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چکیده
در . اسـت کیفیات مخففـه یکـی از ابزارهـاي کـاهش میـزان کیفـر و فـردي کـردن آن         

ها فـراز  گیري آنو در فرایند شکلاند یا قضاییحقوق کیفري داخلی این کیفیات یا قانونی
امـا در حـوزه حقـوق کیفـري     هاي مختلفـی ممکـن اسـت دخیـل باشـد،     ها و فلسفهو نشیب

مالحظـه و  المللی و قواعد کیفري مـاهوي و شـکلی آن الزامـاً چنـین سـیر تکـاملی قابـل       بین
المللـی و لـزوم تسـریع در پاسـخ     رسد به دلیل شـدت جنایـات بـین   نظر میبه. بررسی نیست

ــازات ایــن جــرایم چنــدان          ــات مخففــه در جریــان مج ــري مناســب بحــث از کیفی کیف
المللی یوگسالوي هاي کیفري بینالوصف، در رویه قضایی دادگاهمع. صرفه نباشدبهمقرون

فیات سخن به میان آمده و عمالً دودسـته  طورجدي و همراه با پافشاري از این کیو رواندا به
. انـد المللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاز این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بین

. توانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شـوند اي که در صورت احراز میگونهبه
صـورت  ین بار به ایـن کیفیـات بـه   براي اولالمللی نیزاز طرفی در مقررات دیوان کیفري بین

.حداقلی توجه شده است

المللـی، دیـوان کیفـري    هـاي کیفـري بـین   کیفیات مخففه، دادگاه: واژگان کلیدي
.المللی، آشتی، شخصیت مجرم، اعتراف به مجرمیتبین

Razavi1351@yahoo.comدانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی*
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مقدمه
کیفرشناسان معتقدند کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که بـا اختیـار دادگـاه رسـیدگی     

رسـد توسـل بـه ایـن     بـه نظـر مـی   . )207: 1390اردبیلـی  ( شـوند ننده باعث کاهش مجازات میک
هاي قضات و جلوگیري از نقض اصل قـانونی  اي، براي محدود کردن خودسريکیفیات در برهه

رسـد کـه   حال، این اعتقاد مخالف هم غیرمنطقی به نظر نمـی بااین. بود جرم و مجازات بوده باشد
کیفیـات مخففـه دو   . مهمی به نام فـردي کـردن کیفـر دارد   مخففه همزمان مزیتاعمال کیفیات 

شـوند و  سو موجب حفظ توازن در زرادخانه کیفري مـی از یک: کنندهدف عمده را پیگیري می
آشـوري و فتحـی   ( کنـد از طرف دیگر حقوق را با افکار عمومی و عـدالت مطلـوب منطبـق مـی    

1388 :5 (1.
چینی در خصوص استفاده از کیفیـات  و مقدمهتبیین فلسفیما، چندان البته در بحث موردنظر

بنـدي  و چنانچـه تقسـیم  المللی صورت نگرفته اسـت مخففه در هنگام تعیین مجازات جنایات بین
دکترین کیفري داخلـی را در خصـوص کیفیـات مخففـه قـانونی و قضـایی بپـذیریم، در حقـوق         

زیرا نه در اساسنامه و نه در مقـررات  احت وجود ندارد؛صربندي بهالمللی چنین درجهکیفري بین
از کیفیـات  ) یوگسالوي و رواندا(2المللی اختصاصیهاي کیفري بینآیین دادرسی و ادله دادگاه

هاي کیفـري  رو، برخی معتقدند چنین کیفیاتی در دادگاهازاین. مخففه ذکري به میان نیامده است
سؤال اصلی ایـن مقالـه ایـن اسـت کـه آیـا بـاوجود شـدت         . تندقبول و پذیرش نیسالمللی قابلبین

المللی و آثار و تبعات بسیار ناگوار این جنایـات بـازهم مرتکبـانش مسـتحق تخفیـف      جنایات بین
ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد؟     سازوکاريمجازات خواهند بود؟ اگر پاسخ مثبت بود چگونه و با چه 

یوگسـالوي و روانـدا  در رویه  قضـایی دو دادگـاه  نوعیتوان گفت کیفیات مخففه قضایی بهمی
.پذیرش دانسته شده استقابل

، رسماً با پاسخ مثبت به سـؤال فـوق، بـرخالف    3المللی الههاز طرفی، ظاهراً دیوان کیفري بین
145قاعـده  2گفته، در مقررات آیـین دادرسـی و ادلـه، در بنـد الـف پـاراگراف       دو دادگاه پیش

تـر  رسـد ایـن کـار بـه متکامـل     بینی کرده که به نظر مـی مخففه قانونی را پیشدودسته از کیفیات 
جهت ازاین. المللی در مقایسه با دو دادگاه قبلی منجر شده استشدن اساسنامه دیوان کیفري بین

بینـیم دسـته اول کیفیـاتی هسـتند کـه بـاوجود نزدیکـی بـه کیفیـات مخففـه، علـل معافیـت از             می

.14ص، 1387، مهر و آبان 70ماهنامه دادرسی، شماره ، قاعده تعلیق و تخفیف مجازات در دادگاه، فرج هدایی: همچنین ببینید.1
2.Tribunaux pénaux internationaux : Ad-hoc.
3.Cour pénal international.
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.مانند فساد و تباهی قوه تمییز یا اجبارسازند؛مسئولیت کیفري را نمی
هـایی کـه او   ازقبیل تـالش . شودعلیه پس از ارتکاب جرم را شامل میدسته دوم رفتار محکوم

.دهد یا سلوك او در همکاري با دادگاهدیده انجام میهاي وارده به بزهبراي جبران خسارت
المللی بـراي تعیـین یـک لیسـت مشـخص و      ینگذار ببعد منفی این مقرره این است که قانون

وبیش براي کیفیات مشدده این کار را کرده، تالشـی  طور که کمواضح از کیفیات مخففه، همان
ی بایـد بـراي تعیـین و تشـخیص     المللـ این بدین معنـی اسـت کـه قاضـی بـین     . به خرج نداده است

المللـی  کیفري بیندادگاهدر همین خصوص یکی از شعب . هاي این کیفیات تصمیم بگیردنمونه
بایـد بـر پایـه و مبنـاي فرضـیات محتمـل و نـه بـر         «یوگسالوي سابق اذعان کرده که این کیفیات 

Affaire Simic, Tadic et Zaric 2003)( »اساس شک، شـکل بگیرنـد   : para 1065 اي گونـه و بـه
، بنابراین نظر فنـی، در  به دیگر سخن. 1»پرونده نسبت به دیگري متفاوت هستند«هستند که در هر 

ایـن نظـرِ قضـات و    -المللـی اختصاصـی  هاي کیفري بـین خصوص در رویه دادگاهبه-هر پرونده
برخی از ایـن کیفیـات، پیشـینی یـا     .زندرویه قضایی است که حدودوثغور این کیفیات را رقم می

فه به شـرایط پـس   و سایر کیفیات مخف) بند اول(شوند همراه افعال مجرمانه ارتکابی محسوب می
).بند دوم(گردند ارتکاب فعل مجرمانه برمی

کیفیات پیش از ارتکاب یا همزمان با افعال مجرمانه: بند اول
یـک انسـان، در لحظـه ارتکـاب جـرم بـا فهـم و درك خـود، پیشـینه شخصـی و           عنـوان متهم به

. کنـد رم رهنمـون مـی  گیرد که او را به سمت ارتکاب جاش در فرایندي قرار میهاي روانیویژگی
باشـند بـر فراینـد    هایی که ملهم از شخصیت مرتکب جـرم مـی  اعتقاد بر این است که چنین مشخصه

ها ما به عناصـري متصـل بـه شخصـیت مـتهم و      در بحث از این مشخصه. تعیین کیفر اثرگذار هستند
یم یـا ناخودآگـاه   وبیش مستقچنانکه این امر، در درگیري کم. خوریمحتی متصل به اراده وي برمی

.کنیمدر اینجا به برخی موارد اشاره می. شودبا افعال مادي جرم منعکس می

عدم مشارکت مستقیم در ارتکاب جرم.1
المللی سطح و نحوه مداخلـه مرتکبـان بسـیار حـائز اهمیـت      ازآنجاکه معموالً در جنایات شدید بین

مراتـب  بـرداري در سلسـله  سطحی از فرمانمحض اینکه متهم، متصديِبه«شود است، معموالً دیده می
یکـی از  عنـوان توانـد بـه  غیرنظامی یا نظامی باشـد، عـدم مشـارکت مسـتقیم وي در ارتکـاب جـرم مـی       

.همان.1
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.Affaire Tihomir Blaskic 3 mars (2000, para).»کیفیات مخففه محسوب شود از ایـن عنـوان،   768
المللــی یوگســالوي ســابق بــا عبــارت فــري بــیندر جریــان رســیدگی بــه پرونــده بــابیچ در دادگــاه کی

در کیفرخواسـت نـامبرده از ایـن مسـئله دفـاع      . یادشـده اسـت  1»مشارکت محدود در ارتکاب جرایم«
زیـرا وي هـیچ کنتـرل عملـی بـر      شده که مشارکت میالن بابیچ در ارتکاب جرم محدود بـوده اسـت؛  

کـه وکـالي مـدافع هـم از همـین اعتقـاد       نیروهاي نظامی درگیر در ارتکاب جرایم نداشته و جالـب این 
در ارتکـاب جـرم،   » مشارکت محدود طـرفین «الوصف، شعبه بدوي، با رد استدالل مع. 2انددفاع کرده

توجـه اینکـه سیاسـت جنـایی تقنینـی      نکتـه جالـب  . 3پـذیرد عنوان کیفیات مخففه نمـی این کیفیات را به
بینـی عبـاراتی   در پـیش 38مـاده  » ح«بنـد  طـی 1392جمهوري اسالمی ایران در قانون مجـازات سـال   

را در عـداد کیفیـات مخففــه   »مداخلـه ضــعیف شـریک یـا معـاون در وقــوع جـرم     «مشـابه نهـاد فـوق،    
.شودنوآوري محسوب می1370که نسبت به قانون مجازات محسوب کرده

شـارکت  عدم م«المللی رواندا هاي مطروحه در دادگاه کیفري بینهمه، در برخی پروندهبااین
)»شخصی و حضـوري در کشـتار   Affaire Ruggiu : 1 juin 2000 para. عنـوان کیفیـت   بـه (.76

. تـر اسـت  پیچیـده 4داخلـی گاچاچـا  البتـه مسـئله در محـاکم   . مخففه موردتوجه قرارگرفته اسـت 
ــانون ســاختاريِ  ــع ق ــه دادگــاه 5درواق ــوط ب ــانون شــماره (هــاي گاچاچــا مرب مــورخ 2000/40ق

اشخاصـی کـه   «ضمن یادآوري چهار دسته از اشخاص تحت تعقیـب، صـراحتاً از   )26/01/2001
-سخن به میان مـی » ...گیرددهندگان جا میشان در بین سازمانیا مشارکت جناییافعال مجرمانه

بـا ایـن   . ، معیاري که براي تعیین دسته دوم و سوم مجرمـان مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت    6آورد
توانـد  ها عدم مشارکت مستقیم متهم در ارتکاب جرم نمـی در این دادگاهرسدتوضیح، به نظر می

توانـد بـراي   زیرا عمالً پـذیرش ایـن نـوع کیفیـت مخففـه مـی      عنوان کیفیات مخففه تلقی شود؛به

1. Affaire Milan Babic, op. cit, para. 77.
.همان.2
.80، پاراگرافهمان.3
هايدادگاهالمللی رواندا با محاکم داخلی، دقت در نقش و عملکرد در تعامل دادگاه کیفري بینتوجهقابلاز نکات یکی.4

هاآندر رواندا به دلیل تعداد افراد زیادي که در بازداشت بودند و هنوز به اتهام .گاچاچا استدا تحت عنوانمحلی روان
قاضی را براي قضاوت در این 254152رسیدگی نشده بود، حکومت رواندا اقدام به تأسیس محاکم مردمی گاچاچا نمود و 

نماد هادادگاهاین .هاي اخالقی بود نه تخصص قضایییژگیومالك اصلی انتخاب این قضات . محاکم انتخاب کرد
22درسپس رواندا، ایجاد و2001ژانویه 25توسط قانون ارگانیک باراولباشند که میهمکاري با مردم و همراه با مردم

.109-107، صص 1390نشر میزان، بهار الملل کیفري،حقوق بینرضوي فرد، بهزاد،: ك.ر.شدژوئن همان سال اصالح 
و متفاوت استla loi constitutionnelleباla loi organiqueدر متون فرانسوي و ادیبات حقوقی فرانسه.5

کننده قانون اساسی است نه خود قانون اساسی و توسط مجلس نمایندگان هم به درواقع قانون ارگانیگ تفسیرکننده و تکمیل
.سطحی پاینتر از قانون اساسی و باالتر از قوانین عادي قرار داردرسد این قانون از لحاظ حقوقی در تصویب می

6. Article 51, catégorie 1, para. a.
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.المللی نوعی مشوق و ترغیب به ارتکاب جنایات محسوب شودمرتکبان جنایات بین

کیفیات مخففهیکی از عنوان پذیرش محدود اجبار به.2
یکی از اسباب معافیت یا تخفیـف  عنوانالملل دستورات مافوق را بهازلحاظ سنتی، حقوق بین

که شرایط و اوضاع و احوالی که در بسـتر آن دسـتور   اما درصورتیپذیرد؛مسئولیت کیفري نمی
ج و صادرشده، به یک وضعیت مبتنی بر اجبار مربوط شود، ممکن است بتوان این مـورد را خـار  

.مسئولیت کیفري متهم را محدود و کاهش داد
بنابر رویه قضایی دادگاه آمریکایی مسـتقر در نـورنبرگ، اجبـار، مسـتلزم وجـود و احـراز       

 و عـالوه بـر آن بایـد فعـل ارتکـابی نیـز       1»اجتناب اسـت فوري، واقعی و غیرقابل«نوعی تهدید
هـاي  ه نتـایج و آثـار اجبـار دیـدگاه    در این مورد، دربـار . متناسب با تهدید صورت گرفته باشد

کشورهاي تـابع  . ژرمنی و انگلوساکسون وجود دارد- متفاوتی بین کشورهاي تابع سنت رومی
کـه  کند، درحالیطور کامل منتفی میسیستم اول معتقدند اجبار معموالً مسئولیت کیفري را به

یکی از کیفیات عنوانبهکشورهاي دسته دوم یعنی دارنده سیستم انگلوساکسون، اجبار را فقط
المللی یوگسالوي سـابق و روانـدا تکلیـف ایـن     اساسنامه دادگاه کیفري بین.پذیرندمخففه می
بـه همـین دلیـل از زمـان طـرح پرونـده اردمـویچ       . اسـت طور قطعـی روشـن نکـرده   مسئله را به

Affaire Erdemovic 5mars 1998 et jugement d’appel du 7 octobre 1997)(دادگـاه  در
این قضات هستند که بـا در نظـر گـرفتن نتـایج مناسـب در ایـن قضـیه،        ،المللی یوگسالويبین

دادگاه در این مورد اظهار نمود که اجبار تنها به وجود آورنده یک کیفیـت  . گیرندتصمیم می
اردومـوویچ شـعبه بـدوي اظهـار نمـود کـه       1998مـارس  5در محاکمه . مخففه است، نه بیشتر

هاي یک سربازِ متهم به جنایت علیـه بشـریت   ر دلیل کافی براي معافیت از تمام مسئولیتاجبا«
یـک کیفیـت   عنوانگناه شده، نیست و نهایتاً بههاي بییا جنایت جنگی که موجب مرگ انسان

.Affaire Erdomovic, 5 mars 1998, para(»پـذیرش اسـت  مخففـه قابـل   همـین توجیـه و   ).7
بـا ایـن   . المللی رواندا نیز موردتوجه و استناد قرارگرفته اسـت ه کیفري بینحل توسط دادگاراه

المللی یوگسـالوي  طور کامل، حکم شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفري بینشعبه، به«استدالل که 
»عنوان کیفیات مخففه مداخلـه کنـد  با این توضیح که اجبار ممکن است بتواند به. پذیردرا می

)Affaire Rutaganira14 mars 2005, para. 161    (

1. Procès Einsatzgruppen (O. Ohlendorf et autres), Tribunal militaire de Nuremberg,
1948 ; cité par Adrian ARBOUCHE, Les juridictions du Timor Lestes : un bilan en
demie teinte, Rev. DF, n° 5, janvier - décembre 2005, p. 19.
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المللـی موردپـذیرش قـرار نگرفتـه و     حل در اساسـنامه دیـوان کیفـري بـین    در عوض، این راه
وسـیله یـک   محض اینکه اجبار بـه کند بهبینی میاساسنامه دیوان پیش31بند یک ماده » د«تبصره 

فـرد یـا دیگـري    ی خـود الوقوع یا صدمه شدید به تمامیت جسـمان تهدید به مرگ فوري و قریب«
» اجبـار «، »شده براي دور کردن تهدید صورت گرفته متناسب باشـد شکل بگیرد و فعل انجام[...] 

هـاي مخـتلط   ایـن قاعـده توسـط برخـی دادگـاه     . یکی از علل معافیت ، شـکل مـی گیـرد   عنوانبه
 شـده اسـت  فتـه پذیر1»اداره تیمور شرقی توسط سازمان ملل متحـد «ازجمله در متن مقررات نهاد .

بـا صـالحیت انحصـاري در قلمـرو     مربوط به ایجـاد کمیسـیون ویـژه   2گفتهپیش15/2000مقرره 
العاده با عبـاراتی بسـیار نزدیـک، همـان مقـررات اساسـنامه دیـوان در مـورد         جرایم شدید و فوق

یـد اجبـار   البته در ایـن مـورد با  . کاربرده استکیفیات رافع مسئولیت کیفري و ازجمله اجبار را به
در (گفتـه  چنانکه قاعده پـیش . ناشی از دستورات مافوق را جداگانه موردتوجه و بررسی قرار داد

کند که بینی میصراحتاً پیش) مقررات نهاد اداره تیمور شرقی توسط سازمان ملل متحد21فصل 
.تواند مسئولیت کیفري را منتفی کنددستورات یک مافوق نمی

دستور یک دولت یـا یـک مـافوق مرتکـب شـده او را از مسـئولیت کیفـري        عملی که متهم بنا به«
اما امکان دارد یک کمیته تخصصی بنا به اقتضاي عدالت تشخیص دهـد، بتـوان آن را   کند،معاف نمی

دسـت کـه بـا    همچنین لزوم تفکیک ضروري بـین مفـاهیمی ازایـن   . »در تخفیف مجازات مؤثر دانست
.اندخوبی در حقوق موضوعه تیمور شرقی تبیین شدهاند بهبرخی عناصر جزایی دیگر مشترك

نیز مبین ویژگـی اسـتثناییِ وضـعیتی هسـتند کـه      » اجبار«هاي ویژه در قلمرو فعالیت کمیسیون
اي کـه تحـت عنـوان اجبـار     کس با هر علـل و انگیـزه  درواقع هیچ. دهنداین مفهوم را پوشش می

اي در مـورد پیچیـدگی   مـین علـت جـا دارد دقـت ویـژه     بـه ه . اقدام نموده باشد قابل تبرئه نیست
درواقع، قضـات بـر اسـاس شـهادت شـهود، بایـد افعـال و        . برخی موارد موردبحث به خرج دهیم
اي از مردم اطراف مـتهم بـوده و وي را   مثال عدهعنوانکه بهمجموعه عناصر پرونده را درصورتی

اند، مشخص کـرده و در  وي او را تحریک کردهاش را بکشد یا به نحاند تا او قربانیتهدید کرده
. بنابراین قاضی باید واقعیت تهدید صـورت گرفتـه توسـط اطرافیـان را ارزیـابی کنـد      نظر بگیرد؛

اي که دورنماي روشنی ازآنچه توسط متهم ارتکاب یافته استنباط و بررسی شود و آنگـاه  گونهبه
مثـال  عنـوان بـه . را باهم تطبیق دهـد » شدهیِ تحلیلافعال ارتکاب«و » واقعیت تهدید«این دو را یعنی 

.Affaire Manuel Leto Bere15 mai 2001, p(یـر در پرونده بـی  اش مـتهم، بـه کشـتن قربـانی    ).6

.مربوط به شعب اختصاصی براي جنایات شدید در تیمور شرقی.1
2. Règlement ATNUTO 2000/15 du 6 juin 2000, section 19, article 19.1, alinéa d.
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ایـن  2، اما اذعان داشت تحت تأثیر دستور و فشار اعضـاي نیـروي نظـامی انـدونزي    1اعتراف کرد
.کار را انجام داده است
دسـتور  «و » اجبار«اند که عنوان متهم و وکیل مدافع وي دالیلی ارائه دادهدر مقابل این اتهام،

یـر بنـا بـه دسـتور مـافوق      انـد کـه بـی   در این مورد، قضات پذیرفته. اندرا باهم خلط نموده» مافوق
یـک  عنـوان  مراتبـی بـین وي بـه   العمل نشان داده و با رسمیت دادن بـه یـک رابطـه سلسـله    عکس

.نمایندسال حبس محکوم می7میان، او را فقط به نظامی و نظاشبه
نویسـی و  هاي متعدد و معتبـر، نـام  الملل و بنا به شهادتبر اساس اعالم نهاد غیردولتی عفو بین

نظامی موافقِ ادغام تیمـور شـرقی در انـدونزي، از مـاه     هاي شبهسربازگیري از روستائیان در گروه
کنـد کـه   نظامیانی اشاره مـی الملل در این مورد به شبهو بینسازمان عف. شده بودانجام1999ژوئن 

تـوان در  رسد چنین عناصـري را نمـی  به نظر می. 3اندیک روستا را اعدام نمودهنفر از ساکنان12
که قضات حتماً بخواهنـد بسـتر ارتکـاب را در    اما درصورتیارزیابی فعل ارتکابی نادیده گرفت،

اید افعال روشنِ ارتکـابی در شـرایط و کیفیـات معـین و مشـخص را      نظر بگیرند، قبل از هر چیز ب
.مورد رسیدگی و قضاوت قرار دهند

هاي ویژه در ارتباط با دادگاه سیرالئون با رد سیستماتیک موافقت با منافع و مزایـاي  کمیسیون
بـر  قضـات معمـوالً  : انـد محض نداشتن دالیل شکلی، از یک دیدگاه مضیق دفاع نمودهبه» اجبار«

مانند اشخاصی که پیش از اینکـه در  اند،ها شناخت داشتهاند که نسبت به آنمواردي تأکید کرده
بـه عبـارتی در   . انـد روستایشان بمانند و خطر سربازگیري اجباري را بپذیرند، دسـت بـه فـرار زده   

.قبول استقابل» اجبار«مورد این افراد دفاع 
صـورت ارادي بـه   ار ناشی از دستور به مـتهم کـه بـه   هاي مختلط همچنین وضعیت اجبدادگاه

و در همـین حـال توسـط    (هـاي سیاسـی خـود دفـاع نمایـد      نظامیان پیوسته است تا از دیـدگاه شبه
و بـه  را نپذیرفتـه ) اي در حد ارتکاب قتل شـود تهدید شده تا مرتکب افعال مجرمانهقطارانشهم

.شناسندرسمیت نمی
ــده مصــداق پــیش ــه گــروه  4یوســف لکــیگفتــه در پرون کــه شــرایط پیوســتن و ورود وي ب

)شـود نظامی کمتر متناقض بوده هم مطـرح مـی  شبه Affaire Yoseph Leki, 11 juin 2001.p. 6-

.www.trial-ch.org, 25 avril 2009: پرونده مالحظه شده از سایت.1
2. TNI

: ببینید اطالع رسانی عفو بین الملل.3
East Timor: Seize the moment, AI index: 21/49/99, le 21 juin 1999

4. Yseph Leki
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پرونده قضات تحلیل خود را مبتنی بر این اصل قراردادند که یوسف لکی، امکان در این(.7
توانست خـود را  کنند داشته و او میقل آن را تأیید میهاي عاانتخاب راه مناسب که تمامی انسان

.اي که از آن انتظاري جز ارتکاب افعال مجرمانه نداریم، قرار ندهدالعادهدر وضعیت فوق
اند که متهم یعنی یوسف لکی مستقیماً توسط یکی از اعضـاي مهـم   کردهدر این مورد شهود اشاره

همه، ازنظـر قضـات ایـن    بااین. اي مقاومت تهدید شده استنظامی براي کشتن یکی از نیروهگروه شبه
امکان براي متهم وجود ندارد کـه از وضـعیتی کـه خـودش در ایجـاد آن سـهیم بـوده، بـراي محـدود          

°Adrien ARBOUCHE, n(  کردن مسئولیتش استفاده کند 5, jan-déc 2005, p. 21.(

دستور مقام مافوق.3
را مورد توجه قرار داد که دستور مافوق یا دستور دولـت را  مورتوان فعل یک مأدر اینجا می

اما در همین فرض هـم مرتکـب افعـال جنـایی بایـد      کند،در قالب نظامی یا غیرنظامی اطاعت می
.اش را بپذیردمستقالً مسئولیت کیفري

محرز دانستن مسئولیت کیفري یک زیردست به خاطر جنایت ارتکابی با این دلیـل کـه او در   
جراي دستور مافوق دست به ارتکاب زده، توسط منشور نورنبرگ رد شده و موردپذیرش قـرار  ا

قابلیت ایجاد یکـی از عوامـل   تواندویژه طبق اساسنامه نورنبرگ دستور مافوق میبه. نگرفته است
داشـته  ) شرطی که عدالت اقتضا نمایـد به(و کیفیات مخففه مؤثر در فرایند تعیین کیفر تحمیلی را 

: داردالمللـی روانـدا در ایـن خصـوص مقـرر مـی      اساسنامه دادگاه کیفري بـین 6ماده 4بند . اشدب
فعلی که متهم در اجراي دستور دولـت یـا مـافوق انجـام داده موجـب معافیـت وي از مسـئولیت        «

المللی رواندا آن را منطبق بـا عـدالت بدانـد    شرط اینکه دادگاه کیفري بیننیست، اما بهکیفري او
.»عنوان عاملی براي تخفیف کیفر موردتوجه قرار گیردتواند بهمی

اساسنامه دادگاه یوگسالوي سابق نیز عینـاً همـین عبـارات را    7ماده 4در کنار ماده فوق، بند 
.گذارداساسنامه فوق صحه می6تکرار و بر حکم ماده 

خـود تقریبـاً مضـامین فـوق     28ه ماد» ب«و » الف«المللی نیز در بندهاي اساسنامه دیوان کیفري بین
کند و معتقد است شخصی که دستور مافوق نظامی، غیرنظامی یا دسـتور یـک دولـت را    را تکمیل می

کند، ازلحاظ کیفري کماکان مسئول جنایت ارتکـابی اسـت؛ مگـر اینکـه ازلحـاظ قـانونی بـه        اجرا می
نکـه اطالعـی از غیرقـانونی بـودن     شـرط ای اطاعت از اوامر دولت یا مـافوقِ مـوردنظر مجبـور باشـد، بـه     
.Nasser ZAKR 2002, p(دستور نداشته یا دستور صادره ظاهر غیرقانونی نداشـته باشـد   مضـامین  )761

هـاي حقـوقی داخلـی    تر بـه قواعـد کیفـري نظـام    تر و شبیهشده در اساسنامه دیوان به نظر دقیقبینیپیش



17 المللیکیفري بینمحاکمکیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء

. 1) 187. 1379اردبیلی، (.است

علیههاي روانی و سن محکومیتوضعیت شخصی، ظرف.4
هـاي  اساسـنامه دادگـاه  24و 23علیـه در مـواد   این خصیصه یعنی وضـعیت شخصـی محکـوم   

اساسنامه دادگـاه مخـتلط سـیرالئون و    19المللی اختصاصی یوگسالوي و رواندا، ماده کیفري بین
هـاي  ب دادگـاه یکـی از شـع  . اساسنامه دیوان موردتوجه قرارگرفته اسـت 78پاراگراف اول ماده 

هـایی ارائـه   هـا و نمونـه  علیه، مثالالمللی در حکم خود براي وضعیت شخصی محکومکیفري بین
.داده است

ازجملـه رفتـاري کـه    . توانـد متـأثر از عوامـل متعـددي باشـد     علیـه مـی  وضعیت شخصـی محکـوم  «
واسـطه سـن،   ویـژه، بـه  علیه در لحظه ارتکاب جرم یا زمان نزدیک به آن از خود بروز داده یا بهمحکوم

هـا یـا وضـعیت روانـی،     وضعیت سالمتی، جسمانی و روانی، درجه قصد، اهداف ارتکاب جرم، انگیزه
شخصیت، پیشینه یا توبه و حتی پشیمانی که از زمان ارتکـاب جـرم از خـود بـروز داده اسـت، شـناخته       

.Affaire Erdomovic, 29 novembre 1996, idem, para( »شودمی 44, p. 20.(
- هاي خاص مرتکـب جنایـت تعیـین و تنظـیم مـی     به هر مجرم بنا به ویژگیتحمیلیدرواقع، کیفر 

همچنین هنوز در پرونده اردومویچ، در برابر شکل دیگري از رسـیدگی و محاکمـه بـراي تعیـین     . شود
هاي شخصیِ متهم، شعبه رسیدگی کننده، سنّ، وضعیت شخصی، وضـعیت خـانوادگی، پیشـینه و    داده
.op( صـیت مـتهم را موردتوجــه قـرار داده اســت   شخ cit, 5 mars 1998, para. 16, p. 13 et p. 14(

انـد کـه ایـن معیارهـا را بایـد هنگـام تعیـین قضـایی حکـم          المللی گاهی اوقات تصور کردهقضات بین
حتـی اگـر در اصـل، ایـن معیارهـا چنـدان تـأثیري هـم در         «محکومیت کیفري مورد لحاظ قرار دهنـد  

Benjamin(»نداشته باشندحکم SCHWAB, op. cit, p. 335(.
اجـرا بـر ظرفیـت    بنا به اعتقاد برخی نویسندگان، هدف از چنین کـاري انطبـاق کیفـر قابـل    

رسـد کـارکرد بازپـذیري بـراي کیفرهـاي خیلـی       اما به نظر مـی بازپذیريِ مرتکب جرم است،
برعکس، به ) 132تا 130صص : 1392رضوي فرد ( . تصور نیستالمللی چندان قابلشدید بین

توانـد در اجرایـی کـردن یـک     رسد توجه به چنین معیارهایی براي فـردي کـردن، مـی   نظر می

در این مورد در . به این امر اشارتی رفته است38ماده » ث«ند نیز در ب1390در قانون مجازات اسالمی جدید مصوب سال .1
آمده است؛ «.13921قانون مجازات اسالمی 158حقوق کیفري ایران در خصوص عوامل موجهه در بند پ ماده 

احه و نیز از اسباب اب» صالح بوده و امر مذکور خالف شرع نباشدکه ارتکاب رفتار، به امر آمر قانونی مقام ذيدرصورتی«
عدم ظهورِ دستور در مخالفت با «یا » عدم اطالع مأمور از غیرقانونی بودن دستور«قیود . شودعوامل موجهه جرم محسوب می

نشده اما با الهام از رویه که ازجمله شروط اعمال این کیفیت موجهه هستند در حقوق کیفري ایران به این صراحت بیان» قانون
.گفته را از شروط اساسیِ عامل موجهه بودن امر آمر قانونی دانستوان قیود پیشتقضایی و دکترین حقوقی می
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جـایگزین و جانشـین رفتـار دیگـر     عـدالتی کـه یـک رفتـار در آن    (1عدالت توزیعی یا تبدیلی
یـار  یـک مع عنـوان بـه » وضـعیت شخصـی  «در اینجا مهـم اسـت کـه   . به ما کمک کند) شودمی

علیـه، موردتوجـه   مناسب براي تعیین قضایی یک کیفر متناسب در برابر عناوین اتهامیِ محکوم
.Affaire Dusko Tadic, 11 novembre 1999, para( .2قرار گیرد 26, p. 14.(

دقــت وضــعیت زنــدگی شخصــی را شــده بــهایــن اوصــاف بســیاري از محاکمــات انجــام بــا 
هاي یوگسالوي و روانـدا  هاي مختومه شده در دادگاهررسی پروندهبا ب. اندموردبررسی قرار داده

المللی جستجوي وسیعی در زندگینامـه شخصـی مـتهم    قضات بینتوان چنین نتیجه گرفت که می
هاي شغلی و خـانوادگی مـتهم   هاي کودکی، موقعیت خانوادگی، وضعیت مالی، ویژگیدر دوره

در همـین زمینـه   . انـد قضـایی وي، انجـام داده  هـاي و حتی زندگی شخصیِ خـود مـتهم و پیشـینه   
پـذیرد کـه   شـعبه بـدوي مـی   «المللی یوگسـالوي سـابق   هاي دادگاه کیفري بیندریکی از پرونده
کرده و پـدر دو فرزنـد اسـت کـه     شده و االن ازدواجدر شرایط سختی بزرگ3آقاي دارکو مردا

هیچ پیشینه قضـایی و کیفـري نـدارد و    ضمن اینکه او. بردها از بیماري مزمنی رنج مییکی از آن
.Affaire Darko Mrda 31 mars 2004, para( .»در دوران بازداشت رفتار خـوبی داشـته اسـت    93-

خـود  خـودي نفسه و بهیک از این عناصر فیشده، شعبه معتقد است اگر هیچبا اوصاف گفته)94
توانـد موجـب ظهـور    اصر مـی موجب توجیه تخفیف کیفر هم نشوند، در عوض پیوستگیِ این عن

. »شـوند اي کامالً محدود منجر به ایجاد نوعی تخفیف میگونهکه بهیک وضعیت شخصی شود
رسد که درنتیجه یک وضعیت شخصی کـه منجـر بـه تخفیـف کیفـر      درمجموع، چنین به نظر می

مـتهم،  کننده چهره مثبـت  ها یا موقعیت اثباتشود، باید یک وضعیت دشوار یا برخی وضعیتمی
دهند نسـبت میـان افعـال و    ها ترجیح میگاهی اوقات قضات در برخی رسیدگی. احرازشده باشد

عنـوان نمونـه در پرونـده    بـه . ) همـان ( رفتارهاي متهم و مسئولیت کیفـري وي را نادیـده بگیرنـد   
صـورت مسـتقیم وارد بحـث مشـروح     بابیچ، قضات بدون ارائه یک زندگینامه کامـل از مـتهم بـه   

.اندات مخففه و مشدده شدهکیفی
هـاي  یکی از جنبـه عنوانگفته، بعضاً کاهش توانایی روحی و روانی نیز بهعالوه بر موارد پیش

. ي وضعیت کلی زندگی شخصی متهم در جریان تعیین کیفـر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت    ویژه
از ) b(ب الوي در بنـد  المللی یوگسـ آیین دادرسی و ادله دادگاه کیفري بین67باره قاعده دراین

1.Commutative
: همچنین ببینید. 2

Affaire Furundzija, idem, para. 284 ; Affaire Aleksovski, n° IT-95-14/1-T, TPIY,
Jugement, 25 juin 1999, para. 236.
3. Darko MRDA
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شـده توسـط شـعبه بـدوي یـا توسـط       کند که در مهلت معیناشاره می» الف«پاراگراف 2قسمت 
وکیـل مـدافع، قصـد خـود را مبنـی بـر ارائـه        » 1دار تشریفات و پیگیر فرایند دادرسیقاضی عهده«

رسـانی در  عیکـی از ابعـاد ایـن دفـاع ویـژه اطـال      . دهـد دفاع ویژه از متهم به دادسـتان اطـالع مـی   
فقدان کامل یا جزئی مسئولیت روانی به همراه اشاره به نام و آدرس شهود و همچنـین  «خصوص 

.»2اي که بر آن اساس متهم قصد ایجاد یک ابزار دفاعی را داردتمامی عناصر و ادله
در پرونده سلبیسی، شعبه تجدیدنظر اظهار نموده که این مقرره باید در ارتباط با وقـوع زوال 

یکـی از کیفیـات مخففـه پذیرفتـه     عنوانشود، بهو زمانی که از سوي متهم ارائه میقوه عقل تعبیر
دفـاع از خـود بـه ایـن روش متوسـل      کـه بـراي   کند که متهم هنگـامی این شعبه استدالل می. شود
متهم به دیگر سخن . تر به کار گیردیک دلیلِ مبتنی بر فرضیه محتملعنوانشود، باید آن را بهمی

. 3»بـرده اسـت  باید حقیقتاً بقبوالند که در لحظه ارتکاب فعل مجرمانه از زوال قوه عاقله رنـج مـی  
)Affaire Todorovic, op. cit, para. هاي وکیل مدافع بـانویچ کـه تـالش    این مسئله در استدالل) 93

ه پذیرفتـه شـود نیـز بـه     یکی از کیفیات مخففعنوانتواند بهکرد اثبات کند که زوال قوه عاقله میمی
کـه بـر   4همه، شعبه بدوي ارزیابی موجود در گـزارش آقـاي دکتـر بیـرو    بااین. شده استکار گرفته

.اساس آن متهم توانسته است ویژگی نامشروع رفتار خود را نشان دهد را رد کرده و نپذیرفته اسـت 
)Affaire Predrag Banovic, 28 octobre 2003, para. 79.p. خـوانیم  پرونـده دیگـري مـی   در ) 28
یک کیفیت مخففه لحاظ شود، مگـر در مـوارد اسـتثنایی یـا     عنوان نباید به] متهم[وضعیت سالمتی «

.Affaire Milan Simic, op( .»نـادر  cit, 17 octobre 2002, para. 98, p. هنگـامی کـه وکیـل    ) .34
ارتکـاب یـک جـرم    «کنـد کـه   ا میالمللی یوگسالوي ادعدر برابر دادگاه کیفري بین5مدافع زوران

چون قوه عاقلـه مرتکـب   . تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل به وجود آورنده یک کیفیت مخففه است
.Affaire Miroslav Kvocka et les autres, 2 novembre 2001, para(،»زوال یافتـه  بـه او  ) 706

بسیاري از کشورها بـه وجـود   ]سیستم کیفري[شعبه معتقد است زوال عقل در «شده که دادهپاسخ
الوصف مناسب است احـراز شـود آیـا    مع. شودآورنده یکی از عوامل تخفیف کیفر محسوب می

صراحت اختالل روانی و اجبار به.6»این حالت زوال قوه عقل عمدي یا آگاهانه ایجادشده یا خیر
145مت الـف قاعـده   قسـ 2المللـی و در بنـد   در مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفري بـین 

1. Le Juge de la mise en état.
.المللی یوگسالوي سابقآیین دادرسی و ادله دادگاه کیفري بین67از قاعده ) B(ببند .2

3.Affaire Todorovic, op. cit, para. 93.
4. Dr. Biro
5. Zoran

.همان.6
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:داردمورداشاره قرارگرفته است و مقرر می
:ازجملهوجود کیفیات مخففه) الف

مانند ظرفیت روانـی  کیفري شوند؛مسئولیتاي هستند که مانعتر از درجهکیفیاتی که خفیف
.یافته یا اکراهشدت کاهشبه

بـه ایـن   . توجـه اسـت  م و قابلاز طرفی، سن متهم هم نیز در این مورد یکی دیگر از مسائل مه
خـواه سـن مطلـق    (شخص قابل کیفر باید حتماً کسی باشد که سـن مسـئولیت کیفـري    : معنی که

این امر طبعاً ازنظر حقوق کیفري . را پشت سر گذاشته باشد) مسئولیت، خواه سن نسبی مسئولیت
وق کیفـري کـه   المللـی حقـ  در این خصوص در قطعنامه هفدهم کنگره بین. غیرقابل مناقشه است

18سـن مسـئولیت کیفـري بایـد بـر      «: در پکن برگزار شد آمده اسـت 2004سپتامبر 19تا 12در 
شود که سنِ حداقل را از زمـانی تعیـین   گذار مربوط میالبته این به قانون. سال تنظیم و تعیین شود

ن حـداقلی  ایـن سـ  . یک رژیم ویژه مسئولیت کیفـري را اعمـال نمـود   کند که بتوان نسبت به آن 
.1»سال باشد14نباید در لحظه ارتکاب جرم باالتر از 

عدم صـالحیت  «المللی همچون اساسنامه دیوان، همچنین برخی متون مربوط به حقوق کیفري بین
عالوه بر این، مقـررات آیـین دادرسـی و ادلـه     . 2انداعالم نموده» سال18خود را در ارتباط با افراد زیر 

یکـی از عناصـري کـه    عنـوان طور عام بهخود مسئله سن را به145قاعده » ج«بند 1دیوان در پاراگراف 
.اندباید در مرحله تعیین قضایی کیفر موردتوجه قرار گیرد، مطرح نموده

: داردسـیرالئون مقـرر مـی   ) مخـتلط (المللـی شـده   اساسنامه دادگـاه بـین  7در این خصوص ماده 
سال هستند صـالح بـه   15لحظه ارتکاب جرم داراي سن دادگاه ویژه براي محاکمه صغاري که در«

فراتر از متون حقوقی، در رویه قضایی هم به یک سرنخ مشخص براي تبیـین سـن   . »رسیدگی نیست
توجـه و مـؤثر   معمـوالً آسـتانه سـنّی قابـل    . خوریمعنوان عنصري از کیفیات مخففه برمینوجوانی به

شده که البته ایـن محـدوده   تعیین69تا 33المللی بین ینازلحاظ کیفري بنابر حوادث و وقایع شدید ب
با ایـن اوصـاف   . ) 215رضوي فرد، ص ( آیدحساب نمییک کیفیت مخففه بهعنوانسنی دیگر به

تـوانیم ایـن عوامـل را از کیفیـات مخففـه بپنـداریم؟       توانیم از خودمان بپرسیم که تا چه سنّی مـی می
سـال و  19المللی یوگسالوي سابق حد معمولِ ما بـینِ  ه کیفري بینعنوان پاسخ سؤال فوق، دادگابه

.Affaire Blagoje Simic, op)سـال 23 Cit, 17 octobre 2003, para. 1088, p. عنـوان  را بـه (384
37تـا  32المللی رواندا این سـن را بـین   که دادگاه کیفري بیندرحالی. کندکیفیت مخففه تعیین می

1.Résolution, section I, La responsabilité pénale des mineurs dans l’ordre interne et
international, I.R.P.L. (Vol. 75), p. 762.

.اساسنامه رم26ماده .2
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°Damien SCALIA, RID comp, n(سـت سال اعـالم کـرده ا   1 Janvier-Mars 2006, p. در ).201
سـال داشـت، سـنّ وي    25که در زمان ارتکاب جـرم  ) .Affaire Darko Mrda, idem(پرونده مردا

برخـی دیگـر از شـعب دادگـاه     رد) .Idem(.بودکننده کیفیت مخففه مؤثر در تعیین کیفر اوتوجیه
راجـع بـه اصـل    «انـد کـه معتقـد اسـت     هاي وکالي متهمان اشاره نمودهاهیوگسالوي سابق به دیدگ

مـتهم بـه وجـود آورنـده     1گیري نموده که سن پایینبازپذیري، عملکرد دادگاه به این سمت جهت
.Affaire Predrag Banovic, 28 octobre 2003, para). »یک کیفیـت مخففـه اسـت    بـه همـین   (74

هـا، سـنّ   در برخـی پرونـده  «: انـد هـا، شـعب بـدوي بیـان نمـوده     ونـده دلیل است که در بسیاري از پر
سـال نیـز   69تا 60عالوه، سن باالیی مثل به. 2»شده استیک کیفیت مخففه موردتوجه واقععنوانبه
.Affaire Miodrag Jokic, op). 3شـده اسـت  یـک کیفیـت مخففـه موردقبـول واقـع     عنوانبه cit, 18

mars 2004, para. 101, p. یـک کیفیـت مخففـه بـه     عنـوان در خصوص کارایی چنین سنی بـه (.31
وي که در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر صورت گرفته و در آن زمـان، در  فرانس4محاکمه پاپون

,Affaire Biljana Plavsic, 27 février 2003).شده اسـت سال سن داشته، اشاره90لحظه رسیدگی 

para. 95, p. هـاي دفاعیـه خـود بـه سیسـتم حقـوقی پادشـاهی        افع معموالً در الیحهوکالي مد)(39
یک کیفیـت مخففـه در نظـر    عنوانتواند سن باال را بهاتریش و کانادا که در آن قاضی میانگلستان، 

.Idem, para(. اندبگیرد، توجه نموده 96, p. هـاي  رسد که معموالً دادستانبرعکس به نظر می) .39
المللـی در کیفرخواسـت خـود مخـالف امکـانِ در نظـر گـرفتن سـن بـاال          ري بـین هـاي کیفـ  دادگاه

رسد نـزاع بـین ایـن دو    البته به نظر می. ) 100همان، پاراگراف ( اندیک کیفیت مخففه بودهعنوانبه
یـک از دو نظریـه بـه    اما اینکه کـدام گروه، یعنی وکالي مدافع و دادستان امري کامالً طبیعی است؛

زیرا بـا توجـه بـه طبـع خشـن و متفـاوت       پردازي است؛تر است جاي بحث و سخنیکحقیقت نزد
المللـی  یـک کیفیـت مخففـه بـا عـدالت بـین      عنـوان المللی باید دید آیا پذیرش سن باال بهجرایم بین

المللـی از  ویژه اگر در چنین مواقعی قربانیانِ فـرد جنایتکـارِ مسـنّ بـین    سازگار خواهد بود یا خیر؟ به
عنوان کیفیت مخففـه مشـروط   کارگیري چنین سنّی را بهبا این احوال، برخی به. ال و زنان باشنداطف

تواند به وجود یمبر دیدگاه کیفر شناسان تطبیقی، سن نوجوانی یکی از معیارهاي گذشت توسط قاضی است که بنا.1
:ینیدبب.آورنده کیفیات مخففه باشد

Jean PRADEL, op. cit, para. 660, p. 616.
: بیشتر ببینیدبراي منابع. 2

Affaire Predrag Banovic, idem, para. 75 ; Affaire Erdomovic, op. Cit, 5 mars 1998,
para. 16-1 ; Affaire Furundzija, op.cit, para. 284 ; Affaire Blaskic n° IT-95-14-T, TPIY,
Jugement, 3 mars 2000, para. 778.

:ببینید. سال هم به عنوان سن باال در نظر گرفته شده است60در برخی پرونده ها حتی سن .  3
Affaire Rutaganira n° TPI-R-95-IC-T, op. Cit, 14 mars 2005, para. 132, p. 32.
4. Papon
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ف بـه فقـدانِ هـر نـوع محکومیـت کیفـري پیشـینی باشـد         اند و گفتهنموده اند چنین سنّی باید متصـ«
( Affaire Predrag Banovic, supra, para. 76. Affaire Furundzija, idem, para. ا بتوانـد  تـ (.284

توانـد موجـب   و شرط دیگر اینکه چنین سنی به طرز ظریفـی نمـی  عنوان کیفیت مخففه عمل کندبه
به دیگـر سـخن،   . 1»اندشدهبینیالمللی پیشتخفیف کیفرهایی شود که براي محکومیت جنایات بین

یفـري  یکی از شعب دادگـاه ک . شدت محدود باشدرسد ارزش این نوع کیفیات مخففه بهبه نظر می
در یـک پرونـده کـه    «: المللی یوگسالوي سـابق صـراحتاً در ایـن خصـوص تصـمیم گرفتـه کـه       نبی

هاي شدت و خشونت نهفته است و حتی در مـواردي کـه ایـن فاکتورهـاي شخصـی میـان       خصیصه
ها را حتـی اگـر موجـود هـم باشـند،      تواند وزن محدود آناند، شعبه نمیبسیاري از متهمان مشترك

.Affaire Blaskic mars 2000, para(.»یات مخففه کیفر بپذیردعنوان کیفبه 782(

کیفیات و شرایط پس از ارتکاب جرم:بند دوم
گفته گـاهی برخـی کیفیـات هسـتند کـه پـس از ارتکـاب جـرم شـکل          بندي پیشبنا بر تقسیم

) 1(پشـیمانی  مانند اظهـار  توان از عناوین مختلفی سخن به میان آورد،در این مورد می. گیرندمی
و حتـی  ) 4(همکـاري بـا دفتـر دادسـتان     ) 3(تسلیم ارادي مجـرم  ) 2(مشارکت در صلح و آشتی 

نیـز از کیفیـاتی هسـتند    ) 5(انتخاب فرایند معامله اتهامی توسط مجرم براي اعتراف بـه مجرمیـت  
.توانند در فرایند تعیین قضایی کیفر اثرگذار باشندکه می

اظهار پشیمانی.1
همچون دیـوان از  المللیهاي کیفري بینها و نه مقررات آیین دادرسی و ادله دادگاههنه اساسنام

تـوان ایـن موضـوع    همه، میبااین. آورندیکی از کیفیات مخففه سخنی به میان نمیعنوانپشیمانی به
المللــی اختصاصــی هــاي کیفــري بــیناساســنامه دادگــاه24و 23را از پــاراگراف دوم هــر دو مــاده 

ایـن  )a(»الف«قسمت 1و حتی بند 145قاعده » ج«این امر، همچنین از عمومیت بند . نباط نموداست
به عبارتی از مفهوم عام این بند که امکان وجـود و احـراز چنـین کیفیـاتی     . قاعده توجیه شدنی است

مانی تـوان فهمیـد کـه ادعـاي پشـی     کنـد، مـی  اند را تجویز مـی که صراحتاً مخففه نیستند، اما نزدیک
.یکی از کیفیات مخففه مورد ارزیابی قرار گیردعنوانتواند بهالمللی نیز میجنایتکار بین

: ببینید. 1
Affaire Kordic et Cerkez, n° IT-95-14/2-T, TPIY, Jugement, Chambre de première
instance, 26 février 2001, para. 848.
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المللی رسد مورداستفاده و کاربرد این اصطالح در حقوق کیفري بیندرهرصورت به نظر می
طـور کـه توبـه    درواقـع همـان  . به استفاده از اصطالح توبه در حقـوق کیفـري داخلـی شـبیه باشـد     

عنـوان  کند و فقط قاضی خواهد توانست آن را بهکارانه جرم را پاك و حذف نمیت خالفطبیع
.BOULOC, idem, p(عاملی براي تخفیف کیفـر   در نظـر بگیـرد، پشـیمانی نیـز در حقـوق      ).224

.1کندالمللی چنین نقشی بازي میکیفري بین
رخواست دادستان، هماننـد  المللی یوگسالوي سابق کیفدر برخی محاکمات دادگاه کیفري بین

دادسـتان در  : یکی از کیفیات مخففه تلقـی کـرده اسـت   عنواندفاعیات وکاليِ موافق، پشیمانی را به
توانـد بـه وجـود آورنـده یـک نـوع از       یک پشیمانی واقعی مـی «: نمایدکیفرخواست خود اظهار می

.Affaire Dragan Nikolic,18 décembre 2003, para)»کیفیـات مخففـه باشـد    238 et 239).  امـا در
شـوند،  المللی که معموالً از بین رهبران سیاسی، رؤساي کشورها و نظامیـان پیـدا مـی   جنایتکاران بین

رسـد  بـه نظـر مـی   . پیدا کردن یک حالت نسبی از پشیمانیِ صادقانه شاید کار چنـدان راحتـی نباشـد   
در پرونـده نیکـولیچ، دادگـاه    . ببـریم شناسان بهره اینجا بهتر است از نظرات کارشناسان و حتی جرم

شـناختی اجراشـده بـه    نسـبت میـان نظریـه کارشناسـی جـرم     «المللی یوگسالوي سابق بـر  کیفري بین
.Idem, para» آوردمیان میدرخواست شعب سخن به شـعبه معتقـد   . ورزدو بر آن تأکید مـی ) .(238

بیـان عـذرخواهی را بیـان مـی    بنی بـر  پشیمانی، احساس مجرمیت و خواست خود م«است نیکولیچ 
شـعبه بـدوي، پشـیمانی را فقـط     «: داردعلیـه اعـالم مـی   در دادگاه تجدیدنظر محکوم. ) همان( »کند

.Affaire Nikolic, 4 février 2005, para، »یک امر شکلی موردتوجه قرار داده استعنوانبه 57).(

وجه موظـف بـه مـدلل کـردن     هیچبدوي بهشعبه «اما شعبه تجدیدنظر، سرانجام، اظهارنظر نموده که 
.Idem, para(»گیري خود نبوده استبیشتر نتیجه شـعبه  «خـوانیم  ها میدریکی دیگر از پرونده). 59

مگر اینکه شعبه از صـداقت مـتهم اطمینـان    . پذیردیک کیفیت مخففه نمیعنوانبدوي پشیمانی را به
.Affaire Banovic, idem, para( »حاصل کند باید یادآوري کنیم برخی اوقات، بیان و اظهـار  . )72

عنوان عالمت و نشانه صداقت در اظهار پشـیمانی  اتهام از سوي خود متهم و اعتراف به مجرمیتش به
.Idem, para.شده استوي موردپذیرش و قبول واقع 70(

یـک کیفیـت   وانعنالمللی رواندا نیز اظهار ندامت و پشیمانی را بههمچنین دادگاه کیفري بین
Affaire).مخففــه پذیرفتــه اســت Vincent Rutaganira, op. Cit, 14 mars 2005, para. 158.)

هاي رسیدگی شده، متهمان اغلب پشـیمانی و نـدامت خـود را بـراي     در بسیاري از پروندههرچند

1392قانون مجازات اسالمی 119تا 114عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مواد در این خصوص تصریح به توبه به.1
.توجه استقابل
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.1اندآشکار نکردهاند،نقشی که در ارتکاب جنایات مورد محاکمه ایفا نموده
(Affaire Athanase Seromba, 13 décembre 2006, para. رسـد در ایـن   نظـر مـی  بـه (392

خصوص جنایتکـاران حاضرشـده در محضـر دادگـاه یوگسـالوي سـابق بیشـتر اظهـار نـدامت و          
.اندالمللی رواندا محاکمه شدهنی که در برابر دادگاه کیفري بیناند تا جنایتکاراپشیمانی نموده

مشارکت در فرآیند آشتی.2
آشـتی درواقـع یکـی از نتـایج     . شودنیز یکی دیگر از کارکردهاي کیفر محسوب می» آشتی«

دیده براي رسـیدن نهـایی   دیدگان و جامعه خسارتکارکردي کیفر است که موجب رضایت بزه
در خصـوص موضـوع   2000صـادره در سـال   1329قطعنامـه شـماره   . به یک صلح پایدار اسـت 

کشـی یـا سـایر    هاي هدفمنـد علیـه اشـخاص مسـئول ارتکـاب نسـل      تعقیب«: کندرواندا اشاره می
الملل بشردوستانه، فرآیند آشتی ملـی و برقـراري و حمایـت از صـلح     هاي شدید حقوق بیننقض

.»کنددر رواندا و منطقه اطراف را تسهیل می
انـد  در ابتداي حکم محکومیـت تأییـد نمـوده   » ژان پل آکایسو«و » کاي شما. سی«در پرونده 

کیفرمـانی و درنتیجـه تسـهیل    هدف دنبال شده توسط دادگـاه عبـارت از پایـان دادن بـه بـی     «: که
,Affaire Kayishema et Ruzindana, ,21 mai 1999. 2»آشـتی ملـی و بازگشـت بـه صـلح اسـت      

para. توجـه و  نفسـه یکـی از عناصـر قابـل    در این مورد مشارکت مستقیم متهم در آشـتی فـی  )(1
المللـی اختصاصـی و   هاي کیفري بـین دادگاه3این عنوان توسط رویه قضایی. تمورد مالحظه اس

هــا موردتوجــه و عنایــت در جریــان ارزیــابی و بررســی اصــول تعیــین کیفــر و فراینــد تجــویز آن
.Affaire Dragan Nikolic, idem, para ).قرارگرفته است در این مورد فعل منجر بـه صـلح و   (252

آقاي استیوان تـودورویچ خواسـت خـود را    «. گی و همبستگی برخوردار باشدآشتی باید از یک پیوست
اي کـه او معتقـد   گونهبه. یک فعل و رفتار مثبت در دادگاه اعالم نموده استعنواناش بهتلقی پشیمانی

گـوین خواهـد   اش موجب مشارکت در فرآیند صلح و سازش در بوسـنی و هـرزه  است اعالم پشیمانی

: براي موارد مشابه ببینید. 1
Affaire Eliezer Niyitegeka, n° ICTR-96-14-T, TPIR, Jugement portant condamnation,
Chambre de première instance I,16 mai 2003, para. 489 ; Affaire Musema, Alfred,
n° ICTR-96-13, TPIR, Jugement et sentence, 27 janvier 2000, para. 991 ; Affaire
Juvénal Kajelijeli, n° ICTR-98-44A-T, TPIR, Jugement et sentence, Chambre de
première instance II,1er décembre 2003, para. 960.

: و همچنین. 2
Affaire J.P. Akayesu, n° ICTR-96-4-T, sentence, 2 octobre 1998, para. 23.

باید به این مسئله توجه داشت که برخی نویسندگان براي قضات و در جریان اعمال کیفیات مخففه قضایی .3
ماهنامهدادگسترماهنامه ،حدودیت دادگاه در کیفیات مخففه قضاییم،حسن،پوربافرانی: ببینید. اندهایی قائلمحدودیت

.بعدبه44ص،علوم انسانی
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ن مناسب است از این احساس متهم که ازنظر شعبه بدوي داللت بـر صـداقت و درسـتی    بنابرای(...) شد 
.Affaire Todorovic, op).»اش دارد، استقبال شودپشیمانی cit, para. 91.)

تسلیم شدن.3
یکی از کیفیات مخففه تلقـی  عنوانالمللی اختصاصی این مورد را بههر دو دادگاه کیفري بین

طـرفین معتقدنـد فعـلِ    «شده که المللی رواندا و در پرونده روتاگاندا گفتهه بیندر دادگا. اندنموده
ازاینکــه حکــم و پــس2002فوریــه 18تســلیم ارادي خــود بــه دادگــاه، توســط مــتهم در تــاریخ  

.Rutaganira, para»بازداشت وي صادر شد .تواند کیفیت مخففه تلقی شودمی).(144
در برابر این دادگـاه  [...] «ارادي صورت گرفته از طرف روتاگاندا شعبه با این توضیح که تسلیم 

المللـی اسـت   مـدیریتی عـدالت بـین   نظامو پس از تحویل حکم بازداشت علیه وي نشانه احترام او به
شـعبه بـا ایـن اوصـاف تسـلیم      . »گرفته در این زمینه زده استرویه قضایی شکلدست به توجیه یک

.Idem, para). ک کیفیت مخففه محسوب نموده اسـت یعنوانارادي متهم را به همـین دالیـل   (145
. المللی یوگسالوي هم در پرونـده بـابیچ موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت     در صحن دادگاه کیفري بین

Babic, para. همچنین دریکی دیگر از احکام صادره آمده است که نفس پذیرش یـک چنـین   )(85
»نمایـد یر متهمان را تحریک به اقدام بـه تسـلیم ارادي خـود مـی    سا«عنوان کیفیت مخففه رفتاري به

Jokic, para. 70)(

گستره و جدیت در همکاري با دفتر دادستان.4
المللـی  هاي کیفـري بـین  مقررات آیین دادرسی و ادله دادگاه101قاعده )B(» ب«از قسمت 2بند 

اي زجملـه جـدیت و سـطح همکـاري    وجود برخی کیفیـات مخففـه ا  [...] «اختصاصی صراحتاً توجه به 
.نمایدرا گوشزد می» که متهم قبل یا بعد از اعالم مجرمیتش با دادستان انجام داده است

کنندگان متون حقوقیِ مربوطـه یعنـی   خود تصویب«جالب است بدانیم از بین کیفیات مخففه 
البتـه بـراي ایـن    . انـد تنها به این مورد از کیفیات مخففه توجه نموده و آن را ذکر کـرده 1»قضات

.هاي معین و ثابتی را مثال زدتوان معیارها و نمونهکیفیت هم دقیقاً نمی
هایی مانند ارائه شهادت صادقانه، ارائه اطالعات مشـروح در مـورد حـوادث    رسد فعالیتبه نظر می

المللی یوگسالوي ینبقضات دادگاه کیفري «: داردیمالمللی یوگسالوي مقرر ینباساسنامه دادگاه کیفري 15ماده .1
یدنظر، قابلیت پذیرش ادله، حمایت از بزه تجدو ي را تصویب خواهند نمود که مرحله پیش از رسیدگی، رسیدگیامقرره

.»مناسب را مدیریت خواهد نمودمسائلو شهود و سایر یدگاند
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عنـوان قیـود و   به1) پرونده اوبرنویچ و دیگراندر ( اتفاق افتاده و پاسخ به سؤاالت به شیوه کامالً روشن
عنـوان نمونـه مناسـب دیگـر از     عالوه بهبه. ذکر و توجه هستندشرایط ضروري پذیرش این کیفیت قابل

شـان  توان به تالش و همکاري متهم براي توقف سایر مجرمـان از ادامـه ارتکـاب جـرم    ها، میاین مثال
.اشاره نمود

انـدا، شـعبه در ایـن مـورد اظهـارنظر      المللـی رو هاي دادگاه کیفري بیندریکی از پرونده
یک همکاري اساسی و چشمگیر با دادسـتان جـدیت   در جریان2»عمر سروشانگو«کرده که 

.Affaire Serushago, 5 février 1999, paraبه خرج داده بـه  «که درواقع همکاري او چون)(31
کـه در جریـان آن   ) کیگالی- عملیات در نایروبی(3دادستان اجازه داده تا در عملیات ناکی

»دسـتگیر شـوند  1994عنوان مسئوالن حوادث سـال  شده بهباال و شناختهبسیاري از افراد رده
)Idem, para. .دهی نموده و در این عملیات موفق شودرا سازمان).32

المللـی اختصاصـی و کنفـرانس رم بـه     هاي کیفري بـین با توجه به همزمانیِ محاکمات دادگاه
انـدازه  المللـی نتوانسـته بـه   د اساسنامه و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفري بینرسنظر می

کافی از این تجربیـات بهـره ببـرد و شـاید بـه همـین دلیـل، هرچنـد کیفیـات مشـدده مـذکور در            
وبـیش جـامع هسـتند، امـا کیفیـات مخففـه در مقایسـه،        مقررات آیین دادرسی و ادله دیـوان کـم  

تـرین  توان به یکی از چشـمگیر رد فقط میدر این مو. سیع و روشن و گویا نیستنداندازه کافی وبه
از مقـررات آیـین دادرسـی اشـاره نمـود کـه       145قاعـده  ) a(از بند الـف 2مصادیق یعنی قسمت

هایی کـه  عد از افعال ارتکابی ازجمله تالشعلیه برفتار شخص محکوم«اي را مانند کیفیت مخففه
» دیدگان انجام دهد و رفتار تـوأم بـا همکـاري وي بـا دیـوان     جبران خسارت بزهتواند براي او می
توانـد  خـود مـی  » تالش براي جبـران خسـارت بـزه دیـدگان    «باید تأکید کنیم . نمایدبینی میپیش

اما ازآنجاکه در این مـورد حکـم و رویـه    تنهایی یکی از کیفیات مخففه مستقل محسوب شود،به
.المللی باقی ماندود ندارد، باید منتظر رویه قضایی دیوان کیفري بینتوجهی وجدرخور و قابل

معامله اتهام یا اعتراف به مجرمیت.5
هایی که توسـط مؤسسـه مـاکس پالنـک در خصـوص جـدول       ها و تحلیلدریکی از پژوهش

1. Affaire Obrenovic, n° IT-02-60/2-S, TPIY, Jugement portant condamnation, Chambre
de première instance I, section A, 10 décembre 2003, para. 128. V. également : Affaire
Dragan Nikolic n° IT-94-2-S, TPIY, Jugement portant condamnation, Chambre de
première instance, 18 décembre 2003, para. 253 ; Affaire Cesic op. cit, para. 32, p. 61.
2. Omar Serushango
3. Naki
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و کیفـر در  1صـورت مشـروح بـه رابطـه و نسـبت میـان معاملـه اتهـامی        کیفرها صورت گرفته، بـه 
بر اساس نتایج این کار پژوهشی معامله اتهـام  . کندحقوقی کشورهاي مختلف اشاره میهاينظام
در نظام حقـوقی  «معامله اتهام مثالً . تواند تا سر حد کاهش و تخفیف برخی کیفرها پیش برودمی

تصـور و موجـب   کانادا در فهرست کیفرهاي قابل تحمیل نسـبت بـه همـه جـرایمِ اثرگـذار، قابـل      
اعمال یا حتی کمتـر  ترین سطح کیفرهاي قابلدر نظام کیفري چین نسبت به پایینتخفیف است؛ 

. سـوم کیفـر شـود   تواند منجر به تخفیف یکباعث تخفیف است، در حقوق کیفري انگلستان می
در حقوق لهستان تا میزانی از کیفر که طرفین دعوا بر آن توافق نماینـد، امـا البتـه منحصـراً بـراي      

سـال، در حقـوق کیفـري روسـیه موجـب تخفیـف       10فرهـاي حـبس کمتـر از    جرایم سزاوار کی
متحـده  شـود؛ در ایـاالت  سال حبس و بـاالتر مـی  10سوم از مجازات جرایم قابل مجازات تا یک

معامله اتهامی قابلیـت تخفیـف کیفـر بـه میـزان دو درجـه در جـدول کیفرهـاي موجـود را دارد،          
طـور کامـل و در زمـان    کـه مـتهم بـه   ود و درصـورتی شرط اینکه مسئولیت کیفري فرد ثابت شـ به

طـور کامـل در خصـوص مشـارکتش در ارتکـاب جـرم       مناسب و مفید بـا مقامـات حـاکمیتی بـه    
شده اراده خود را مبنی بر اعتراف بـه مجرمیـت   شرط اینکه در مهلت خواستهیا به. همکاري نماید

الوه بـر دو درجـه مـذکور    توانـد موجـب تخفیـف اضـافی کیفـر عـ      به مقامات اطـالع دهـد، مـی   
.Dragan Nikolic, para ).»گفتــه شــودپــیش المللــی یکــی از شــعب دادگــاه کیفــري بــین(227

: یک کیفیت مخففه معتقـد اسـت  عنوانکارگیري عنصر فوق بهیوگسالوي در خصوص امکان به
در پـی  تواند تخفیف کیفري که بنا بر اتهامات صـادر خواهـد شـد را   در اصل، معامله اتهامی می«

.Affaire Todorovic 31 juillet 2001, para. »داشته باشد البتـه مبنـاي چنـین تـوجهی توسـط      )(80
المللـی  هـاي کیفـري بـین   گردد که نهاد معامله اتهامی قبالً در اساسنامه دادگـاه شعبه، به این برمی

ــت   ــه اس ــه قرارگرفت ــاره و توج ــی مورداش ــواد  . اختصاص ــوم م ــاراگراف س ــن19و 20پ امه اساس
:کنند کهبینی میپیش) به ترتیب(هاي یوگسالوي سابق و رواندا دادگاه

کنـد کـه حقـوق مـتهم     کنـد و اطمینـان حاصـل مـی    شعبه بدوي کیفرخواست را مطالعه مـی «
کند که متهم محتواي کیفرخواسـت را متوجـه شـده اسـت و آنگـاه او را      رعایت شده و تأیید می

را در راسـتاي اینکـه آیـا بـه وي اجـازه اسـتفاده از معاملـه        2اشکند تا ابزارهاي دفاعیدعوت می
.»دهد یا خیر، ارزیابی نمایداتهامی می

1. Le plaider- coupable.
:در نسخه انگلیسی آن این عبارت آمده است. المللی روانداینبنسخه اساسنامه دادگاه کیفري 19ه پاراگراف سوم از ماد.2

«And instruct the accused to enter a plea».
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المللــی بسـیار برجسـته اســت،   عنـوان معاملـه اتهــامی بـازهم در اساسـنامه دیــوان کیفـري بـین      
شـده بینـی در این متن پیش» فرایند دادرسی در صورت اعتراف به مجرمیت«اي که عنوان گونهبه

اي که شعبه بـدوي دیـوان بـه    گونهبه. شده استبینیپیش64ماده 8این مهم در پاراگراف . است
651متهم امکان اعتراف به مجرمیت یـا عـدم اعتـراف بـه مجرمیـت را بـر اسـاس آنچـه در مـاده          

.»کندبینی میپیش
نظـام حقـوقی   بـرخالف  . ال استبینی این قاعده ناشی از تأثیر نظام حقوقی کامندرواقع پیش

یـک دلیـلِ قابـل ارزیـابی در جریـان      عنـوان ژرمنی که معتقد است اقرار بـه -مبتنی بر سنّت رومی
نهاد معامله اتهامی که از زمان آغاز رسیدگی الرسیدگی است، محاکم کیفري کشورهاي کامن

ر ایـن شـیوه رسـیدگی مبتنـی بـ     . شناسـند کند، به رسمیت میشکل فرایند رسیدگی را اصالح می
دهد تا مجرمیتش را از همان آغاز جلسه دادگاه پذیرفته یـا حتـی   معامله اتهامی، به متهم اجازه می

.برعکس آن را انکار کند
این شیوه دادرسی درواقع معرف نفع آشکار دستگاه عدالت کیفري در خصوص خرید زمان 

نگـام تأمـل و بحـث از    اي که حقیقتـاً ه دو مسئله. و پرداخت هزینه کمتر در فرایند دادرسی است
بنابراین خیلی جاي تعجب و دور از تصور نیسـت  اند؛المللی مهم و موردتوجهعدالت کیفري بین

بینـی کـرده و آن را   المللـی پـیش  هـاي کیفـري بـین   که نهاد معامله اتهامی را در اساسنامه دادگـاه 
.بپذیریم

ازجملـه در  2المللـی مخـتلط  ینهاي بـ عالوه بر این، نهاد اعتراف به مجرمیت در برخی دادگاه
اداره انتقـالی تیمـور شـرقی توسـط سـازمان ملـل       «مربوط بـه  30/2000مقررات شماره 29بخش 
مربــوط بــه 2000/40قــانون ســاختاري شــماره . شــده اســتبینــیپــیش» و محــاکم ملــی3متحــد
تـراف و  آیـین اع «خـود ذیـل فصـل دوم بـا عنـوان      54نیز در مـاده  هاي گاچاچا در رواندادادگاه

.این نهاد کیفري را به رسمیت شناخته است» 4معامله اتهامی
نــوعی تخفیــف کیفــر بــراي اشــخاص دســته دوم، ســوم و چهــارم از 55ایــن قــانون در مــاده 

ایـن در حـالی اسـت کـه     . کنـد بینـی مـی  انـد پـیش  مجرمین که به مجرمیت خـود اعتـراف نمـوده   

.نمایدیمي که مشروح آیین پذیرش و به رسمیت شناختن مجرمیت را طی سه شرط مشخص اماده.1
مسئولیت عام اداره تیمور شرقی را به نهاد ) 1999اکتبر سال 25(1272امه شماره شوراي امنیت سازمان ملل متحد در قطعن.2
خواهد تا امنیت و نظم عمومی را در نماید و از این نهاد میواگذار می» اداره انتقالی سازمان ملل متحد براي تیمور شرقی«

.سراسر تیمور شرقی حاکم نماید
3. Règlement 2000/30 du 25 septembre 2000 relatif à la procédure criminelle transitoire,
UNTAET/REG/2000/30.
4. De la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité.
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در عـوض رویـه   . کنـد بینی نمیله را صراحتاً پیشالمللی این مسئهاي کیفري بیناساسنامه دادگاه
در . نقش کیفیات مخففه را اعطا نمـوده اسـت  » اعتراف به مجرمیت«ها به نهاد قضایی این دادگاه

المللـی روانـدا چنـین القـاء نمـوده کـه       همین مورد گاهی اوقات، رویه قضایی دادگاه کیفري بین
اي بـراي  حتی مشـارکت در آشـتی دالیـل پیشـرفته    سایر کیفیات مخففه ازجمله پشیمانی، توبه یا 

 رونـد یکی از کیفیات مخففه به شمار مـی عنوانبه» معامله اتهامی«احتساب نهاد)Affaire Dragan

Nikolic, op. Cit, para. همه، چنین نگاهی نباید این تصور را ایجاد کند که ایـن نهـاد   اینبا (231
octobre 19(حکومیت صـادره علیـه ژان کامبانـدا   در حکم م. یک قاعده مکانیکی محض است

2000Affaire Kambanda, ( ــین ــیشدر دادگــاه کیفــري ب ــی پ ــه الملل ــر ب ــن ام ــه، ای خــوبی گفت
به دلیل اینکه وي مجرمیت خود را رسماً پذیرفته، به حداکثر کیفر یعنی حـبس  . شده استتحلیل

دم معامله بر سر اتهام بـا مقامـات مربوطـه    یعنی رد اعتراف به مجرمیت و ع. شده استابد محکوم
.تواند برعکس کیفیات مخففه منجر به تشدید کیفر شودمی

تـوان اعتـراف بـه مجرمیـت صـورت      مـی «هاي دیگر تشریح شده که حال در برخی پروندهبااین
گرفتــه توســط مــتهم را در مــواردي کــه ایــن اعتــراف اداره جلســه دادگــاه را بــا تســریع در فراینــد  

یکـی از کیفیـات مخففـه تلقـی     عنـوان جویی در فرایند تجدیدنظر تسهیل کنـد، بـه  دگی و صرفهرسی
المللی رواندا اجازه داده تا نسبت به اجراي تحقیقـات طـوالنی و   این نهاد به دادگاه کیفري بین. کرد

جـویی در زمـان، انـرژي و   جویی نموده و به همین دلیل موجب صـرفه اعمال فرایند رسیدگی صرفه
.Affaire Georges Ruggiu, 1 juin 2000, para)»منـابع مـالی شـود    زیـرا دادگـاه در همـین    «؛ ( .53

دیـدگان و شـهود حاضرشـده بـه اداي     مورد، یعنی در صورت ادامـه فراینـد رسـیدگی بایـد بـه بـزه      
Affaire)»شهادت ، پرداخته و براي آنهـا  وقـت صـرف نمایـد     Dragan Nikolic, idem, para. 218)

المللی یوگسالوي نیز همین آثار و تبعات را براي معامله اتهـامی پذیرفتـه اسـت   دادگاه کیفري بین
(Affaire Cesic, op. cit, para. 56, p. وکیـل مـدافع مـتهم برخـی منـافع      1در پرونده میالن بـابیچ (19

و اجراي عـدالت  معامله اتهامی موجب اعمال حق «کند که دیگر این نهاد را برشمرده و تصدیق می
ایـن  . دیدگان و بازدارندگی سایر اشخاص نسبت به ارتکاب جرایم مشـابه خواهـد شـد   نسبت به بزه

.Babic, para).»شودافکند و به تجدیدنظرگرایی منجر میهاي آشتی را پی میامر پایه 66.)

اي نتیجـه ها در کنفرانس رم موردبحث قرار گرفت این بود که اعالم تقصیر چـه  سؤالی که مدت
هاي حقوقی رومی ژرمنی، اقرار بخشی از دلیل است، بـدون  که در نظامباید داشته باشد؟ درحالی

. یابـد در کشورهاي کامن ال محاکمه با پذیرش تقصیر پایان مـی . اینکه نتایج دادرسی داشته باشد

1. Milan Babic
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ر عـوض بـه   و د» دفـاع گناهکارانـه  «و »اقرار«توافقِ حاصل در کنفرانس، اجتناب از اصطالحات 
همانند کامن ال، پذیرش تقصیر به معناي پایـان  . بود65در ماده » پذیرش تقصیر«رسمیت شناختن 

اما با گرایش به مدل رومی ژرمنی، دادگاه باید بررسی کنـد آیـا ایـن پـذیرش بـا      . محاکمه است
. نمایـد تر حقـایق را ب ي کاملحقایق پرونده همخوانی دارد و در غیر این صورت درخواست ارائه

از . سـازد داند و نه ممنـوع مـی  اساسنامه دیوان صراحتاً نه دفاع گناهکارانه را مجاز می65)5(ماده 
کنـد کـه   شناسد، امـا تأکیـد مـی   رسمیت میطرف دیگر توافقات میان مقام تعقیب و خوانده را به

1.دادگاه ملزم به رعایت چنین توافقاتی نیست

دارندگی براي اعتراف به مجرمیت و معامله اتهامی بـه دلیـل   اگرچه ادعاي داشتن یک کارکرد باز
رسـد، امـا خصیصـه تخفیـف     دهندگی چنـدان معتبـر بـه نظـر نمـی     هاي تخفیفبرخورداري از ویژگی

این کار درواقـع صـداقت مرتکـب جـرم را     : خوبی تشریح شده استها بهاش در سایر پروندهدهندگی
ایـن نهـاد باعـث بـرمال شـدن      . کنـد دستگاه عدالت تشویق میثابت و سایر متهمان را به معرفی خود به

اولـین مأموریـت دادگـاه کیفـري     عنـوان حقیقت در مـورد جنایـات مربـوط بـه صـالحیت دادگـاه بـه       
بنابراین نهاد معامله اتهام ابزار مؤثري براي برقراري صـلح و آشـتی بـین جوامـع     المللی خواهد شد؛بین

.Affaire Predrag Banovic, 28 octobre 2003, para). مرتبط با مخاصمات خواهد بود 66. p. 23.)

اعتـراف بـه   «شـده کـه انتخـاب    المللـی پذیرفتـه  هاي کیفري بـین در رویه قضایی دادگاه«درنتیجه 
.طورکلی منجر به کاهش کمیت کیفر خواهد شدتوسط متهم به» مجرمیت

گیرينتیجه
هـا و آراء محـاکم   نا به آنچـه در اسـناد دادگـاه   المللی، بکیفیات مخففه در حقوق کیفري بین

پـاي قواعـد کیفـري    شده، از حیث کیفیـت، نـه ازلحـاظ شـکلی و نـه مـاهوي بـه       مربوطه منعکس
رو، اگرچـه در مقـررات مـاهوي و    ازاین. رسدهاي کیفري داخلی نمیشده در زرادخانهبینیپیش

خـورد،  در معناي قانونی به چشم مـی هایی از کیفیات مخففهالمللی رگهشکلی دیوان کیفري بین
المللـی شـکل نگرفتـه    اما هنوز کیفیات مخففه قضایی و مبتنی بر رویه در این محکمه کیفري بین

هـاي کیفـري   این در حالی است که در مقررات اساسنامه و آیـین دادرسـی و ادلـه دادگـاه    . است
نشـده و در  بینـی دقیقـی پـیش  المللی اختصاصی یوگسالوي و روانـدا کیفیـات مخففـه قـانونی     بین

عوض این دو دادگاه در رویه قضایی خود دست به ابتکارات جـالبی زده و دو دسـته از کیفیـات    
1. Rauxloh, Regina E, Bargaining- A Necessary Tool For The ICC Prosecutor,
Judicature,Juanary February 2011, p 184.



31 المللیکیفري بینمحاکمکیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء

توجـه در نکتـه جالـب  . انـد بینی نمودهمخففه پیشینی و پسینی نسبت به زمان ارتکاب جرم را پیش
هوي الزم در مقـررات  رسد به دلیل فقدان قواعد ماخصوص این کیفیات این است که به نظر می

اساسنامه این دو دادگاه، هردو محکمه گویا با الهام از قوانین کیفري داخلی، در فرایند رسیدگی 
که البته جا داشت با توجه بـه قابلیـت   اندو صدور حکم، مواردي را به عاریه گرفته و به کار بسته

گرفتـه در فراینـد   ات شـکل ساالنه مقررات آیـین دادرسـی و ادلـه ایـن دو دادگـاه، کیفیـ      اصالح
. نمودنـد قضایی را در این مقررات وارد و به تعبیري تبدیل به کیفیات مخففه قـانونی و ثابـت مـی   

المللـی  هـاي کیفـري بـین   گیـري دادگـاه  اما تا حـدودي در فراینـد شـکل   اگرچه این اتفاق نیفتاد،
.ی شدبینمختلط ازجمله سیرالئون برخی مصادیق کیفیات مخففه قانوناً پیش

چنانچه بخواهیم توجه به این کیفیات را در چارچوب یک فرایند بررسی کنیم، جاي تأسـف  
گرفتـه در رویـه   لیست کیفیات مخففه شکلخوبی ازالمللی نتوانسته بهاست که دیوان کیفري بین

ها را طی یک فرایند تکاملی در مـتن هاي یوگسالوي و رواندا استفاده نموده و آنقضایی دادگاه
هـاي  شـده در زرادخانـه  حتـی ایـن اساسـنامه بـرخالف روال پذیرفتـه     . مقررات اساسنامه بگنجانـد 

نماینـد، آن  یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفري توجیـه مـی  عنوانرا به» اجبار«کیفري داخلی که 
.پذیردصورت محدود در قالب کیفیات مخففه میرا به

کنـد در کمیـت و کیفیـت    المللی اوالً ایجـاب مـی  رسد فلسفه مجازات جنایات بینبه نظر می
محابـا  دلیـل و بـی  المللی تجدیدنظر شود و بیگونه کیفیات مخففه براي مجرمان بینبینی اینپیش

بهتــر اســت کــهو دوم ایــنالمللـی آســیب نبینــد؛ بــینکــار نبــریم تــا کارکردهــاي کیفــرآن را بـه 
طـور دقیـق در   هـا را بـه  بودن جـرم و مجـازات آن  المللی براي تقویت اصل قانونی گذار بینقانون

المللـی  که از گستره اختیارات قضات بینبینی نماید تا همچنانالمللی پیشمتن قوانین کیفري بین
انتقاد شده، بتوانیم آن را تا حدودي محدود نماییم و حقـوق بـزه دیـدگان در گیـرودار زد و بنـد      

.کمتر تضییع شودالمللی احتمالی میان قضات و مجرمان بین
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