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 3269-3281،صص1399(زمستان12،شماره چهارم)پیاپیسوم  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعهـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 (ICCاساسنامه دیوان کیفری بین المللی) در جنایات علیه بشریت بررسی 

  1امین امانی بابادی

 چکیده

با دیده است. گر تعریف و توصیفمختلف زمانی و در اسناد متعدد بین المللی در برهه های جنایت علیه بشریت    

با سازمان یافته ای گسترده و ، شامل حملهمفهوم مدرن آندر امروزه این واژه ، تحوالت صورت پذیرفته روند توجه به

که با علم به آن و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به می باشدهدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیر نظامی 

است که به موضوع جنایت علیه  بر آنتالش  نوشتار در این می پذیرد. جسم یا تمامیت جسمی و روحی صورت

و همچنین تحوالت  جهانی سازمان ملل متحد و پس از تشکیل این سازمان بشریت و بررسی مفهوم آن قبل از تاسیس

از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو و پس از آن در اساسنامه دادگاه    ad hoc اژه در اساسنامه دادگاه های موقتاین و

دیوان کیفری بین ساسنامه در ا ،بررسی مفهوم این واژهبق و رواندا پرداخته شود. کیفری بین المللی برای یوگسالوی سا

در پایان عناصر  نیز از نظر دور نمی ماند.تحلیل عنصر قانونی این جنایت بر طبق مفاد این اساسنامه و     Iccالمللی 

 مورد تحلیل قرار گیرد. ،تم این سندمادی یازده گانه مندرج درماده هف

 دیوان کیفری بین المللیجمعیت غیر نظامی، حمله سازمان یافته،حمله گسترده، جنایت علیه بشریت، ه ها:کلیدواژ
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 مقدمه

ولی در  ،ها قرار گرفته استر طول قرنها مورد استفاده حاکمیتبه طور پراکنده د 1اگرچه واژه جنایات علیه بشریت    

سه قدرت بزرگ جهان شامل  ،به نحوی که در این سال است. به کار رفته 1915قالب کنونی آن اولین بار در سال 

انگلیس، فرانسه و روسیه در اعالمیه مشترکی قتل عام صورت پذیرفته نسبت به ارامنه ترکیه را جنایت علیه بشریت و 

قبل از این سند .(36: 1388)میرمحمد صادقی،  نمایندولیت معرفی میان آن را دارای مسئتمدن شناسایی نموده و مرتکب

واژه جنایات علیه بشریت در اسناد دیگری نیز ذکر شده است و بر طبق این مقررات به محدودیت طرف های جنگ 

ورت لذا تفکیک دقیقی میان جرایم علیه بشریت و جرائم جنگی ص .شودب ابزار و شیوه های جنگ اشاره میدر انتخا

شود که »نظامیان و اینگونه پیش بینی می 1907و 1899کنوانسیون های الهه  22دهد به نحوی که بر طبق ماده نمی

حاکمیت اصول حقوق بین الملل قرار دارند اصولی که ناشی از عرف رایج ملل متمدن،  زیر نظر جمعیت غیرنظامی

های صدمه رساندن به جویان برای استفاده از روشوق جنگقوانین بشریت و الزامات وجود آن جمعی هستند و حق

کنوانسیون صلح  1919پس از پایان جنگ جهانی اول در سال (.20: 1395)روشندل ،  دشمن نا محدود نیست.«

به کرات به  1919شود که در آن علی رغم بیان نشدن واژه جرائم علیه بشریت در گزارش کمیسیون ورسای منعقد می

گردد و به موجب این ائم علیه قوانین بشری، نقض قوانین علیه بشریت، قوانین بشری استفاده میکلماتی از قبیل جر

نفر از کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده اند  895صلح نامه دولت آلمان متعهد می شود که خودش به محاکمه 

شد و بسیاری از افراد بدون دلیل از هیچ گاه به صورت عادالنه انجام ن محاکماتاقدام نماید صرف نظر از اینکه این 

 گردند.مجازات قانونی بری می

، جهت حمایت از حقوق بشر انجام دادهایی را در ز جنگ جهانی اول این سازمان تالشبا تأسیس جامع ملل بعد ا

نظر اهمیت داشت بود،  این کنوانسیون از این   1926سپتامبر  25یکی از این تالش ها انعقاد کنوانسیون منع بردگی در 

د و در این سالها که بعدها )) به بردگی گرفتن(( به عنوان یکی از مصادیق جرائم ضد بشری به رسمیت شناخته ش

هایی را جهت تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی می نماید و علی رغم اینکه در اغلب اجالس جامعه ملل تالش

 (23: 1396)مهرداد بوستان چی، یجه عملی از آن حاصل نگردید های کاری جامعه ملل مورد بحث قرار گرفت،  نت

 جنایات علیه بشریت در اساسنامه دادگاه نورومبرگ -1 

به موجب بیانیه کنفرانس لندن نمایندگان چهار کشور به صورت متفق  1945پس از اتمام جنگ جهانی دوم در اوت 

این جنایات مسئولیت کیفری فردی برای مرتکب جرم  کهالمللی نورمبرگ به توافق رسیدند در مورد تشکیل دادگاه بین

تنظیم کنندگان منشور نورمبرگ ناچار به دست و پنجه نرم کردن با اصل عدم مداخله بودند که مقرر  به بار می آورد.

دهد قابل اعتماد نیست ، به کشور رخ میداشت که حقوق بین الملل در مورد رویدادهایی که در داخل مرزهای یک می

بیان دیگر حقوق بین الملل تنها در مقابل رویدادهایی قابل اعمال بود که در جریان حادثه ای بین المللی همچون 

توانست جنایاتی را مجازات کند که المللی نمیدرگیری مسلحانه رخ می دادند ، این به آن معنا بود که یک دادگاه بین

پیش از درگرفتن جنگ در حق مردم خویش مرتکب شده بودند ، منشور نورمبرگ راه گشای مطرح ساختن نازی ها 

. ( 23: 1390)کریفیتس،  الملل قابل مجازات بودندقوق بینالمللی بود که به موجب حطبقه جدیدی از جرائم بین

نی در معیت دادگاهی مرکب از چهار کشور رسید شامل چهار هیأت دادستا 23منشور نورمبرگ که مجموعاً به تصویب 

قاضی بوده است که از طرف چهار دولت بزرگ متفق هر کدام یک قاضی و یک هیأت دادستانی معرفی شده بودند و 

 
1 Crimes against humanity  
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صالحیت آن شامل رسیدگی به جنایات جنگی، توطئه و جنایت علیه صلح و جنایات علیه بشریت ارتکابی از سوی 

به صورت  1945نوامبر  20دادگاه نورمبرگ در . ( 53: 1391)طهماسبی، ی باشدهای آلمان و ایتالیا مسران دولت

نفر از سران ارتش و حزب نازی به عنوان بلند پایه ترین صاحب  24رسمی کار خود را شروع و از جمله به محاکمه 

هینلدر گوبلز( خودکشی منصبان جنگ پرداخت و قبل از تشکیل این دادگاه هیتلر و دو تن از معاونان باال رتبه ایشان )

سند و مدرک را مورد بررسی قرار  300.000شاهد را اخذ و  116جلسه تشکیل داده و اظهارات  403کنند و جمعاً می

علی رغم اینکه این  (.20: 137) آرکادی،  به کار خود پایان می دهد 1946می دهد و دادگاه نورمبرگ در اول اکتبر 

ندکی از مرتکبان نقض جرائم علیه بشریت پرداخت، این دادگاه نقطه عطفی در تاریخ دادگاه تنها به محاکمه تعداد ا

المللی در خصوص مصونیت سران ا که توانست بسیاری از قواعد بینالمللی محسوب می شود چرحقوق کیفری بین

مرزی بودن حقوق کیفری الملل، اصل درون مسئولیت فردی در حقوق بین دولتها، توجیه اجرای دستور مافوق، فقدان

المللی نهادینه و متحول نماید به نحوی که اصول محاکمات این ز اصول حقوقی دیگر را در سطح بینو بسیاری ا

المللی در جبهه خاور دور در دادگاه عالوه بر تأثیر خود در محاکمات دادگاه توکیو برای محاکمه جنایتکاران بین

 اثرگذار بوده است. 3المللی و دیوان کیفری بین 2و رواندا  1گسالوی سابقدادگاههای دیگر از جمله دادگاه یو

توجه به نوع رأی صادره می باشد با این توضیح که اگرچه دادگاه کیفری نورمبرگ بر  ،نکته پایانی در این خصوص

کاهد، چرا که نمیالمللی آن ولی این امر چیزی از جنبه بین اساس تصمیم چهار کشور پیروز در جنگ تأسیس شد،

کشور دیگر به آن باعث گردید که رأی دادگاه نورمبرگ به نام جامعه  19تصمیم این چهار کشور متعاقب الحاق 

 .(95: 1354)علی آبادی، صادر شود4جهانی

 جنایات علیه بشریت در اساسنامه دادگاه توکیو  -2

منشور نورمبرگ که زمینه را جهت ایجاد محاکم مشابه فراهم می نمود، چهار کشور پیروز در جنگ  5به موجب ماده 

جهانی دوم به عنوان متفقین پس از برپایی دادگاه نورمبرگ در جبهه اروپایی اقدام به برپایی مقدمات تشکیل دادگاه 

 1946ژانویه  19که در اجرای این موضوع با صدور اعالمیه دوم در جبهه خاور دور در کشور ژاپن نمودند به نحوی 

: 1389)واحدی، ژنرال داگالس مک آنور سرفرماندهی عالی متفقین، در خاور دور این دادگاه در توکیو تشکیل می شود

فوذ اگرچه رویه محکمه نورمبرگ بسیار عادالنه تر ازمحکمه توکیو دانسته شده است و این موضوع کامالً  تحت ن. (8

و هر دو بنابر استداللهای مشابه این ایرادات را رد بودند جرائم علیه صلح و جرائم علیه بشریت  بربودن محکمه توکیو 

 .( Alphons,1998:1457) نمودند اما سیستم دادرسی دادگاه توکیو، مشابهت کاملی با دادگاه نورمبرگ داشت. 

جرائم سران مهم ژاپن که در جبهه خاور دور مرتکب جنایات علیه صلح دادگاه توکیو بر خالف محکم نورمبرگ به 

شده بودند رسیدگی می نمود و رسیدگی به دیگر اتهامات مطرح در مورد جنایتکاران ژاپنی یعنی جنایات جنگی و 

ذار شورای کنترلی تشکیل می شد، واگ 10جنایات ضد بشریت به دادگاه کشورهای مختلف که به موجب قانون شماره 

در مجموع تأثیر محاکمات (. 58: 1391)طهماسبی، شد و لذا دادگاه توکیو فقط به جنایات علیه صلح رسیدگی می کرد

نورمبرگ و توکیو به عنوان سنگ بنای حقوق کیفری بین الملل و در توسعه این رشته از حقوق بین الملل امر واضح و 

 
1 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) 
2 International Criminal Tribunal for the Rwanda (ICTR) 
3 International Criminal Court (ICC) 

communateunirerselle 4    
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در این محاکم در اسناد متعدد بعدی از جمله آراء دیوان گرفته نظر می رسد به نحوی که اصول شکل  روشنی به

الملل و های کمیسیون حقوق بینورای امنیت سازمان ملل، پیش نویسهای شالمللی دادگستری، قطعنامهبین

پس از آن، از جمله  موقتیو محاکم  1948های همچون کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل زدایی کنوانسیون

 یوگسالوی سابق و رواندا، مؤثر و اثربخش بوده است. دیوان کیفری

 1المللی برای یوگسالوی سابق جنایات علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین-3

المللی بر عهده شورای از آنجایی که بر طبق فصل هفتم از منشور سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح  و امنیت بین

منشور دست به تشکیل یک  29امنیت قرار گرفته بود این شورا برای اولین بار با استفاده از این اختیار مندرج در ماده 

المللی یوگسالوی سابق در دادگاه کیفری بین 8273و  2 808مرجع قضایی کیفری می زند و با تصویب قطعنامه های 

 گردد.س میشهر الهه کشور هلند تأسی

و جنگ صورت  1995الی  1991این دادگاه پس از بروز جنایات وسیع در یوگسالوی سابق در فاصله میان سالهای 

پذیرفته با هدف تصفیه قومی از سوی صرب ها بر علیه مردم بوسنی هرزگوین ارتکاب و انجام شد و در سه جبهه 

ها صورت پذیرفت به و عمده این جنایات توسط صرب ها در جریان بودکراوات ها و بوسنی هرزگوینی صرب ها،

ها و در مقابل ها بودند و بعداً به همراه آنها کرواتنحوی که آغاز گر جنگ و کشتار مردم بوسنی هرزگوین، صرب

ها، اقدامات مشابهی را ها و کرواتمردم مسلمان بوسنی هرزگوین نیز جهت دفاع و به تالفی جنایات ارتکابی صرب

 (.9: 1389گردد) واحدی، تهامات هر سه گروه تشکیل میدادند به این ترتیب این دادگاه جهت رسیدگی به ا انجام

 2هزار زن و آواره شدن حدود  20هزار نفر شهروند و مورد تجاوز قرار گرفتن بیش از  250با کشته شدن حدود  

م بسیار محدودی بود که بیش از آنکه اراده جامعه میلیون نفر در فاصله میان آن سالها، انتشار خبر این دیوان، اقدا

تر بوده ظاهراً حاکی از ناتوانی آن در انجام اقدامات بنیادیدر اتخاذ مواضع اصولی نشان دهد، المللی را بین

نهایتاً این دیوان علی رغم ایرادات مطروحه از ناحیه متهمین مبنی بر غیرقانونی بودن  (.362: 1384)گرین وود، است

شعبه استیناف این دادگاه رأی بر قانونی بودن تشکیل این دادگاه بر  4تشکیل این دادگاه از جمله در پرونده تادیچ 

 اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر کرد.

 5المللی برای رواندااساسنامه دادگاه کیفری بینیت در جنایات علیه بشر-4

المللی داشت ابق که جنبه مخاصمات مسلحانه بینهای یوگسالوی سداخلی رواندا که بر خالف درگیری هایدرگیری

واگذار و منتقل شد ایجاد 7به اکثریت هوتو 6و پس از آنکه حکومت از دست اقلیت توتسی  1990در اواخر سال 

و نیروهای شبه نظامی طرفدار ایشان به نام  8گردید، به نحوی که دیکتاتور حاکم این کشور به هویت  هابیاریمانا

اقدام به انجام جنایات وسیع علیه اقلیت توتسی ها نمودند و این جنایات پس از سقوط هواپیمای رئیس  9اینتراهامو 

هزار نفر به قتل  800جمهور در هنگام بازگشت از کنفرانس صلح در تانزانیا شدت گرفت و در همان مقطع چند ماهه 

 
1 International Criminal Tribunal for the former yougoslavia(ICTY) 
2 SC Res. 888 (1993), 22 feburary 1993 
3 SC Res. 827, 25 May 1993. 
4Tadich 
5 International Criminal Tribunal for  Rowanda (ICTR) 
6  Tutsi  
7 Hutu  
8Habyarimana 
9Interahamwe 
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به (.187: 1377)میر محمد صادقی،زنان و دختران در سطح وسیع مورد تجاوز و اذیت و آزار قرار گرفتند رسیده و

لحاظ ناکامی نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد و گستردگی این جنایات، شورای امنیت سازمان ملل متحد به 

فصل هفتم این منشور،  برای دومین  و به موجب صالحیت خود بر طبق 1 1994نوامبر  7مورخ  955موجب قطعنامه 

نماید که این دیوان بر طبق اساسنامه خود دارای سه شعبه بدوی المللی کیفری میبار اقدام به تأسیس یک دیوان بین

است و مرجع تجدیدنظر و دادستانی آن، همان است که برای دادگاه یوگسالوی سابق تشکیل شده و این مراجع به 

یفه می نمایند و صالحیت این دیوان شامل رسیدگی به جنایات نسل زدایی )ژنوساید(، صورت مشترک انجام وظ

مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم به آن که مربوط به  3جنایات علیه بشریت و موارد تخلف از ماده 

متهم صادر و اولین  اولین کیفرخواست خود را علیه هشت 1995نوامبر  28باشد و در جنگ های داخلی است می

به اعتقاد برخی نویسندگان با توجه به وسعت و (.69 :1391)طهماسبی، شروع شد 1997محاکمه آن در ژانویه 

سال  113گستردگی جنایات ارتکابی در رواندا بر اساس میزان تعقیب و رسیدگی صورت پذیرفته در این دادگاه حدود 

درصد مردان هوتو در آن دخالت داشته اند، محاکمه  60الی  40رواندا که حداقل کشد که مظنونین جنایات طول می

المللی رواندا همانند دادگاه یوگسالوی سابق مخلوق شورای امنیت دادگاه کیفری بین .S.Ellis, 2002: 222))شوند

د و در نتیجه همه منشور از ارکان سازمان ملل می باشن 29سازمان ملل متحد می باشد و هر دو به موجب ماده 

باشند و هر دو دادگاه همانند دادگاه نورمبرگ در ارگانهای سازمان ملل و دولت های عضو ملزم به همکاری به آن می

باشند ولی با توجه به اینکه جنایات ارتکابی در خصوص رسیدگی به جنایات علیه بشریت دارای صالحیت مشترک می

و جنگ داخلی بوده است، صالحیت این دادگاه در خصوص رسیدگی به رواندا بر خالف یوگسالوی یک منازعه 

جرائمی است که به هنگان منازعات داخلی ارتکاب یافته بود و این موضوع خود به عنوان یک توسعه و تحول جدید 

 (.13: 1389) واحدی، الملل محسوب می گردددر ایجاد یک نسل جدید از دادگاه کیفری بین

 ICCالمللی نامه دیوان کیفری بینست در اساجنایات علیه بشری-5

( 1994( و رواندا )1993( و یوگسالوی سابق )1946( و توکیو )1945های کیفری نورمبرگ )به دنبال تشکیل دادگاه

المللی به جای این اندیشه که دادگاهی در سطح جهانی و به صورت دائمی جهت مجازات جنایتکاران جرائم بین

یون حقوق می باشد و کمیس 1948تشکیل شود وجود داشت تا اینکه این موضوع در نهم دسامبر محاکم موقتی 

ته ای جهت کمی 1996کار خود را در جهت تدوین این طرح شروع نمود و مجمع در سال  1948الملل از سال بین

 1998تا  1996سالهای جلسه طی  6المللی تشکیل داد که این کمیته مقدماتی با تشکیل تأسیس دیوان کیفری بین

ئن تا ژو 15موجب شد تا نهایتاً کنفرانس رم در کشور ایتالیا و در مقر سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد از 

با  2المللی«به دیوان کیفری بین و در نهایت اساسنامه دیوان با عنوان »اساسنامه رم راجعتشکیل گردد  1998ژوئیه  17

سازمان غیردولتی که در  236الدولی و سازمان بین 33پس از پیشنهاد اولیه و با حضور سال  5رأی موافق  120

 3کنفرانس حضور داشتند به تصویب رسید.

 
1 SC, Res. 955, 8 Novamber 1994. 
2 International Criminal court  

اسانامه دیوان را امضا نمود ولی تاکنون این سند را به تصویب نرسانده است و  2000دسامبر سال  31ر ایران در کشو 3

دولت بوش رسماً به سازمان   2002می  6اساسنامه را امضا و در  2000دسامبر سال  31ایاالت متحد آمریکا نیز در 
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فصل  13این امر محقق شود و این اساسنامه دارای  2002این سند مقرر گردید که از اول جوالی  126به موجب ماده 

 5از آن به موضوع جنایات علیه بشریت پرداخته است به نحوی که در ماده ماده می باشد که قسمت عمده ای  128و 

کشی، جرائم جنگی و جرم این اساسنامه و در بیان صالحیت این دیوان، جرائم علیه بشریت در کنار سه جرم نسل

 (.18: 1386)شریعت باقری، تجاوز مورد اشاره قرار گرفته است

 

 

 

 

 

 

 المللی  اساسنامه دیوان کیفری بین تعریف جنایات علیه بشریت در5-1

ی گسترده و نظام المللی کیفری منظور از جنایات علیه بشریت حملهاساسنامه ی دیوان بین 7ماده ی  1به موجب بند 

مند با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیرنظامی است که با علم به آن ارتکاب می یابد و در ادامه این تعریف در 

شرح مصادیق آن پرداخته است شامل، قتل عمد، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، تبعید یا انتقال اجباری بند به  11

الملل انجام جمعیت، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خالف قواعد اساسی حقوق بین

اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر  جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگید، شکنجه، تجاوز جنسی، برده گیری می شو

مشکل دیگر خشونت جنسی همرنگ با این موارد، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، 

نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، جرم تبعیض نژادی، اعمال غیرانسانی 

 د ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا تمامیت جسمی و روحی صورت پذیردمشابه دیگری که عامالً به قص

 (.7: 1386)شریعت باقری، 

 واژه حمله در جنایات علیه بشریت تحلیل -6

در تعریف جنایات علیه بشریت از واژه حمله استفاده شده است و حمله در ظاهر داللت بر شکل مثبت یورش     

دارد، در حالی که شکل منفی آن نیز که شامل ترک فعل می باشد  می تواند مشمول تعریف باشد یعنی فعل مجرمانه 

چنانچه در پرونده کامبارا،  متهم در کنار اتهامات وارده دیگر به دلیل خودداری از انجام وظایف خود به عنوان نخست 

ایی که به وقوع پیوست، به ویژه پس از آن که وزیر رواندا در محافظت از کودکان و مردم روآندا در برابر قتل عام ه

منظور از  (.66: 1387،)ورلهانجام اقدامات فوق شخصاً ازوی خواسته شده بود، به جنایت علیه بشریت محکوم شد

حمله در جنایات علیه بشریت، یک نوع خط مشی رفتاری است که ارتکاب اعمال خشونت آمیز را شامل می شود و 

اساسنامه دیوان، حمله یک نوع خط  7ماده  2، بر طبق قسمت )الف( از بند  1مله نظامی نیستهمیشه این حمله یک ح

مشی رفتاری مشتمل بر ارتکاب متعدد اعمال احصاء  شده به عنوان جنایت علیه بشریت است، که در تعقیب سیاست 

 . یک دولت یا سازمان برای ارتکاب چنین تعرضی یا در جهت پیشبرد آن انجام می شود

 

که درزمان کلینتون امضا شده بود نبوده و قصد تصویب آن ملل متحد اعالم کرد که در ایاالت متحده به معاهده ای 

 سند را نیز ندارد. 

1 Prosecutor V. Kunarac et al, ICTY, Trial chomber of 22 februry 2001, p.419  
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 تحلیل نظام یافته و گسترده بودن حمله 6-1

المللی برای یوگسالوی سابق در پرونده تادیچ در این خصوص بیان نموده است که »مسلماً ارتکاب دیوان کیفری بین

عمل واحدی از سوی مرتکب در  چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی باعث 

در  صی می شود و مرتکب الزم نیست جرائم متعددی را انجام داده باشد تا مسئول شناخته شود.«مسئولیت کیفری شخ

 استفاده است، با این بیان که به حمله گسترده یا سازمان یافته (or)اساسنامه از حرف یا  7تعریف مندرج در ماده 

به نحوی که گستردگی حمله ناظر بر جنبه کمی و نظام مند بودن ناظر بر جنبه کیفری حمله می باشد  اشاره شده است

و در این خصوص نظرات مختلفی میان نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس رم وجود داشت، چرا که برخی 

گردیدند و در مقابل  (and)نمایندگان خواستار قرار گرفتن دو شرط در کنار یکدیگر و استفاده از حرف عطف و 

که یکی از دو قید را کافی می دانست و  1سایر دولتها به تأسی از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا

همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق به وضعیت کنونی سند رأی دادند و نهایتاً کمیسیون 

خود در این خصوص به نگرانی دولتهای دسته اول پاسخ می دهد و بیان می کند با توجه  حقوق بین الملل در گزارش

به اینکه حمله باید علیه یک جمعیت غیرنظامی هدف گیری شده باشد، مسلماً نوعی برنامه ریزی و طراحی قبلی نیاز 

ک جمعیت غیرنظامی روندی است بیان می کند » حمله علیه ی 7ماده  2 (a)دارد و جهت تأمین نظر گروه اول در بند 

علیه هر جمعیت غیرنظامی، که به دنبال یا در راستای اشاعه سیاست  1مشتمل بر ارتکاب متعدد اعمال مذکور در بند 

یک دولت یا سازمان برای ارتکاب چنین حمله ای پی گرفته می شود.« و در رویه قضایی بین المللی نیز جنایات علیه 

 :Bassioni,1992)ی و سیاست گذاری قبلی باشد و شامل اعمال منفرد و مجزا  نمی باشدبشریت باید دارای طراح

244). 

 غیرنظامی بودن قربانیان جنایات علیه بشریت 6-2

المللی ، حمالت موضوع این سند در صورتی منجر به وقوع اساسنامه دیوان کیفری بین 7با توجه به تصریح ماده 

د بر این سند بر انجام حمله علیه جمعیت غیرنظامی هدایت و اجرا شده باشد و تأکیجنایت علیه بشریت می شود که 

نشانگر این نکته است که همه غیر نظامیان، حتی کسانی که ملیتی مشابه مرتکبان دارند،  2هر جمعیت غیرنظامی«علیه »

غیر نظامی شامل کلیه مردم غیر  ژنو، جمعیت 1977پروتکل دوم الحاقی  50بر طبق ماده  مورد حمایت قرار می گیرند.

نظامی می شود و در تعریف غیر نظامی بیان شده است »غیر نظامی به هر فردی گفته می شود که عضو یک نیروی 

، حضور افراد منزوی در 1977پروتکل اول الحاقی  50سازمان یافته که از قدرت استفاده می کند، نباشد« بر طبق ماده 

کند و در پرونده تادیچ اعضای نظامی بودن آن جمعیت وارد نمیای به ویژگی غیرطمهبین جمعیت غیر نظامی ، ل

نیروهای مسلح و نیروهای مقاومتی که بواسطه بیماری، جراحت، دستگیری یا سایر دالیل ناتوان از جنگیدن بودند، غیر 

ارد و این جنایات ممکن است بر علیه تابعیت قربانیان هیچ تأثیری در ارتکاب این جنایات ند 3نظامی تلقی گردیدند .

مردم هر ملتی اعم از اینکه تبعه دولت حمله کننده باشد یا سایر ملل ارتکاب یابد و افراد غیرنظامی که مورد حمایت 

المللی نباشند بدون توجه به ملیت و تابعیت آن ها ، می توانند قربانی جنایت علیه بشریت دوستانه بینحقوق بشر

 
1. International Criminal Tribunal for the Rwanda (ICTR) 
2 Any civilian population  
3 Prosecutor V. DuskoTadic, case No, IT, 2 october 1995, p.636. 
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المللی، وضعیت قربانیان از این لحاظ که در دوستانه بینبه عبارت دیگر بر خالف مقررات حقوق بشرمحسوب شوند 

 (.259 :1391)طهماسبی، کنترل کدام یک از طرفین مخاصمه باشد، تأثیری در وقوع جنایت علیه بشریت ندارند

 ارتباط جرائم علیه بشریت و منازعه مسلحانه  6-3

المللی نورمبرگ به عنوان اولین سندی که جنایات بشریت را به صورت تخصصی اساسنامه دیوان کیفری بینبه موجب 

پس از جنگ جهانی دوم یکی از مسائل مورد بحث و مناقشه، عدم امکان تعقیب نازی ها به .مورد توجه قرار داده است

د و افکار عمومی به دنبال تعقیب و مجازات جنایات دلیل جنایات ارتکابی در سرزمین آلمان و علیه یهودیان آلمانی بو

این اساسنامه جنایات علیه بشریت را  6صورت پذیرفته توسط نازی ها علیه این دسته از یهودیان بود،  لذا بند ج ماده 

پذیرفت و نگرانی یاد شده، یعنی ضرورت ارتباط این جنایات با پدیده جنگ به این شکل حل شد که به موجب 

در و این اساسنامه جنایات علیه بشریت زمانی از سوی دادگاه نورمبرگ قابل تعقیب هستند  6ز بند ج ماده بخشی ا

ارتباط جنایات علیه بشریت با دیگر جنایات که در   5ماده  3المللی توکیو به موجب بند اساسنامه دیوان کیفری بین

دگاه تورمبرگ استفاده شد یعنی پدیده جنگ را برای تحقق صالحیت آن دادگاه بوده است از عباراتی مشابه اساسنامه دا

در رویه محاکم بین المللی برای اولین بار در شعبه استینافی (.51: 1384)شپث،جنایات علیه بشریت ضروری می داند

الملل عرفی الزمه احراز جنایات علیه بشریت در پرونده تادیچ به این صورت تصمیم گرفته شد که »طبق حقوق بین

اساسنامه این دادگاه  5این موضوع علی رغم تصریح ماده  1وجود ارتباط این جنایات با منازعه مسلحانه نمی باشند. « 

می باشد که به موجب آن دادگاه زمانی می تواند صالحیت خود را در مورد جنایات علیه بشریت اعمال نماید که 

قضایی محاکم کشورها و قوانین داخلی برخی دولتها، ارتباط  ارتکاب آن ها در خالل منازعه مسلحانه باشد. در رویه

بین جرائم علیه بشریت و پدیده جنگ را ضروری ندانسته اند و امکان وقوع جنایات علیه بشریت در وضعیت غیر 

ه در این خصوص مخاصمه مسلحانه پیش بینی شده است از جمله پرونده آیشمن در اسرائیل و پرونده باربی در فرانس

المللی رواندا به صراحت به این موضوع اشاره شد در نهایت در متن اساسنامه دادگاه کیفری بینبل توجه می باشد و قا

تصریح گردیده که این جرائم و جنایات که در جریان  7نیز در ماده  ICCالملل در اساسنامه دیوان کیفری بین همچنین

د یا خیر، موضوع صالحیت دیوان می باشد ، لذا امروزه دیوان کیفری منازعه مسلحانه یا مرتبط با آن وقوع یافته باشن

الملل در وضعیت جنگ و غیر جنگ می تواند نسبت به جنایات وقوع یافته علیه بشریت اعمال صالحیت بین

 (. 77: 1388)میر محمد صادقی، نماید

 عناصر مادی جنایات علیه بشریت -7

المللی ، جنایات علیه بشریت حمله گسترده و نظام مند با هدف ضدیت کیفری بیننامه دیوان اساس 7به موجب ماده 

 11نسبت به هر جمعیت غیرنظامی است که با علم به آن ارتکاب می یابد و به موجب مفاد این ماده این جنایات در 

 بند ذکر شده است.

 2قتل و کشتار عمدی1-7

عمدی و بدون دلیل موجه می باشد و این مفهوم اعم است از اینکه نظامیان به معنای کشتن قتل عمدی و کشتار غیر

گردد موجب مرگ متهم به صورت مستقیم باعث کشته شدن قربانی شود و یا اینکه با ایجاد شرایطی که باعث مرگ می

 رغمگردد و علیترین جرم محسوب میهای حقوقی کشورهای جهان سنگینقربانی خود شود و قتل در تمامی نظام

 
1Prosecutor V. Tadic.Cit. para 141. 
2 MARDER  



 

3277 

ی 
رس

بر
ت 

ری
بش

ه 
علی

ت 
ایا

جن
ر 

د
 

ی)
ملل

 ال
ن

 بی
ی

فر
کی

ن 
وا

دی
ه 

ام
سن

سا
ا

IC
C

) 
 

گرفته ول الحاقی به آن مورد اشاره قرارالهه و کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل ا 1907و 1899های اینکه در کنوانسیون

المللی به اساسنامه دیوان کیفری بین 7ماده  1است، ولی تعریف دقیقی از آن به عمل نیامده بود و در قسمت الف بند 

 بشریت مورد توجه قرار گرفته است.عنوان اولین عنصر مادی جنایت علیه 

 1نابودسازی -2-7

اساسنامه دیوان به موضوع جنایت نابودسازی اشاره می شود و این قسمت از جنایت علیه  7ماده  1در شق ب بند 

بشریت ناظر بر هر موردی می باشد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث مرگ جمعیت می شود مثل زندانی 

ز مردم به همراه محروم کردن آنها از ضروریات الزم جهت ادامه حیات و مراقبت های الزم پزشکی و کردن گروهی ا

به معنای دیگر جنایتی است که با تحمیل شرایط نامساعد نسبت به حیات افراد موجبات انهدام و از بین رفتن بخشی 

 (.75: 1387)ورله،از جمعیت را فراهم می سازد

 2به بردگی گرفتن  3-7 

گرفتن به عنوان یک جنایت علیه بشریت در نظر گرفته است که اساسنامه به بردگی 7ماده ی  1بر طبق قسمت ج بند 

شامل قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و خرید و فروش ، قرض یا معاوضه یک یا چند نفر و صور مختلف 

المللی برای یوگسالوی سابق، شعبه بدوی این دیوان عناصر در دادگاه کیفری بین محرومیت اشخاص از آزادی است.

جرم به بردگی گرفتن را اینگونه بیان می کند :» بر اساس این تعریف آنچه که نشانگر به بردگی گرفتن است عنصر 

اعمال کنترل و مالکیت ، تحدید یا کنترل خود مختاری ، آزادی انتخاب یا آزادی حرکت شخص می باشد که غالباً 

نتج به منافع مالی برای مرتکب می شود و در این روند رضایت یا اراده آزاد شخص وجود ندارد.« این عنصر غالباً به م

دلیل وجود عواملی ناممکن یا نامربوط می شود که از جمله این عوامل تهدید به روز یا استفاده از آن یا سایر اشکال 

ب یا دادن قولهای دروغ، سوءاستفاده از قدرت، موقعیت آسیب پذیر اجبار، ترس از اعمال خشونت، اعمال حیله و فری

قربانی ، اسیر بودن وی، فشارهای روانی یا شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص او هستند، سایر نشانه های به بردگی 

ر مشقت گرفتن مشتمل بر سوءاستفاده، کار اجباری )معموالً بدون مایه از او غالباٌ هر چند نه همیشه، مشتمل ب

جسمانی، سکس، فحشا و قاچاق انسان هستند ... صرف بازداشت کردن کسی بدون انجام هیچ کاری معموالً، با توجه 

 3برده ساختن محسوب نمی شود... «.  ایط و اوضاع و اصول خاص هر مورد،به شر

 

 

 4تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت  4-7

اساسنامه به معنای جابه جا کردن اجباری اشخاص موردنظر از طریق بیرون راندن یا  7ماده ی  1بر طبق قسمت د بند 

الملل مجاز ای که قانوناً در آنجا حضور دارند، بدون اینکه به موجب حقوق بیندیگر اعمال قهر آمیز از منطقه

مورد جنگ مورد اشاره قرار این عمل مجرمانه در کنوانسیون های ژنو و الهه در  (.8: 1386)شریعت باقری، باشد

الملل برای بوگسالوی سابق در بیان تفاوت  بین اخراج دیوان کیفری بین (.52: 1377)میر محمد صادقی، .گرفته است

و انتقال اجباری جمعیت بیان می کند: »اخراج و انتقال اجباری هر دو به معنی تخلیه غیر ارادی و غیر قانونی افراد از 

 
1Fortermination 
2 Enslavement  
3ICTY.Kunarac and others, aras 242-243. 
4 Deportation or forcible transfer of population  
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المللی عرفی مترادف نیستند. اخراج به ر آن ساکن می باشند. با این حال این دو واژه در حقوق بینناحیه ای است که د

معنی انتقال دادن به فراسوی مرزهای یک کشور، در حالی که انتقال اجباری به معنی جابه جا کردن در داخل یک 

 1کشور است.« 

 2یکی محبوس کردن یا محروم کردن شدید دیگری از آزادی فیز5-7

المللی المللی برای یوگوسالوی سابق محبوس کردن اشخاص به عنوان یک جرم بیناولین بار در دیوان کیفری بین

مورد شناسایی قرار می گیرد. به نحوی که دیوان در پرونده  کوردیچ در تعریف این جرم بیان می کند که محبوس 

مناسب و به عنوان بخشی از یک حمله گسترده با سازمان یافته علیه کردن بی دلیل یعنی بدون طی شدن روضه قانونی 

 7ماده  1المللی در قسمت هـ بند در اساسنامه دیوان کیفری بین 3یک جمعیت غیر نظامی اقدام به حبس نمودن افراد.

قابل استناد می )عناصر تشکیل دهنده جرائم( نیز ارتکاب این جرم را به مرتکبی به این جرم پرداخته شده و در سند

 داند که  یک یا  چند نفر را محبوس ساخته و یا به شکل دیگری از آزادی جسمانی محروم کرده است و این عمل

الملل شده بلکه به عنوان بخشی از یک منجر به نقض قواعد اساسی حقوق بین ضمن اینکه  آنچنان شدید بوده که

 (.9: 1385)شریعت مداری، ستظامی ارتکاب در نظر گرفته شده انحمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر

 4شکنجه  6-7

المللی مورد توجه در اسناد مختلف بینالمللی به موضوع شکنجه اساسنامه دیوان کیفری بین 7ماده  1قسمت و بند 

المللی حقوقی مدنی و سیاسی، های ژنو ، میثاق بینقرار گرفته است از جمله در کنفرانسیون از دهه ، کنفرانسیون

اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنفرانسیون اروپایی حقوق بشر و کنفرانسیون آمریکایی حقوق بشر و فصلنامه های متعدد 

سال  5انسیون منع شکنجه سازمان ملل متحدویف آن پرداخته کنصسازمان ملل متحد ولی مهمترین سندی که به تو

ن  بیان  شده است : )) از لحاظ این کنفرانسیون  واژه شکنجه  به معنی هر عملی است آ 1می باشد که  در ماده  1984

که  به وسیله  آن  درد یا رنج شدید. اعم از جسمی یا روانی. عمداً به کسی وارد می شود به منظور نیل به اهدافی 

اطر عملی که وی یا شخص ناشی چون کسب اطالعات یا  گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث، یا مجازات کردن او به خ

و یا و یا شخص ثالث) به انجام کاری( مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا برای ایجاب یا مجبور ساختن د

بنا به هر دلیلی مبتنی بر تشخیص از هر نوع آن به شرط آنکه چنین دردی یا رنجی بنا به  اینکار یا رضایت یک مأمور 

 ه  در صالحیت دولتی انجام می کند وارد گردد..(( دولتی یا شخص دیگری ک

  6خشونت جنسی 8-7

اساسنامه این جرم شامل تجاوز جنس بردگی جنسی، فحشای اجباری، عقیم کردن  7ماده  2بر طبق قسمت و از بند 

سایر این عناوین نیز تعریف شده  در سند)عناصر تشکیل دهنده جرائم(.اجباری و سایر خشونتهای مشابه می باشد

اگر شخصی به دالیلی مثل صغیر بودن قادر بر اعالم رضایت در شرایط متعادل نباشد این عمل در حکم عمل :است 

فحشای اجباری به معنی وادار کردن فردی به قصد انتفاع مالی به انجام اعمال جنسی .اجباری در نظر گرفته می شود 

 
1 ICTY, kristic, para521 . 

35.Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of 

international law.  

 303-302IcTy, Kordic and cerkeg, Paras  .1 

.Torture2   

or Degading Treatment or punishment . Convention Again Tortare and other Cruel, Innamane .3 

. Sexual violence4 
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باری یعنی سلب کردن اجباری یک فرد از امکان توالد و تناسل بیولوژیک، به نحوی که می باشد و عقیم سازی اج

 رضایت ناشی از خدعه ـ فریب افراد نیز شامل آن می گردد.

 

 

 

 

  

 1تعقیب و آزار9-7

مداوم اساسنامه دیوان یکی دیگر از جرائم مورد تعقیب این سند شامل تعقیب و آزار  7بر طبق شق ز از بند ص ماده 

 3مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی به معنای مذکور در بند جموعه هر گروه یا م

الملل غیر مجاز شناخته شده است در ارتباط با هر ارهایی که  باالتفاق در حقوق بیناین ماده یا بر اساس سایر معی

بدوی  شعبهاست .جرمی که در رسیدگی به آن در صالحیت دیوان  عملی که  در این بند به آن اشاره شده و یا  هر

متهمان این پرونده را به اتهام  2المللی برای یوکوسالوی سابق در پرونده کوپرسکیچ و دیگراندیوان کیفری بین

ر ارتکاب این جرم محکوم می نماید و شعبه مذکور در رأی خود بیان می کند که  کشتن عمدی و سازمان یافته غی

تعالمیان مسلمان و بازداشت و اخراج سازمان یافته آنها  از دهکده محل سکونتشان جزء مصادیق جنایات علیه 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسالوی سابق رسیدگی به آن در صالحیت دیوان  5بشریت، که طبق ماده 

م اذیت و آزار محکوم گردند و دیوان به موجب رأی است، می باشد و در نتیجه مرتکبان می بایستی به ارتکاب جر

ادیق خود تخریب گسترده خانه های مسلمانان را نقض جدی حقوق اساسی آنها دانسته در این عمل را در شمار مص

 (. 220: 1383)کیتی شیانوری،اذیت و آزار محسوب می نماید

 3کردن اجباری اشخاص ناپدید10-7

می باشد یعنی اساسنامه دیوان کیفری بین الملل ناپدید کردن اجباری اشخاص  7ماده  2به موجب قسمت ط از بند 

بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی یا با اجازه و حمایت یا رضایت آنها و سپس 

از دادن اطالعات او سرنوشت یا محل وجود آنها، با امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا امتناع 

قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طوالنی می باشد.  قبل از تصویب این بند در اساسنامه دیوان در 

انسیون بین آمریکایی در کنو ص توجه گردیده بود. از جمله دراسناد دیگری نیز به موضوع ناپدید کردن اجباری اشخا

و همچنین اعالمیه راجع به حمایت از همه اشخاص در قبال ناپدید شدگی  4ناپدید شدن اجباری اشخاص مورد

نیز عدم تأیید بازداشت فرد یا عدم ارائه اطالعات الزم در  )عناصر تشکیل دهنده جرایم(به موجب سند  5.اجباری

 مورد ایشان، باید از سوی دولت با یک سازمان سیاسی یا سازمان دارای مجوز یا مورد حمایت آنها باشد. 

 ) آپارتاید(  6تبعیض نژادی 11-7

 
Persecution  .1 

.Kupreskic and others 2 

disappearance of person. . Enforced3 

of persons disappearanceAmerican convention of the forced -. Inter4   

.Disappearanceson the protection of All Persons from Enforced  Declaration. 5 

Apartheid .1 
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به تفصیل یض نژادی و مجازات آن( جنایت تبعمبارزه با ) 1973نوامبر  30الملل سیون بینبه موجب ماده ی یک کنوان

االجرا شده است، الزم 1976ژونیه  18انسیون آپارتاید که در رم و عناصر آن پرداخته است و کنفوبه تعریف این ج

آپارتاید را یک جنایت علیه بشریت دانسته است و عناصر مادی آن را در شش بند بیان نموده با این توضیح که  اعمال 

 نیت تبعیض آمیز ارتکاب یابد آپارتاید محسوب می شود.   زیر اگر با قصد و

 1انسانی مشابه اعمال غیر12-7

المللی، به عنوان آخرین بند از عناصر جنایت علیه اساسنامه دیوان کیفری بین 7ماده  1به موجب قسمت ی از بند 

کردن موجبات جلوگیری از فرار مجرمین بشریت مورد شناسایی قرار می گیرد و هدف از پیش بینی این بند فراهم 

چنین جرائمی است که  فعل ارتکابی آنها تحت هیچ یک از عناوین مندرج در این ماده در نظر گرفته نشده است که 

المللی میثاق بیناعالمیه حیاتی حقوق بشر،  در این خصوص می توان به معیارهای حقوقی بشری موجود از جمله  در

. به عنوان مثال دیوان کیفری مراجعه کرد، المللی حقوق اجتماعی و اقتصادیمیثاق بین و سیاسی،حقوق مدنی 

سایر اعمال غیر در رأی صادره لخت کردن اجباری زنان توتسی را به عنوان یکی از مصادیق ) 2المللی بر رواندا بین

 در نظر می گیرد.   انسانی(

 نتیجه گیری

متفاوتی از صر قانونی، مادی و معنوی ادارای عن جنایات علیه بشریت با توجه به تعریف صورت پذیرفته در اساسنامه رم     

 به نحوی که بر خالف واژه ژنوسید)نسل کشی( می باشد  از گسترده تردارای مفهومی از جمله و  المللی استسایر جنایات بین

علیه آن مجنیبلکه  ،مذهبی نمی باشد و نژادی قومی، های ملی،بین بردن گروهکشی هدف مرتکب آن لزوما از نسل جنایت

و دیوان  که هدف مرتکب ورود آسیب به ایشان می باشدموجود در یک سرزمین بوده  هایکلیه گروه ازنظامی جمعیت غیر

را در  آنپیشگیری و همچنین برخورد جدی با مرتکبین موجبات  ،المللی با تعریف دقیق عناصر مادی این جنایتکیفری بین

ای این دعاوی در مرحله بودندر قابلیت پذیرش صالحیت تکمیلی  شناساییبا  به نحوی که نموده است فراهمالمللی سطح بین

مقامات قانون گذار کلیه باعث گردیده که های محاکم داخلی کشورها و تقدم بخشیدن به رسیدگیداخلی کشورها  محاکمپس از 

کیفری های در مسیر تدوین و توسعه این مفهوم گام برداشته و اقدام به جرم انگاری عناصر مادی این جنایت در نظام کشورها

 خود بنمایند. کشور داخلی
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