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Abstract  
Throughout history, the phenomenon of war, as a painful reality in human life, 

has always been full of suffering, and therefore the international community 

has tried to reduce its destructive and harmful effects by enacting international 

humanitarian law. In the meantime, individuals, including physicians, in some 

cases and in violation of their professional duties and ethical principles and by 

abusing this dangerous situation, in violation of international rules and the basic 

rules of medical professional ethics and with the help of prisoners of war under 

the protection of international law, unusual biological experiments during 

armed conflicts against these people lead to severe physical and mental injuries 

that, in addition to tarnishing the image of medical science, lead to one of the 

most heinous international crimes called "medical war crimes." The purpose of 

this study is to explain and analyze this conceptual approach to the 

phenomenon of medical war crimes and to present its examples from the 

perspective of international regulations and distinguish it from similar concepts 

to provide intellectual infrastructure. Special rules are necessary to develop the 

protection of victims of this range of international crimes in light of current 

social developments. 

Keywords: Medical War Crime, International Criminal Court, Rome 

Statute, Geneva Convention. 
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 مصداقي  و مفهومي هایرهیافت  پزشکي؛ جنگي جنایت

   جمال بیگی 
 اسالمی،  آزاد  دانشگاه  مراغه،  واحد  شناسی، جرم   و  جزا  حقوق  گروه  دانشیار

 ایران  مراغه،
  

     قهار فرهاد 
  ،اسالمی آزاد دانشگاه ، واحد مراغه،شناسیجرم  و جزا حقوق دکتری  دانشجوی 

 ، ایران ،مراغه

 چکيده
 و  بوده متعدّدی مصائب از سرشار بشر، زندگی  در دردناک واقعیّتی  عنوان به تاریخ، طول در همواره جنگ پدیدۀ

 آن   بارزیان   و   مخرّب  آثار  کاهش  در  سعی   بشردوستانه،  المللبین   حقوق  مقرّرات  وضع  با  جهانی   جامعۀ  رو   این  از
 و  اخالقی اصول  و  ایحرفه وظایف  برخالف و   مواقع برخی در پزشکان، جمله از  افرادی بین، این در. است نموده

 پزشکی   ایحرفه  اخالق  بنیادین  ضوابط  و  المللی بین  مقرّرات  نقض  ضمن  آمیز،مخاطره  وضعیّت  این   از   سوءاستفاده  با
 غیرانسانی   اقداماتی   به  مبادرت  بشردوستانه،  المللبین  حقوق  مقرّرات  الحمایۀتحت  جنگی   محبوسان  ابزارانگاری  با  و 
  به   منجر  و   نموده  افراد  این  به  نسبت  مسلّحانه   مخاصمات  خالل  در  نامتعارف  شناختی ت زیس  هایآزمایش   جمله  از

 از  یکی   تحقّق  موجب  پزشکی،  علم  چهرۀ  تخدیش  بر  عالوه  که  گردند،می   آنها  روحی   و   جسمی   شدید  هایآسیب 
 تحلیل   و   تبیین  حاضرْ  پژوهش  هدف.  شوندمی   «پزشکی  جنگی   جنایات»  عنوان  تحت  المللیبین  جنایات  ترینشنیع
  از  آن تمایز و المللی بین مقرّرات منظر از آن مصادیق ارائۀ و  پزشکی  جنگی   جنایت پدیدۀ از  مفهومی  رهیافت این

 خاص قواعد تدوین  و   المللی بین مقرّرات اصالح پژوهش، این از حاصل هاییافته پایۀ بر. است  بوده مشابه مفاهیم
 امری  کنونی   اجتماعی   تحوّالت  به  توجّه  با  المللی بین  جنایات  از   طیف  این  بزهدیدگان  از  حمایت  توسعۀ  جهت

 . است ضروری

 جنایت جنگی پزشکی،دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم، کنوانسیون ژنو :هاواژه کليد 
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 مقدّمه
منازعات مسلّحانه  طورکلّی کادر درمانی، همواره نقش اساسی و موقعّیت ممتازی در  پزشکان و به  

عنوان نخستین اشخاصی هستند که به درمان مبارزان مجروح و بیمار،    اند. چراکه غالباً بهداشته

بازداشت و  میزندانیان  مسلّحانه  منازعات  در خالل  غیرنظامیان  حتّی  و  پردازند. شدگان جنگی 

به   موارد  از  برخی  در  گزارشبعالوه  بشر  عنوان  حقوق  نقض  موارد  بین گران  حقوق  الملل و 

به   حّتی  و  منازعات  از  نوع  این  در طی  گروهبشردوستانه  از  یکی  شناسایی  عنوان  در  که  هایی 

می کمک  کیفری  عدالت  نظام  به  قربانیان  کتانچی،  پیشگیرانۀ  و  )بیگی  (  39:  1397کنند 

ابعاد  آفرینی مینقش  با  و کادر درمانی  پزشکان  نقش  تنگاتنگ  ارتباط  دیگر،  از طرف  نمایند. 

ای آنها از جهت حفظ کرامت انسانی و  جسمانی و روحی افراد جامعه و تعهّدات اخالقی و حرفه

به   انسان  ابزارانگاری  به  ممنوعّیت  آنها  نقش  تبدیل  به  منجر  آزمایشگاهی  حیوان    عنوان مثابۀ 

ای اساسی در علم حقوق شده است. نصوص قرآنی نیز داللت مضاعف بر اهمّّیت نقش و مقوله

از سورۀ مائده اشاره    32توان به آیۀ  جایگاه پزشکان و کادر درمانی در اجتماع دارند. از جمله می

اده  انجام دای در زمین  آنکه فساد و فتنه»هر کس نفسی را بدون حق و یا بینمود که مطابق آن،  

را کشته و هر کس نفسی را حیات بخشد )از مرگ   هاانسان  تمامیکه    همانند آن استبکشد    باشد

 1است«.  را حیات بخشیده هاانسان تمامیآن است که   انندنجات دهد( م

تواند در قالب ارتکاب  این امر میاست.  حال، موقعّیت پزشکان مستعد سوءاستفاده نیز  با این  

پز جرایم  و  شنیعتخلّفات  در  و  هولناکشکی  و  بهترین  حالت  جنایات    ترین  ارتکاب  صورت 

عنوان یکی از  المللی، به  جنگی توسّط پزشکان در خالل منازعات مسلّحانه، اعم از داخلی و بین 

زشت و مخوف از علم    ایکنندۀ چهرهکه ترسیم  المللی متجلّی گردد،مصادیق جنایات مهمّ بین 

گردد.  نیز تعبیر می  3که از آن به »پزشکی سیاه«است    2جنگی پزشکی«  پزشکی، موسوم به »جنایات 

 

 ا ا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعًمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ َفسَادٍ ِفی الْأَرْضِ َفکأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیاهَا َفکأَنَّمَ . 1

2. Medical War Crimes. 

3. Dark Medicin. 
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خود در  های  از توانمندیهای پزشکی، استفاده  در این راستا، پزشکان در جهت افزایش مهارت

آزمایش  انجام  پزشکی،  علم  یا  نظامی  تقویّت مضاعف دستاوردهای  یافتن  راستای  هایی جهت 

دست، مبادرت به استفادۀ ابزاری از افرادی که  اردی از این  های شکنجه و موکارآمدترین روش

 نمایند. الملل بشردوستانه هستند میالمللی به ویژه حقوق بین الحمایۀ مقرّرات بین تحت

اصطالح »جنایت جنگی پزشکی« برای نخستین بار توسط محّققان و حقوقدانان آمریکایی و  

لی در جنگ جهانی دوّم ابداع شد و وارد ادبّیات  الملمتعاقب ارتکاب این طیف از جنایات بین 

در واقع، اوج جنایات جنگی پزشکی در طول    (.Weindling, 2004: 1حقوقی جهان گردید )

نازی در اردوگاه های کار اجباری و  تاریخ بشر، در این جنگ و توسّط پزشکان ارتش آلمان 

امپراتوری ژاپن در واحد   آنها در  صورت گرفت، که در    731ارتش  به محاکمۀ  منتهی  نهایت 

 المللی نورمبرگ و توکیو )خاور دور( گردید.محاکم کیفری بین 

متصدّیان    بنابراین بررسی جنایات جنگی پزشکی از جهت امکان مشارکت پزشکان و سایر

شایسته    استالمللی بشردوستانه  بخش درمانی در اقداماتی که منتهی به نقض فاحش قوانین بین 

المللی و ه تا بدین طریق چهارچوب قانونی مدوّنی برای تعقیب این نوع از جنایات بین تحلیل بود

 عامالن آن فراهم گردد، که تحقیق حاضر در جهت نیل بدین هدف صورت گرفته است.

کیفری   محاکم  رویّۀ  و  اسناد  در  پزشکی  جنایات جنگی  ماهوی  بررسی  تحقیق ضمن  این 

با استفاده از  - به روش توصیفیالمللی، از نظر هدف و کاربرد  بین  تحلیلی بوده و در تنظیم آن 

صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج  شده به  ای، به تحلیل اطّالعات کسبروش اسنادی و کتابخانه

شده است. در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم جنایات جنگی پزشکی و ارتباط  نگارندگان پرداخته  

تبی  به  با عناوین مشابه،  این نوع از جنایات در اسناد  ین معیارهای لزوم جرممفهومی آن  انگاری 

های  است. در پایان ضمن بیان یافته  شدهالمللی و در نهایت به تحلیل ارکان متشکّلۀ آن پرداخته  بین 

پیشنهاد حاضر،  پژوهش  از  عدالت  حاصل  نظام  در  قانونی  مقرّرۀ  تصویب  راستای  در  نیز  هایی 

 است. کیفری ایران ارائه گردیده 
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 . مفهوم جنايت جنگی پزشکی1

از جایگاه    2»اصل صالحّیت جهانی«  1در میان اصول چهارگانۀ صالحّیت اعمال قوانین کیفری، 

ای برخوردار است. این اصل هم برای برقراری نظم عمومی داخلی کشورها و هم در جهت  ویژه 

رو، این اصل هم در بعد داخلی و هم در  آید. از این  المللی بکار میحفظ و ثبات نظم عمومی بین 

بین  داخلی  بعد  بعد  در  جهانی  اصل صالحّیت  دارد.  را  اجراء  و  طرح  قابلّیت  »جرایم  المللی  به 

اند و یا اینکه محلّ  تبعۀ چه کشوری بوده  علیه نظر از اینکه مجرم و یا مجنیصرف   3المللی«، بین 

 نماید، ارتکاب جرم در چه مکانی بوده، مطابق قوانین کیفری کشور محلّ دستگیری، رسیدگی می

انسان، تروریسم و   به قاچاق موادّ مخدّر، قاچاق    یافتۀ فراملّی جرایم سازمانمانند جرایم مربوط 

بین 159:  1390پوربافرانی،  ) بعد  در  اصلی صالحّیت جهانی  موضوع  امّا  به  (.  رسیدگی  المللی، 

المللی، فارغ از وجود یک رابطۀ سّنتی با جرم، مجرم  مهم توسّط محاکم بین   4المللی«»جنایات بین 

ترین ناقضان حقوق بشر  ارزه با بزرگدار مب علیه است. از این منظر، اصل مذکور عهدهو یا مجنی

علیه و محلّ وقوع آن نظر از تابعّیت مرتکب و مجنیاست که احساسات همۀ افراد بشر را صرف 

جریحه میجنایت  بین دار  بعد  در  جهانی  اصل صالحّیت  وظیفۀ  واقع،  در  و  کند.  تأمین  المللی، 

 (. 160:  1390شر است )پوربافرانی،  ترین جنایات علیه بتضمین حقوق بشر و تعقیب مرتکبان فجیع

، موسوم به »اساسنامۀ  5المللی«اساسنامۀ »دیوان کیفری بین   5المللی موضوع مادّۀ  جنایات مهمّ بین 

  8جنایات علیه بشریّت،   7کشی، جنایت نسل  هستند. این جنایات منحصر در چهار عنوان شامل  6رم«

 

 ت واقعی و صالحیّت جهانی. ت شخصی، صالحیّ ت سرزمینی، صالحیّصالحیّ  های اصل. شامل 1

2. Universality Principle. 

3. International Offences. 

4. International Crimes. 

5. International Criminal Court (ICC). 

 . کنفرانس کامپاالدر  2010با آخرین اصالحات در سال   1998ب سال . اساسنامۀ رم مصّو6

7. The crime of genocide. 

8. Crimes against humanity. 
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عنوان نقض فاحش  توان به  هستند. جنایات جنگی را می  2و جنایت تجاوز ارضی   1جنایات جنگی 

(.  235:  1390الملل بشردوستانه ناظر به مخاصمات مسلّحانه تعریف نمود )پوربافرانی،  حقوق بین 

اند. از جمله مصادیق جنایات جنگی،  انگاری شدهاساسنامۀ رم جرم 8این نوع از جنایات در مادّۀ 

مادّۀ مذکور (  e( )xi()2( و )b()x()2( و )a()ii()2)نگی پزشکی است که در بندهای  جنایات ج

های چهارگانۀ ژنو  شده است. از مجموع بندهای مذکور و با لحاظ مفادّ کنوانسیون  بدان پرداخته

پروتکل الحاقی اوّل و   11، به ویژه مادّۀ  1977های الحاقی آن مصوّب  و پروتکل  1949مصوّب  

ارتکاب هرگونه رفتار عمدی  »پروتکل الحاقی دوّم، جنایت جنگی پزشکی عبارت است از    5مادّۀ  

شدۀ پزشکی، توسّط  توجیه از نظر استانداردهای عمومی پذیرفتهسیستماتیک و گستردۀ غیرقابل

به انجام وظایف خاصّ حرفه  شخص پزشک و  آنها در  طورکلّی کادر درمانی، در راستای  ای 

طور   که به  المللی و یا داخلی، با علم به وجود چنین وضعّیتیلّحانۀ بین خالل یک مخاصمۀ مس

بازداشت زندانی،  فرد  یک  روحی  یا  و  به  جدّی سالمت جسمی  یا  و  از  شده  محروم  طورکلّی 

های چهارگانۀ ژنو است  طرف مقابل مخاصمه و مورد حمایت کنوانسیون  آزادی را که وابسته به

باشد  انداخته  به  . ال« به خطر  مربوط  این تعریف در قسمت  به ذکر است که اجزای مختلف  زم 

 تفصیل مورد بررسی و تبیین قرار خواهند گرفت.   بررسی ارکان متشکّلۀ جنایات جنگی پزشکی به

 . مقايسة مفهومی جنايت جنگی پزشکی با نقض فاحش مقرّرات پزشکی 2

تعیین دامنۀ شمول و تفکیک آن  پس از تبیین مفهوم جنایات جنگی پزشکی، شایسته است جهت 

پزشکی« مقرّرات  فاحش  »نقض  با  آن  مقایسۀ  به  مشابه،  مفاهیم  مقایسۀ   3از  لزوم  پرداخته شود. 

انگاری جنایات جنگی پزشکی در  جهت اهمّّیت دارد که جرممفهومی این دو اصطالح از این  

های الحاقی آن بوده که  پروتکل های چهارگانۀ ژنو ومفادّ اساسنامۀ رم منبعث از مفادّ کنوانسیون

(.  Mettraux, 2005: 39از جمله موارد مطروحه در آنها، نقض فاحش مقرّرات پزشکی است )

 

1. War crimes. 

2. The crime of aggression. 

3. Medical Grave Breaches. 
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پزشکی را می به  در واقع، جنایات جنگی  مقرّرات  عنوان جلوهتوان  از نقض فاحش  ای خاص 

طور اختصاصی در  پزشکی قلمداد نمود که به علّت فجیع بودن و گستردگی دامنۀ وقوع آن به  

 (. Solf, 2009: 242انگاری گردیده است )اساسنامۀ رم جرم

پروتکل الحاقی دوّم   5مادّۀ    2( از بند  eپروتکل الحاقی اوّل و بخش )  11مادّۀ    4با لحاظ بند   

است:  کنوانسیون تعریف  این  شامل  پزشکی  مقرّرات  فاحش  نقض  ژنو،  هرگونه  »های  ارتکاب 

شدۀ پزشکی که در خالل مخاصمات  اقدامات عمدی پزشکی غیر منطبق با ضوابط عمومی پذیرفته

به یک فرد    المللی با علم به وجود چنین وضعّیتی از جانب مرتکب، نسبتمسلّحانۀ داخلی و یا بین 

های چهارگانۀ  الحمایۀ کنوانسیونطورکلّی محروم از آزادی تحتشده و یا به  زندانی، بازداشت

جدّی سالمت جسمی و یا روحی و به   طورژنو، توسّط طرف مقابل مخاصمه صورت گرفته و به 

 (. Solf, 2009: 255طور کلّی تمامّیت جسمانی وی را به مخاطره اندازد« )

ۀ مستندات و مفهوم جنایات جنگی پزشکی و نقض فاحش مقرّرات پزشکی، قابلّیت  با مقایس 

تحّقق هر دو عنوان با ارتکاب رفتار )اعم از فعل و ترک فعل( عمدی، لزوم به مخاطره انداختن  

های چهارگانۀ  الحمایۀ کنوانسیونجدّی سالمت جسمی، روحی و تمامّیت جسمانی شخص تحت

طرف مقابل مخاصمه، عدم تأثیر رضایت وی در تحّقق عناوین مذکور به  ه علیه ب ژنو، تعلّق مجنی

منظور انتقال خون یا اهداء پوست برای پیوند و نیز مشروط به داوطلبانه  استثنای اهداء خون به  

عنوان وجوه اشتراک این دو عنوان شناخته    علیه بهاجبار و تحریک مجنیبودن و عدم توسّل به  

 شوند.می

 گردند:ابل، وجوه افتراق این دو مفهوم شامل موارد زیر میدر مق 

مصاديق: گسترة  و  شمول  دامنة  لحاظ  از  تفاوت  مقرّرات  نقض  الف.  فاحش  های 

تر از جنایات جنگی پزشکی دارند. بدین معنی که هرگونه اقدام پزشکی  ای گستردهپزشکی دامنه

شده که سالمت و صحّت جسمی  پذیرفتههای درمانی غیر منطبق با استانداردهای پزشکی  و روش

طور جدّی به مخاطره اندازد مشمول و روحی یک شخص را در خالل مخاصمات مسلّحانه به  

گردد. این استدالل از اصطالح »به ویژه انجام اعمال ذیل«  عنوان نقض فاحش مقرّرات پزشکی می
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گردد. در واقع این  نو استنباط میهای ژپروتکل الحاقی دوّم کنوانسیون 11در صدر بند دوّم مادّۀ 

نماید. های فاحش مقرّرات پزشکی را بیان میبند، بدون قصد انحصار، صرفاً مصادیق اجلی نقض

اساسنامۀ رم، مبنی بر »اصل قانونی بودن    22که جنایات جنگی پزشکی با لحاظ مادّۀ  در حالی  

گردند که به دلیل ماهّیت شنیع  شامل موارد خاصّی از نقض فاحش مقرّرات پزشکی می  1جرم«، 

جرم رم  اساسنامۀ  توسّط  آنها  شدهمجرمانۀ  ضمانتانگاری  آنها  در خصوص  و  خاصّ اند  های 

)مثله(    2این جنایات منحصر در قطع عمدی عضو  (. Moir, 2009: 511کیفری مقرّر شده است )

است.   4های پزشکی یا علمی«غیرانسانی، اعم از »آزمایش   3شناختی های زیستو انجام آزمایش 

 بنابراین، رابطۀ بین این دو مفهوم عموم و خصوص مطلق است. 

جنایات جنگی پزشکی منحصراً توسّط پزشکان    تفاوت از لحاظ شخصيّت مرتکب:  ب.

حال در  هستند،  تحّقق  قابل  درمانی  کادر  شخصّیت  ی  و  پزشکی  مقرّرات  فاحش  نقض  در  که 

مرتکب منشأ اثر نبوده و امکان تحّقق آن توسّط هر شخصی اعم از پزشک و غیرپزشک وجود  

( این  Mettraux, 2005: 39دارد  از  واقع،  به شخص  (. در  ناظر  پزشکی  جهت جنایات جنگی 

 های فاحش پزشکی مربوط به عمل مرتکب است.مرتکب و نقض

اصوالً مرجع صالح   تفاوت از لحاظ مرجع صالح به رسيدگی و ضمانت اجراء:پ.  

انگاری در نظام کیفری ملّی، دیوان  رسیدگی به جنایات جنگی پزشکی، در صورت عدم جرم

المللی، مقرّر  المللی است. این امر ناشی از ویژگی صالحّیت تکمیلی دیوان کیفری بین کیفری بین 

این اساسنامه جنایات   77موجب مادّۀ  آن است. همچنین، به    17و    1و موادّ  در مقدّمۀ اساسنامۀ رم  

بین  مادّه  موضوع صالحّیت دیوان کیفری  این  مقرّر در  المللی مشمول ضمانت اجراهای خاصّ 

که با شدّت جنایت یعنی حبس به مدّت معّین که بیش از سی سال نباشد و حبس ابد در صورتی  

گردد. همچنین، بر اساس قسمت دوّم این مادّه،  یه قابل توجیه باشد میعلو شرایط شخصی محکوم

 

1. Nullum crimen sine lege. 

2. Mutilation. 

3. Biological experiments. 

4. Medical or Scientific experiments. 
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ای بر اساس ضوابط مقرّر در تواند دستور به پرداخت جریمهعالوه بر مجازات حبس، دیوان می

مستقیم از  هایی را که به نحو مستقیم یا غیرقواعد دادرسی و ادلّه، مصادرۀ عواید، اموال و دارایی

که اند، بدون لطمه به حقوق شخص ثالث با حسن نّیت صادر نماید. در حالی  جنایت حاصل شده

های چهارگانۀ رسیدگی به نقض فاحش مقرّرات پزشکی با توجّه به مادّۀ یک مشترک کنوانسیون

علی پایژنو،  عدم  صورت  در  و  بوده  متعاهد  کشورهای  تعهّد  و  صالحّیت  در  بندی  االصول 

ها، تحت شرایطی قابلّیت اعمال ضمانت اجراء از طریق کنوانسیون  کشورهای عضو به مفادّ این 

به   مّتحد،  ملل  سازمان  امنّیت  بین شورای  نهاد  این  اجرایی  بهعنوان رکن  وسیلۀ صدور   المللی، 

مادّۀ  قطعنامه بین   41های مقتضی در راستای  الملل منشور ملل متحّد و در جهت تضمین حقوق 

 (. 173: 1392وی میرکالئی، بشردوستانه وجود دارد )موس 

قانونی: رکن  لحاظ  از  تفاوت  بندهای    ت.  پزشکی،  جنگی  جنایات  قانونی  رکن 

(2()a ()ii( ،)2()b ()x( ،)2()e ( )xi  مادّۀ )های  که رکن قانونی نقضاساسنامۀ رم است. در حالی    8

های  پروتکل الحاقی دوّم کنوانسیون  5پروتکل الحاقی اوّل و مادّۀ    11مادّۀ    فاحش مقرّرات پزشکی 

 چهارگانۀ ژنو است. 

معنوی: عنصر  لحاظ  از  تفاوت  و  مهم  ث.  پزشکی  جنگی  جنایات  تمایز  وجه  ترین 

نصر معنوی این دو عنوان است. عنصر معنوی جنایات  های فاحش مقرّرات پزشکی در ع نقض

شده و در قالب یک برنامه و سیاست مشخّص از  جنگی پزشکی مبتنی بر یک طرح از پیش تعیین 

شده است )جنایت با سبق تصمیم(. در واقع، سیستماتیک بودن جنایات جنگی پزشکی پیش تعیین 

المللی گردیده وان یکی از جنایات مهمّ بین یکی از خصایصی است که منجر به شناسایی آنها به عن

که در تحّقق نقض فاحش مقرّرات پزشکی، صرف ارتکاب  (. در حالی  Kress, 2000: 103است )

اوّل،    50تخلّفات عمده مقرّر در موادّ   کنوانسیون    147کنوانسیون دوّم و    130و    51کنوانسیون 

مادّۀ   لحاظ  با  ژنو  و    11چهارم  اوّل  الحاقی  به    5مادّۀ  پروتکل  نیاز  بدون  دوّم،  الحاقی  پروتکل 

 (. Torrelli, 1984: 582نماید )سیستماتیک بودن کفایت می
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 پزشکیجنايات جنگی انگاری . مبانی جرم 3

به  جرم که  گزینشی  »فرایندی  از  است  عبارت  گرفتن  انگاری  نظر  در  با  قانونگذار  آن  موجب 

های دیگر، بر پایۀ مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع  هنجارهای اجتماعی یا ضرورت

کند و برای حمایت از آن، ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است،  آور مییا الزام 

المللی، از جمله جنایات  در رابطه با جنایات مهمّ بین (.  30:  1382)محمودی جانکی،  هد«  دقرار می

جنگی پزشکی، این هنجارها باید منطبق با اصول و معیارهای عرفی و یا قراردادی جامعۀ جهانی  

های توجیهی متناسب با شدّت و کیفّیت اثرگذاری آن رفتارها بر وجدان بوده و دالیل و مالک

ب مالکجمعی  این  از  گردند.  ارائه  جرمشریّت  مبانی  و  اصول  عنوان  تحت  جنایات  ها  انگاری 

 شود.ترین آنها پرداخته میکه به تبیین مهم  شودالمللی نامبرده میبین 

 . تضرّر بشريّت 3-1
این معیار به معنی ایجاد اخالل گستردۀ جنایات جنگی پزشکی در نظم و امنّیت جهانی و تهدید 

. در واقع، این طیف از  استدار کردن فاحش عواطف و احساسات بشری  بشر و جریحهبقاء نوع  

واقعّیتی انکارناپذیر و البتّه مذموم هستند. چراکه امروزه هیچ    انگاری نیزجنایات حتّی بدون جرم

به  (.  5:  1386)مقامی،    ای از جهان ایمن نخواهد بود مگر در سایۀ امنّیت در سرتاسر جهاننقطه

المللی گردیده طور کلّی موجب نگرانی جامعۀ بین   المللی بهر دیباچۀ اساسنامۀ رم، جنایات بین تعبی 

طور جدّی مکدّر ساخته و تهدیدی در جهت صلح، امنّیت و رفاه جهانی  و وجدان بشریّت را به  

  نیستند. از طرف دیگر، رسالت  مستثنی گردند. جنایات جنگی پزشکی نیز از این امر  قلمداد می

اصلی علم پزشکی، صیانت از تمامّیت جسمانی و روحی بشر و تضمین و مساعدت به بقاء نوع  

بقاء نوع بشر را به مخاطره انداخته و    رو، هر اقدامی مغایر با این هدف غایی،بشر است. از این  

القاء می پیکرۀ جامعۀ جهانی  به  بنابراین، جرمهراسی هولناک را  ی  انگاری جنایات جنگنماید. 

المللی در جهت پیشگیری  های بین پزشکی، ضمن اتّخاذ تدابیری در سطح ملّی و تقویّت همکاری

 و تعقیب، امری ضروری است. 
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 و ابزارانگاری انسان  . ممنوعيّت تعرّض به کرامت انسانی3-2
به   انسان  ابزارانگاری  ممنوعّیت  و  انسانی  واالی  منزلت  و  شأن  به  احترام  حیوان  لزوم  مثابۀ 

مند و دارای ضمانت اجرایی در جهت  نماید که قواعد و ضوابطی نظامآزمایشگاهی ایجاب می

در واقع، مطابق اصل ممنوعّیت  تدوین و اجراء گردند.    حمایت حقوقی از آنهاتأمین این اهداف و  

عنوان یک   فادۀ ابزاری از انسان، هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی حق ندارد از انسان بهاست 

عنوان  صورت برابر و به  ها باید به  وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده نموده و با همۀ انسان

راد صرفاً  غایت بالذات رفتار کرد. در واقع، زمانی که ابتکار عمل از انسان سلب شده و از وجود اف

به اهدافی همچون آزمایش   به شناختی استفاده  های زیستعنوان یک موضوع و وسیلۀ رسیدن 

طور کلّی برخوردی مکانیکی  های انسانی آنها به فراموشی سپرده شود و به  شود و قابلّیت و ارزش

 1گاری«و شیء گونه با آنان شود، در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا »ابزاران

(. در 258: 1378نژاد، )رحیمی رساند ها و نمودهای خارجی خود را به منصۀ ظهور میوی، جلوه

عنوان یک اصل    همین راستا، امانوئل کانت در کتاب »فلسفۀ اخالق« به اصل غایت بودن انسان، به

.  استاز انسان    نماید. مقتضای این اصل ممنوعّیت هرگونه استفادۀ ابزاریمهمّ اخالقی، اشاره می

انسان به  این اصل متضمّن آن است که همۀ  ها از تمامی حقوقی که الزمۀ محترم شمردن آنان 

 (. Kant, 1991: 29مند هستند )عنوان غایت ذاتی است بهره

 گرايی و لزوم رعايت استانداردهای پژوهشی پزشکی . اخالق 3-3
عنوان    د سال پیش از میالد مسیح که بهپزشکی یونانی در پانص -کم از زمان بقراط  اخالق دست

ناپذیر علم پزشکی بوده است. از زمان بقراط،  جزء جدایی  -شود  پدر اخالق پزشکی شناخته می

خوردند که  که طی آن پزشکان در برابر عموم سوگند می  صورت یک حرفه درآمدپزشکی به  

منافع بیمارشان را باالتر از منافع خود قرار دهند. اخیراً اخالق پزشکی به میزان زیادی تحت تأثیر 

از   بسیاری  با  حاضر،  چندفرهنگی  و  تکّثرگرا  جهان  در  است.  قرارگرفته  بشر  حقوق  پیشرفت 

 

1. Instrumentalization. 
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توافقسّنت موجود،  اخالقی  مختلف  بین نامههای  مهمّ  زمینههای  در  بشر المللی  حقوق  های 

ملّیتی و فرهنگی  اند شالودهتوانسته مرزهای  ورای  نمایند که در  ایجاد  پزشکی  برای اخالق  ای 

باشد.  قابل از رفتار را در    توان حّتی میپذیرش  استانداردهای واالتری  اذعان داشت که اخالقْ 

گاهی اخالق مستلزم این است که پزشکْ قانونی را که او  کند و حّتی  مقایسه با قانون تجویز می

رغم اینکه تعداد  علی  (.20:  1389)ویلیامز،    نماید زیر پا بگذاردرا مجبور به کار غیراخالقی می

اند، این استانداردها شدهکثیری از این استانداردهای اخالق پزشکی در اوایل قرن بیستم عنوان  

ها و عوامل آنها گردند، که نمونۀ ای از دولتنایات فجیع توسّط پارهنتوانستند مانع از ارتکاب ج

شناختی توسّط پزشکان آلمان نازی بود. پس از جنگ جهانی  های زیستبارز آن اجرای آزمایش 

بین  دادگاه  پزشکان در  این  از  برخی  نورمبرگ محاکمه و گناهکار شناخته  دوّم،  نظامی  المللی 

عنوان سند اصلی اخالق    به نام »کد نورمبرگ« شناخته شد، که به  شدند. پایۀ حکم این دادگاه 

این بیانیه به لحاظ تاریخی   (.104: 1389)ویلیامز،  پژوهشی نوین در علم پزشکی بکار گرفته شد  

»انجمن    (. متعاقبا89ً:  1382ها بود )عباسی،  المللی در زمینۀ پژوهش بر روی انساننخستین بیانیۀ بین 

پزشکی« سال  (  WMA)  1جهانی  مجموعه  1954در  و  میالدی  پژوهش  »اصول  عنوان  با  را  ای 

مطالعات تجربی« منتشر نمود. این سند در طول ده سال بعد اصالح گردید و سرانجام در سال 

های  ای از اخالق پژوهش این بیانیه خالصه  3پذیرفته شد.  (DOH)  2با عنوان »بیانیۀ هلسینکی«  1964

 4آید.در علم پزشکی و سنگ بنای اصلی علم اخالق پزشکی به شمار می  دارای آزمودنی انسانی

این   اخالق حرفهاز  لزوم رعایت  پذیرفتهرو،  و ضوابط  از  ای  ممانعت  نتیجه  در  و  پزشکی  شدۀ 

 

1. World Medical Association. 

2. Declaration of Helsinki. 

 اصالح گردید.  2008و  2000،  1989،1996، 1983، 1975  هایسال در  بعدها. این سند 3
اخالق    المللی بین»راهنمای    از جمله .  اندشده   تهیّهاخیر در مورد اخالق پزشکی    هایسال . اسناد دیگری با جزئیّات بیشتری در  4

با    هایپژوهشدر   پزشکی  پزشکی، اصالحی سال    المللیبینشورای سازمان    1993ب  انسانی« مصّو  هایسوژه زیست  علوم 

شورای نافیلد در مورد    2002ب  « مصّوتوسعهدر حال    کشورهایبهداشتی در    هایمراقبتو »اخالق پژوهش در ارتباط با    2002

 بیواتیک. 
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به پزشکی  علم  چهرۀ  بشری،    تخدیش  حیات  تداوم  و  حفظ  در  تأثیرگذار  دانش  یک  عنوان 

 نماید.المللی توجیه مینظام عدالت کیفری ملّی و بین  درانگاری جنایات جنگی پزشکی را جرم

جهانی  3-4 فرايند  بين .  کيفری  حقوق  و  شدن  معاهدات  فاحش  نقض  و  المللی 

 المللیهای بين عرف
جهانی نوعی  شاهد  جهانی  جامعۀ  حاضر  حال  از    در  ناشی  که  است  کیفری  حقوق  در  شدن 

بین  بین است.  المللی  معاهدات  کیفری  دیوان  تأسیس  با  در  خصوصاً  از کشورها  بسیاری  المللی 

راستای مطابقت نظام عدالت کیفری خود با اساسنامۀ این دیوان، اقدام به اصالح قوانین خود و 

اند. این امر منبعث از پذیرش رویکرد رایم جدیدی در حقوق داخلی خود نمودهانگاری ججرم

ها است. در این راستا، جامعۀ جهانی با انعقاد  نوین خروج حقوق کیفری از صالحّیت صرف دولت

المللی سعی در وارد نمودن آنها در حقوق داخلی کشورها  معاهدات و تدوین مقرّرات کیفری بین 

است  جملۀ 5:  1386،  )مقامی  نموده  از  بین   (.  معاهدات  میاین  کنوانسیونالمللی  به  های  توان 

المللی اشاره نمود که  و نیز اساسنامۀ دیوان کیفری بین   های الحاقی آنچهارگانۀ ژنو و پروتکل

المللی نموده که جنایات جنگی  ای از جنایات مهمّ بین انگاری پارهکشورهای عضو را ملزم به جرم

 . استاز جمله موضوعات آنها پزشکی نیز 

های الحاقی آن در  و پروتکل  1949های چهارگانۀ ژنو در سال  در واقع، تدوین کنوانسیون

الملل بشردوستانه ناظر بر مخاصمات مسلّحانه، به  ترین منابع قواعد بین عنوان مهمبه    1977سال  

های  که در زمرۀ »کنوانسیون  آن،  مصائبحد به محفوظ داشتن جهان از جنگ و  عزم ملل مّتنشانۀ  

(،  171:  1390)پوربافرانی،  و به تعبیر حقوقدانان مبتنی بر منشور حقوق بشر هستند    1الشمول« عام

عنوان الگویی مبنایی و ساختارمند در جهت تدوین مقرّرات اساسنامۀ رم در سال  در نهایت به  

 

1  .Egra Omnes  -  هستند،   آورالزامامضاءکننده    کشورهایبرای تمامی    نه تنهاراتی هستند که  مقرّ  هاکنوانسیون این نوع  

ی  ، حتّاندوابسته  الملل بینکه به جامعۀ    هاییدولتبرای تمام    هستندعام    المللبینبدان جهت که بیانگر اصول اساسی حقوق  

 (. 120: 1371هستند )پالوسکی،   آور الزامنیز  ،اشنداگر آن را امضاء نکرده ب
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گردید، جنایات جنگی پزشکی به  گونه که بیان  (. همانSchabas, 2004: 54قرار گرفت )  1998

پروتکل الحاقی اوّل و    11ای خاص از نقض فاحش مقرّرات پزشکی مقرّر در مادّۀ  عنوان چهره

اساسنامۀ رم    8طور خاص در مادّۀ  های چهارگانۀ ژنو، به  پروتکل الحاقی دوّم کنوانسیون  5مادّۀ  

اند. با توجّه به اینکه معاهدات  گردیدهانگاری  مورد توجّه واضعان آن قرارگرفته و در نهایت جرم

  هستند، های جامعۀ جهانی  المللی در واقع تجلّی ارادۀ جمعی و یا حداقل اکثریّت نسبی دولتبین 

مثابۀ نقض  المللی به اند، ارتکاب جنایات بین که در جهت نیل به اهدافی مشترک تدوین گردیده

المللی نیز های بین رود. بعالوه عرفه شمار میها در جامعۀ جهانی باعتبار حقّ حاکمّیت دولت

وجود و پیوستگی یک   ۀلّیضرورت اوّ  عنوان  به و  بوده    1« آمره  ۀ جنبدارای »که از حیث ساختار  

حقوقی   بین میشناخته    المللیبین نظم  جنایات  ارتکاب  با  نیز  قرار شوند  خدشه  مورد  المللی 

که از واجبات حیات آن   المللبین   ۀتعادل حقوقی و قضایی جامع  گیرند. چراکه بدین طریقمی

 شود. میاختالل شدیدی در آن رفته و منجر به از میان  است

المللی از جمله جنایات جنگی پزشکی  گردد که ارتکاب جنایات بین بدین ترتیب، مالحظه می

انگاری جنایات از  و، جرمر. از این  استالمللی در تضاد  با روح حاکم بر عرف و معاهدات بین 

عنوان تجلّی  ها به  جمله جنایات جنگی پزشکی در جهت ارج نهادن به جایگاه واالی ارادۀ دولت

المللی و در نتیجه حفظ نظم جهانی الزم و بااهمّّیت  های بین ارادۀ ملّی آنها و نیز رعایت عرف

 است.

 پزشکی جنايات جنگی . ارکان 4

دهندۀ آن  شناخت دقیق ماهّیت جنایات جنگی پزشکی مستلزم آشنایی با ارکان و اجزای تشکیل

. چراکه برای مجرمانه تلّقی شدن یک رفتار باید تمامی ارکان و عناصر آن محّقق گردیده  است

گردد. از  و در صورت عدم وجود هر یک از این ارکان و عناصر، اصوالً رفتار مجرمانه واقع نمی

 شود. می رو، به بررسی ارکان متشکّلۀ جنایات جنگی پزشکی در اساسنامۀ رم پرداخته این 

 

1. Jus Cognes. 
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 . رکن قانونی 4-1
جرم از  قبل  باید  جامعه  که  است  این  قانونی  عنصر  از  از  منظور  را  شهروندان  رفتاری،  انگاری 

پرداختن به آن با وضع و انتشار عمومی قانون نهی کرده و کیفری را برای مرتکبان اعمال خالف  

ممکن نیست. این   رمؤخّقانون مقرّر کرده باشد. بنابراین، وجود هیچ جرم و مجازاتی بدون قانون 

اساسنامۀ    23و    22به ترتیب در موادّ    1موضوع تحت عنوان »اصل قانونی بودن جرم و مجازات«، 

انگاری جنایات جنگی  این اساسنامه به جرم 8در این راستا، مادّۀ  است. قرارگرفته دی کأترم مورد 

ی  هاضمانته تعیین  ب  77جنایات جنگی پزشکی پرداخته و مادّۀ    جمله  ازو مصادیق مختلف آن  

بند   سوّم  جزء  ترتیب،  بدین  است.  پرداخته  رم،   8مادّۀ    (a()ii()2)اجرایی  به    2اساسنامۀ  مربوط 

با  چهارگانی  هاونیکنوانسی فاحش  هانقض جزء    ی،شناختستیزی  هاش یآزماۀ ژنو در ارتباط 

ی،  المللن ی ب ی  هاعرفمورد نقض مقرّرات و  در    3اساسنامۀ مذکور   8مادّۀ    (b()x()2)اوّل و دوّم بند  

ی پزشکی و علمی بر هاش یآزما  هر نوعبه ترتیب در رابطه با قطع عمدی عضو )مثله( و انجام  

جزء    ی و در نهایتالمللن یبروی اشخاص تحت سلطۀ طرف دیگر مخاصمه در منازعات مسلّحانه  

ی، به  المللن یبی ها عرفمورد نقض مقرّرات و در  4اساسنامۀ رم 8مادّۀ  (e()xi()2)اوّل و دوّم بند 

ی پزشکی و علمی بر روی ها ش ی آزما هر نوعترتیب در رابطه با قطع عمدی عضو )مثله( و انجام  

غیر   مسلّحانۀ  منازعات  در  مخاصمه  دیگر  طرف  سلطۀ  تحت  )داخلی(،المللن ی باشخاص  به    ی 

 

1. Nullum crimen sine lege, Nulla poena sine lege. 

 . شناختیزیست هایآزمایش از جمله غیرانسانی. شکنجه یا رفتار 2
  به دادن اشخاص که تحت سلطۀ طرف دیگر هستند،    )مثله کردن( یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار . مورد قطع عضو 3

بوده و نه بر اساس رضایت وی    توجیه نه بر اساس درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مذکور قابل    که نحوی  

در معرض خطر قرار دهد    طور جدّی  بهصورت گرفته باشد و منجر به مرگ شده یا سالمتی شخص یا اشخاص مذکور را  

 . (18:  1391سل،  دن)محمّ

)مثله کردن( یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطۀ طرف دیگر هستند،   . مورد قطع عضو 4

را توجیه کند و نه در جهت منفعت وی صورت    مورد نظریا بیمارستانی شخص    دندانپزشکینه درمان پزشکی،    کهطوری  به  

 (. 22 :3911گیرد و موجب مرگ یا خطر جدّی برای آن شخص یا اشخاص شود )محمّدنسل،  
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ی شناخته  المللن یبرکن قانونی این جنایات    عنوان   به انگاری جنایات جنگی پزشکی پرداخته و  جرم

 .دنشویم

 . رکن مادّی 4-2
خاصّی  احوال و اوضاعار مجرمانه که در شرایط و رکن مادّی عبارت است از تجلّی خارجی رفت 

بین رفتار ارتکابی و    کهی  نحو  بهحادث شده و اصوالً باید منجر به تحّقق نتیجۀ خاصّی گردد،  

متشکّل از اجزای متعدّدی است    االصولیعل رکن مادّی    1نتیجۀ حاصله رابطۀ علّیت برقرار باشد.

الزم جهت تحّقق عنوان مجرمانه، نتیجۀ    احوال  و  اوضاعکه شامل نوع رفتار مجرمانه، شرایط و  

از آن   نتیجۀ حاصل  و  بین رفتار مجرمانه  رابطۀ علّیت  نهایت وجود  به  که    است،مجرمانه و در 

 .میزپردا یمدر رابطه با جنایات جنگی پزشکی  آنهابررسی هر یک از 

 . نوع رفتار مجرمانه 4-2-1
اساسنامۀ رم، قابلّیت تحّقق از طریق فعل    8جنایات جنگی پزشکی، با توجّه به مصادیق آن در مادّۀ  

ی موادّ شیمیایی بر  رگذاری ثأ تو نیز ترک فعل را دارند. مانند اینکه مرتکب در جهت بررسی نحوۀ  

د تحت  ی و یا قطع عمدی اعضای بدن افراشناخت ستیزی  ها ش ی آزماروی افراد، اقدام به انجام  

اختیار خود جهت افزایش مهارت در رابطه با پیوند اعضاء و یا تحمیل گرسنگی و عدم در اختیار 

ی علمی نماید. هاش یآزمابه این اشخاص جهت انجام  داروقرار دادن موادّ غذایی و یا عدم ارائۀ 

ست.  در حالت اخیر عامل جنایت، مبادرت به ترک فعل جهت تحّقق اهداف غیرانسانی نموده ا

مباشرت، مشارکت و    صورت  به  تواندیمهمچنین، نحوۀ مبادرت عامل جنایت جنگی پزشکی  

مادّۀ   باشد.  ضمن    25معاونت  نخست،  بند  در  رم  کیفری    دیکأ تاساسنامۀ  دیوان  صالحّیت  بر 

جزء  المللن ی ب در  حقیقی،  اشخاص  ارتکابی  جنایات  به  نسبت  با    (a)ی  رابطه  در  و  سوّم  بند  از 

مطابق این اساسنامه، فرد »  که  دینمایمی بیان  المللن یبمسئولّیت کیفری مباشر و شریک جنایات  

 

 . است مطلق جرایمق نتیجه و برقراری رابطۀ علیّت بین رفتار ارتکابی و نتیجۀ مجرمانه منصرف از لزوم تحقّ .1
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ی[، مسئول و مستحقّ  المللن یبدر صورتی در مورد یک جنایت مشمول صالحّیت دیوان کیفری ]

یی، خواه مشترکاً با شخصی  تنها  بهمجازات خواهد بود که وی جرم مذکور را مرتکب شود )خواه  

  کیفری مسئول باشد یا نباشد(«   نظر  ازدیگر یا توسّط شخص دیگر، اعم از اینکه آن شخص دیگر  

کیفری معاون    تیّ مسئولبند اخیر نیز در مقام بیان    3( d)و    1  (c)2(،b)(. جزء  31:  1391)محمّدنسل،  

و یا مساعدت به هر    8همکاری،   7تسهیل،   6تشویق،  5تحریک،   4ی اشاره به دستور،المللن ی بجنایات  

ی اخیر  هاقسمت. با مداقه در  دی نمایممصادیق معاونت در عمل مجرمانه    عنوان  به  9طریق دیگر،

موازین    برخالفکه    گرددیماساسنامۀ رم مالحظه    25بند سوّم مادّۀ    (d( و )b( ،)c)،  (a)  اجزاء 

ی کیفری ملّی، این اساسنامهْ معاونت و شروع به جرم و حّتی سبب اقوی از  هانظاممقرّر در اکثر  

  راکیفری فاعل مستقل    ت ّیمسئولی، در حکم مباشرت تلّقی کرده و  المللن یب مباشر را در جنایات  

ی  المللن ی ب نایات  یی مقرّر نموده است. این امر به دلیل وضع خاص و اهمّّیت جهاحالتبرای چنین  

کیفری    ت ّیمسئول و جلوگیری از توسّل عامالن این جنایات به    آنهادر رابطه با عمق آثار دهشتناک  

  تّیمسئول مخّفف معاونت، شروع به ارتکاب جرم و وضعّیت سبب اقوی از مباشر در مقایسه با  

 . استکیفری مشدّد مباشر و شریک جنایت 

 

 

 

 یا شروع به اجرای آن شده باشد«.  شده واقع کند که . »امر تحریک یا تشویق به ارتکاب جنایتی 1

2« از    منظور به  .  دیگری  نوع  یا هر  آن کمک، همکاری  ارتکاب  به  یا شروع  ارتکاب  در  مذکور،  جنایت  ارتکاب  تسهیل 

 تهیّه وسایل ارتکاب جرم«.  نماید، ازجملهمساعدت 

،  نمایندمیاز هر طریق دیگر، با گروهی از اشخاص که با قصد مشترک اقدام به ارتکاب یا شروع به ارتکاب جنایت مذکور  ».  3

 همکاری نماید. همکاری مذکور باید عمدی باشد«. 

4. Order. 

5. Solicit. 

6. Induces. 

7. Facilitating. 

8. Aids. 

9. Otherwise assist. 
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 احوال الزم جهت تحقّق عنوان مجرمانه و  . شرايط و اوضاع  4-2-2
نخستین شرط الزم جهت تحّقق جنایت جنگی پزشکی مربوط به شخصّیت مرتکب یا عامل این  

. عامل این نوع جنایت باید پزشک و یا جزئی از کادر درمانی اعم از  استی المللن ی ب نوع جنایت 

یا   باشد.  رنظامی غنظامی و  این نوع جنایت    چراکهی  افراد، موجب  لمللان ی ب تحّقق  ی توسّط سایر 

اساسنامۀ رم و یا در صورت تحّقق ارکان    8شمول آن تحت عناوین دیگر جنایات جنگی در مادّۀ  

  گردد یمکشی و یا جنایت علیه بشریّت  ی یعنی نسلالمللن یبالزم، تحت عناوین دیگری از جنایات  

(Dörmann, 2002: 18  همچنین، موضوع این نوع جنایت صرفاً انسان و یا به عبارت .) ترقی دق  

حمایت   تحت  حقیقی  ژنو  ها ونی کنوانس اشخاص  چهارگانۀ  جنگی  واقع  در.  استی  جنایات   ،

، اعم از تمامّیت جسمانی و  هیالحماتحتی علیه اشخاص المللن ی ب جنایات    پزشکی را باید در زمرۀ

  طور  به ۀ ارتکاب در این نوع جنایت منحصر به نوع خاصّی نبوده و  ا، قلمداد نمود. وسیل آنهروحی  

نوع  کلّ هر  پزشکی  الهی وس ی  اقدامات  جهت  در  که  استانداردهای    نظر  از  هیتوج   رقابلی غ ی 

 ردی گ یمقرار گیرد، مشمول عنوان جنایت جنگی پزشکی قرار    استفاده موردۀ پزشکی  شدرفتهیپذ

(Fleck, 2008: 606ولی خصوصّیت .)    اقدامات  واقع  در.  استاثر    منشأزمان ارتکاب این جرم ،

باید در خالل یک منازعۀ مسلّحانه، اعم از    هرموجّ ی غ یا کادر درمانی  پزشکی توسّط پزشک و 

ی )داخلی( محّقق گردد. امّا مکان ارتکاب این جنایت محدود به مکان  المللن ی ب ی یا غیر  المللن ی ب

قلمروی سرزمینی، دریایی و هوایی   از  اعم  قابلّیت تحّقق آن در سرتاسر جهان  و  نبوده  خاصّی 

در جنایات جنگی پزشکی    علیهمجنیشخصّیت  و حّتی در دریاهای آزاد وجود دارد.    هادولت

خاصّی   ویژگی  نحاستتابع  بدین  که،  اشخاص    و  از  یکی  عنوان  تحت    ت یحما  مورد باید 

 المللن یحقوق ب تیحما موردی الحاقی آن )اشخاص هاپروتکلۀ ژنو و چهارگان ی ها ونی کنوانس 

( یعنی قربانیان جنگ باشد که شامل این موارد است: مجروحان و بیماران نیروهای  بشردوستانه

ی در زمان  رنظامی غی مسلّح در دریا، اسیران جنگی و افراد  روهاینمسلّح در میدان جنگ، غریقان 

 (.  Bothe, 2010: 115جنگ )
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 . نتيجة مجرمانه 4-2-3
.  گردندیممطلق و مقّید منقسم   می جراانه به لزوم و یا عدم لزوم تحّقق نتیجۀ مجرم نظر از جنایات 

توجّه   مبنی    8مادّۀ    (e()xi()2)و    (b()x()2)ی  بندها   حیتصربهبا  رم  اقدامات    براساسنامۀ  اینکه 

موجب مرگ    ی پزشکی یا علمی و قطع عضو )مثله( بایدشناختستیزی  هاش ی آزماپزشکی اعم از  

ی سالمت جسمی یا روحی یا تمامّیت جسمانی  جدّ  طور  بهشخص یا اشخاص قربانی گردیده و یا  

جزء جنایات مقّید به شمار    را   جنگی پزشکی   جنایات  توانیمرا به مخاطره انداخته باشند،    آنها

مرتکب   رفتار  مذکور،  مجرمانۀ  نتیجۀ  تحّقق  عدم  در صورت  بنابراین،  جنایت    عنوان   بهآورد. 

شناسایی   پزشکی  جنایات    هرچند،  گرددینمجنگی  اقسام  سایر  عنوان  تحت  است  ممکن  که 

یا سایر  فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمۀ شدید به جسم یا سالمتی و    جمله   ازجنگی  

کشی و جنایت علیه بشریّت، در صورت حصول شرایط و ارکان  ی شامل نسلالمللن ی بجنایات  

 (.  Richard, 2008: 67، قرار گیرد )آنها اختصاصی 

 . وجود رابطة عليّت 4-2-4
آن   از  نتیجۀ حاصل  و  مجرمانه  رفتار  بین  معلولی  و  علّی  یا  سببّیت  رابطۀ  شرط    عنوان   بهوجود 

شود و بدون وجود این رابطه، تحّقق جنایت جنگی  یمالینفک جنایات جنگی پزشکی شناخته  

ی که مقّید به نتیجه هستند، صرف ارتکاب رفتار و تحّقق  میجرا، در  واقع  در.  استپزشکی منتفی 

عالوه بر عوامل فوق، ضروری    میجرانتیجه، کافی برای انتساب جرم به مرتکب نیستند. در این  

  م یجرات که انتساب نتیجه به مرتکب احراز گردد. بنابراین، رابطۀ سببّیت بخشی از رکن مادّی  اس

، نتیجۀ مجرمانۀ حاصل از این جنایات باید  جهت ن یبد (. 55: 1389نیا، )آقایی مقّید به نتیجه است

 محصول مستقیم و بالفصل رفتار ارتکابی عامل جنایت باشد.
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 . رکن معنوی4-3
  گرفته  قرار  قانونگذارذهنی مرتکب است که بر نقض امر یا نهی   وانفعالفعلرکن معنوی به معنی  

ی  رعمدی غعمدی و    میجرارکن معنوی به دو دستۀ    لحاظ  از  میجرا (.  78:  1381است )آزمایش،  

عمدی شامل ارادۀ آزاد و آگاهانۀ مرتکب در ارتکاب    میجرا. رکن معنوی در  شوندیمتقسیم  

فی  آن  رفتار  از  نتیجۀ حاصل  و تحصیل  مجرمانه  در  استزیکی  معنوی  مقابل، رکن  در    م یجرا. 

با احتمال حصول نتیجۀ    ارادۀ آزاد و آگاهانه در ارتکاب رفتار فیزیکی مجرمانهعمدی به معنی  

شامل   که  جزایی  خطای  یعنی  است،  و  اط ی احتیبمجرمانه  رکن  مباالت یبی  تفکیک  با  است.  ی 

عمدی( و  م یجراعام و خاص )در  ت ّیسوءنمعنوی به شرح فوق، اجزای آن، شامل علم مرتکب، 

)در   بیان گردید،   ترش ی پکه    گونههمان.  گرددیمی( آشکار  رعمدی غ  میجراخطای جزایی  نیز 

الزم به  .  گرددیماساسنامۀ رم شامل سه قسمت    8عنصر قانونی جنایات جنگی پزشکی در مادّۀ  

  تیّ سوءنذکر است که وجود علم حکمی و موضوعی مرتکب نسبت به جنایت ارتکابی و وجود  

انجام   در  یعنی  بحث،  موضوع  جنایت  به  مبادرت  در  وی  آزاد  ارادۀ  یعنی  ی  هاش یآزماعام، 

انجام  شناخت ستیز و  کردن(  )مثله  عضو  عمدی  قطع  توسّط ها ش ی آزمای،  علمی  یا  پزشکی  ی 

. ولی  استۀ جنایات جنگی پزشکی، شرط الزم تحّقق این جنایت  گان سهمرتکب در کلّیّۀ فروض  

خاص در فروض   تّیسوءن(،  124:  1397،  دورمن با توجّه به عمدی بودن جنایات جنگی پزشکی )

صر اختصاصی  این امر مستلزم بررسی سند عنا  1ی تبیین گردد.تر روشن مختلف آن باید به نحو  

 .میپردازیمکه به تبیین آن   است، 2002مصوّب  2ی المللن یبجرایم دیوان کیفری 

سوءنّیت  اساسنامة رم.    8مادّة    (a ()ii()2)الف. سوءنيّت خاص در جزء سوّم بند   

انجام  چهارگانی  هاونی کنوانس ی فاحش  ها نقضبه  مربوط    در این جزء خاص   با  ۀ ژنو در رابطه 

 

استفاده از صفت »عمدی«، افراد نابالغ، فاقد توانایی کامل ذهنی یا افرادی را که توانایی درک چیستی اعمال   ،. عالوه بر این1

داخل در شمول عمد است )دورمن،   احتیاطیبی. مفهوم  سازدمیارتکابی خود را ندارند، از دایرۀ شمول این جنایت خارج  

1397: 124 .) 

2. Elements of Crimes. 
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، مطابق شرح قسمت مذکور در سند عناصر اختصاصی جرایم دیوان  یشناخت ستیزی  هاش یآزما

بوده که نه با    یشناختستیز  یهاش ی غیر درمانی مرتکب از آزمای، مستلزم قصد  المللن یبکیفری  

گرفته باشد. صورت    بزهدیدهدالیل پزشکی قابل توجیه بوده و نه با رضایت شخص یا اشخاص  

ی چهارگانۀ هاونی کنوانسبودن بزهدیده تحت    تیحما  موردهمچنین، مرتکب باید از وضعّیت  

سلّم  عینی که وجود یک منازعۀ مسلّحانه را م  احوال  و  اوضاعو نیز از    ژنو آگاهی داشته  1949

ی بودن  المللن یبی و غیر  المللن یبمنازعۀ مسلّحانه اعم از  تشخیص نوع  . ولی  بوده باشد  کرده آگاه

 (. 235: 1391)محمّدنسل، نیست  أ اثرمنش

بندهای    اوّل  جزء  در  خاص  سوءنيّت    8مادّة    (e()xi()2)و    ( b()x()2)ب. 

قطع عمدی  در ارتباط با    یالمللن یبی  هاعرفمقرّرات و  نقض  این اجزاء مربوط به  اساسنامة رم.  

مطابق   .هستندی )داخلی(  المللن یبی و غیر  المللن یبعضو )مثله کردن( در حالت منازعۀ مسلّحانۀ  

قسمت سند  شرح  در  مذکور  اختصاصی  های  کیفری    میجراعناصر    ت ّیسوءنی،  المللن یبدیوان 

خاص در این موارد شامل علم مرتکب به این است که اقدام وی موجب مرگ یا خطرات شدید 

باشد و نیز آگاهی    توانستیمبه سالمت جسمی یا روحی شخص یا اشخاص قربانی شده و یا  

پزشکی،   درمان  اساس  بر  نه  وی  اقدام  اینکه  به  یا  دندانپزشکمرتکب  بیمارستانی شخص  یا  ی 

بر اساس رضایت بزهدیده  اشخاص قربانی قابل ت نه  )محمّدنسل،   است   شده  انجام وجیه بوده و 

که    ذکر  انیشا(.  235:  1391 عناصر جرایم،    46شمارۀ    س ی رنویزمطابق  است  اختصاصی  سند 

  .شودینمدفاع محسوب    رالذکریاخ »اعالم رضایت بزهدیده برای ارتکاب این جنایت در وضعّیت  

که مقتضای وضع سالمت شخص بزهدیده   شودیماین جنایت هرگونه اقدامات پزشکی را شامل  

ۀ پزشکی باشد که در شرایط پزشکی مشابه بر اتباع  شدرفتهیپذی عموماً  ارهای معنبوده و مغایر با  

:  1391است« )محمّدنسل،    اعمال  قابل محروم از آزادی نباشند    وجه چی ه   بهخودی و کسانی که  

. عالوه بر موارد فوق، علم مرتکب به اینکه شخص یا اشخاص بزهدیده جزء افراد تحت  (245

  ۀ منازع  احوال  و  اوضاعبه وجود شرایط و    وی  تسلّط دولت متخاصم متبوعش هستند و نیز علم

 .استی مذکور  بندها خاص در    تّیسوءن اجزاء    جمله  از،  عینی   احوال  و  اوضاعه به  حانه با توجّ مسلّ
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بندهای   دوّم  جزء  در  خاص  سوءنيّت    8مادّة    (e()xi()2)و    ( b()x()2)پ. 

ی در ارتباط با انجام  المللن یبی  ها عرفاجزاء مذکور مربوط به نقض مقرّرات و  اساسنامة رم.  

ی )داخلی(  المللن یبی و غیر  المللن یبی پزشکی یا علمی در حالت مخاصمۀ مسلّحانۀ  هاش یآزما

خاص در   تّیسوءنی موصوف در سند اختصاصی عناصر جرایم،  ها قسمت. بر اساس شرح  هستند

 (b()x()2)ی  بندهاخاص در جزء اوّل    ت ّیسوءناین موارد عیناً مطابق با موارد مذکور در رابطۀ با  

 .استاساسنامۀ رم   8مادّۀ  (e ()xi()2) و
این نکته اشاره گردد که مطابق نظر   حوزۀ    نظران صاحببرخی از  در پایان شایسته است به 

، قابلّیت  گردندیم ی عمدی تلقّی  المللن ی ب اینکه این جنایات    رغمیعلی،  المللن ی ب حقوق کیفری  

 نظر  از،  گرید  عبارت  بهی نیز وجود دارد.  اطی احت یبغیر عمد و البّته از طریق    صورت  به  آنهاتحّقق  

. در  است  1ی اطی احتیبی شامل عمد و  المللن یبعنصر روانی این نوع از جنایات    نظرانصاحباین  

تبیین این نظریّه بیان گردیده است که با توجّه به اینکه »نقض فاحش« از طریق فعل یا ترک فعل 

نمود   پس  ابدیی معمدی  نخواهد شد.    2ی مباالتیب،  فاحش  نقض  روانی  عنصر  تشکیل  به  منجر 

که خطرات ناشی از اعمالی را که با علم و اطّالع از    شود یمی به حالت فردی اطالق  اط ی احت یب

انجام   بنابراین، کاربرد  Sandoz, 2011: 347)  دینمایم تقّبل    دهدیمچیستی آن  واژۀ »عمد«  (. 

  حداقل ا بروز خطرات شدید جسمانی و روحی و یا  بیانگر قصد مرتکب نسبت به مرگ بزهدیده ی

 (. Boas, 2008: 272است ) آنهاوقوع  3ی احتمال«نی بش ی پ»

 

 

1. Recklessness. 

2. Negligence. 

3  .dolus eventualis    عواقب احتمالی رفتار مجرمانه توسّط مرتکب    بینی پیشاحتماالت« اشاره به لزوم    بینی پیشیا »قاعدۀ

  باید،  نمایدمیدر محلّ حضور وی    گذاریبمبشخص الف که قصد کشتن شخص ب را داشته و اقدام به    مثال عنوان  به  دارد.  

  هایی حالتمرتکب در چنین  مسئولیّت کیفری رو،  از ایننماید.  بینی پیشاحتمال کشته شدن افراد دیگری را در آن محل نیز 

 ت خود باقی است. به قّو مچنانه
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 . صور خاص جنايات جنگی پزشکی 5

پزشکی، متشکّلۀ جنایات جنگی  ارکان  تبیین  از  متبادر  سؤاالت  پس  به ذهن  ی چند ممکن است 

و   1«نیجن   سقطدامنۀ شمول جنایات جنگی پزشکی را به جرم »  توانیماینکه آیا    جمله  ازگردند.  

این نوع    موضوع  ندنتوایمآیا چنین مواردی نیز    گرید  عبارت   بهتعرّض به مردگان نیز تعمیم داد؟  

جنایات   طریق  المللن یباز  از  پزشکی  جنایات جنگی  تحّقق  قابلّیت  آیا  اینکه  و  گردند؟  واقع  ی 

فضای مجازی نیز وجود دارد؟ همچنین، آیا امکان تسرّی احکام جنایات جنگی پزشکی نسبت  

  نیز وجود دارد؟ 2ی تّیتراجنس به افراد 

اصی  نیازمند پژوهشی جداگانه و واکاوی اجزاء و عناصر اختص   سؤاالتپاسخ بدین    هرچند 

بیان    است  آنها اجمال  به  ولی  احکام جنایات جنگی    گرددیم،  تسرّی  امکان  که در خصوص 

به   افراد    ن یجن   سقط پزشکی  اینکه »جنین« جزء  به  با توجّه  از   کیچی ه   یۀالحماتحتباید گفت 

ارکان    جمله   از   علیه مجنیبودن    هی الحماتحتۀ ژنو قرار نداشته و شرط  چهارگانی  ها ونی کنوانس 

 22و نیز با لحاظ اصل قانونی بودن جنایات در مادّۀ    استیات جنگی پزشکی  جنااساسی تحّقق  

جنایت جنگی پزشکی را    عنوان   بهکه این عمل مجرمانه قابلّیت طرح    رسدیماساسنامۀ رم، به نظر  

اساسنامۀ رم،    7مادّۀ    (f)(  2در بند )  3با توجّه به تعریف »حاملگی اجباری«  هرچندنداشته باشد.  

ی بر  رگذاری ثأت و در نتیجه    نی جن  سقطحامله شده، با قصد   اجبار  به ی زنی را که  رقانون ی غبازداشت 

یکی از مصادیق جنایت علیه بشریّت قلمداد نمود.    عنوان  به  توانیمترکیب قومی یک جمعّیت  

ی داروهای مختلف و  رگذاری ثأت ی پزشکی و علمی با مقاصدی همچون  هاش یآزمابدیهی است  

موجب صدمات جدّی به    کهی  صورت   درگوناگون بر روی جنین و یا سقط آن    احوال  و  اوضاع  یا

د جنایت جنگی پزشکی به شمار  ن نتوایمی بر روی مادر و نه جنین،  رگذاری تأث   تبع   بهمادر شود،  

 روند. 

 

1. Abortion. 

2. Transsexual. 

3. Forced pregnancy. 
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در رابطه با شمول احکام جنایات جنگی پزشکی در خصوص مّیت، اگرچه کرامت انسان حّتی 

تعرّض به آن اجتناب گردد، با توجّه به مفادّ    هرگونهپس از مرگ نیز باید حفظ گردیده و از  

ۀ ژنو که فارغ از حمایت از مّیت بوده و تدوین آنها در جهت حفظ و  چهارگان ی  ها ونی کنوانس 

و البّته با لحاظ اصل قانونی بودن جنایات در مادّۀ   استقای نوع بشر و قربانیان جنگ حمایت از ب

  توانیم  تنها  نه،  10اساسنامۀ رم و نیز اصل لزوم تفسیر منطقی از مقرّرات اساسنامه در مادّۀ    22

قائل به عدم شمول تعرّض به مردگان تحت عنوان جنایات جنگی پزشکی گردید بلکه با توجّه به  

تحت شمول   بزه  نوع  این  مذکور  جنایات    کیچی ه موارد  دیوان چهارگاناز  تحت صالحّیت  ۀ 

انگاری آن در محلّ ارتکاب، تحت  و در نهایت در صورت جرم  ردی گ ینمی قرار  المللن ی ب کیفری  

 . ردی گیمی ملّی قرار هادادگاهصالحّیت 

اینکه ممکن    رغمیعلدر خصوص قابلّیت ارتکاب جنایات جنگی از طریق فضای مجازی،   

ۀ نخست با توجّه به خصوصّیت فیزیکی جنایات جنگی پزشکی امکان تحّقق آنها در  وهلاست در  

وسیلۀ    عنوان  بهفضای مجازی بعید به نظر برسد، باید توجّه داشت که استفاده از فضای مجازی  

و یا هرگونه   عی تطماز طریق مصادیقی همچون تحریک، تشویق و  هم آنیات و ارتکاب این جنا

  بکار ی  المللن یبمعاونت در ارتکاب این نوع جنایات    عنوان  بهتسهیل در ارتکاب این جنایات که  

بنابراین،    دنشویم  برده دارد.  را  تحّقق  به  نظر  ازامکان  توجّه  با  حاضر،  پژوهش    نگارندگان 

اساسنامۀ رم که معاونت در ارتکاب   25بند سوّم مادّۀ  (d) و( a( ،)b( ،)c)ی اخیر اجزاء هاقسمت

مجازات، آن را    لحاظ   ازی تحت صالحّیت دیوان را مورد شناسایی قرار داده و  المللن یبجنایات  

از طریق فضای   پزشکی  تحّقق جنایات جنگی  امکان  است،  آورده  به شمار  مباشرت  در حکم 

 مجازی وجود دارد. 

افراد    در ارتباط   به  بر جنایات جنگی پزشکی نسبت  ناظر  ی  تّیتراجنس با امکان تسرّی احکام 

اساسنامۀ رم و   7م مادّۀ دو دیدگاه را مطرح نمود. دیدگاه نخست مبتنی بر منطوق بند سوّ توانیم

ی در برخی از تّیتراجنس شناسایی افراد    رغمیعل تفسیری مضّیق از این مقرّره است. بر این اساس،  
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 1آنها اشخاص جنس سوّم و تدوین قواعد حقوقی در خصوص    عنوان  به ی حقوقی جهان  هانظام

در  518:  1392)امامی،   امر  این  رسمّیت  چهارگانی  ها ونی کنوانس (،  به  و  نگردیده  مطرح  ژنو  ۀ 

اشخاص    جهت  ن یبدو    نشده  شناخته دامنۀ  و  مفاد  از  دلیل خروج موضوعی  به  افراد موصوف 

از  ی برگرفته  نوع  بهکه    7بند سوّم مادّۀ    و نیز مفادّ اساسنامۀ رم در  هاونیکنوانسیۀ این  الحماتحت

است، مشمول احکام ناظر بر بزهدیدگان ی الحاقی آن  هاپروتکلی چهارگانۀ ژنو و  ها ونی کنوانس 

در  »:  داردیمبیان    صراحت  بهاساسنامۀ رم    7بند سوم مادّۀ  گیرند.  جنایات جنگی پزشکی قرار نمی

این اساسنامه، چنین برداشت   به    شودیمراستای اهداف  دو  که واژۀ جنسّیت مفهومی است که 

. واژۀ جنسّیت بر هیچ معنای دیگری غیر از معنای  شودیمجنس مرد و زن در متن جامعه اطالق  

افراد  ( 17:  1391کرد« )محمّدنسل،  فوق داللت نخواهد   الحاق  . طرفداران این دیدگاه مخالف 

ی مفادّ  درپیپتغییرات    سازنهی زمتراجنسّیتی به مفادّ مقرّرات مذکور هستند، چراکه معتقدند این امر  

)ها ونی کنوانس  شد  خواهد  رم  اساسنامۀ  و  ژنو  چهارگانه  مقابل، Whittle, 2002: 246ی  در   .)

موسّع،   تفسیر  بر  مبتنی  که  دیگر  حمایتی    انهیگراقعوارویکرد  شمول  استو  به  معتقد   ،

اساسنامۀ رم    7ی الحاقی آن و نیز مفادّ بند سوّم مادّۀ  هاپروتکلۀ ژنو و  چهارگانی  ها ونی کنوانس 

افراد   به  حقوق  استی  ت یّ تراجنسنسبت  مقرّرات  و  قواعد  تدوین  غایی  هدف  دیدگاه،  این  در   .

بشر در وضعّی  المللن ی ب نوع  از  از    زی آممخاطرهتی  بشردوستانه حمایت  فارغ  )مخاصمۀ مسلّحانه( 

ی به سبب  ت یّ تراجنس(. بعالوه افراد  Miller & Vance, 2010: 47)   است جنسّیت، قومّیت و نژاد  

نیازمند   اختیار،  و  اراده  از حیطۀ  نادر و خارج  قانونی، همچون سایر هاتیحماهویّت جنسی  ی 

تبعیض جنسّیتی( و ایجاد برابری با   خصوص  بهمنع تبعیض )  جهت  دراجتماع،    ریپذبی آساقشار  

 

رات ناظر بر ارث افراد  نبوده و با تدوین مقرّ  مستثنی   از این امر  فراوان  های کاستیوجود    رغمعلی. نظام حقوقی ایران نیز  1

)یا به عبارت   تقانونی الزم جهت تغییر جنسیّ  مجّوزهایمربوط به دیۀ این افراد و اعطای    احکام  ودر قانون مدنی    تراجنسیّتی

ضمنی موجودیّت این افراد را مورد شناسایی قرار داده است. همچنین، نظر برخی از فقهای    طوربه  تعیین جنسیّت(،    ترصحیح

امام خمینی )ره( در جلد دوّم کتاب تحریر الوسیله، ذیل عنوان »البحث حول    از جمله  ،تمعاصر در ارتباط با امکان تغییر جنسیّ

در ایران به شمار    تراجنسیّتیت افراد  مبانی شناسایی موجودیّ  جملهاز  «،  1المسائل المستحدثه، مبحث و منها تغییر الجنسیۀ مسأله  

 . آیدمی
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، هرچند که در زمان  حال  هر  به(.  376:  1395کرمی،  صفری و امیرشاه)دیگر آحاد جامعه هستند  

و  هاونی کنوانس تصویب   ژنو  رم،  هاپروتکلی  اساسنامۀ  تصویب  زمان  در  کمابیش  و  الحاقی  ی 

حاضر الزم   در حالی نبود،  ن یبش یپحاکم بر آن زمان قابل    ی با مقتضّیاتت یّ تراجنسوضعّیت افراد  

 ,Aguis & Kohler)  گردندی با تغییرات اجتماعی کنونی همسو  المللن ی ب است که این مقرّرات  

2011: 36.)   

یی که دارای حقّ  هاانسان عنوان بهقانونی در ارتباط با افراد تراجنسّیتی  خلبا اذعان به وجود   

ی هستند، اصالح مقرّرات المللن ی بی قانونی توسّط واضعان مقرّرات داخلی و  هاتیحماحیات و  

 1.رسدیماساسنامۀ رم در راستای شمول این افراد امری ضروری به نظر 

 المللی در خصوص جنايات جنگی پزشکی . رويّة قضايی محاکم کيفری بين6

ی مربوط به جنایات  هاپرونده ،  1945در سال    2ی نورمبرگ«المللن یب متعاقب تشکیل »دادگاه نظامی  

 پس  هرچندجنگی پزشکان ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوّم تحت رسیدگی قرار گرفتند.  

  3)توکیو(« ی خاور دورالمللن ی ب»دادگاه نظامی    جمله  ازی آتی  المللن ی ب ، در محاکم موقّت  ن یا  از

تحت رسیدگی قرار گرفتند، به نظر    می جرانیز این طیف از    4ی روآندا« المللن ی بو »دادگاه کیفری  

ی، جنایات جنگی پزشکی در معنای واقعی آن در  المللن ی بحقوق کیفری    نظرانصاحببرخی از  

توسّط   و  دوّم  جهانی  پیوستند هاارتش جنگ  وقوع  به  ژاپن  امپراتوری  و  نازی  آلمان   ی 

(McCoubrey,1992: 168  .)ی مرتبط با جنایات جنگی  هاپرونده  ن ی ترشاخص، به  ن ای  وجود  با

 شود. یماشاره  آنهای و رویّۀ المللن ی ب پزشکی در محاکم کیفری 

 

  2007توان به سند اصول جاکارتا مصوّب  المللی می صوص حمایت از حقوق افراد تراجنسیّتی در سطح بین. در خ1

اّول بشر در بخش  برا  و گزارش کمیساریای عالی حقوق  از حقوق  را برخوردار  تراجنسیّتی  افراد  با دیگر که  بر 

 (. Oflaherty & Fisher, 2008: 232داند اشاره نمود )های جنسیّتی می هویّت

2. International Military Tribunal at Nuremberg. 

3. International Military Tribunal for the Far East (Tokyo) 

4. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). 



 1400پاییز |  36شماره  |دهم  دوره| پژوهش حقوق کیفری  فصلنامه|255

 

 

نفر از پزشکان ارتش    23  2«پزشکی  ۀپروند»  معروف به 1در پروندۀ »محاکمۀ پزشکان«  الف. 

  به ویژه، یرانسانی پزشکی غ  یهاش یت انجام آزمام، به علّدر جنگ جهانی دوّ حاضر آلمان نازی

از   هفت نفر 3نورمبرگ محاکمه شدند.ی المللن ی نظامی بدادگاه در  ،کار اجباری یهادر اردوگاه

سال حبس   ده به نیز باقی آنها به اعدام محکوم شدند. از آنان و هفت نفر شدند  تبرئه این پزشکان

ابد حبس  شدند  تا  مرگمّت  تمامی  .محکوم  به  محکوم  ژوئن    ،همان  دوم  زندان   1948در   در 

 (. Weindling, 2004: 267) شدند  دار آویخته به الندسبرگ

 در  1948در پروندۀ دیگری تحت عنوان محاکمۀ پزشکان ارتش امپراتوری ژاپن در سال    ب.

پزشک و یک پرستار، به علّت ارتکاب جنایات جنگی    30 ی خاور دور،المللن یبدادگاه نظامی  

واحد   در  دوّم  جهانی  جنگ  در  زنده  731پزشکی  ازجمله  ژاپن،  ی  هاش یآزماشکافی،  ارتش 

ی پزشکی  رانسانی غی بیولوژیکی و دیگر اقدامات افزارهاجنگی آمیزشی و هایماری بی، زدگخی

به اعدام و    که بیشتر بر روی اسرای جنگی بوده، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. این افراد

کدام از آنها  دیگر هیچ  1958مرور آزاد شدند و در سال    بهولی  ت محکوم شدند  احکام بلندمدّ

به   نبود.  زندان  ایشی ش »در  واحد  یرو  نظامی  پزشک  و  فرمانده  شدامان  ،731«،  داده    در   تا  نامه 

بدهد، محاکمه   ۀ آمریکاحدمتّ   االتیا  را تحویل  ءالعات خود از آزمایش روی اسرااطّ   کهی  صورت

 (.  La Haye, 2008: 124هم این رویداد اتّفاق افتاد ) تینها نخواهد شد و در

  و تشکیل  1994داخلی بین اقوام هوتو و توتسی در روآندا در سال  ی  هاجنگپس از پایان    پ.

گرفته در  صورت  کشینسل  و  جنگی اتجنای ی روآندا جهت رسیدگی بهالمللن یبدادگاه کیفری  

 

1. Doctor’s Trial. 

2. medical case. 
ل  مطلوب تغییر دهند و یا میزان تحمّ  هایویژگیزیستی نامطلوب قربانیان را به    هایویژگیتا    کوشیدندمی پزشکان نازی  .  3

زریق به آبی، رنگ آبی به چشم افراد ت  ای قهوه مانند اینکه برای تغییر رنگ چشم از   ؛درد و تغییرات دما در انسان را بسنجند

طوالنی در هوای   هایساعتکه    ساختندمیرا وادار    آنهاو یا    ساختندمی، یا بدون بیهوشی زندانیان و اسیران را عقیم  کردندمی

بایستند. از طریق    غیرقانونیتالش    ،همچنین سرد زمستانی بدون پوشش  لهستانی  اتباع  یهودیان و    های آزمایشبرای کشتن 

 (. 92  :1389گر اقدامات این پزشکان بود )تیموری، دی از جمله غیرانسانیمتعدّد 
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تحریک و مشارکت   به جرم  1994در سال    1»دکتر جرالد انتاکیروتیمانا«جمله    ازخالل این منازعه،  

عمدی پزشکی    یهتوجّ یب  توتسی و  انی رنظامی غ در قتل و ایراد صدمات جدّی جسمی و روحی به  

تحت محاکمه قرار    و خدمات پزشکی  هامراقبتاز    آنهادر نتیجه محرومّیت  به بیماران توتسی و  

 2سال حبس محکوم گردید. 25گرفت. وی در نهایت به 

 نتيجه

المللی  عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و از اقسام جنایات بین پزشکی به  جنایات جنگی  

بین  رم و تحت صالحّیت دیوان کیفری  اساسنامۀ  مبدع عنوان جنایات  مذکور در  المللی است. 

این  اجلی  که آوردگاه    اند که پس از جنگ جهانی دوّمجنگی پزشکی حقوقدانان آمریکایی بوده

آلمان نازی و امپراتوری ژاپن بود، باعث ورود آن به ادبّیات حقوقی    های جنایات توسّط ارتش 

المللی، از  رغم مطرح بودن این جنایات در منازعات مسلّحانۀ داخلی و بین جهان گردیدند. علی

البّته مصادیق آن در مادّۀ  لحاظ پژوهشی مهجور مانده اساسنامۀ رم نیز محدود به موارد    8اند و 

های موجود در خالل منازعات مسلّحانه و توسعۀ ابزارهای  ا توجّه به واقعّیتکه ب  هستندخاصّی  

نوین ارتکاب جنایات جنگی و نیز در جهت کاهش دامنۀ ارتکاب آن و حمایت حداکثری از  

جرم ضرورت  جنایات،  از  نوع  این  جلوهبزهدیدگان  بیش  انگاری  آن،  از  نوینی  پیش  های  از 

های جداگانه  انگاری مصادیق نوین این جنایات مستلزم پژوهش جرم  هرچند که  گردد.احساس می

 تری است. و گسترده

بخش درمانی در  سایر متصدّیان  بررسی این نوع جنایات از حیث امکان مداخلۀ پزشکان و  

انگاری رو، به تبیین مبانی جرمنقض فاحش قواعد مخاصمات مسلّحانه شایستۀ بررسی بود. از این  

بین  این نوع از جنایات  المللی در این پژوهش پرداخته شد. در این راستا و در جهت و ماهّیت 

پزشکی«   مقرّرات  »نقض فاحش  با عنوان مشابه  اساسی آن  تفاوت  به  این جنایت،  بهتر  شناخت 

 

1. Dr. Gerald Ntakirutimana. 

2. ICTR Prosecutor v. Elizaphan and Gérard Ntakirutimana, Tria, l Chamber Judgment of 

21 February 2003. 
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که علی و مالحظه گردید  تفاوت  پرداخته شد  عنوان،  دو  این  میان  متعدّد  تمایزات  رغم وجود 

های حاصل از این پژوهش در نهایت  نماید. یافتهلی آنها در رکن معنوی نمود بیشتری پیدا میاص

انگاری و  تواند منجر به تدوین قواعد خاص راجع به جنایات جنگی پزشکی در حوزۀ جرممی

 المللی و داخلی گردد. قواعد شکلی در نظام عدالت کیفری بین 

پژوهی جنایات جنگی پزشکی  ی در حوزۀ آیندهدر این پژوهش سعی در گشایش باب نوین 

الملل بشردوستانه، بیش  المللی و رعایت قواعد حقوق بین گردید تا بدین ترتیب نظم عمومی بین 

از پیش تضمین شود و نقش و جایگاه پزشکان و کادر درمانی در خالل منازعات مسلّحانه با در  

 طرفی پزشکی تبیین گردد.نظر گرفتن اصل بی

الحمایۀ جنایات  آمده در این پژوهش، دامنۀ شمول افراد تحتعملهای به  همچنین با بررسی

این  استجنگی پزشکی و مصادیق آن محدود   رو، ضرورت دارد تا با اصالحاتی در مفادّ . از 

های عینی در جهان کنونی فراهم  اساسنامۀ رم، موجبات توسعۀ جنبۀ حمایتی آن با توجّه به واقعّیت

 دد.گر
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