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کیفری1  دفاعیات و معاذیر، موجبات عدم مسئولیت 
ترجمه و تحلیل: محمد کاظم زارع2، حسین کریمی3 

16.1- مقدمه
دفاعیــات و معاذیــر )کــه در اصطــالح اساســنامه دیــوان بیــن المللــی کیفــری، اصولــی بــرای معافیت از 
مســئولیت کیفــری شــمرده می شــوند(4  اغلب جنبــه ای فراموش شــده از حقوق بین المللــی کیفری می 
باشــند. اســتنباط مراجع بین المللی کیفری در این خصوص پراکنده بوده و در عین حال رضایت بخش 
نیســت. دالیل متعددی برای این امر وجود دارد و یکی از دالیلی که می تواند به طور نســبی ]دلیل[ عدم 
توجــه محققــان و علمــای ]حقوق کیفری[ به مقوله معاذیــر در حقوق بین المللی کیفــری را توجیه نماید 
همان  گرایش به عدم ترحم نسبت به متهمان در دادرسی های بین المللی کیفری است.5  همانگونه که 
آلبین ایزر بیان داشته، از نظر روانشناختی برخی قیود و استثنائات برای معاذیر وجود دارد و آن اینکه اگر 
ما در خصوص  مرتکبان جرایم وحشــیانه علیه بشــریت، معاذیر و دفاعیاتی را در نظر بگیریم در واقــــــع به 
نحـــــو موثری، به آنها برای فـــــــرار از مجــازات کمک نموده ایم.6   دالیل دیگر ]نپرداختن به بحث معاذیر در 
حقوق بین المللی کیفری[ این واقعیت است که در مراجع بین المللی توجه و انتخاب دادستان به ندرت 
شامل متهمانی می شود که ادعای قابل پذیرش معاذیری که قانونًا به رسمیت شناخته شده را دارند. با 

1. این متن، ترجمه و تحلیلی است از بخش هایی از کتاب:
Rober Cryer, Hakan Friman, Darryl Rabinson, Elizabet Wilmshurst, AN INTRODUCTION TO Interna-
tional Criminal Law AND Procedure, Second Edition, Cambridg

2. دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

3. دکتری حقوق خصوصی

گفتار از اصطالح معاذیر )Defences( استفاده شده ]با این حال در اینجا] به اختالف نظرات و مباحث تئوریک در خصوص  4.  گرچه در این 
انتخاب این واژه پرداخته نمی شود.

5.  استثنای این موضوع، عذر امر آمر مافوق است.
 6Albin Eser, ‘Defences in War Crimes Trials’ in Yoram Dinstein and Mala Tabory )eds.), War Crimes in
International Law )The Hague, 1996) 251
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این حال معاذیر بخش اساسی و مهم از حقوق کیفری را تشکیل می دهند و ]به نوعی[ محدودیت های 
قابل توجهی را بر قلمرو صحیح رفتارهای قابل مجازات موجب می شــوند. هدف ]نگارنده[ در این گفتار 
بیان و معرفی حقوق و مقررات مربوط به معاذیر هم در سطح حقوق معاهدات بین المللی و هم در سطح 
حقوق عرفی بین الملل و همچنین ایراد نقدهایی بر آن است. این گفتار اصوال شامل معاذیر و دفاعیات 
ماهوی می شود ]بنابراین در این گفتار[ به معاذیری همچون مصونیت، منع محاکمه و مجازات مضاعف 
یا مرور زمان پرداخته نمی شــود ]چراکه[ این موارد معاذیر مرتبط با رفتار مجرمانه نمی باشــند ]در واقع[  
اینها عذرهایی مربوط به اشخاص است  که در بررسی و محاکمه اشخاص مورد توجه محاکم قرار می گیرد؛ 
ایــن دو مقولــه ]یعنــی معاذیر مربوط به رفتار و معاذیر مربوط به اشــخاص[ موضوعاتی مجــزای از هم می 

باشند.7  
16.1.1- انواع معاذیر

در ابتــدا الزم اســت کــه برخــی موضوعات اصطالحــی و مفهومی توضیح داده شــود. در حقــوق کامن ال 
صحبــت کــردن از معاذیــر بــه طــور عام، امــری متداول اســت در حالیکه در حقوق نوشــته یک مــرز ثابت و 
مشــخص بین انواع معاذیر که به طور خاص شــامل عوامل موجهه و عوامل رافع می شــود ترســیم شــده 
است.8  عوامل موجهه به طور کلی عذرهایی هستند که باعث می شوند رفتار متهم، مجاز و لزومًا قانونی 
تلقی شود. به عنوان نمونه این سخت گیرانه است که ما استدالل نماییم شخصی که تحت عنوان دفاع 
مشــروع عمــل کــرده ]در واقع] عملی را مرتکب شــده کــه حقوق کیفری با آن مخالف و در صدد پیشــگیری 
از آن اســت. عوامل رافع ابزارهایی را ترســیم می نمایند که این ابزارها به دنبال این نیســتند که فی نفســه 
از اعمــال ارتکابــی دفاع نمایند بلکه در صدد آنند که بگویند شــخص متهم در موارد خاصی در قبال عمل 
ارتکابی قابل سرزنش نیست. با این حال مرز میان انواع مختلف معاذیر ])شامل عوامل موجهه و عوامل 
رافـــــــــع([ چنــدان مشــخص نیســت9  هر چند که این طبقــه بندی اثرات مهــم و قابل توجهــی را الاقل در 
نظــام هــای حقوقی ملی داراســت. به عنــــــــوان نمونه شــرکت در یک رفتار موجه ]یعنــی رفتاری که تحت 
عوامــل موجهــه انجام گرفته] موجب مســئولیت ثانوی برای شــریک نمی شــود در حالیکه ایــن قاعده در 

7. مترجم: معاذیر مربوط به رفتار با عوامل موجهه جرم و معاذیر مربوط به اشخاص با عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق کشورمان قابل 
تطبیق است. 

8.  رک
Antonio Cassese, ‘Justifications and Excuses in International Criminal Law’ in Cassese, Commentary, 951

با این حال در کامن ال این مرز تشخیص ]عوامل رافع و عوامل موجهه] کامال ناشناخته نیست.

9.رک
 A. P. Simester and G. R. Sullivan, Criminal Law: Theory and Doctrine, 3rd edn )Oxford, 2007( 609-13; George Fletcher, Rethinking
 Criminal Law )New York, 1978( 759ff; Kent Greenawalt, ‘The Perplexing Borders of Justification and Excuse’ )1984( 84 Columbia
Law Review 1897143

کیفری دفاعیات و معاذیر، موجبات عدم مسئولیت 



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

موارد مشابه در خصوص عوامل رافع رعایت نمی شود.10  و همچنین عوامل موجهه به دنبال این هستند 
کــه مانــع مســئولیت در حقوق خصوصی نیز شــوند در حالیکه عوامــل رافع لزومًا چنین کارایــی را ندارند.11   
این امر واضح و قطعی نیست که در ]اساسنامه] رم این مرز مشخص [میان عوامل رافع و عوامل موجهه[ 
مورد توافق قرار گرفته از این رو ]در اساسنامه مزبور[ به جای استفاده از واژه های معاذیر، عوامل موجهه و 
عوامل رافع از اصطالح بی طرفانه “موجبات عدم مسئولیت کیفری” استفاده شده است. با این حال این 

مرز مشخص ]میان عوامل رافع و عوامل موجهه[ در فهم و تشخیص قلمرو معاذیر مفید است.12 
دســته دیگری از معاذیر وجود دارند که نیازمند برخوردی اصالح گونه می باشــند این همان معاذیری 
هستند که می توان آنها را “معاذیر مبتنی بر عدم اثبات” نامید.13 در مواقعی که ما اشخاص را به دلیل عدم 
توان دادستان در اثبات یکی از عناصر اساسی جرم مسئول نمی دانیم، عذر نامیدن چنین حالتی مورد رد 
قرار می گیرد. در نتیجه برخی نظام های حقوق ملی چنین مواردی را جزو معاذیر قلمداد نمی کنند. این 
موارد در واقع مربوط به وجود یا عدم وجود عنصر معنوی می شوند14  ]نه معاذیری که مثل عوامل موجهه 
مربوط به عنصر قانونی عمل یا مثل عوامل رافع مربوط به قابلیت مجازات مرتکب باشد.[ رضایت مجنی 
علیه یکی از نمونه های بارز این موارد اســت. این موارد بر حســب شــرایط می توانند در کنار تقسیم بندی 
عوامل موجهه و عوامل رافع به کار گرفته شوند15  که در این گفتار به عنوان مواردی به کار گرفته می شوند 
که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آنها را به طور ضمنی جزو معاذیر می داند.16  آخرین نکته مقدماتی 
]در اینجا[ این است که همانگونه که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز همین رویکرد را اتخاذ نموده، 
معاذیر به منظور استثنا نمودن و رفع مسئولیت کیفری بکار می روند]و در مقابل [ کیفیات مخففه مانند 
عدم تجربه و یا ]وارد آوردن[ فشاری که منجر به اکراه نمی شود، صرفًا کیفیاتی تخفیف دهنده هستند که 

]این کیفیات[ مربوط به مجازات دهی اند تا مربوط به مقوله مسئولیت.17

گر یکی از شرکا واجد عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد این عوامل در حق شریک تاثیر گذار نیست. 10. مترجم: یعنی ا

11. رک
 Cassese, ‘Justifications’, 952-4. As he notes though, so far international criminal law has yet to make any practical distinction between
the two

12.  به عنوان نمونه رک
 Kai Ambos, ‘Other Grounds for Excluding Criminal Responsibility’ in Cassese, Commentary, 1003, 1036-7; Illan Rua Wall, ‘Duress,
International Criminal Law and Literature’ )2006( 4 JICJ 724
13Simester and Sullivan, Criminal Law, 613-71

14. یکی از نمونه های این ادعا می تواند عدم حضور متهم در محل وقوع جرم باشد بدین صورت که در این حالت ادعا چنین است که شخص 
که اصال در محل وقوع جرم حضور نداشته است ولی این مثال یک تفاوت جزیی با ادعای مزبور] در  مسئول عمل ارتکابی نیست بدین دلیل 
متن باال ] دارد و آن اینکه در این حالت اصال عملی ارتکاب نیافته  ]یعنی در این حالت ما با فقدان عنصر مادی مواجه هستیم نه عنصر معنوی[

 15. در پرونده های مربوط به عوامل موجهه )به شماره 953-4( برخی از این معاذیر به عنوان عوامل رافع تلقی شده در حالیکه مورد دیگر 
یعنی رضایت به عنوان عامل موجهه تلقی گردیده است.

16. به عنوان نمونه رک به ماده 32 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

17. رک به قسمت 19.3.1
144
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16.2- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و معاذیر 
هر چند که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یک اعالمیه کامل و دقیق در خصوص معاذیر بدان گونه 
که در حقوق بین المللی کیفری وجود دارند نیست ]با این حال[ این نخستین معاهده ]بین المللی[ است 
کــه در صــدد پرداختــن به ]بحث[ معاذیر با یک روش اصولی می باشــد.18 مقررات این اساســنامه حاصل 
توافقــات طیــف عظیمی از دولتهاســت کــه برخی از آنها از نظــام حقوقی کامن ال  و در مقابــل برخی دیگر از 
نظام حقوق نوشــته بوده اند. بنابراین این مقررات ضمن اینکه از نقطه نظر حقوق کیفری نیاز به اصالح 
دارند، ساختار ملموسی را فراهم نموده اند که طی آن ]بتوان[ مقوله معاذیر را در حقوق بین المللی کیفری 
مــورد بررســی قــرار داد. ماده 31، یک بخش معقــول و منطقی از ادله قابل اعمــال در خصوص جرایم بین 
المللی مشتمل بر جنون، مستی، دفاع مشروع )شامل دفاع از دیگران و همچنین ]موارد[ استثنایی دفاع 

از اموال( اکراه و ضرورت را ارائه می دهد.
در ابتــدا برخــی نکتــه های خاص می بایســت مــورد مالحظه قرار گیــرد. اول اینکه همانگونه کــه از ماده 
31.1.1 بــه وضــوح بــر می آید این ماده ]در خصوص معاذیر[ کامل و جامع نیســت و بخش های دیگری در 
اساســنامه وجود دارد که مرتبط با این موضوع اســت )به خصوص مواد 32 و 33 که به ترتیب به اشــتباه 
موضوعــی و اشــتباه حکمــی و امر آمــر مافوق را مورد پردازش قــرار می دهند.( دوم اینکــه با توجه به اینکه 
تعریف معاذیر در اساسنامه دیوان حاصل برخی مذاکرات دشوار بوده، بنابراین ماده 31.2 مقرر می دارد: 
“دیوان می بایست در مورد اینکه آیا موجبات معافیت از مسئولیت کیفری که در اساسنامه آمده است در 
مورد موضوعی که نزد وی مطرح است قابلیت اعمال را دارد یا نه اظهار نظر نماید.”  ]در این ارتباط[ یکی 
از تهیه کنندگان پیش نویس استدالل می نماید که این مقرره ]یعنی ماده 31.2[ نوعی صالحیت اضافی 
را برای دیوان مبنی بر نپذیرفتن معاذیر در خصوص پرونده های اشــخاص حتی در صورتی که خود متن 
اساسنامه دیوان ]معاذیر تلقی کردن برخی موارد را[ الزم بداند، به رسمیت می شناسد.19  این استدالل 
ممکن است بر این اساس مورد انتقاد قرار گیرد که اشخاص می بایست بتوانند بر معاذیر که به وضوح در 
متن اساســنامه مقرر گردیده بدون احســاس این خطر که ممکن اســت ]با وجود معاذیر[ در مقابل دیوان 
شــخصًا مســئول قلمداد شــوند، تکیه و اعتماد نمایند.20  تفســیر بهتر از این مقرره می تواند این باشــد که 
دیــوان صالحیــت تعیین قابلیت اعمال معاذیــر در عمل ]یعنی تطبیق واقعه مجرمانه با معاذیر مورد نظر 
اساسنامه[ قبل از اتخاذ تصمیم مهم ]و نهایی[ در خصوص پرونده را دارد. به عبارت دیگر دیوان ممکن 
است قبل از استدالالت تفصیلی و بررسی ادله ارائه شده یک بررسی اولیه ]و رسیدگی از قبل[ را برای اثبات 

Albin Eser, ‘Article 31’ in Triffterer, Observers’ Notes, 863, 865-6 18. رک
19Per Saland, ‘International Criminal Law Principles’ in Lee, The Making of the Rome Statute, 189, 208-9   

گر بپذیریم دیوان همچنان حق نپذیرفتن موارد اعالمی اساسنامه را به عنوان عوامل موجهه دارد بنابراین  که ا 20. مترجم: منظور این است 
این خالف حقوق اشخاص است چرا که آنها از قبل بر مفاد اساسنامه تکیه کرده و با اعتقاد به عدم مجازات مرتکب برخی اعمال همراه با عوامل 

موجهه می شوند.

کیفری دفاعیات و معاذیر، موجبات عدم مسئولیت 
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معاذیر الزم بداند.21
از طــرف دیگــر بنــد 3 ماده 31 اساســنامه دیوان یک ســری معاذیر قابل اعمــال در خصوص جرایم بین 
المللی را که ]در این اساســنامه به صراحت[ برشــمرده نشــمرده را به رســمیت می شناسد. بند مزبور مقرر 

می دارد:
“در هنــگام رســیدگی، دیــوان می تواند به جز مــوارد مزبور در بند 1 موجب دیگــری از موجبات معافیت 
از مســئولیت کیفری را در جایی که این موجب  از حقوق قابل اجرا در ماده 21 نشــأت گرفته باشــد، اعمال 

نماید.” 22
مطابق ماده مذکور، متهم می تواند نزد دیوان، ادعای وجود معاذیری را بنماید که مبنای این معاذیر 
چیزی خارج از اساسنامه دیوان یعنی برخی معاهدات قابل اجرا، حقوق عرفی و یا اصول عمومی حقوق 
اســت.23  بــا ایــن حــال با توجــه به سلســله مراتب موجــود در خصــوص منابع در مــاده 21 اساســنامه )که 
اساسنامه را در درجه اول اعتبار قلمداد می نماید( بنابراین بر طبق سلسله مراتب مزبور،  این استدالل که 
]کارایی[ معاذیر مذکور در ماده 31 از معاذیر موضوع حقوق عرفی محدود تر است، قابل پذیرش نیست. هر 
چند که معاذیر اخیر می تواند در مباحث مربوط به اجرای درست بند 2 ماده 31 دارای قابلیت استفاده 

و مطلوبیت باشند.
16.3-  عدم توانایی ذهنی )اختالل روانی(24 

جنون یکی از معاذیر است که اغلب و نه همیشه به ادعای عدم اثبات منجر می گردد. این نوع از معاذیر 
می بایســت از درخواســت عدم توانایی ]برای شــرکت و دفاع[ در دادرسی تمیز داده شود.25  بند الف ماده 
1-31  اساسنامه دیوان بین المللی کیفری  نخستین متن قانونی راجع به عذر جنون در حقوق بین الملل 

است و ]این ماده[ زمانی اعمال می شود که :
“شــخص دچــار نوعــی بیمــاری یا اختالل روانی اســت کــه توانایی تشــخیص وصف غیر قانونــی بودن یا 
ماهیت فعل ارتکابی و یا توانایی کنترل رفتار خود  در راستای انطباق آن با رفتار قانونی را از بین می برد.”

گرچه بخش هایی از مقررات اساســنامه کامال محدود اســت اما بند الف ماده 1-31  یک فرمول عادالنه 

21.مصداق مرتبط با این بحث در جایی است در خصوص برخی ادله مثل رضایت در جرایم جنسی موضوع حساس بوده و پرداختن و بررسی 
شهادت شهود می تواند برای متهم یا بزه دیده ناراحت کننده باشد. ]بنابراین بهتر است مرجع رسیدگی کننده در ابتدا به معاذیر بپردازد و سپس 

.ICC RPE, r. 72 استدالالت تفصیلی و سایر ادله را مورد بررسی قرار دهد.] رک

22.عالوه بر اساسنامه دیوان، مقررات مربوط به عناصر جرایم و همچنین ماده 21 مقررات آیین دارسی و ادله اثبات در دیوان، استفاده از 
معاهدات قابل اجرا و اصول و مقررات حقوق بین الملل )که همان حقوق عرفی است( و اصول عمومی حقوقی را تجویز نموده است. 

گر متهم بخواهد چنین معاذیری را مطرح نماید این معاذیر می بایست قبل از جلسه دادرسی به اطالع شعبه رسیدگی کننده ودادستان  23. ا
رسیده شود تا ایشان وقت کافی برای تهیه نقطه نظرات خود داشته باشند.

کلی رک 24. به طور 
 Peter Krug, ‘The Emerging Mental Incapacity Defense in International Criminal Law: Some Initial Questions of Implementation’
)2000( 96 AJIL 317

.Albin Eser, ‘Article 31’ in Triffterer, Observers’ Notes, 863, 873  25. در این خصوص رک
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و غیر قابل بحث از معاذیر تلقی می شود. این نوع از معاذیر )یعنی همان جنون( سه حالت مصداقی را در 
بر می گیرد. نخســتین مصداق آن، که با یک مثال توضیح داده می شــود حالتی اســت که شــخص از درک 
ماهیت رفتار خویش عاجز اســت. نمونه این حالت زمانی اســت که شــخص اقدام به بریدن گردن قربانی 
می نماید در حالی که فکر می کند ]گردن قربانی[ یک قرص نان است.26  هیچ گونه دلیل و توجیهی برای 

محکوم نمودن چنین شخصی وجود ندارد چرا که او بیشتر نیازمند درمان است تا مجازات حبس. 
]مصــداق دوم اینکــه[ بنــد الف ماده 1-31 نیز حالتی را که شــخص از درک وصف غیر قانونی بودن عمل 
خویش عاجز است شامل می گردد. هر چند چنین شخصی نیز صالحیت معافیت از مسئولیت را داراست 
اما این حالت گفته شده کامال با حالت اول ]یعنی عجز از درک ماهیت عمل[ مشابه نیست حداقل به این 
دلیل که ]عذر تلقی نمودن[ درک غیر قانونی بودن عمل که همان عدم توانایی شخص در تشخیص وصف 
غیر قانونی بودن عمل خویش اســت یک تحلیل دقیق تر از آنچه که تهیه کنندگان پیش نویس به دنبال 
تدویــن آن بــوده اند، می طلبد. حالت آخر ]یا مصداق نهایی جنون[ عذری اســت که بند الف ماده 31-1  
آن را با عنوان “تحریک غیر قابل اجتناب” به رسمیت می شناسد و آن حالتی است که شخص ماهیت غیر 
قانونی رفتار خود را درک می کند اما به دلیل یک بیماری روانی از کنترل و متوقف نمودن رفتار خود عاجز 
اســت.27  هیچ لزومی ندارد که جنون شــخص دائمی باشــد بلکه همین که توانایی روانی شخص در حین 
ارتکاب رفتار مختل شده باشد کافی است در حالیکه در سایر معاذیر نیازمند ادله متقن و کارشناسانه در 

استمرار عذر مربوطه می باشیم.28و 29
این نکته نیز قابل توجه است که در بند الف ماده 1-31 از بین رفتن کامل و نه اختالل جزیی قوه درک 
و تشــخیص مــورد نیاز اســت. گرچه ایــن ]رویکرد[ در اکثر نظام های حقوق داخلی نیز مشــاهده می شــود 
]در هــر حال[ یک معیار اســتاندارد ]با کیفیت[ باال محســوب می شــود. نقص و کاهــش توان درک ماهیت 
و وصف غیر قانونی عمل ارتکابی بر خالف فقدان کامل این توانایی، هم در اساســنامه دیوان بین الملل 
کیفری و هم در محاکم موقتی و ویژه عذر محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یک عامل مخففه مجازات 
در نظر گرفته می شــود.30  این نگرش مشــابه همان شــیوه ای اســت که در دادرسی های مربوط به جنگ 

که اساسا می بایست حقیقت یاب )باز پرس( را قانع نمود که شخص به طور صادقانه معتقد به قانونی  26. البته این مورد جهل حکمی است 
بودن عمل خویش بوده بدون آنکه نیاز به اثبات اختالل روانی باشد.

27. در چنین مصادیقی مبنای ادعای مطرح شده یک موضوع دیگر یعنی ارادی نبودن عمل و عدم اثبات عنصر مادی است.

کارشناسانه از هر دو طرف می باشیم”، که با توجه به  28. مترجم: ترجمه تحت اللفظی این قسمت چنین بود: “در سایر معاذیر نیازمند ادله 
ارتباط این بحث با مباحث قبلی ترجمه باال را برای این متن برگزیدیم.

29.رک
Krug, ‘The Emerging Mental Incapacity Defense’. In the ICTY

و  رک 
Delalic- ,Mu-ic- , Delic- and Land-o ICTY A. Ch. 20.2.2001 )the -elebic- i case( para. 582

 Vasiljevic- )T. Ch. کیفری یوگسالوی سابق، در پرونده کننده در دادگاه بین المللی  گراف های580-90 . شعبه رسیدگی  30. رک همان، پارا
I 29.11.2002 paras. 282-3( مسئولیت نقصان یافته را به عنوان اختالل در توانایی درک غیر قانونی بودن یا ماهیت عمل و یا عدم توانایی 

کیفری دفاعیات و معاذیر، موجبات عدم مسئولیت 
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دوم جهانی - در مواردی که چنین ادعایی مطرح شد-31  و مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان 
بین المللی کیفری اتخاذ شده است.32 

یــک جنبــه تأســف برانگیــز بند الف مــاده 1-31، عــدم ارائه یــک حکم خاص بــرای افرادی اســت که به 
دلیل اختالل روانی تبرئه می شــوند. ]درحالیکه[ در محاکم داخلی این موضوع بســیار مهم و قابل توجه 
است که شخصی که به دلیل اختالل روانی تبرئه می شود ملزم می شود که تحت یک سری تدابیر خاص 
روانشــناختی و درمانــی قرار گیــرد.33و34    باید امیدوار بود که ترتیبات خاص مربــوط به تجویز درمان روانی 
اشخاص مبتال به جنون در کشورهای حامی دیوان بین المللی کیفری، در مورد افرادی که به دلیل اختالل 

روانی در دیوان تبرئه گردیده ولی نیازمند تدابیر اصالحی  درمانی می باشند، نیز فراهم گردد. 35و36
16.4- مستی

ارتکاب جرایم بین المللی توســط افراد مســت ســابقه قابل توجهی دارد. در جریان جنگ دوم جهانی 
ساندر کوماندوها )نیروی هوایی آلمان(37  یعنی همان کسانی که ملزم به کار در اردوگاهای اجباری بودند، 
معموال به آنها مواد مســت کننده داده می شــد. تعداد زیادی از مشــارکت کنندگان در نسل کشی در رواندا 
مست بودند.38  اغلب به نظامیان جوان نیز به منظور از بین بردن محدودیت و موانع ]درونی[ خویش و 
افزایش روحیه درنده خویی، مواد مخدر و الکل به عنوان یک مکانیسم کنترل داده می شود.39  در جنگ 
جهانی دوم ال اقل در یک مورد وجود نســبی مســتی ]به عنوان یک عامل رافع[ پذیرفته شــد هر چند این 

دفاع به دلیل عدم تطابق با وقایع موجود در پرونده مورد رد قرار گرفت.40و41
گرچــه ممکن اســت این امر ]یعنی پذیرش و پیش بینی معاذیر در اساســنامه دیــوان[ مورد چالش قرار 
گیرد ]بدین دلیل که[ اکثر افــــرادی که در قبال جرایم بین المللی مسئول و در مقــــابل دیوان متهم به این 

کنترل رفتار خویش در جهت انطباق با قانون، تعریف نمود. همین دادگاه در پرونده Jelisic- )14.12.1999 para. 125( صرف  شخص در 
اختالالت شخصیتی، خود شیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی را برای شمول مسئولیت نقصان یافته کافی ندانست.

31Gerbsch XIII LRTWC 131, 132, 137. See also Antonio Cassese, International Criminal Law, 2nd edn )Oxford, 2008( 263-6

32.مقررات آیین دارسی و ادله اثبات در دیوان بین المللی کیفری )RPE(، مقرره 2-145

 33.به عنوان نمونه رک قانون آیین دارسی کیفری 1991 در بریتانیا ) قسمت جنون و عدم توانایی دفاع در محکمه(

34.مترجم: در ماده 150 قانون مجازات اسالمی کشورمان  نیز این تدابیر تجویز گردیده است.

.William Schabas, Genocide in International Law, 2nd edn )Cambridge, 2008( 399 35. رک 

  36. مترجم: منظور این است که تدابیر اصالحی مربوط به مجانین در قوانین داخلی کشورها در دادرسی های دیوان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 37. مترجم:  Sonderkommandoبه معنی دستورات ویژه والبه نام یک رودخانه که پس از عبور از آلمان به دریای سیاه می ریزد، و نیروی هوایی 
)www. Military.ir : آلمان )لوفت وافه( در زمان جنگ هواپیما های آماده در این نقطه ذخیره داشت. )منبع

 38. همان )William Schabas( ص 398
40Matthew Happold, Child Soldiers in International Law )Manchester, 2004( 16-17  
41Chusaburo III LRTWC 76, 78  

148  مترجم: یعنی ابتدا و از نظر ماهوی این عذر پذیرفته شد ولی وقایع موجود در پرونده حکایت از امر دیگری داشت.
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جرایم می باشــند ممکن اســت به معاذیر به عنوان دســت آویزی متمســک شــوند،42  با این حال بند ب 
ماده 1-31 اساســنامه دیوان، به موضوع مســتی پرداخته که این عذر سبب معافیت از مسئولیت کیفری 
می شود در زمانی که “شخص در حالت مستی بوده که این حالت او را از تشخیص وصف غیر قانونی بودن 
و ماهیــت عمــل ارتکابــی و یــا کنترل عمل خویش در راســتای تطبیق آن با قانون عاجــز می کند مگر اینکه 
شخص به طور ارادی مست شده و اوضاع و احوال نشان می دهد که او می دانسته یا نسبت به این خطر 

بی توجه بوده که در اثر مستی مرتکب یکی از جرایم موضوع صالحیت دیوان خواهد شد.”
در بدو امر این موضوع می بایست مورد توجه قرار گیرد که اعتیاد شدید به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر 
و روانگــردان مــی تواند منجر به معاذیر موضوع بند الف ماده 1-31 ]یعنی اختــالل روانی[ گردد.43  ]در این 
خصوص[ ماهیت ادعا چنین است که در اثر مستی عنصر روانی جرم شکل نمی گیرد بنابراین جرم اثبات 
نمی گردد. با این حال در رم بحث های مطرح شده در خصوص این عذر، غیرماهرانه  ]و پراکنده[ بود چرا 
که برخی نمایندگان با این دید که مســتی یک عامل مشــدده مجازات اســت و نه یک عذر، کامال مخالف 
شــمول ]معاذیر بر این عذر یعنی مســتی[ بودند44  و در نتیجه این بحث ها، قلمرو مســتی در بند ب ماده 

1-31 محدود است.
16.4.1- مستی ارادی و غیر ارادی

بنــد ب مــاده 1-31 در ابتــدا بــر مســتی غیــر ارادی متمرکــز مــی شــود یعنــی در زمانی که شــخص با عدم 
آگاهی و به طور غیر عمدی در اثر مصرف ســهوی مواد مخدر و روانگردان یا الکل مســت می شــود. مســتی 
ارادی تنها زمانی عذر محســوب می شــود که شــخص تشــخیص نمی داده که ممکن است ]در اثر مستی[ 
در معرض ارتکاب یکی از اعمال موضوع اساســنامه قرار گرفته یا نســبت به چنین خطری بی توجه نبوده 
است.45  نوشیدن الکل یا مصرف داروهای روانگردان برای به دست آوردن شجاعت مستانه، به موجب 
مقررات]اساســنامه[ مبنایــی بــرای عذر نخواهد بود؛ چرا که در این حالت شــخص علم داشــته یا الاقل )و 

حتی با احتمالی قوی تر( به این خطر توجه داشته که ]در اثر مستی[ مرتکب جرم می گردد. 46
16.4.2- از بین رفتن توانایی تشخیص ]ماهیت یا وصف غیر قانونی عمل[

42Ambos, ‘Other Grounds’, 1031
43Geert-Jan Knoops, Defences in Contemporary International Criminal Law )New York, 2001( 123  

 44Saland, ‘Principles’, 209; Ambos, ‘Other Grounds’, 1029-30  

کثر نظام های حقوق داخلی ) نه همه آنها( برخی از اشکال مستی غیر ارادی را جزو معاذیر می دانند اما در مقابل برخی از دولت ها عذر  45. ا
دانستن مستی ارادی را بر اساس سیاست کیفری خود مورد قبول قرار نمی دهند. دادگاه بین المللی کیفری یوگسالوی سابق اظهار داشت که 
در جایی که اعمال خشونت همراه با حمل سالح صورت گرفته ]یعنی در موارد اعمال خشونت مسلحانه[ مصرف عمدی مواد روانگردان و الکل 

به جای آنکه یک عامل مخففه باشد باعث تشدید مجازات می شود.
Kvo-ka ICTY T. Ch. I 2.11.2001 para. 706; Kvo-ka ICTY A. Ch. 28.2.2005 paras. 707-8 
کان مسئولیت وی در اثر این تقصیر  زمانی که شخص برای بدست آوردن این علم دچار تقصیر شده باشد ]یعنی دارای جهل تقصیری باشد] کما

باقی است.
 46Eser, ‘Article 31’, 877  
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مســتی] بــرای اینکه عذر محســوب شــود[ الزم اســت کــه توانایی شــخص در درک ماهیت یــا وصف غیر 
قانونــی بــودن رفتــار و یا توانایی وی در انطباق رفتار خویش با الزامات قانون را از بین برده باشــد ]و[ حتی 
اختالل جزیی در درک ماهیت عمل برای معافیت شخص از مسئولیت کیفری کافی نیست.47  مطابق بند 
ب ماده 1-31 به نظر می رســد که شــخص می بایســت]واقعًا[ از درک ماهیت یا کنترل رفتار خویش عاجز 
بوده باشد و ظاهرًا صرف اینکه شخص به طور ساده در اثر مستی چنین تشخیصی را نداده یا رفتار خود را 
کنترل ننموده کافی نیست ]بلکه این عدم توانایی باید ثابت شود[ هر چند کامال مشخص نیست که ]این 

رویکرد[ مورد نظر تدوین کنندگان ]اساسنامه[ نیز بوده باشد.
بــه طــور دقیق مشــخص نیســت کــه چگونه ]علم یــا بی توجهــی[ به خطــر ارتکاب یــک رفتار مــی تواند 
اســتثنایی بــر عذر محســوب شــدن ]مســتی[ باشــد. ]در این خصــوص[ “ قلمــرو رفتار های موجــد جرایم 
موضوع صالحیت دیوان” گسترده است و به سادگی، اعمال مثبت مادی و یا ترک فعل های ممنوع شده 
بوســیله اساســنامه را شــامل می شــود که نمونه های آن عبارتند از: کشــتار، ارتکاب رفتارهای ضدبشری، 
ایــراد صدمــات بدنــی جدی. یا اینکــه قلمرو این اعمــال می تواند به نحو محدودتری تفســیر گــردد بدان 
معنــا کــه علم یا بی توجهی شــخص می بایســت به اعمال یا خطر ارتــکاب اعمال خاص ]و نــه هر رفتاری[ 
تعلق گرفته باشد. و همچنین ابهام دیگری ]در این خصوص[ وجود دارد و آن اینکه آیا رفتارهای موضوع 
صالحیت دیوان می بایست همراه با شرایط و اوضاع و احوال خاصی ارتکاب یافته باشد )به عنوان نمونه 
آیا درگیری ها باید مسلحانه باشد؟ و یا حمله به یک جمعیت غیر نظامی می بایست نظام مند و گسترده 
باشــد؟ یا اینکه شــکل ساده و آشــکار این اعمال نیز ]برای تحت شمول صالحیت دیوان قرار گرفتن[ کافی 
است؟( هر چند که با توجه به عبارت ماده 30 اساسنامه دیوان به نظر می رسد رفتارها می بایست مقرون 
به این شرایط و اوضاع و احوال باشد.48  ]به هر حال[ به سختی موردی یافت می شود که تاکنون دیوان 

بر این اساس کسی را تبرئه نموده باشد.
16.4.3- یک عذر کامل

در نظــام کامــن ال مانند بریتانیا مســتی صرفــًا در خصوص جرایم خاصی )که متاســفانه به عنوان جرایم 
مبتنی بر ســوء نیت خاص شــناخته می شوند( عذر محسوب می شود.49  این ادعا که در ]جرایم ناشی از[
مســتی ارادی عنصر معنوی اثبات نمی شــود در خصوص جرایم مبتنی بر ســوء نیت اساســی که از لحاظ 
شــدت و اهمیت پایین تر از جرایم مبتنی بر ســوء نیت خاص قرار دارند پذیرفته نیســت. )به عنوان نمونه 

 47Elies van Sliedregt, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law )The Hague, رک   
2003( 249
 48Eser, ‘Article 31’, 878 )who considers contextual elements to be included(; Gerhard Werle, Principles of International Criminal  
Law )Cambridge, 2005( 162

Simester and Sullivan, Criminal Law, 629-36 کلی رک 49. به طور 
با توجه به اینکه این عبارت )یعنی عبارت جرایم مبتنی بر سوء نیت خاص( در حقوق بین المللی کیفری نیز به طور خاص در خصوص قصد الزم 

برای جرم نسل کشی بکار رفته است،  بنابراین ممکن است موجب اشتباه گردد.
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قتــل عمــدی یــک جرم مبتنی بر ســوء نیت خاص اســت در حالــی که قتل غیر عمدی یــک جرم مبتنی بر 
ســوء نیت اساســی محســوب می شــود.( ]همچنین در ایــن نظام[ نتیجه ادعای مســتی]و پذیــرش آن از 
ناحیه دادگاه[ نیز محکومیت به یک جرم پایین تر از جرم ارتکابی است50  ]نه برائت[. در اساسنامه دیوان 
بیــن المللــی کیفــری چنین دیدگاهی مــورد پذیرش قرار نگرفته بنابراین افراد مســت می توانند بر اســاس 
مقررات دیوان به طور کامل از مسئولیت کیفری رهایی یابند هر چند شرایط محدود مربوط به معاذیر در 

اساسنامه دیوان پذیرش کامل چنین ادعایی را دشوار می نماید.
16.5- دفاع مشروع، دفاع از دیگران و دفاع از اموال51 

حق دفاع افراد از خود تاکنون هرگز مورد تردید قرار نگرفته است. در واقع دفاع مشروع )و عاری از اشتباه( 
اغلب به عنـــوان یک عامل موجهه الگو )پارادایمی( شناخته می شود.52  بعد از جنگ جهانی دوم برخی 
از پرونــده ها وجود داشــت که در آنها عوامل موجهه مطرح گردیــد.53  در پرونده ی Kordic و erkez دادگاه 
این نگرش را قبول کرد که دفاع مشــروع در حقوق عرفی به رســمیت شــناخته شــده است54  که ]البته این 
دیدگاه غیر قابل مناقشه، زمانی که شعبه رسیدگی کننده اظهار داشت رویکرد پذیرفته شده در اساسنامه 
دیوان نیز به گونه ای نشان دهنده و پذیرنده دیدگاه حقوق عرفی است، مورد تنازع و مخالفت جدی قرار 

گرفت.55  بند ج ماده 1-31 اساسنامه دیوان دفاع مشروع را موجب برائت می داند زمانی که:
شــخص بــه گونــه ای معقول و منطقــی از خود یا دیگری یــا در خصوص جرایم جنگــی از اموالی که برای 
نجات حیات خود یا حیات دیگری یا اموالی که برای انجام یک ماموریت نظامی الزم و ضروری است دفاع 
نموده که ]الزم است[ این دفاع در مقابل توسل قریب الوقوع و غیر قانونی به زور بوده و باید با میزان خطر 
تهدید کننده شخص مدافع  یا اشخاص دیگر یا اموال حمایت شده متناسب باشد. ]صرف[ این واقعیت 
که شخص در یک عملیات دفاعی هدایت شده توسط نیروهای مسلح مشارکت نموده به تنهایی موجبی 

برای رفع مسئولیت کیفری مطابق این بند نخواهد بود.
16.5.1- توسل غیر قانونی قریب الوقوع به زور 

دفاع مشــروع در اساســنامه دیوان نباید با دفاع دولت ها موضوع ماده 51 منشــور ســازمان ملل متحد 
اشــتباه گرفته شــود.56  به عالوه، این نوع دفاع ]یعنی دفاع مشــروع موضوع اساسنامه دیوان[ در مورد هر 
تهدیدی قابل اعمال نبوده و محدود به دفاع در مقابل توســل قریب الوقوع و غیر قانونی به زور اســت.57   

)323a ( 50.در نظام حقوق نوشته نیز جرایم خاصی به عنوان جرایم ارتکابی در حین مستی مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. رک قانون جزای آلمان

.van Sliedregt, Criminal Responsibility, 254-67 کلی رک 51. به طور 

.George Fletcher, The Grammar of Criminal Law )Oxford, 2007(, vol. I, pp. 23-7, 50-1 52. به عنوان مثال رک

Tessmann )Willi( XV LRTWC 177 53. رک
 54Kordic- and -erkez ICTY T. Ch. 26.2.2001 paras. 448-52   

55.همان
56Martic- ICTY A. Ch. 8.10.2008 para. 268. See also Werle, Principles, 142-3    
57Kordic- and -erkez ICTY T. Ch. 26.2.2001 para. 451  
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خصیصه ی  قریب الوقوع مربوط به تشخیص و ارزیابی خطر است هر چند که بند ج ماده 1-31 اساسنامه 
به صراحت بیان می دارد که الزم نیســت شــخص مدافع منتظر اولین ضربه از طرف مقابل باشــد ]و بعد 
اقــدام بــه دفــاع نمایــد.[58  وصف غیر قانونــی بودن نیز بدان معناســت که اشــخاص حق دفــاع در مقابل 
اقدامات قانونی دیگران را ندارند با این حال ]وصف غیر قانونی[ نباید به معنای “کیفری” تفســیر شــود59   
]در ایــن ارتبــاط[ بعضــًا برخی عقاید و اظهار نظر ها ابراز گردیده اســت که اشــخاص ]به طور کلی[ حق دفاع 
در مقابــل افــراد موضــوع ماده 1-31 ])یعنی افراد دارای اختالل روانی، افراد مســت و...([ را ندارند60  ولی با 
این حال از منظر حقوق داخلی کشــورها دفاع در مقابل افراد دیوانه و افرادی که در حالت مســتی شــدید 
قرار دارند مجاز تلقی شده و هیچ دلیلی وجود ندارد که در اعمال این رویکرد در خصوص این بحث ]یعنی 

جرایم موضوع صالحیت دیوان[ نیز تردید نماییم.61 
در ایــن بــاره ]و در راســتای تقویت اســتدالل اخیر[ می توان از تفاوت هــای عوامل موجهه و عوامل رافع 
مســئولیت کمــک گرفت؛ بدین نحو که افــرادی که تحت عوامل موجهه اقدام مــی نمایند عمل آنها واجد 
وصــف غیــر قانونــی نیســت62  ]و دفــاع در مقابــل آنهــا مجــاز نیســت.[ در حالیکه افــراد دارای عوامــل رافع 
مســئولیت )مانند افراد دیوانه و افراد دارای مســتی شــدید( مرتکب یک اقدام غیر قانونی شده و بنابراین 

دفاع در مقابل آنها جایز است.
موســع بــودن دفــاع از “امــوال ضروری بــرای یک ماموریــت نظامــی”63  در خصوص جرایــم جنگی یک 
موضوع بحث برانگیز در مذاکرات رم بوده است. مطابق پرونده های موجود “ چنین نگرشی گسترده، به 
نوعی خارج از مفاد مقررات موجود بوده و می تواند سوء ظن هایی را ]نسبت به مقررات و رسیدگی های 
دیــوان[در پــی داشــته باشــد.”64  با توجه به اینکــه تعداد زیــادی از دولتها حق اســتفاده از زور را به عنوان 
مثال در محافظت و حمایت از تأسیسات هسته ای، محدود نموده و همچنین با عنایت به اینکه مقررات 
سازمان ملل متحد معمواًل تعهداتی را در خصوص دفاع از اموال ضروری برای یک ماموریت نظامی مقرر 
می دارد ]بنابراین انتقاد وارد شده می تواند کمی تند و افراطی باشد.65 از سوی دیگر کشور بلژیک نیز مقرره 
مزبور [درباره دفاع از اموال ضروری برای یک مأموریت نظامی] را خالف قواعد آمره دانست و در مقطعی از 
58Eser, ‘Article 31’, 881 defines imminent as ‘immediately antecedent, presently exercised or still enduring  

59.مترجم: یعنی نباید قائل به این شد که تجاوز غیر قانونی صرفا تجاوزی است که دارای وصف کیفری است.
60Werle, Principles, 141  

61.مترجم: یعنی دلیلی وجود ندارد که این رویکرد حقوق داخلی کشورها را در خصوص رسیدگی های دیوان نیز بکار نگیریم.

62.مترجم: در واقع به دلیل اینکه عوامل موجهه وصف قانونی جرم را زائل می نمایند بنابراین عمل ایشان قانونی است.

63.در این خصوص بحث راجع به اموال الزم برای حفظ حیات شخص مدافع با این بحث متفاوت است.
 64Antonio Cassese, ‘The Rome Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections’ )1999( 10 EJIL 144,  
154-5

گر یک غیر نظامی در حال سرقت یک کامیون حامل سالح های کوچک باشد، آیا می بایست این غیر  65.ممکن است پرسشی مطرح شود که ا
که نقش فعالی در اعمال  کامال محتمل است که شخص مزبور منطقا به عنوان شخصی  گیرد؟ گرچه در این موقعیت  نظامی مورد حمایت قرار 

خصومت داشته تلقی گردیده و بنابراین مورد حمایت قرار نگیرد.
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زمان بیانیه ای را در خصوص تصویب آن صادر کرد.66
با این حال بیم و نگرانی از این که جنبه های باز و موســع این مقرره می تواند مورد ســوء اســتفاده قرار 
گیــرد، تــا حدی ]منطقی[ و مبنادار اســت.67و68  همانگونه که بنــد ج ماده 1-31 توضیح می دهد حقیقت 
ســاده این اســت که صرف اینکه دولتها در حال دفاع مشــروع باشــند باعث ]تجویز[ اســتناد به این ماده 
]در خصوص اشــخاص[ نمی شــود. ]به عالوه[ به نظر نمی رســد که این مقرره )بند ج ماده 1-31( دفاع در 
موقعیتی که شخص با یک اشتباه معقول و منطقی معتقد به چنین حمله ای ])یعنی توسل قریب الوقوع 

و غیر قانونی به زور([ بوده را مشمول دفاع مشروع بداند.69 
16.5.2- دفاع متعارف و متناسب

هر واکنشــی در مقابل حمله مجاز نیســت. برای اینکه واکنش در مقام دفاع بر اســاس بند ج ماده 31-1 
مورد قبول باشد می بایست توسل به زور در مقام دفاع، متعارف و معقول بوده و همچنین درجه آن نیز با 
درجه خطری که شخص با آن مواجه شده متناسب باشد. شرط تناسب معیاری نیست که بتوان از قبل 
آن را با یک دقت علمی پیاده نمود؛ با این حال در این معیار برخی مالحظات مثل ماهیت سالحی که در 
دســت متهم اســت یا اینکه این پرســش که آیا مهاجم دارای سالح بوده و به همین ترتیب مواردی از این 

دست می بایست مورد توجه قرار گیرد.70 
 هنگام ارزیابی شرط تناسب ]در دفاع[ می بایست از ارزیابی ]این شرط[ با یک معیار تیز بینانه خودداری 
نمود چرا که شخص مدافع در زمان حمله قریب الوقوع یا فعلی وقت کافی برای بررسی بسیار دقیق شرایط 
و امــور موجــود را نــدارد. بند ج مــاده 1-31 ضمن آنکه مدافع را الزام به عقب نشــینی نمی کند،71  ضروری 
نمی داند که متهم با یک آزمون و معیار دقیق تناسب دفاع با خطر موجود را مورد سنجش قرار دهد. این 
معیار تناسب می بایست توسط دادگاه بررسی شده و دیدگاه متهم در این خصوص چندان تعیین کننده 
نیست. شیوه تنظیم بند مزبور از ماده 1-31  )شخص مدافع باید به منظور دفاع ...... اقدام نموده باشد( 

نیز داللت بر این دارد که متهم می بایست با قصد دفاع اقدام نماید. 72
16.6- اکراه و ضرورت

در مواقعــی کــه جرایــم بین المللی طی یک فعالیت گروهی ارتکاب یافته، اغلب پیش بینی می شــود که 

66. رک 
 http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/partI/chapterXVIII/treaty11.asp

67. مترجم: منظور این است که این نگرانی چندان بی پایه و بی دلیل  نیست.

.Ambos, ‘Other Grounds’, 1033 68. رک
69Eser, ‘Article 31’, 882, and see section 16.7.1 on mistake of fact
70Tessmann )Willi( XV LRTWC 177  

71.در منبع پیشین متهم الزام به انجام این مورد  شده است.

.Werle, Principles, 142 72.همچنین رک
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در برخی مــــــــواقع مجرمان توسط شرکای خود مورد اجبـــــــار و تهدید قــــــــرار گرفته بـــــــــاشد.73  در چنین 
موقعیــت هایی ممکن اســت ]مجرمان[ دســت بــه انتخاب گزینه هــای دردناکی بزنند. بنــد د ماده 31-1 
نخستین متن قانونی راجع به اکراه و ضرورت در سطح بین المللی است که به صورت کامال بحث برانگیز74  

این دو مورد را با هم بررسی نموده و زمانی این موارد را مشمول معاذیر می داند که:75 
رفتــاری کــه ارتــکاب آن یکــی از جرایــم موضوع صالحیت دیوان را تشــکیل مــی دهد در اثر اکراه ناشــی از 
یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم مستمر یا قریب الوقوع بر شخص ]متهم[ و یا شخص دیگر 
صورت پذیرفته و آن شخص از روی ضرورت و به شکلی متعارف و معقول برای اجتناب از این تهدید عمل 
نموده به شرط آنکه مجرم قصد ایجاد صدمه ای مهم تر از آنچه می خواسته از آن اجتناب کند را نداشته 

باشد. چنین تهدیدی ممکن است:
1- توسط افراد دیگری صورت پذیرفته باشد یا

2- تحت شرایط دیگری که خارج از کنترل شخص بوده ایجاد شده باشد. 
گرچــه ایــن ]بخش از اساســنامه[ نخســتین متن قانونــی در خصوص معاذیــر اکراه و ضــرورت در حقوق 
بیــن الملل اســت ]بــا این حــال[ دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ در طی بررســی مقــررات مربوط به امر 
مقــام مافوق76  به تعیین مالک ســنجش اکـــــــــراه نیــز پرداخت.77  همچنین در پرونــده های بعد از جنگ 
جهـــــــانی دوم78  ماننــد پرونــده هــایKrupp80 ، Flick 81، Krauch 79 و 82von Leeb  رویه های قابل مالحظه ای 
در خصــوص اکــراه و ضــرورت به چشــم می خورد. بســیاری از این رویه ها نیــز در دادگاه بین المللی کیفری 
یوگسالوی سابق در یکی از تصمیمات نسبتا مستدل در خصوص معاذیر در پرونده Erdemovic )پرونده 
داســتان علیــه Erdemovic(83  مــورد بررســی و ســنجش قرار گرفــت. در این پرونده اکثریــت اعضای مرجع 
تجدید نظر چنین اتخاذ تصمیم نمودند که هر چند اکراه در حقوق بین الملل به عنوان یک عذر محسوب 

73.البته شرکای مزبور ممکن است خودشان شخصا در قبال جرایمی که دیگری را تحریک به ارتکاب آن کرده یا به ارتکاب آن کمک کرده یا در 
آن مشارکت نموده مسئول باشند.

 74Claus KreB, ‘War Crimes Committed in Non-International Armed Conflicts and the Emerging System of International Criminal  
Justice’ )2000( 30 Israel Yearbook on Human Rights 103, 152ff

کراه جز عوامل رافع  کراه و ضرورت را با هم مورد تشریع قرار داده] حداقل به خاطر اینکه ا 75. همچنین این اقدام [تدوین کنندگان اساسنامه که ا
کثر مصادیق ضرورت مشمول عوامل موجهه می باشند، مورد چالش قرار گرفته است. محسوب می شود در حالیکه ا

76. رک قسمت 16.8

77.رک 
Yoram Dinstein, The Defence of ‘Obedience to Superior Orders’ in International Criminal Law )The Hague, 1965( 147-56

Commentary, XV LRTWC 170-5 78.رک
79X LRTWC 1, 54, 57  
80X LRTWC 69, 156  
81IX LRTWC 1, 19  
82XII LRTWC 1, 144, 149  
83Erdemovic- ICTY A. Ch. 7.10.1997  
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می شود اما این عذر در خصوص پرونده های ناظر به کشتن اشخاص بی گناه اعمال نمی شود.84  به طور 
خاص با توجه به اینکه در این پرونده دو تن از قضات، آشــکارا با خط مشــی و سیاســت خاصی اظهار نظر 
نمودند و نظر این دو با نظر سایرین مخالف بود،85  بنابراین حکم ]نهایی[ دادگاه به نحوی مناقشه آمیز 
و بحث برانگیز صادر گردید.86  و قابل توجه اینکه این جنبه از تصمیم دادگاه یوگسالوی سابق]یعنی عذر 
محســوب نشــدن اکراه در پرونده های ناظر به کشــتن اشــخاص بی گناه[ در اساسنامه دیوان بین المللی 
کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته است. احتماال، الزامات و شرایط این دسته از معاذیر در اساسنامه دیوان، 

دارای مبنایی عرفی است. 87
16.6.1- تهدید قریب الوقوع بدون ]امکان[ کنترل از ناحیه متهم

نخســتین شــرط ]تحقق[ اکراه وجود یک “تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آســیب مهم بدنی مســتمر یا 
قریب الوقوع” است و بنابراین واضح است که تهدید به اخاذی و سایر تهدیدهایی که مشمول تجاوز قریب 
الوقوع مهم نمی شوند برای تحقق اکراه کافی نیست. برای اینکه حقوق کیفری تجویز نماید که شخصی 
بر اســاس تهدید خودش را معذور از مســئولیت بداند، چنین تهدیدهایی می بایست بسیار مهم و جدی 
باشــد. همچنین این تهدیدها باید ]شــامل[ یک خطر قریب الوقوع باشــد. البته به هیچ وجه مشــخص 
نیســت که معنای تهدید در اینجا شــبیه همان معنای اتخاذ شــده در بند ج ماده 1-31 اساسنامه باشد. 
تهدید ممکن اســت نســبت به شخص متهم یا سایرین باشد و هیچ الزامی نیست که ارتباط خاصی بین 
متهم و اشــخاص تهدید شــده وجود داشــته باشد. ]و همچنین[ تهدید می بایست واقعی بوده و در عین 

حال لزومی ندارد که متهم به سادگی معتقد باشد که این تهدید ]واقعا[ به وقوع می پیوندد. 88
همانگونه که در قســمت دوم بند د ماده 1-31 این موضوع به رســمیت شــناخته شــده، الزم اســت که 
تهدید از کنترل شــخص متهم خارج باشــد. اســتفاده از واژه “دیگری” در این قسمت از ماده داللت بر این 

گراف 32-89 نگاشته شده است. گراف 1-12 و نظر قاضی مک دونالد و قاضی وهران در پارا 84. همان. نظر قاضی لی در پارا

گراف 11-51 نگاشته شده است. گراف 23-67 و نظر مخالف قاضی کسسه در پارا 85. همان. نظر مخالف قاضی استفان در پارا

86.به عنوان نمونه رک
 Peter Rowe, ‘Duress as a Defence to War Crimes After Erdemovic : A Laboratory for a Permanent Court?’ )1998( 1 YIHL 210; David
 Turns, ‘The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: The Erdemovic Case’ )1998( 47 ICLQ 461; Claus Kre, ‘Zur
 Methode der Rechtsfindung im Allgemeinen Teil des Vlkerstrafrechts. Die Bewertung von Ttungen im Ntigungsnotstand durch die
 Rechtsmittelkammer des Internationalen Straftribunals fr das ehemalige Jugoslawien im Fall Erdemovic ’ )1999( 111 Zeitschrift fr die
 gesamte Strafrechtswissenschaft 597; Robert Cryer, ‘One Appeal, Four Opinions, Two Philosophies and a Remittal’ )1998( 2 Journal
 of Armed Conflict Law 193. Aaron Fichtelberg, ‘Liberal Values In International Criminal Law: A Critique of Erdemovic ’ )2008( 6
JICJ 3. For a rare example of support of the majority, see Yoram Dinstein, ‘Defences’ in Gabrielle Kirk McDonald and Olivia Swaak-
Goldman )eds.(, Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law )The Hague, 2000( 367, 376

کراه]: 87. یک اعتقاد ضمنی وجود داشته مبنی بر اینکه حمله از سمت راست مشمول ضرورت می شود [نه ا
Fofana andKondewa SCSL T. Ch. 2.8.2007, Partially Dissenting Opinion of Judge Thompson, paras. 66-8

با این حال این [اعتقاد] صحیح به نظر می رسد و با اعمال مساوی حقوق بشر دوستانه در تعارض است.

88. ممکن است در پرونده Krupp مواردی متفاوت مشاهد شود. ) Krupp X LRTWC 69 at 148( و همچنین برای شرح مفصل تر رک 
XV LRTWC 174
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دارد که این شــرط می بایســت در خصوص اکراه در قســمت اول بند د ماده 1-31 نیز اعمال شــود. ]البته[
در جایــی کــه شــخصی تهدید را از طریق دیگران انجام می دهد مثال زمانی که شــخص برای پیشــگیری از 
بدنامــی ناشــی از تبهــکاری عضو یــک گروه مجرمانه گردیده اســت، ایــن رویکرد اخیر مورد اســتثنا قرار می 
گیرد.89  این شــرط در پروندهErdemovic 90  به عنوان بخشــی از حقوق عرفی مورد توجه قاضی کسســه و 

قاضی استفان قرار گرفت که با رویه های محاکم ملی نیز هماهنگ است. 91
16.6.2- اقدام )واکنش( ضروری و متعارف

همچنانکه در دفاع مشروع چنین است، ]در اکراه و ضرورت نیز[ فشار حاصله از رفتار دیگران یا از شرایط 
و اوضــاع و احــوال، باعــث نمی شــود کــه متهم بتواند هر واکنشــی را در مقابــل آن انجام دهــد. برای اینکه 
شــخص مشــمول ایــن معاذیر قــرار گیرد می بایســت واکنش وی کــه در شــرایط و اوضاع احــوال حاکم و به 
منظور اجتناب از تهدید انجام می شود، ضروری و متعارف باشد. این معیار شبیه همان معیار تناسب در 
دفاع مشــروع اســت.92  همچنین این معیار دربردارنده این پرسش است که ]در خصوص مورد مطروحه [
آیا یک شــخص متعارف و منطقی نیز تحت تاثیر این تهدید قرار می گرفت؟93  موضوع مطروحه دیگر این 
است که با توجه به این جنبه از معیار گفته شده، در خصوص نظامی ای که گرچه تحت شرایط تنش زایی 
وجــود دارد94  ولــی بــا این حال ]ســابقًا[ تحت آموزش هــای نظامی قرار گرفته و از وی انتظــار می رود که در 
جهت محافظت از دیگران ]حتی[ خودش را در معرض گزند آسیب قرار دهد،95 حال ]با توجه به این معیار 
ضــروری بــودن و متعارف بــودن[، از این نظامیان انتظــار چه اقدامی می رود. در چنین شــرایطی بهترین 
شــیوه اجــرای این معیار این اســت کــه آیا اقدام آن نظامیان از دیدگاه شــخصی که از نظــر درجه و تجربه با 
متهم )یعنی نظامیان مزبور( برابر اســت ضروری و متعارف بوده اســت. وجود چنین تفاوت جزیی در این 
معیار، غیر معقول نیســت. )پس، معیار متعارف بودن معموال این ســوال را پیش می کشــد که عمل مورد 
نظر نســبت به چه کســی متعارف بوده اســت؟ ]نه اینکه در این معیار به طور کلی بگوییم آیا عمل ارتکابی 

کنترل متهم )مکَره( باشد. حال  کننده و خطر، خارج از  کراه  کراه نیز می بایست شخص ا که برای تحقق  ا 89. توضیح مترجم: رویکرد این بود 
کراه می تواند محقق  کراه شونده قرار دارد ولی باز هم ا کنترل ا در جایی که شخص مکِره از طریق دیگران تهدید را انجام می دهد هر چند تحت 

باشد.

گراف 68 می باشد. گراف 16 و نظریه قاضی استفان در پارا Erdemovic- ICTY A. Ch. 7.10.1997 .90 نظریه قاضی کسسه در پارا

 .Simester and Sullivan, Criminal Law, 672-3 91. به عنوان نمونه رک
Werle, Principles, 147-8 و همچنین رک

گرفت. رک ICTY A. Ch. 7.10.1997  نظر قاضی   92. این معیار در پرونده Erdemovic  تحت عنوان شرط تناسب در پرونده مورد تشریح قرار 
گراف 37 می باشد. گراف 16 و نظر قاضی مک دونالد و قاضی وهران در پارا کسسه پارا

93Eser, ‘Article 31’, 885-6  

94.رک 
Larry May, War Crimes and Just War )Cambridge, 2007( ch. 13

95.به عنوان نمونه رک به نظریال در پرونده:
R v. Dudley and Stevens )1884-85( LR 14 QBD 273, 287
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از نظر عموم مردم متعارف بوده اســت بلکه مالک متعارف بودن می بایســت از نظر افراد هم رتبه و برابر با 
Erde-  متهم ســنجیده شــود.[( این استدالل، با تفسیر قاضی کسســه در خصوص رویه موجود در پرونده

movic نیز تقویت می شود.96 
16.6.3- سببیت 

شرط صریح دیگر در این خصوص این است که تهدید باید سبب رفتار ارتکابی متهم باشد )یعنی بین 
تهدید و رفتار متهم رابطه سببیت وجود داشته باشد.( اگر شخص متهم بدون اینکه تحت تأثیر تهدید قرار 
گرفته، اقدام نموده باشــد نمی تواند از این عذر ]اکراه و ضرورت[ بهره مند گردد. بند د ماده 1-31 نســبت 
به این موضوع ســاکت اســت که آیا تهدید می بایست سبب انحصاری رفتار متهم باشد یا اینکه اگر تهدید 
]در کنــار ســایر عوامل[ فقط یکی از اســباب رفتار متهم باشــد کافی اســت؟ همچنین در ایــن ماده موردی 
در خصوص اینکه دیوان مکلف اســت بررســی کند که آیا تهدید ســبب انحصاری رفتار متهم بوده است ]یا 

خیر؟[ مشاهده نمی شود. 
16.6.4- عنصر معنوی

همانگونه که از بند د ماده 1-31 قابل برداشــت اســت متهم در راســتای بهره مندی از معاذیر ضرورت 
و اکراه می بایســت قصد ارتکاب رفتار خفیف تر و اجتناب از جرم مهم تر را داشــته باشــد. ]یعنی بین بد و 
بدتــر، بــد را انتخاب نماید.97[مطابق مفــاد پرونده Krupp “در اجرای یک عمل غیــر قانونی]در اثر تهدید[ 
در صورتــی کــه اراده متهــم تحت تأثیر تهدید قرار نگرفته و مغلوب آن واقع نشــده و به گونه ای قصد متهم 
]دقیقًا[ شبیه و مطابق قصد شخص اکراه کننده است عمل متهم در این مورد مشمول ضرورت به عنوان 
یک عامل موجهه نمی شود.” 98 در خصوص چارچوب ارائه شده برای عنصر معنوی این معاذیر )ضرورت 
و اکــراه( در اساســنامه دیــوان مقــرر می دارد: “ به شــرط آنکه مجــرم قصد ایجاد صدمه ای مهــم تر از آنچه 
می خواسته از آن اجتناب کند را نداشته باشد.” در این بند به طور مطلق مشخص نیست که در صورت 
وجود تفاوت بین اعمال ارتکابی به منظور اجتناب از یک صدمه و نتیجه حاصله از آن اعمال تفاوت وجود 
داشته باشد ]تکلیف چیست؟[99  اگر بین این دو تفاوت وجود داشته باشد نتایح شدیدی که به صورت 

غیر عمدی از آن عمل ضروری و متعارف حاصل شده مورد توجه قرار نمی گیرد.
 ]امــا[ اگــر بین این دو تفاوتی وجود نداشــته باشــد نتایج حاصله همچون خود رفتار می بایســت واجد 
شرایط ضروری و متعارف باشند. مطابق اظهارات خود قاضی کسسه در پرونده های بعد از جنگ جهانی 

96Erdemovic ICTY A. Ch. 7.10.1997, Opinion of Judge Cassese, para. 45  

97.مترجم: نویسنده در این خصوص از عبارت must be to bring about the lesser of the two evils استفاده نموده که در لغت انگلیسی این یک 
اصل است که به معنای “بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردن” است.

98Krupp X LRTWC 69 at 149  

.Ambos, ‘Other Grounds’, 1040 99.رک
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دوم، وی در پرونده Erdemovic  نیز همین نظر اخیر را داشته است. 100
16.7- اشتباه حکمی و موضوعی 101

اشــتباه موضوعــی و حکمــی موضوعاتی هســتند که در نظــام حقوقی کامن ال و نظام حقوقی نوشــته به 
نحــوی متفــاوت مــورد پردازش قــرار گرفته اند. نظام حقوقی نوشــته با تمایل به نگرش ســهل گیرانه تری 
نسبت به اشتباه حکمی، اشتباه معقول متهم در خصوص برخی جنبه های جرم یا سایر موانع مسئولیت 
کیفری را مشمول معاذیر می داند.102  گرچه در نظام کامن ال روند دیگری در این خصوص وجود دارد، ]با 
این حال[ در این نظام به طور کلی اشــتباه اعم از حکمی یا موضوعی زمانی یک عامل رافع محســوب می 
شود که ضمن تضعیف عنصر معنوی اثبات جرم را با شکست مواجه سازد.103  به نظر می رسد در ماده 32 

اساسنامه دیوان نگرش کامن ال مورد پذیرش قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد که:  
1-اشتباه موضوعی تنها در صورتی موجب عدم مسئولیت کیفری است که عنصر معنوی جرم را از بین 

برده باشد.
2-اشــتباه و جهل نســبت به حکمی که به موجب آن ارتکاب نوع خاصی از رفتار را در صالحیت دیوان 
می داند موجب معافیت از مسئولیت کیفری نیست. با این حال اشتباه حکمی موجب عدم مسئولیت 
کیفری می شــود در صورتی که موجب از بین رفتن عنصر معنوی جرم شــود یا مشــمول مقررات ماده 33 

گردد.

16.7.1- اشتباه موضوعی
مــاده 1-32 روشــن و بدون ابهام اســت. اشــتباه موضوعــی صرفًا زمانی موجب عدم مســئولیت کیفری 
می شود که نشان دهنده فقد عنصر معنوی در متهم باشد. به عنوان مثال در صورتی که متهم، پناهگاه 
زیرزمینــی غیــر نظامیــان را با این اعتقاد کــه آن محل یک مرکــز فرماندهی نظامی بوده، بمبــاران نماید بر 
طبق مقررات موجود مســئولیتی متوجه وی نیســت. جالب اینکه بند 1 ماده 32 معقول و متعارف بودن 
اشتباه را الزم نمی داند.104  گرچه در این خصوص یک محدودیت وجود دارد و آن اینکه متهم می بایست 

100Erdemovic ICTY A. Ch. 7.10.1997, Opinion of Judge Cassese, para. 16  

کلی در این خصوص رک  101.به طور 
 Albin Eser, ‘Mental Elements  Mistake of Fact and Mistake of Law’ in Cassese, Commentary, 889 at 934-46. Otto Triffterer, ‘Article
32’ in Triffterer, Observers’ Notes, 895

کستری نامیده می شود جدا کردن اشتباه حکمی و موضوعی دشوار است: رک  همچنین در برخی موارد که اصطالحا منطقه خا
 Thomas Wiegend, ‘The Harmonization of General Principles of Criminal Law: The Statutes and Juruisprudence of the ICTY, ICTR
and the ICC: An Overview’ )2004( 19 Nouvelles Etudes Pnales 319, 333

102.رک
George Fletcher, Rethinking Criminal Law )New York, 1978( 683-91 

103. به عنوان مثال این مباحث در خصوص اشتباه حکمی نسبت به شرط عدم حسن نیت در جرم سرقت مطرح می شود.
104Cassese, International Criminal Law, 290 considers that any mistake must be reasonable to found a defence under Art. 32)1  
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اثبات نماید که او صادقانه و با حسن نیت دچار اشتباه شده و اگر درجه منطقی و معقول بودن این اعتقاد 
پایین باشد ]به همان نسبت[ احتمال پذیرش ادعای اشتباه صادقانه متهم کاهش می یابد. ]در ارتباط 
با اشتباه موضوعی[ پرسش های دیگری در خصوص مواردی که متهم در فرایند اشتباه دارای تقصیر بوده 

به عنوان مثال در صورتی که در زمان تصمیم اشتباه مست یا بی مباالت بوده مطرح می شود. 
با توجه به متن بند 1 ماده 32 به نظر می رسد چنین اشتباهاتی ]حتی[ در صورتی که درست باشد یعنی 
شخص واقعا دچار اشتباه شده، باز هم مشمول ماده 32 نمی شود چرا که ]در این حالت[ عنصر معنوی 
زائل نشده است. در پرونده های سابق چنین اشتباهاتی را رافع مسئولیت کیفری می دانستند.105  عالوه 
بر این برخی از عناصر خاص جرایم106  )و همچنین در ماده 28 اساســنامه ناظر به مســئولیت فرماندهان( 
اشــتباه شــخص در جایی که می بایست نســبت به موضوع علم داشته باشد را مشمول اشتباه موضوعی 

]به عنوان یک عامل رافع[نمی داند.107 
16.7.2- اشتباه حکمی 

اشــتباه حکمــی نیــز همانند اشــتباه موضوعی بــرای اینکه مشــمول معاذیر قــرار گیرد، جــز در یک مورد 
استثنایی )این مورد استثنایی همانگونه که خواهیم دید مربوط به امر آمر می باشد.( می بایست سبب 
از بین رفتن عنصر معنوی شــود. این نوع از معاذیر شــامل اشــتباه یا جهل در خصوص اینکه آیا رفتار مورد 
نظر توسط اساسنامه جرم انگاری شده108  یا اینکه آیا فالن عذر خاص در اساسنامه پیش بینی شده است 
]یا خیر[ نمی شــود. همچنین این عذر ارتباطی با اشــتباه در قلمرو معاذیر ندارد. تنها مصداق قابل قبول 
از این اشتباه در بند 2 ماده 32 در جایی است که اشتباه مربوط به یکی از عناصر جرم است که این عنصر 
نیازمند بررسی حقوقی است. مثال این مورد در جایی است که شخص مال دیگری را اشتباهًا با اعتقاد به 

اینکه مال خودش می باشد بر می دارد. 
در خصوص بند 2 ماده 32 پیشــنهاداتی مطرح می شــود از جمله آنکه با اســتناد به عبارت “می تواند” 
)may( در این بند، بنابراین این قسمت از ماده به طور ضمنی مقرر می دارد که حتی با وجود این عذر باز 
هم دیوان می تواند حکم به محکومیت متهم را صادر نماید. با این حال با توجه به این واقعیت که این 
مصداق از معاذیر با نفی عنصر معنوی سبب عدم اثبات جرم می شود، بنابراین پیشنهادات مزبور صحیح 
به نظر نمی رسد ضمن آنکه این پیشنهادات منجر به محکوم نمودن شخصی که عناصر جرم ارتکابی از 

ناحیه وی توسط دادستان اثبات نگردیده می شود.

.US v. List VIII LRTWC 1, 69 105. به عنوان نمونه رک

.)EoC Art. 8)2()b()xxvi 106. به عنوان نمونه رک

107. هر چند که می بایست ارتباط این تمایز با توصیف رفتار متهم یا تعیین نوع مجازات برای محکوم حفظ گردد. ]یعنی این تمایز باید در شیوه 
توصیف رفتار متهم یا در نوع مجازات تحمیلی مؤثر باشد(

  Lubanga Dyilo, PT Ch. 29.1.2007 para. 302 :108.  این نکات به وضوح در این منبع مشاهده می شود
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16.8- امر آمر مافوق
عذر امر آمر مافوق ضمن آنکه دارای ســابقه ای طوالنی اســت؛109  بازتاب یک تنش اساســی بین اصول 

حقوق بین الملل و اصول انضباط نظامی است.110 
اصــوال در ]ایــن خصــوص[ گرایــش ]عمومی[به ســمت قبول عــذر برای شــخص اجرا کننده ی دســتور و 
تحمیل مسئولیت بر شخص آمر، به جای مجری دستور سوق یافته است.111  البته در ابتدا این رویکرد ]در 
مفهــوم امــروزی] بــه وضوح مورد پذیرش قرار نگرفته بود، چرا که تا اواخر قرن نوزدهم یک عذر قابل توجه 
مبتنی بر نظریه اطاعت محض )عذر امر آمر در معنای کامل آن( وجود داشت و ]متعاقبًا[ یک سری قواعد، 
جایگزین این دیدگاه شده، که به موجب این قواعد، عذر امر آمر صرفًا زمانی در جهت حمایت از مأمورین 
بــه کار گرفتــه می شــود که ظاهر امر غیر قانونی نباشــد.112و113  این نظریه )یعنی نظریــه رعایت ظواهر( بعد از 
جنگ جهانی دوم شــکل گرفت.114  به نظر می رســد این رویکرد به موجب اساســنامه دادگاه بین المللی 
کیفری نورنبرگ نیز دستخوش تغییر قرار گرفته، که اساسنامه مزبور مقرر می دارد: “اینکه متهم مطابق امر 
رئیس کشــور یا مقام مافوق خود عمل نموده وی را به طور کامل از مســئولیت کیفری مبرا نمی نماید اما 
می تواند به عنوان یک عامل تخفیف مجازات در نظر گرفته شــود ]آن هم[در صورتی که دادگاه تشــخیص 
دهــد کــه عدالــت اقتضای این امــر را دارد.115  دادگاه بین المللی نورنبرگ این قاعده اخیر را چنین تشــریح 

نموده است: 
مقــررات ایــن مــاده ]مربــوط به دیدگاه بــاال[ مطابق بــا قوانین داخلی کلیــه کشورهاســت. اینکه به یک 
نظامی دستور به کشتار یا شکنجه بر خالف مقررات بین المللی راجع به جنگ داده می شود به هیچ وجه 
یک عذر برای ارتکاب این اعمال بی رحمانه محسوب نمی شود بلکه همانگونه که در منشور ]مربوط به 
دادگاه نورنبرگ[ آمده است دستور مزبور صرفًا می تواند ]برای مأمور[ یک عامل مخففه باشد. این معیار 
صحیح که در مراتب مختلف قوانین کیفری اکثر کشورها  نیز یافت می شود به هیچ وجه تبیین کننده امر 
آمر ]به عنوان یک عذر[ نیست.  هر چند که محتمل است عماًل ]در خصوص چنین متهمانی[ برخی تدابیر 

.Dinstein, Superior Orders, 93-103 109. رک

110. به عنوان نمونه رک
 Martha Minow, ‘Living Up to Rules: Holding Soldiers Responsible for Abusive Conduct and the Dilemma of the Superior Orders
Defence’ )2007( 52 McGill Law Journal 1
111Lassa Oppenheim, International Law )London, 1906(, vol. II, 264-5  
112William Winthrop, Military Law and Precedents )Washington, 1896( 446-7   

113.مترجم: از این نظریه به عنوان نظریه رعایت ظواهر تعبیر می شود.
.Llandovery Castle )1922( 16 AJIL 708 به عنوان نمونه رک   

 115Charter of the International Military Tribunal, annex to the London Agreement on the Prosecution and Punishment of the major  
War Criminals of the European Axis Powers 82 UNTS 279, Art. 8. Art

ماده 6 منشور دادگاه توکیو بسیار شبیه این رویکرد است. رک 
Special Proclamation: Establishment of an International Military Tribunal for the Far East, 19 January 1946 TIAS no. 1589
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اخالقی اعمال شود. 116 
عــالوه بــر ایــن  ممکــن اســت این عقیــده به ذهن خطــور نماید کــه با توجه بــه قطعنامــه )I( 95 مجمع 
عمومــی117  کــه قواعــد و رســیدگی های دادگاه نورنبــرگ را مورد تأیید قــرار می دهد، دیگر امــر آمر به عنوان 
یــک عــذر در حقــوق بین الملل مورد پذیرش قرار نگرفته اســت. با این حال رویــه قضایی در این خصوص 
تا زمان تشکیل دادگاه یوگسالوی سابق بیشتر مبهم و دو پهلو بوده است.118  به عنوان مثال کنوانسیون 
مبارزه با نســل کشــی و کنوانســیون ژنو  نیز فاقد هر گونه مقرراتی در خصوص امر آمر می باشــند کما اینکه 
در کنوانســیون منع شــکنجه نیز  اســتناد به این عذر مورد اســتثنا و منع قرار گرفته اســت.119  بند 4 ماده 7 
اساسنامه دادگاه یوگسالوی سابق)و بند 4 ماده 6 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رواندا( نیز اساسًا 
تکرار ماده 8 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری نورنبرگ می باشند. از سوی دیگر اساسنامه دیوان بین 
المللی کیفری با اتخاذ یک روش متفاوت ]دگر باره[ به نظریه “رعایت ظواهر”120  بازگشته است. اساسنامه 
دیوان از این جهت مورد انتقاداتی قرار گرفته هر چند انتقادات مزبور  مســتند به برخی اظهارات مناقشــه 
آمیز اســت که اساســنامه دادگاه نورنبرگ آنها را به عنوان بخشــی از حقوق عرفی منعکس نموده اســت.121  
همچنین الزم به یادآوری است که شخصی که تحت امر آمر خود عمل نموده اعم از اینکه امر آمر به عنوان 
یک عذر اعمال شــود یا خیر، باز هم شــخص مأمور در قبال ســهم ]تقصیر[ خود در جرم ارتکابی مســئول 
قلمداد می شــود. ماده 33 اساســنامه دیوان ضمن اتخاذ یک رویکرد محدود نسبت به اعمال امر آمر به 

عنوان یک عذر، اشعار می دارد:
این موضوع که جرمی که در صالحیت دیوان است در اجرای دستور یک دولت یا یک مافوق نظامی یا 

غیر نظامی، شخص را از مسئولیت کیفری مبرا نمی کند مگر آنکه:
الف( شخص قانونی ملزم به اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث بوده است.

ب( شخص از غیر قانونی بودن عمل بی اطالع بوده است.
ج( دستور صادره به نحو آشکار غیر قانونی نبوده است.

همانگونه که مالحظه می شود ماده 33 مقرر می دارد که امر آمر اصواًل یک عذر محسوب نمی شود مگر 

.AJIL 172, 221 41 )1947( 116.دادگاه بین المللی کیفری نورنبرگ، رای شماره

117.سند شماره A/64/Add.1. سازمان ملل متحد
 118Paula Gaeta, ‘The Defence of Superior Orders: The Statute of the International Criminal Court Versus Customary International  
Law’ )1999( 10 EJIL 172; contra Charles Garraway, ‘Superior Orders and the International Criminal Court: Justice Delivered or Jus-
tice Denied?’ )1999( 836 International Review of the Red Cross 785

119.کنوانسیون منع شکنجه 1984، ماده 2

120. بند 6 ماده 8 اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون  به  همان معیار مورد قبول دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسالوی و دادگاه بین المللی کیفری 
رواندا بازگشت نموده است.

121Cassese, International Criminal Law, 270; Gaeta, ‘Defence of Superior Orders  
که مقررات دادگاه نورنبرگ در این  کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1996 این دیدگاه را پذیرفته  که  ممکن است چنین مالحظه شود 

خصوص یک معیار مناسب است.
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آنکه جمیع جهات ]گفته شده در ماده[ وجود داشته باشد.122 
16.8.1- الزام به اطاعت

برای اعمال عذر امر آمر، الزم است که شخص اطاعت کننده بر طبق قوانین داخلی، ملزم به اطاعت از 
امر بوده باشــد. این مورد می تواند برای نظامیان در کل کشــور ها مبتال به باشــد در حالیکه غیر نظامیان 
ممکن است در موارد متمایز ]و استثنایی[ و در کشورهای خاصی مشمول این موضوع قرار گیرند. استفاده 
از واژه “امــر” )order( ]بــه صورت مطلق[ در ماده 33 اساســنامه تعمدی و آگاهانه بوده اســت. ]چرا که[ در 
برخی کشــورها الزام شــخص صرفًا در مقابل اوامر قانونی مالک اســت123  بنابراین الزم بود که در اساسنامه 
به صورت مطلق از عبارت “امر” اســتفاده شــود تا در کشــورهای مزبور در هر حال امر آمر یک عذر محسوب 
و تعهــد افراد مأمور صرفًا به اطاعت نســبت بــه اوامر خاصی تعلق نگیرد. همچنین ]در این خصوص[ یک 
ســری پیشــنهادات مبنــی بــر لــزوم وجــود رابطه ی خاصــی بین آمــر و مأمور مطرح شــده اســت124  که این 
پیشنهاد صرفًا زمانی صحیح است که به عنوان یکی از جنبه های شرط الزام قانونی125 شخص به اطاعت 
از اوامر محسوب شود. شرط مزبور پرسش جالبی را در خصوص وضعیتی که مقام باالدست یا آمر شخصی 
طغیانگر و سرکش می باشد پیش می کشد. با توجه به شرط الزام قانونی  مأمور به اطاعت از اوامر، بنابراین 
به نظر می رســد که  امر صادره از ناحیه اشــخاص مزبور نمی تواند مبنایی برای شــکل گیری ]و اســتناد[ به 
عذر امر آمر تلقی شود.126  به عالوه ]این نظریه[ نیز مورد دفاع قرار گرفته است که اگر مامور به اشتباه، خود را 
قانونًا متعهد به اطاعت از امر بداند، ]در این حالت[ ادعای جهل حکمی می تواند مورد طرح قرار گیرد.127  
با این حال بر طبق ماده 32 )یا همانگونه که در ماده 33 نیز بیان شده( جهل حکمی صرفًا زمانی باعث 
تبرئه متهم می گردد که عنصر معنوی را زائل سازد؛ بنابراین از آنجا که مصداق مزبور  از جهل فاقد چنین 

کارایی است بنابراین عذر جهل حکمی در این مورد قابل اعمال نیست.
16.8.2- علم به غیر قانونی بودن

همانگونه که تلویحًا از بند 2 ماده 32 بر می آید عذر امر آمر در اساسنامه دیوان، ماهیتًا جهل حکمی در 
شکلی موسع است.128  بنابراین وقتی که متهم به ]این واقعیت[ عالم است که امر غیر قانونی است، نمی 
تواند به عذر امر آمر استناد نماید. نگرش مزبور، ]به نوعی[ تضعیف کننده این توجیه از عذر امر آمر است که 

122. همچنین می بایست بین امر آمر و ارتکاب جرم از ناحیه مأمور یک رابطه سببی وجود داشته باشد. رک 
van Sliedregt, Criminal Responsibility, 324

123. در خصوص بریتانیا رک قانون ارتش 1958 بخش 34
124Andreas Zimmermann, ‘Superior Orders’ in Cassese, Commentary, 957, 968  

کید از مترجم است.  125. تا

.van Sliedregt, Criminal Responsibility, 323-4 126.  همان، ص 969 و رک

Otto Triffterer, ‘Article 33’ in Triffterer, Observers’ Notes, 915, 920-1, although see 926-7 127.  رک

.KreB, ‘War Crimes’, 150 128.  ]این عذر ماهیتا جهل حکمی در شکلی موسع است[ نه ادعای عدم اثبات جرم. رک
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بیان می دارد مأمور در مواجهه با امر غیر قانونی در یک دوراهی و معمای غیر قابل حل  قرار می گیرد بدین 
گونه که یا باید از امر اطاعت نموده و ریســک مســئولیت کیفری در قبال جرایم بین المللی را بپذیرد و یا با 
عدم اطاعت از دســتور، در قبال جرم تمرد نظامی مســئول قلمداد شود.129  در چنین موقعیت هایی الزم 
است که شخص به وصف غیر قانونی بودن و ممنوعیت استناد به امر آمر ]در چنین موقعیتی[ علم داشته 
باشد. با این حال تعیین و تشخیص آنچه که شخص باید در خصوص قانونی بودن ]ویا غیر قانونی بودن[ 

دستور بداند، چندان آسان نیست.
16.8.3- غیر قانونی بودن به صورت آشکار

جهــل بــه غیر قانونی بودن دســتور ]بــه تنهایی[ بــرای معاف نمودن مأمور از مســئولیت کافی نیســت. 
در اصل جهل می بایســت قابل مســامحه بوده، به عبارت دیگر مأمور نباید در خصوص عدم علم به غیر 
قانونــی بــودن، دچار تقصیر شــده باشــد.130   معیــار “غیر قانونی بودن به صورت آشــکار”، بــه ما کمک می 
نماید که ارزیابی نماییم آیا متهم نسبت به غیر قانونی بودن دستور، دارای جهل تقصیری بوده است ]یا 
خیر[131  اگر یک دستور، آشکارا غیر قانونی باشد ]یعنی ظاهر آن غیر قانونی باشد[ صرفنظر از اینکه آیا مأمور 
به غیر قانونی بودن آن علم داشته ]یا خیر[ نمی تواند موجبی برای عذر محسوب شود گرچه “ هیچ ملوان 
یا نظامی ای نمی تواند یک کتابخانه مربوط به حقوق بین الملل را با خود حمل نموده و یا سریعًا به یک 
استاد ]در این زمینه[ دسترسی پیدا نماید.”132  در برخی از پرونده ها به ارائه تعریفی از “غیر قانونی بودن 

امر به صورت آشکار” مبادرت شده است به عنوان مثال در پرونده آیشمن مقرر گردیده:
نشانه تشخیص غیر قانونی بودن امر می بایست همچون یک پرچم سیاه که به اهتزاز در می آید، واضح 
و آشــکار باشــد. ....... ]بنابراین[ امور غیر قانونی رســمی و اموری که وصف غیر قانونی بودن آنها پنهان یا 
نیمه پنهان است، یا مواردی که غیر قانونی بودن آن صرفًا از دید افراد خبره حقوقی قابل تشخیص است 

]مالک نیست[ بلکه مالک نقض قانون به صورت بارز و آشکار است.133 
بــا ایــن حال در پرونده موســوم بــه پرونده “فرمانده عالی”، این معیار مورد پذیــرش قرار گرفت که آیا امر 
“از نگاه خود شــخص ]نه از دید یک شــخص خبره[ غیرقانونی و دارای وصف کیفری  بوده اســت.”134  در 
پرونده Finta در کانادا چنین اظهار گردیده در صورتی که دستور صادره “آن چنان ظالمانه است که به طور 
آشــکارا غیر قانونی به نظر می رســد”، نباید مورد اعتنا قرار گیرد.135  این موضوع ممکن است همواره مورد 

129.   این فرض در جایی است که تعهد مامور صرفا به اطاعت از امور غیر قانونی محدود نمی شود ]بلکه الزام او مطلق است.[

130. مترجم: یعنی جهل وی، جهل تقصیری نباشد.

گــــاهی داشته است یا خـــــیر استفــــاده  131. در پرونده های سابق از این معیار برای تشخیص اینکه آیا متهم از وصف غیر قانونی بودن عمل آ
می گردید.

132Peleus 13 ILR 248, 249  
133A-G of Israel v. Eichmann 36 ILR 277  
136Von Leeb XII LRTWC 1, 74  
135R v. Finta 104 ILR 285, 322  
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پرســش قــرار گیــرد کــه آیا هر یک از فرمول های گفته شــده قادرند که یک معیار ســنجش اســتاندارد را ارائه 
دهند. پرســش دیگری باقی می ماند  )که قابل قیاس با معیار تشــخیص غیر متعارف بودن در بحث اکراه 
اســت( و آن اینکــه امــر، باید از نظر چه کســی به طور آشــکار غیر قانونی جلوه نمایــد؟136  در این باره ممکن 
است به عنوان مثال در خصوص یک حقوقدان نظامی کاماًل آموزش دیده یا یک افسر عالیرتبه نسبت به 
یک نظامی جوان با رتبه پایین تر که در اولین مأموریت نظامی بسر می برد، استاندارد های متفاوتی پیش 
بینی گردد. نقش و تأثیر فرهنگ، تبلیغات و “دانش عمومی” نیز می تواند با قلمرو امور غیر قانونی آشکار، 
مرتبط باشد.137  اینکه این مالک ها و مالحظات به نحو صحیحی در خصوص معیار غیر قانونی بودن به 
صورت آشــکار به کارگرفته می شــود یا نه، و یا اینکه در صورت بکارگیری تا چه میزان این اقدام صورت می 
پذیرد، ]این مباحث[ چندان بحث غیر قابل مناقشــه ای نیســت. همانگونه که در بســیاری از شرایط، در 
مقابل این عقیده که یافته های حقوق کیفری اساســًا به خودی خود اشــتباه می باشــد ســر تســلیم فرود 
آورده شــده اســت. قانون جرایم جنگی و جرایم علیه بشــریت کانادا در راســتای رفع این مشــکل مقرر می 
دارد:در خصوص عذر امر آمر، یک متهم در صـــــــــورتی که اعتقادش مبتنی بر اطــــــــــالعاتی دربــــــاره مردم یا 
گروه هایی که تشــویق به ارتکاب فعل یا ترک فعل های موضوع اعمال ضد بشــری علیه آنها شــده اســت، 

باشد نمی تواند به اعتقاد خویش بر قانونی بودن عمل استناد نماید.
16.8.4- جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت

مقصــود تدویــن کننــدگان از بنــد 2 مــاده 33، تضمین این امر اســت که عــذر امر آمر در خصــوص جرایم 
جنگی )یا احتمااًل تجاوز( قابل طرح بوده اما چنین عذری در خصوص نسل کشی و جنایات علیه بشریت 
غیر قابل اعمال است. با این حال نحوه بیان مطلب در بند مزبور نا مناسب است چرا که به جای تمرکز بر 
عنصر معنوی مرتکب، بر “دستور به ارتکاب نسل کشی یا جنایات علیه بشریت” متمرکز گردیده است.138  
این بند همچنین به نحو نادرستی مفروض می دارد که مصادیق جرایم جنگی یا نسل کشی لزومًا از شدت 
کمتری نســبت به مصادیق جنایات علیه بشــریت یا نســل کشــی برخوردارند، که ]البته[ در خصوص نسل 

کشی این فرض قانونی تر و صحیح تر به نظر می رسد.139 

136. در این خصوص برای مشاهده مباحث مربوط به پرونده های یکی از دولتها رک 
 Ziv Bohrer, ‘Clear and Obvious? A Critical Examination of the Superior Orders Defense in Israeli Case Law’ )2005-2006( 2 Israel
Defence Force Law Review 197

و همچنین  رک
Larry May, Crimes Against Humanity: A Normative Account )Cambridge, 2005( 185-7

137.  به عنوان نمونه رک
)Mark Osiel, Mass Atrocity, Ordinary Evil and Hannah Arendt: Criminal Consciousness in Argentina’s Dirty War )New Haven, 2001

138. به عالوه رک 
.Robert Cryer, ‘Superior Orders in the International Criminal Court’ in Burchill, White and Morris )eds.(, Conflict and Security, 49, 63-7
139Zimmermann, ‘Superior Orders’, 972; Triffterer, ‘Article 33’, 928  
که اصل غیر قانونی بودن به صورت آشکار را در خصوص تمامی جرایم  همچنین در این خصوص قانون جرایم علیه حقوق بین الملل آلمان را 

اعمال می نماید، مشاهده نمایید.
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16.8.5- ارتباط بین عذر امر آمر و سایر معاذیر
وجود عذر امر آمر می تواند موجب ایجاد برخی معاذیر، به ویژه معاذیر اشتباه موضوعی و اکراه نیز گردد. 
اگر دستور ]ماهیتًا[ متضمن برخی اظهارات واقعی و ماهوی مثل “ بمب گذاری در مخازن سالح در” یک 
مختصــات و منطقــه خــاص باشــد ولی در واقع ســاختمانهای موجــود در آن مختصــات و منطقه خاص، 
بیمارســتان باشــد ]در اینجا[ دســتور صادره مبنایی برای عذر اشــتباه موضوعی خواهد بود تا عذر امر آمر؛ 
چرا که ]در واقع[ اظهارات ماهوی اساسی در دستور صادره، باعث تضعیف عنصر معنوی ]شخص مأمور[
خواهد شد. به همین نحو امر آمــــــر می تواند موجــــــد عذر اکـــــــراه نیز باشد همانگونه که کسسه در پرونده 
Erdemovic اظهار می دارد: امر آمر ممکن است به گونه ای صادر شود که همراه با هیچ گونه تهدید علیه 

حیات یا جسم شخص نباشد. 
در این شرایط اگر با استناد به حقوق بین الملل، دستور صادره به نحو آشکارا غیر قانونی به نظر  برسد 
مأمــور ملــزم بــه امتنــاع از اطاعت از آن دســتور اســت. در صورتی که در نتیجــه امتناع مأمور، ]آمــر[ دگر باره 
دستور خود را البته با تهدید علیه حیات یا جسم مأمور تکرار کند، در این هنگام عذر اکراه مطرح می شود 

و عذر امر آمر از نظر حقوقی هیچ ارتباطی با این مورد اخیر نخواهد داشت.140 
با این شیوه ای که عذر امر آمر در اساسنامه رم مطرح گردیده، ]این نتیجه را حاصل می نماید[ که این 
عذر یک  شــکل موســع از عذر اشــتباه حکمی است، و بدین جهت موسع است که در خصوص عذر امر آمر 

]بر خالف عذر اشتباه حکمی[ نیازی به اشتباه موجد زوال عنصر معنوی نیست.141 
16.9- سایر معاذیر 

معاذیــر دیگــری نیــز وجود دارند که می توانند در حقوق بین المللی کیفری مــورد اجرا قرار گیرند، ضمن 
آنکه مســتقیما در اساســنامه مورد تصریح قرار نگرفته اند. در این خصوص می توان به ســه نوع از معاذیر 
شــامل عذر رضایت ]مجنی علیه[، عذر انتقام )که البته قبول این عذر مناقشــه آمیز اســت( و عذر ضرورت 
نظامی اشــاره نمود.142  اگر قائل به این باشــیم که می توان ]عالوه بر مفاد اساســنامه[ مراتب دیگری را به 
صالحیــت ]و قواعــد دادرســی دیوان[ اضافه نماییــم بنابراین احتمــال دارد معاذیر دیگــری را نیز عالوه بر 

معاذیر مصرحه در اساسنامه در نظر بگیریم هر چند که قبول این نظریه چندان هم قطعی نیست.

140Erdemovic  ICTY A. Ch. 7.10.1997  
گفته شده ارتباطی با عذر امر آمر ندارد اما  که هر چند مورد  گراف 15 گنجانده شده است. الزم به ذکر است  کسسه در پارا عقیده  مخالف قاضی 

عذر امر آمر می تواند در این خصوص ارزش اثباتی و مدرکی داشته باشد.
141Cryer, ‘Superior Orders’, 58-60  

142.  ادعای مطرح شده از ناحیه دولتهای تحت تعقیب در دادگاه توکیو، مبنی بر اینکه دیگر دولتها به ویژه دولتهای تعقیب کننده نیز مرتکب 
Kupre kic et al. ICTY T. Ch. II 14.1.2000 pa- )جرایم مشابهی گردیده اند، نمی تواند یک عذر ]برای دولتهای تحت تعقیب[ محسوب شود. 
ras. 515-20; Kunarac A. Ch. 12.6.2002 para. 87;( هر چند که ادعای مزبور مسلما می تواند قانونی بودن  دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد. رک
Robert Cryer, Prosecuting International Crimes: Selectivity and the International Criminal Law Regime )Cambridge, 2005( ch. 4
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16.9.1- رضایت ]مجنی علیه[
برخی جرایم به ویژه جرایم جنسی موضوع عذر رضایت قرار می گیرند.143  در واقع فقدان رضایت قربانی 
یــک جنبــه از تعریــف برخــی جرایــم بین المللی به شــمار مــی رود.144  با این حــال با توجه بــه اینکه جرایم 
بیــن المللی بیشــتر در موقعیت هایــی قهر آمیز به ویژه در زمانی که قربانیان محبوس می باشــند، ارتکاب 
می یابند؛ بنابراین وجود یا عدم وجود رضایت مجنی علیه باید به نحو دقیق مورد تحقیق و بررســی قرار 
گیرد.145   در حالیکه فروض مربوط به استقالل که یکی از قواعد حقوق داخلی محسوب می شود، لزومًا در 

حقوق بین الملل قابلیت اجرا و اعمال ندارند.146 
دادگاه بین المللی کیفری یوگســالوی ســابق در پذیرش عذر رضایت در خصوص جرایم بین المللی به 
ویــژه جرایم جنســی تردید داشــته اســت.147  به عنــوان مثال مرجع اســتیناف در پرونــده Kunarac اظهار 
داشته است که  “در شرایطی که منجر به استیناف از ناحیه افراد می شود، در اکثر این موارد که افراد غالبًا 
متهم به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت می باشند، عمومًا این جرایم به نحو قهرآمیز ارتکاب یافته 
اند. این بدان معناست که در این جرایم، وجود رضایت واقعی قربانی غیر محتمل است.”148   ]در مقابل[ 
دادگاه بین المللی کیفری رواندا معتقد بوده است که دادستان ملزم به اثبات عدم رضایت می باشد.149  با 
این حال با توجه به ماهیت جرایم بین المللی الزم است اضافه نماییم “ مرجع دادرسی به جای اینکه به 
روابط خاص بین متهم و قربانی بپردازد، ]رأسًا[ قادر است که عدم وجود رضایت را از شرایط پرونده مانند 
نســل کشــی مســتمر یا محبوس بودن قربانی اســتنتاج نماید.”150  به همین نحو به جای اثبات عدم علم 

143.   به عنوان نمونه رک
 .William Schabas, The UN International Criminal Tribunals )Cambridge, 2006( 341-3 

عالوه براین، ماده 52 کنوانسیون ژنو نیز پذیرش انجام برخی از کارها توسط زندانیان جنگی را در صورت رضایت آنها تجویز می نماید.

که عدم رضایت قربانی یکی از شرایط وقوع آن جرم  144.  مترجم: به عبارت دیگر با مراجعه به برخی جرایم بین المللی مشاهده می نماییم 
است، مثل جنایت تجاوز

145Naletilic and Martinovic  ICTY T. Ch. I 31.3.2003 para. 519  
کیفری یوگسالوی مشاهده  معیار “صحیح بودن” و “واقعی بودن” رضایت را در پرونده Kunarac, Kovac و Vukovic  در دادگاه بین المللی 
که قربانی جرم در توقیف بوده را به عنوان شرایط  نمودید )ICTY A. Ch. 12.6.2002 paras. 132-3( در خصوص این پرونده، شعبه مواردی 
که مشاهده نمودید در این  که در آن وجود هرگونه عذر رضایت مجنی علیه غیر ممکن است.  هر چند همانگونه  قهرآمیزی توصیف نمود 
کثر پرونده های مربوط به جرایم بین المللی تصور وجود رضایت در  خصوص رضایت به عنوان یکی از اجزای عنصر جرایم شناخته نمی شد. در ا

شکل اصیل آن مشکل است. رک
 Wolfgang Schomburg and Ines Peterson, ‘Genuine Consent to Sexual Violence Under International Criminal Law’ )2007( 101 AJIL
.121, 128-31

و همچنین رک 
)No-lle Quinevet, Sexual Offences in Armed Conflict and International Law )The Hague, 2005
146Schomburg and Peterson, ‘Genuine Consent’, 125ff  

147.  همان. و همچنین رک 
 Catherine MacKinnon, ‘The ICTR’s Legacy on Sexual Violence’ )2008( 14 New England Journal of International and Comparative
Law 101
148Kunarac, Kovac  and Vukovic  ICTY A. Ch. 12.6.2002 para. 130  
149Gacumbitsi A. Ch. 7.7.2006 para. 153  

گراف155. 150. همان، پارا

166



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

متهم به فقدان رضایت قربانی، کافی است ]اثبات نماییم [ که متهم از شرایط قهرآمیزی که امکان وجود 
رضایت واقعی را از بین می برد، آگاه بوده و یا بنا به دالیلی می بایست آگاه بوده باشد.151 

در ارتباط با جرایم جنســی، ]قواعد مربوط به[ عناصر مورد نیاز در جرایم موضوع صالحیت دیوان بین 
المللی کیفری، ادعای وجود رضایت مجنی علیه را در مواردی که جرایم “با زور و غلبه” یا با تهدید به زور و 
غلبه ارتکاب یافته را رد می نماید، مانند مواردی که جرم با ایجاد ترس از تجاوز، اکراه، حبس، ایجاد فشار 
روانی یا سوء استفاده از قدرت علیه شخص قربانی یا شخص دیگر یا با بهره گیری از محیط قهر آمیز ارتکاب 
یافته و یا اینکه اقدام به تعرض نسبت به افرادی گردیده که فاقد صالحیت قانونی الزم برای رضایت واقعی 
می باشند.152  با توجه به حساسیت ادله مربوط به رضایت، مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان، 
رژیم خاصی را در خصوص زمان و چگونگی بررســی این عذر وضع نموده اســت153  که ]شــامل[ یک تعادل 
و موازنه دقیق در وقایع و شــرایطی اســت که به نحو غیر قابل اجتنابی در جرایم بین المللی وجود دارند و 
همچنین این احتمال )البته بعید(، که متهم واقعا معتقد به وجود رضایت قربانی بوده باشــد را نیز مورد 
توجه قرار داده است.154 جدای از این بحث دیوان بین المللی کیفری ]تاکنون[ عذر رضایت را در خصوص 
اتهام اســتفاده از ســربازان نابالغ مورد رد قرار داده است.  این رویکرد از طریق دلیل جرم انگاری ]استفاده 
از[ سربازان نابالغ که یک فلسفه پدرمآبانه و لطیف می باشد البته ذاتًا هم مخالف اصول آزادی نیست،155  

قابل تقویت و پشتیبانی می باشد.
16.9.2- عذر انتقام

 ]در واقع[ انتقام عبارت از واکنش هایی در مقابل تجاوز از قوانین بشر دوستانه است که خود این واکنش ها 
ممکن اســت ]ماهیتًا به عنوان[ تجاوز به مقررات تلقی گردد. این واکنش ها یک شــکل خشن و خطرناک 
اجرای حق اســت اما در یک ســری موارد محدود ]و استثنایی[ و البته با شرایطی سخت و دقیق، مشروع 
مــی باشــد. دادگاه بیــن المللی کیفری یوگســالوی ســابق این شــرایط و محدودیت هــا را بدین نحو جمع 

بندی نموده است:
الــف( ایــن اصــل بایــد مد نظر قــرار گیرد که واکنــش از روی انتقــام می بایســت آخرین راه حل بــرای الزام 
دشمن به توقف باشد که البته در این خصوص یک سری استانداردهای حقوقی باید رعایت شود. )این 

گراف 157. همچنین رک Schomburg and Peterson, ‘Genuine Consent’, 137-8.. در ارتباط با ازدواج اجباری که از نظر دادگاه  151. همان، پارا
ویژه سیرالئون ذاتا یک جرم جنسی محسوب نمی شود ]اصل لزوم وجود[ عنصر رضایت در آن پرونده مورد استثنا قرار گرفت:

AFRC, Prosecutor v. Brima Kamara and Kanu SCSL A. Ch. 22.2.2008 paras. 187-203
152Elements of Crimes, Art. 8)2()b()xxii-1  
 این مقرره عدم صالحیت )حجر(  ذاتی، حجر مربوط به سن را در برمی گیرد. سایر موارد در این ماده نیز مقرر می دارد فریب قربانی رضایت واقعی  

Elements of Crimes, Art. 8)2()b()xxii-5را زائل می سازد. به عنوان نمونه رک
153ICTY and ICTR Rr. 96  همچنین رک .Rr. 70-2  
154Lubanga Dyilo ICC PT. Ch. 29.1.2007 para. 247  

کامال مستقل نیست )مثل اطفال( ]چندان مخالف اصول آزادی نمی باشد.[ به عنوان  که  155. یعنی تجاوز  و عدم اعتنا به قوه انتخاب فردی 
Joel Feinberg, Harm to Self )Oxford, 1986  نمونه رک

کیفری دفاعیات و معاذیر، موجبات عدم مسئولیت 

167



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

استانداردها شامل این است که در ابتدا و قبل از واکنش انتقام جویانه هشدارهایی داده شده باشد و در 
نتیجه این هشدارها دشمن ارتکاب جرایم را متوقف ننموده باشد.(

ب( لــزوم انجــام اقدامــات احتیاطی قبــل از واکنش ) این تدابیر احتیاطی می بایســت توســط مقامات 
عالیرتبه نظامی و سیاسی تعیین شود به عبارت دیگر فرماندهان محلی صالح به اتخاذ چنین تصمیمی 

نیستند.(
ج( لزوم رعایت اصل تناســب ) بدین صورت که اقدامات واکنشــی نباید شــدیدتر از اقدامات غیرقانونی 
انجام شــده به وســیله دشــمن باشــد. و همچنین به محض توقف اعمال غیرقانونی دشــمن، واکنش نیز 

باید موقف شود.(
د( لزوم رعایت مالحظات اولیه انسانی ]یعنی رعایت حداقل حقوق انسانی[156

این موارد گفته شده محدودیت هایی نسبت به انتقام در مقابل افراد مجروح، بیمار، شکست خورده، 
زندانیــان جنــگ، پناهنــدگان غیــر نظامی، و غیر نظامیان در ســرزمین های اشــغالی اســت157  و به عنوان 
مصادیقی از حقوق عرفی تلقی می گردد.158  محدودیت های انتقام در مقابل سایر غیر نظامیان و انتقام 
در قبال اموال فرهنگی در بند 6 ماده 51 و در بند ج ماده 53 پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949  مقرر 
گردیده است که اینها با شک و تردیدی بیشتر، از یک نگرش و وضعیت عرفی نشأت می گیرند.159  دادگاه 
بیــن المللی کیفری یوگســالوی ســابق در پرونــده Kuprekic اظهار داشــت که این مقــررات دارای ماهیتی 
عرفــی هســتند، امــا با این حال این ادعا هــا ]مبنی بر عرفی بودن مبنای این قواعد[ در نتیجه یک ســری 
انتقادات قابل توجه آکادمیک160   بوجود آمده که در مقررات نظامی بریتانیا نیز به صراحت مورد رد و انکار 
قرار گرفته است.161   شعبه دیگر دادگاه بین المللی کیفری یوگسالوی سابق در پرونده Martic ضمن عدم 
تبعیت از نقطه نظر اتخاذ شده در پرونده Kuprekic، نظریه شعبه استیناف را تأیید نمود که به موجب آن 
اعمال واکنش های انجام شده ]از باب انتقام[ را می بایست با معیار انتقام قانونی و مشروع ارزیابی نمود 

تا اینکه بخواهیم مطابق عرف همه این اعمال را ممنوع نماییم.162 
16.9.3- ضرورت نظامی163 

ضرورت نظامی حتی اگر به عنوان یک عذر پذیرفته شود ]با این حال یک عذر عام [مثل دفاع مشروع، 

 156Kupre kic et al. ICTY T. Ch. II 14.1.2000 para. 535  
 157Geneva Convention I, Art. 46; Geneva Convention II Art. 47; Geneva Convention III, Art. 13; Geneva Convention IV, Art. 33  
158Henckaerts & Doswald-Beck, ICRC Customary Law, 519-20  
159Kupre kic  et al. ICTY T. Ch. II 14.1.2000 paras. 527-35  
160Christopher Greenwood, ‘Belligerent Reprisals in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugo-   

 slavia’ in Horst Fischer, Claus Kre  and Sascha Rolf Lder )eds.(, International and National Prosecution of Crimes Under International
Law )Berlin, 2001( 359

.Kre , ‘War Crimes’, 153ff و همچنین رک
161Ministry of Defence, Manual of the Law of Armed Conflict )Oxford, 2004(, 421  
162Martic  ICTY T. Ch. 12.7.2007 paras. 464-8; Martic  A. Ch. 8.10.2008 paras. 263-7  

van Sliedregt, Criminal Responsibility, 295-8 163.رک
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امر آمر و... تلقی نمی شود. همانگونه که در پرونده Hostages بیان گردید “ضرورت و اقتضای نظامی قادر 
به توجیه  نقض مقررات اثباتی که ]اجرای آنها[  بر تمامی ضرورت ها و امور فوری نظامی تفوق دارد، نمی 
باشد مگر آنکه خود همان مقررات صراحتًا خالف آن را مقرر نمایند.”164  بنابراین این مورد صرفًا در جایی 
عذر محســوب می شــود که مقررات موجود مثل بند الف ماده 2-8 اساســنامه دیوان بین المللی کیفری 
صراحتًا  آن را مشمول معاذیر بدانند.165  این امری دشوار است که بخواهیم به طور خالصه بیان نماییم 
چه مواردی مشمول عذر ضرورت نظامی می شوند و چه مواردی خیر؛ اما با این حال چیزی که مشخص 
اســت اینکه نه اقتضائات و فوریت های نظامی166  و نه ضرورت های سیاســی167  ]برای شــمول این عذر[ 

کفایت می کنند.
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