بهراجعخود6شمارهعامتفسیرينظردربشرحقوقکمیته. برسد
کهنحويبهشودتفسیروقرائتمحدودطوربهباید»جرایمخطیرترین«عبارتکهاست

دیگر،جاییدربشروقحقکمیته1.شودشناختهاستثناییکامالًاقدامیعنوانبهمرگمجازات
ارتکابکهراخواهد جرایمیمیاند،نکردهلغورااعداممجازاتکهمیثاقهاي طرفدولتاز

2.ندهندقرار»جرایمخطیرترین«عنوانمشمولشود،نمیمرگبهمنجرآنها

خودسرانهوزدهشتابفراقانونی،هاياعدامدربارهبشرحقوقکمیسیونویژهگزارشگر
(E/CN.4/2005/7, 2004, para.55).،درمتحدمللسازماناجتماعیـاقتصاديشورايهمچنین

مجازاتبامواجهاشخاصِحقوقازحمایتکنندةتضمینتدابیر«موضوعبا50شمارهقطعنامه
بهنسبتاستثنائینهایتبیمجازاتیکبایدمرگمجازاتکهاندداشتهتأکیدمصرانه3»اعدام

ممکنشکلمحدودترینبهبایدآنازاستفادهبهمربوطموازینوشودمحسوبحیاتحق
کهعمديجرایمشاملصرفاً»جرایمخطیرترین«عبارتکهنحويبه. گیرندقرارتفسیرمورد

مجرمانهاعمالشاملاعداممجازاتوشودهستند،شدیدالعادهفوقوبارمرگنتایجداراي
.نگردد... و یمالجرایممانندغیرخشن

به»جرایمخطیرترین«زمرهدرگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایمآیااینکهخصوصدر
عبارتازمضیقتفسیريارائهبابشريحقوقالمللیبیننهادهايمجموعدرخیر،آیند یامیشمار

»جرایمخطیرترین«4آستانۀباگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایممعتقدند»جرایمخطیرترین«
بشرحقوقآشکارنقضجرایماینگونهبرايرااعداممجازاتاعماللذاکند،نمیپیداتالقی
دربارهخوداظهارنظرهايدربشرحقوقکمیتهعنوان مثال، به(Lines, 2010: 23).انددانسته

مخدر،موادبامرتبطجرایمکهاستکردهتأکیدسودانوتایلندجملهازمختلفکشورهاي
.5شوندنمیمیثاق6ماده2بنددرمندرج»جرایمخطیرترین«عنوانمشمول

وزدهشتابفراقانونی،هاياعدامخصوصدربشرحقوقکمیسیونویژهگزارشگر
آستانۀبامخدرموادبامرتبطجرایمکهنمودهتصریح1996درخودگزارشدرنیزخودسرانه

1. Human Rights Committee, General Comment No. 6, para.7.
2. CCPR/C/79 /Add. 25, 1993: para. 8
3. E/RES/1984/50, 1984, Annex, para.1.
4. Threshold.
5. CCPR/CO/84/THA, 2005: para.14; CCCPR/C/SDN/CO/3, 2007: para.19.
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بهنسبتبایدمرگمجازاتکهاستکردهتصریحوي. کندنمیپیداتالقی»رایمجخطیرترین«
1.شودحذفمخدرموادبامرتبطجرایمواقتصاديجرایمقبیلازجرایمی

هاينگرانیخود،2009مارسبیانیهدرنیزمتحدمللسازمانبشرحقوقعالیکمیساریاي
موادبامرتبطجرایمبرايفقطکهاشخاصیبارهدراعداممجازاتاعمالدربارهرامشابهی

نقضبهمنجرکهجدينگرانیمایهراآنواستکردهمطرحاند،شدهاعدامبهمحکوممخدر
OHCHR)(استدانستهشود؛میبشرحقوق Press Release, 10 March 2009.

حقوقحوزةغیرردالمللیبینمعاهداتمتحد،مللسازمانبشريحقوقنهادهايبرعالوه
ومخدرموادبامرتبطجرایمشامل»جرایمخطیرترین«مفهومکهدارنداینبرداللتنیز،بشر

موادقاچاقبامبارزهکنوانسیوندربه عنوان مثال،(Lines, 2010: 26).شوند نمیگردانروان
وانگاريجرمبهداماقجهانی،مقیاسدرمعاهدات،سایرازبیشترکه1988گردانروانومخدر
آزادي،سالبهايمجازاتانواعسایریازنداننوعازهاییمجازاتاست؛کردهمجازاتتعیین

براياعداممجازاتمذکور،کنوانسیوندر. استبینی شدهپیشاموالضبطومالیهايمجازات
بینی نشدهپیشمشددهکیفیاتوجودصورتحتی درگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایم
.)3ماده4شقازالفبند(است

موادبامرتبطجرایمماهیتشدنروشنتواند بهمیکهالمللیبینمعاهداتازدیگریکی
درکهاست) رماساسنامه(المللیبینکیفريدیواناساسنامهکند،کمکگردانروانومخدر

2؛»استالمللیبینجامعهنگرانیمایههکجرایمیخطیرترین«بهدیوانصالحیتآن،1ماده

جنایاتکشی،نسل: ازعبارتندجرایمآنمذکور،اساسنامه5مادهطبقبر. استشدهمحدود
.تجاوزجنایتوجنگیجنایاتبشریت،علیه

وتروریسمقبیلازجرایمیاینکهبرايهاییتالشرم،اسناسنامهنویسپیشتهیهزماندر
نهایتاًکهآمدعملبهگیرندقرارالمللیبینکیفريدیوانصالحیتدرداخلرمخدموادقاچاق
جهانینگرانیوجودباکهاستآنمبینزمینه،ایندرالمللیبینجامعهناتوانی. نشدحاصلتوفیقی
رویهبیانگرکهکافیدلیلمواد مخدر،و قاچاقغیرقانونیتوزیعوستدودادتولید،درباره
باشد؛جرایمخطیرترینزمرةدرموادبامرتبطجرایمگرفتنقراربهآنهاحقوقیاعتقادها ودولت

1. E/CN.4/1997/60, 1996: para. 91.
2. Most Serious Crimes of Concern to the International Community.
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گیري استنتیجهونگرشاینمؤیدنیزرمنویس اسناسنامهپیشتهیهفرایندبنابراین. نداردوجود
وتولیدقبیلازموادبامرتبطسایرجرایموگردانروانومخدرموادقاچاقالمللی،بینعرفدرکه

(Lines, 2010: 25-26).نیستند»جرایمخطیرترین«عنوانمشمولاولی،طریقبهتوزیع 1

کهاعتقادنداینبربشرحقوقالمللیبیننهادهاينظرباهمسوهادولتاکثرحاضر،حالدر
اعدامازاتمجاعماللذاگیرند؛نمیقرار»جرایمخطیرترین«زمرهمخدر درموادبامرتبطجرایم
همچنانوجود،اینبا. انددانستهبشرالملل حقوقبینحقوقخالفبرراجرایمآنبهنسبت

برودانسته»جرایمخطیرترین«جزءرامواد مخدربامرتبطجرایمبرخیهادولتازتعدادي
. دارندها  اصرارآنبهنسبتاعداممجازاتاعمال

دولتالمللیبینتعهداتبامسوییهبهاسالمیشورايمجلستکلیف.2
نظري،موضوعیکعنوانبهالملل،بینحقوقوداخلیحقوقبینرابطهازنظرصرف

آنبهاجراییهايمکانیسمتعمیموداخلیهاينظامدرالمللیبینمقرراتجذبوپذیرش«
بهاساسیقانونکهاهمیتیتناسببهکشوريهردرونبودهواحدنظمیتابعهیچگاهمقررات،

خصوصدر.)33: 1373فلسفی،(»استیافتهانظباطمعین،قالبیدردادهالمللیهاي بینارزش
نیستداخلیحقوقمنبعخودخوديبهمعاهدهکهاستآنغالب،نظر«مجموع،درمعاهدات

داخلیحقوقیامنظدررسماًبایدگذارد،جايبهآثاريخودازبتواندمعاهدهکهآنبراي....
.)362-363: 1379فلسفی،(»شودجذب
مدنی،قانون9مادهنیزواساسیقانون125و77اصولبهتوجهباایران،حقوقینظامدر

شورايمجلستصویببهبایدشودآورالزامحقوقیآثارواجدالمللیبینمعاهدهاینکهبراي
آنمفادایران،حقوقینظامبهآنورودوجلسمدرمعاهدهتصویبِازپس2.برسداسالمی

خطیرترینزمرةدرکهالمللیبینجنایاتازیکهیچبرايالمللیبینکیفريمحاکمسایرهاياساسنامهورماساسنامهدر. 1
مجازاتالغايسمتبهجهانیگرایشبرداللتخوداینکهاستنشدهتعییناعداممجازاتشوند،میمحسوبجرایم
. دارد»جرایمترینخطیر«برايحتیاعدام

2مادهطبقبرنیزو1360،13621363هاي سالدراساسی،قانون125و77اصولازنگهبانشورايتفسیرينظراتطبقبر.3
شاملکهسادهحقوقیهايتوافقان،وزیرهیأت13/2/1371مصوب»المللیبینهايتوافقانعقادوتنظیمنحوه«نامهآیین

واستشدهصادرمجلسسويازآنمجوزقبالًکهحقوقیهايتوافقهمکاري،متضمنحقوقیهايتوافقجزئی،قراردادهاي
وبودهمجلستصویبشمولازخارج) 1ماده(استخدماتوحقوقکاال،فروشوخریدآنموضوعکهقراداديمعامالت

.                                                                                                     یابدمیحقوقیاعتباروقدرتآنهاازسويدارصالحیتمقاماتیادولتیمستقلدستگاهاجراییمقامباالترینیاوزیرامضايبا
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جملهازدولتارکانتماموبودخواهدقانونحکمدرمدنیقانون9مادهموجببهمعاهده
معاهدهآننیتحسنبااجرايمنظوربهراالزماقداماتبودخواهندمکلفمجلسخود

الملل بینحقوققواعداجرايوییشناساایران،حقوقینظامدردیگر،عبارتبه. دارندمعمول
ووضعازخوددارياست؛قانونگذارياقداماتازايمجموعهنیازمندداخلیحقوقعرصهدر

حقوقمخالفقوانینوضعیاورسدمینظربهالملل الزمبینحقوقطبقبرکهقوانینیتصویب
المللیبینمسئولیتتحققوجبمالمللبینحقوقمخالفقوانیننسخدرکوتاهییاالملل وبین

.)476: 1385بیگدلیضیایی(1شدخواهددولت
موادبامقابلهزمینهدرالمللیبینهاي مهمکنوانسیونومیثاقبهایراندولتالحاقبنابراین،

وضعباکهاستکردهایجاداسالمیشورايمجلسبرايراتکلیفاینگردان،روانومخدر
تعهدات،آنبامغایرقوانیننسخبایادولتالمللیبینتعهداتباهمسووسبمناعاديقوانین

گردانو روانمخدرموادباجهانیمبارزهدرراقضائیهقوههمراهیویژهبهآنهااجرايموجبات
.کندفراهمدادرسیالمللیبیناستانداردهايرعایتبا

المللیبینتعهداتباهمسوقوانینوضع. 2- 1
. استتحسینخوردرکهنمودهقوانینیوضعبههاي اخیر اقدامسالدراسالمیشورايمجلس

1392مصوباسالمیمجازاتقانونوکیفريدادرسیآیینقانونقوانین،اینمهمترینجملهاز
ماهويوشکلیموازینزمینهدردولتالمللیبینتعهداتبامجلسهمسوییقوانین،ایندر. است

مثال،عنوانبه. استمشهودسال18زیربزهکارانبرايافتراقیدادرسینیزودادرسیالمللیبین
برصادرهاعداماحکامصرفاًوشدمیمحسوبقطعیهاي انقالب،دادگاهآرايتمامگذشتهدر

بهباید،االجرا شدنو الزمقطعیمنظوربهمخدر،موادبامبارزهقانوناصالحقانون32مادهطبق
درگرفتهصورتاصالحاتآخریندر. رسیدمیکشورکلدادستانیاعالیدیوانرئیستأیید

نزدسنگال–بلژیکاختالفقضیهدراشالمللیبینتعهداتبالیداخمقرراتانطباقعدمعلتبهدولتمسؤولیتمسأله1.
حقوقهمچنینومعاهداتحقوقکنوانسیون27مادهبهاستنادباقضیهآندردیوان. شدمطرحدادگستريالمللیبیندیوان

تخلفاش،المللیبینتعهداتبانهاآانطباقعدموداخلیمقرراتبهاستنادباتواندنمیدولتیهیچ: داشتبیانالملل عرفیبین
دولتسويازمعقولزماندرراآناجرايضمنیطوربهتعهديهروجود. زندسربازتعهداتشایفايازوتوجیهراخود

.طلبدمیمربوطه
ICJ Judgment of 20 July 2012, Case Concerning Questions Relating to the Obligation to
Prosecute or Extradite (Belgum v. Senegal), para. 76, 77, 113, 114 & 119.
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موادجرایمبهرسیدگیصالحمرجعکهانقالبدادگاه،1392مصوبکیفريدادرسیآیینقانون
ازصادرهآرايکلیهوشدهمحسوبهاي کیفريدادگاهاقسامزمرةدراست،گردانروانومخدر

همچنین،.)570و294،427،428مواد(باشدمیباالترقضاییمرجعدرتجدیدنظرخواهیقابلآن
قاضیتعددبادادگاهباشد،سالدهازبیشحبسیااعداممواد،بامرتبطجرممجازاتچنانچه

و297،302،303مواد(استالزامیوکیلحضوروشودمیتشکیل) مستشاردوورئیسیک(
والدین،حضوربینی ضرورتپیشنیزو»نوجوانانواطفالدادگاه«تأسیسبامذکورقانون.)384
راخاصیامتیازاتدادگاه،دراجتماعیمددکارومدافعوکیلنوجوانان،واطفالسرپرستیااولیا

.)417الی304،315،408مواد(استشدهقائلآنانبراي
برايمجازاتتعیینوبرخوردنوعحیثازنیز،1392وبمصاسالمیمجازاتقانوندر
1.استشدهگرفتهنظردرسال،18بااليبزهکارانبهنسبتخاصیامتیازاتنوجوانانواطفال

یکبارهودفعیشیوهازتبعیتبا،)1370مصوباسالمیمجازاتقانون(سابققانونآنکهحال
بلوغسنوکیفريمسئولیتسنحداقلبینمرزان،نوجوانواطفالکیفريمسئولیتتحققدر

تمایزبدونلذا.)178: 1394پور،صبوري(بودانگاشتهیکسانرادوهروآمیختهدرراکیفري
سال9ازکمترو دخترانسال15ازکمترپسران(تنها اطفالجرایم،سایرباتعزیريجرایمبین

بالغبزهکارانبابرخوردنحوهدرتمایزيودانستمیکیفريمسئولیتازمبريرا) قمريتمام
زماندرچنانچهلذا در زمان حکومت قانون سابق،. بودنشدهقائلبزهکارانسایرباسال18زیر

اعمالامکانبود؛میقمريتمامسال9ازبیشدخترانو15ازبیشپسرانسنجرم،ارتکاب
2.داشتوجودآنهاهبنسبتاعدامحتیمجازات،نوعشدیدترین

سال،18زیراشخاصبهنسبتشدیدمجازاتاعمالدهندةاجازهمقرراتاینکهبهتوجهبا
پیدرراالمللیبینهايواکنشبرخیو3شدمیتلقیایراندولتالمللیبینتعهداتخالفبر

.                                                                                                   1392اسالمیمجازاتقانون95تا88مواد: بهکنیدرجوع.1
.مدنیقانون1210مادهو1370مصوبسالمیامجازاتقانون49ماده: بهکنیدرجوع.2
آن40و37موادطبقبر. شوندمیمحسوبکودكسال18زیراشخاص،کودكحقوقکنوانسیون1مادهطبقبر.3

سایریاشکنجهتحتنبایدکودکیهیچکهنحويبهشود؛برخوردکودكارزشوشئونبامطابقکودكبابایدکنوانسیون،
رابخشودگیامکانبدونابدحبسیاواعداممجازات. گیردقرارانسانیشئونمغایریاغیرانسانیوبیرحمانهرفتارهاي

بایستمیکودكیککردنزندانییاوبازداشت،دستگیريهمچنین.کرداعمالسال18زیرکودکانمورددرتواننمی
نیز،میثاق6ماده5بند. شدمتوسلبدانبایدممکنمدتترینکوتاهبرايوچارهراهآخرینعنوانبهوشدباقانونبامطابق
.استکردهمنعجرمارتکابزماندرسال18زیراشخاصبرايرااعدامحکمصدور
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ازتبعیتوجدیداسالمیمجازاتقانونوضعبا1392سالدراسالمیشورايمجلس1داشت،
،)146ماده(اطفالکیفريمسئولیتعدمبرتأکیدضمن2کیفري،مسئولیتتدریجینظام

حسبسال،18زیرکارانبزهبرايراتريخفیفکیفريواکنشنهایتاًومراقبتیتربیتیاقدامات
موارديدر.)19،88،89،140مواد(گرفتنظردرمرتکب،سنوارتکابیجرمشدتونوع
ارفاقینهادهايمشمولراآنهاباشد،ناپذیراجتنابمحکومیتصدورومجازاتتعیینکههم

بههمچنین؛)95ماده(دانستهکیفريآثارفاقدراآنانمحکومیتمثال،عنوانبه. استدادهقرار
تبدیلیامجازاتتخفیفمجازات،اجرايتعلیقحکم،صدورتعویقبرايالزماختیاردادگاه

.)94و93مواد(استدادهدیگرمناسباقدامبهتربیتیوتأمینیقداماتا
جلوگیريبراينیزقصاصوحديمجازاتمشمولجرایمدراسالمیمجازاتجدیدقانون

افرادمثال،عنوانبه. استاندیشیدهراخاصیتدابیرسال،18زیراشخاصبرمجازاتاعمالاز
تحتتنهاشوند؛میقصاصوحديمجازاتمستلزمجرایمرتکبمکهسال15ازکمترنابالغ

زیراشخاصکهفرضیحتی در.)88ماده2تبصره(گیرندمیقرارمراقبتیواصالحیاقدامات
عیندراست،شدهتالشجدیدقانوندرنیزشوندقصاصیاحدمجازاتمشمولسال،18

آناعمالازقصاص،یاحدسقوطبرايعددمتبینی عواملپیشباشرعی،موازینبهاحترام
3.شودخوددارياالمکان،حتیها،مجازات

خودمتعددهايگزارشکودك درحقوقنکنوانسیواجرايبرناظرنهادعنوانبه- کودكحقوقکمیته،مثالعنوانبه.4
درتغییراتیاعمالخواستارایران،درکیفريمسؤولیتسنبودنپایینازنگرانیابرازضمن،2005سالگزارشجمله،از

:                                                 بهکنیدرجوعبیشترمطالعهمنظوربه. بودشدهایرانداخلیقوانین
Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations of the Committee on the
Rights of the Child: Iran, CRC/C/15/Add.254,Para72, 31 March 2005.

نظام،ایندر. یابدمیافزایشاو،ادراكقوهتکاملباهمگامفردکیفريمسؤولیتکیفري،مسؤولیتتدریجینظامدر.5
بلوغسنو(Minimum Age of Criminal Responsibility)کیفريمسئولیتسنحداقلمفهومدوبین

نظامنظرازکهاستسنیحداقلکیفري،مسئولیتسنحداقل.داردوجودتفاوت(Penal Maturity)کیفري
بدانوجههیچبهایناما.گیردقرارمحاکمهموردکیفريدادگاهدرکند کهمیپیداراقابلیتاینفردکیفري،عدالت

سنیآنکیفري،بلوغسنمقابل،در.کردبرخوردبزرگسالبزهکارانماننداوباتوانمیسنهمینازکهنیستمعنا
پور،صبوري(شودمیمجازاتبزرگسال،یکمثابهبهکند ومیپیداکاملکیفريمسئولیتآن،ازگذربافردکهاست

1394 :180-179(.
زیربزهکارانبرايقصاص،یاحدسقوطعواملعنوانبهوضعیتسه،1392مصوباسالمیمجازاتقانون91مادهدر3.
سال،18ازکمتربالغافرادهرگاهقصاصیاحدموجبجرایمدرمذکور،مقررهطبقبر. استشدهگرفتهنظردرسال،18

حديمجازاتباشد؛داشتهوجودشبههآنانعقلکمالورشددریاونکننددركراآنحرمتیاوشدهانجامجرمماهیت
.شودمیساقطقصاصیا
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المللیبینبا تعهدات یرمغایننسخ و اصالح قوان. 2-2
جملهازهاي اخیرسالدردولت،المللیبینتعهداتباهمسوقوانینبرخیرغم وضعبه

مبارزهقانونرسد،مینظربهمیثاقازناشیاتتعهدباآن مغایرموادازبرخیهمچنانکهقوانینی
دولتجديعزمچندهرقانوناین. استنظاممصلحتتشخیصمجمعمصوبمخدرموادبا

والحاقمورداجرا بارهاطولدرودهدمینشانگردانروانومخدرموادبامبازهدرراایران
هاي یافتهآخرینطبقبرمواد آن،ازیبرخاصالحواما همچنان نسخاستگرفتهقراراصالح

المللبینحقوقتحوالتبهتوجهبا. استضروريدولت،المللیبینتعهداتوشناسیجرم
مذکور قانونبرواردماهويایرادمهمتریناعدام،مجازاتلغوسمتبهجهانیگرایشویژهبه

بینی پیشگرفته،قرارتعرضموردالمللیبیننهادهايوداخلیحقوقدانانناحیهازبارهاکه
1.استبودهگستردهصورتبهقانونآندراعداممجازات

و»جرایمخطیرترین«زمرهدرراگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایمایراندولت
ها،دولتبرخیهمانندودانستههاآنکرامتکنندهزائلها وانسانحیاتوسالمتتهدیدکننده

مندرجتعهداتبامنطبقوجرایماینبرايبازدارندهومؤثرمناسب،مجازاتیرااعداممجازات
2.استنمودهتلقیمیثاقدر

دیگرومیثاقدراعداممجازاتاصلکهحیثاینازایراندولتاستداللازقسمتی
) هاکنوانسیونآنبهالحاقیهاي اختیاريپروتکلجزبه(بشرحقوقالمللیهاي بینکنوانسیون

کیلوگرم5ازبیشکردنوارد،)96سالدر45مادهالحاقازقبل(مخدرموادبامبارزهقانوناصالحنقانو4مادهطبقبر.2
فروشیاتوزیعتولید،یاکشورازآنارسالوصدوریاوکشوربهتریاكتفالهیاسوختهشیره،تریاك،گراس،چرس،بنگ،

خرید،تکرارقانون،آن5مادهطبقبرهمچنین. بوداعداممجازاتدارايآن،دادنقرارفروشمعرضدریاموادآن
ازبیشمذکورموادکهصورتیدروسومباربرايکیلوگرم20تا5ازبیشمیزانبهمذکورموادحملیااختفاءنگهداري،

صورتبهاقدامرتصودرمذکورجرایممرتکبین. داشتپیدراعداممجازات) دومباربراي(تکرارباشد،کیلوگرمبیست
نیز،قانونآن8مادهدر. شدندمیمحکوماعداممجازاتبهاولمرتبههماندرموادبودنکیلوگرمپنجازبیشتروسازمانی
یاوقراردادنفروشمعرضفروش، درخرید،ارسال،صدور،توزیع،تولید،ساخت،کردن،واردبرايشدهتعیینمجازات

آمفتامینمتآمفتامین،مرفین،شیمیاییمشتقاتدیگروکوکائینمرفین،هروئین،گرم30ازبیشلحمیااختفانگهداري،
اسالمیشورايمجلستصویببهآنهافهرستکهغیرداروییهاي صنعتیگردانروانیامخدرمواددیگریاو) شیشه(

مرتبهدرشود،8مادهدرمندرججرایمتکراررتکبمفرد،چنانچهمذکور،قانون9مادهطبقبرهمچنین. بوداعدامرسیده،
اعداممجازاتبهوتلقی»االرضفیمفسدحکم«درمرتکبرسید،میگرمسیبهتکراراثردرموادمجموعچنانچهچهارم

. شدمیمحکوم
اجالسهفتادمینبهبشرحقوقشورايویژهگزارشگرنویس گزارشپیشبهایراناسالمیجمهوريدولتپاسخ8بند2.

:بهکنیدرجوع.2015اکتبر15مورخمتحد،مللسازمانعمومیمجمع
. (11 March 2016) http://www.iranrights.org/fa/library/document/2896
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لغوآندر–میثاق الحاقیبهدومپروتکلطرفایران،دولتونشدهتلقیحیاتحقناقض
مجازاتلغوبهمتعهدالملل،بینحقوقنظرازنتیجه،درونیست–شدهمقرراعداممجازات

هبمحدوداعداممجازاتمیثاق،درکهداشتتوجهبایداما. استدرستباشد؛نمیاعدام
میثاقدر»جرایمخطیرترین«مصادیقوماهیتکهاستدرست. استشده»جرایمخطیرترین«

مسلمقواعدواصولرعایتبابایدمعاهدات،تفسیرامااست،تفسیرمستلزمونشدهمشخص
واقعیتازدوروغیرمنطقینتایجبهکهنحويباشد بهمتعاهدهايدولتبعديرویهوتفسیر
.)Brownlie, 1998: 631-632(نشودمنتهی
سالمتبرگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایمزیادبسیارهايآسیبورغم خساراتبه

دراعداممجازاتمنععدموالمللیبینجامعهنهایتاًوداخلیجوامعپیکرهوبشرسعادتو
عللمعلولجرایم،سایرهمانندمواد،بامرتبطجرایمکهداشتتوجهواقعیتاینبهبایدمیثاق،

افرادواقتصاديرکودبیکاري،وفقرکهزمانیتاهستندفرهنگیواجتماعیاقتصادي،مختلف
توان ایننمی،)اعدام( مجازاتنوعشدیدتریناعمالباحتیباشند؛داشتهوجودجامعهدرمعتاد

1.نمودمحدودومهارمؤثرنحوبهیامحوراشومپدیده

قاچاقچیان. استنظامالمللیبینوداخلیمصالحبامغایراعدام،مجازاتاعمالاینکه،مهمتر
ازجمله استفادهازمختلفدالیلبهگردانروانومخدرموادتوزیعمخوفباندهايوايحرفه

هايدرآمدبااستممکنحتیوگیرندنمیقرارشناساییموردمعموالًدرآمد،نیازمندجوانان
کسانیمعموالًلذا. کنندایجادخودبرايراامنیفضايحاکمیت،بدنهدررسوخوخودکالن

بگیرند؛قراراستفادهمورداجتماعیهايسرمایهعنوانبهتوانندمیکهشوندمیاعداموشناسایی
وهستندداداستعباافرادوجوانانجزءاغلبکهآنهاوجودازراتنها جامعهاعدام نهاجراي
بهنیزراآنهاخانوادهبلکهکندمیمحرومبوده،تربیتیاقداماتوتدابیرباآنهااصالحامکان
اثباتبهشناسیجرمنظرازواقعیت بخوبیاینامروزه. دهدمیسوقبزهکاريوفروپاشیسمت

جرایمکاهشموجبتاکنون،) مخدرموادبامبارزهقانونتصویبزماناز(گذشتهسالسیطولدراعداممجازاتاعمال.2
هاي قبل،سالبامقایسهدرهاي اخیرسالطولدرگردان،روانومخدرمواداززیاديمقادیرکشف. استنشدهموادبامرتبط
اعالمطبقبرمثال،عنوانبه. استمذکورموادقاچاقوتوزیعحمل،قبیلازجرایمیومعتادینتعدادرشدبهروروندمؤید

درتنهاوگردانو روانمخدرموادتن120ازبیش94سالدر22/1/1395خبريستنشدرقضائیهقوهسخنگويرسمی
44تا42بینهمچنین. استشدهکشف)گردانروانماده(شیشهکیلوگرم100یاوهروئینکیلوگرم200هاپروندهبرخی
/www.khabaronline.ir)اندبودهموادبامرتبطنوعیبهمجرمان،ازدرصد detail/525858/society/judiciary

(2 February 2017.
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1.استرسیده

. استداشتهپیدرمانکشوربرايالمللیبینسوءعواقبتاکنوناعداممجازاتاعمال
کلدبیرگزارشاتنیزونهادآنسويازویژهگزارشگرتعیینوبشرحقوقشورايگزارشات

فراواناجرايبهنوعیبهآنها،همهدرکهاخیرهايسالدرعمومی،مجمعبهمتحدمللسازمان
بشرحقوقستادسئولمگفتهبنابه2.هستندادعااینمؤیدهمگیاست؛شدهاشارهاعداممجازات

3.استموادبامرتبطجرایمبهمربوطایراندرهااعدامدرصد90قضائیه،قوه

موادبامرتبطجرایمکهبشرحقوقالمللیبیننهادهاياجماعبهنگاهبااستشایستهبنابراین،
باها،دولتاکثررویهبهتوجهباواندندانسته»جرایمخطیرترین«عنوانمشمولراگردانروانومخدر
موادبامرتبطجرایمدراعداممجازاتاعمالکهکردتالشمیثاق6مادهازمضیقکامالًتفسیر
.شودمحسوباستثناییکامالًاقدامیکهنحويبهبرسد؛حداقلبهگردانروانومخدر
باهمجواريقبیلازخاصهايویژگیدارايکهایرانمثلايجامعهدررسد،مینظربه

فعالیتظرفیتآندرواستجوانجمعیتدارايومخدرموادکنندهتولیدکشوربزرگترین
بهسختگیرانهکیفريقوانینوضعدارد،وجودمسلحانهصورتبهموادقاچاقعظیمباندهاي

جهتدرومنطقیپیشگیرانه،عواملسایرکناردرگردانروانومخدرموادکنترلمنظور
هايشبکهصورتبهکهاشخاصیوايحرفهاشخاصعمل. باشدبشرحقوقازحمایت
حملوتولیدستد،ودادقاچاق،بهاقدامزورازاستفادهباومسلحانهصورتبهیایافته وسازمان

خطربهراجامعهبقاينهایتاًوجامعهجواننسلسالمتکنند،میگردانروانومخدرمواد
واصالحبهامیديدار کهسابقهايحرفهمجرمینمورددرنیزوموارداینگونهدر. داندازمی

تضمینوجامعهافرادسایرکرامتوحیاتحفظمنظوربهنیست؛جامعهبهآنهابازگرداندن
ازموصوفمجرمینحذفجزايچارهگزینهآخرینعنوانبهشان،حقوقازآنهابرخورداري

ازبسیاريسالمتیوجانافتادنخطربهعثبااشخاص،اینگونهاعمالکهچرانیست؛جامعه

.)17- 33: 1396فرجیها،: (بهکنیدرجوعبیشترمطالعهجهت.1
بااليآماربهایران،مورددربشرحقوقشورايویژهگزارشگر2015می28گزارش12تا9بندهايمثالعنوانبه.2

UN)دارد اشارهدولتالمللیبینتعهداتباآنمخالفتوموادباطمرتبجرایمبارابطهدرکشورماندراعداممجازات

Doc .A/HRC/28/70, 28 May 2015(.
wwww.isna.ir/news/9550108387 15): قضاییه، رجوع کنید بهقوهبشرحقوقستادمسئولاظهاراتدر مورد . 3

April 2017(.
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راموارداینگونهواقع،در. شودمیمحسوببشریتوجامعهبرايتهدیدينیزوبیگناهافراد
ازقبلمخدر،موادبامبارزهقانون1.نمودمحسوب»جرایمخطیرترین«مصادیقتوان ازمی

دراسالمیمجازاتقانونوکیفريدادرسیآیینقانونتصویبازقبلیزنو1396سال2الحاقیه
احکامدانستنقطعیواعداممجازاتبینی گستردهپیشجملهازمختلفدالیلبه،1392سال

دادرسیشکلیوماهوياستانداردهايبازیاديهايمغایرتهاي انقالب،دادگاهازصادره
.استناکافیاماارزشمنداربسیمجلس،اخیراقدامات. داشت
آنانطباقدرهنوزمخدر،موادبامبارزهقانوناصالحقانوندربدنیمجازاتبقايدلیلبه
تمامحذفصدددربایدمجلس. داردوجودجديتردیدهايدولتالمللیبینتعهداتباقانون

کردنمحدودترنیزوموادبامرتبطجرایمجملهازتعزیريجرایمدربدنیمجازاتاشکال
شودخطرناکیاشخاصبهمحدودصرفاًاعداممجازاتاعمالکهنحويبهباشد؛اعداممجازات

بهباعث»جرایمخطیرترین«عنوانبهآناناقداماتونیستآناناصالحبهامیديدیگرکه
. شودمیاشخاصسایرحیاتخطرافتادن

گیرينتیجه
نیزوانسانکرامتوبرسالمتگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایمسوءآثاربهتوجهبا

ضرورت) مشروعدفاع(خود حفظبرايکشتناوقاتگاهینیست،بدکشتنانواعهمهاعدام،مجازاتموافقاناعتقادبه.1
کهاستمحترمزمانیتافرد،هرانسانیمقاموبشر. کردمخالفتحیاتیسلبنوعهرباحیاتحقبهاستنادباتواننمی. دارد

سلبرادیگرانحیاتحقیاوشود نمیقائلارزشدیگران،آزاديوجانبرايکهکسینکند،تنزلخودانسانیجایگاهاز
.)159: 1385اردبیلی، ( نیستداشتندوستشایستهنیزخودکند،می

مجازاتحاضرحالدر،آنشدناالجراالزمو12/7/1396درمخدرموادبامبارزهقانونبهالحاقی45مادهتصویببا.2
:کهاستموارديبهمحدودصرفاًگردانروانومخدرموادبامرتبطجرایمدراعدام
ایوگرمسالحمامورانبامقابلهقصدبهایودهیکشسالحجرمارتکابنیحاء،شرکازیکیحداقلایوجرممباشر- الف

.باشندداشتههمراهبهيشکار
برايمجانینیاسال18ارکمترنوجوانانواطفالازیاداشتهراگذارسرمایهیاومالیپشتیبانیاسردستگینقشمرتکب-ب

.باشدکردهاستفادهجرمارتکاب
.باشدداشتهسال15ازبیشیاابدحبسیااعدامقطعیمحکومیتسابقهقانوناینموضوعجرایمارتکابعلتبهتکبمر- پ
مخدرموادبامبارزهقانوناصالحقانون4مادهموضوعیسنتمخدرموادکردنواردوفروشع،یتوزد،یتولساخت،-ت

ویصنعتمخدرموادکردنواردوفروشع،یتوزد،یتولساخت،زینوباشدلوگرمیک50ازشیبنکهیابرمشروط
کردنیمخفودیخر،ينگهداروحمل. باشدلوگرمیک2ازشیبنکهیابرمشروط) قانونآن8مادهموضوع(ها گردانروان
مرتکبانبهنسبتبندنیاياجرا،البته. استاعداممجازاتيداراباشدلوگرمیک3ازشیبنکهیابرمشروطرالذکریاخمواد
.استشدهپایبالف،يبندهاطیشراازیکیداشتنبهمنوطهیالحاقنیاشدناالجراالزمازقبل
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آنبابازدارندهوقاطعبرخوردعدماینکهوملیجوامعسیاسیوفرهنگیاقتصادي،هايبنیان
هاي گذشتهسالطولها دردولتاندازد،مخاطرهبهراالمللیبینامنیتوتواند نظممیجرایم،
با. برخیزندمبارزهبهمذکورجرایمبامتعددالمللیهاي بینکنوانسیونویبتصبااند؛نمودهتالش

حقوقمنظرموادهمواره ازبامرتبطجرایمباجديبرخوردضرورتکناردروجود،این
موصوفجرایمبابرخوردها دردولتاقداماتکهبودهمطرحمسألهبشر اینالملل حقوقبین

. باشدبشرحقوقالمللیبینموازینخالفبرنباید
ومخدرموادبامبارزهزمینهدرالمللیبینمهممعاهداتطرفعنوانبهایراندولت

. استمعاهداتآناجرايزمینهکردنفراهمبهمتعهدبشري،حقوقمعاهداتوگردانروان
ضعودرمجلسکوتاهی. استداخلیقانونگذاريمستلزممعاهدات،آننیتحسنبااجراي
تواند موجباتتعهدات میآنبامغایرقوانیننسخدریاوالمللیبینتعهداتباهمسوقوانین

.کندفراهمالمللیبینمجامعدرراآنمحکومیتودولتالمللیبینمسئولیت
ومخدرموادبامرتبطجرایمدرهاي گذشته،سالطولدراعدام،مجازاتاجراي

بهداخلی،حقوقدانانبرخیبیندرتندمنفیهايواکنششدنختهبرانگیموجبگردان،روان
حقباآنمغایرتادعايباالمللیبینمجامعنیزوشناسیهاي جرمیافتهباآنمغایرتدلیل

حقوقمختلفنهادهايرغم مخالفتبهایراندولت. استشدهانسانذاتیکرامتوحیات
ضرورتبهتنهامیثاق،کهآنجاازآنلغوسمتبهجهانیگرایشواعداممجازاتبابشري

میثاقبهمنضماختیاريپروتکلدومینبهعالوهبهونمودهتصریحاعداممجازاتمحدودکردن
مغایررامجازاتآناعمالحقوقی،لحاظبهنشده؛ملحقاعداممجازاتلغوخصوصدر

اینباداند؛نمیخودقوانینازآنفحذبهملزمراخودوندانستهخودالمللیبینتعهدات
هیچبرنظاممصالحبرآنتأثیروشناسیجرمنظرازاعداممجازاتمنفیآثارامروزهوجود،

متحدمللسازمانبشريحقوقنهادهاينظربهاستضروريلذا. نیستپوشیدهبینیواقعانسان
وگذاشتهاحتراماند؛ندانسته»ایمجرخطیرترین«عنوانمشمولراموادبامرتبطجرایمکه

. گیردصورتاعداممجازاتکردنمحدودبرايتالشحداکثر
مجازاتقانونوکیفريدادرسیآیینقانونتصویبدراسالمیشورايمجلساقدام
به45مادهالحاقو نیزدادرسیماهويوشکلیاستانداردهايبامنطبق1392سالدراسالمی

کردنمحدودمنظوربه،96سالدرگردانروانومخدرموادبامبارزهانونقاصالحقانون
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دار وسابقهمجرمینیافته،سازمانمجرمانهگروههايسردستهمسلح،قاچاقچیانبهاعداممجازات
باهمسووتحسینخوردراقداماتیگردان،روانومخدرموادعمدهگانکنندهواردوتولید

بدنیمجازاتوجودهمچنانکهداشتتوجهبایدلکن. شودمیتلقیدولتللیالمبینتعهدات
وهاي علمییافتهایران،بشريحقوقتعهداتخالفبرمواردبرخیدرالذکراخیرقانوندر

دفعموارد،ازبسیاريدرموادبامرتبطجرایمدراعداممجازاتاعمال. استنظامعالیهمصالح
اصالحبهامیديدیگرکهنادربسیارمواردبهبایدلذا) 171:1379مرعشی،(استافسدبهفاسد

.شودمحدودنیست،بزهکار
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