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  المللی بیناتیجنایِفردهیکندیفرادرمشددهاتیفیک

  فرد رضويبهزاد
  

  )10/8/93: تاریخ پذیرش - 13/5/93: تاریخ دریافت(
  چکیده
شدیدبسیاربعات،توآثارلحاظاز... وبشریتعلیهجنایتکشی، نسل  همچونالمللی بینجنایات

کیفريواکنشوبودهسرزنشقابلشدتبهنیزمیزانهمینبهرو،همیناز. هستندبارخسارتو
هاي دادگاهقالبدرجهانیجامعهواکنشهمچنینوجهانیصالحیتاصلقالبدرکشورها
کهسؤالینابهپاسخدرلذا. پذیردمیصورتسنگینوشدیدهاي مجازاتباالمللی بینکیفري

باخیر،یا  استتشدیدقابلکیفر،مشددهکیفیاتاحرازفرضباهمبازجنایات،اینکیفرآیا
اینبرايکیفیاتاینوجودکیفردهی،وکیفرگذاريفلسفهلحاظاز. شویممیمواجهتردیدکمی

اینللی،الم بینکیفريحقوقوعرفیالمللبینحقوقمتوندرامااستتصورقابلجنایات
. استگرفتهقرارتوجهموردکمتر  ها آن  ازناشیتشدیدمیزانومعیارهمچنینوکیفیات

درتصریحیرواندا،ویوگسالويتانورنبرگازاختصاصیالمللی بینکیفريهاي دادگاهاساسنامه
کیفريدیوانادلهودادرسیآیینمقرراتواخیردادگاهدو  قضایی،رویهاماندارندبارهاین
ومعیارهاوبحثاینکماکانولیدادهقراربحثموردراآنجامع،نهونسبیطوربهالمللی بین

المللی بینکیفريدیوانآیندهقضاییرویههايدغدغهازقطعًامشدده،کیفیاتجامعمصادیق
ورحمی بیدرجه:ازاستعبارتتشخیصقابلمشددةکیفیاتازبرخیمیان،ایندر. بودخواهد

وروانیوضعیتجنایتکاران،اجتماعیموقعیتالمللی، بینبزهکارتوسطارتکابیفعلدرخشونت
  . جرمارتکابازپسجانیاناینرفتارهايسرانجام،

کیفردهی،المللی، بینکیفريدیوانالمللی، بینهاي کیفري دادگاه: کلیديواژگان
    تبعیضتصمیم،سبقروانی،وضعیت،خشونتورحمی بیمشدده،کیفیات
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  مقدمه
حقوقمعاهداتطبقوشوند میمحسوبشدیدوالعاده فوقحدذاته فیالمللی بینجنایات

همینبهطبیعتًا). 1383،488رابرتسون،(باشندها مجازاتترین سختمستلزمممکن استبشري
درلذا. استجنایاتگونه یناباشدیدوقاطعبرخوردجهانی،عمومیافکارانتظاردلیل،

برخیبایدتجدیدنظر،مرحلهدرها آن  کیفرمضاعفتشدیدامکانعدمیاامکانخصوص
دلیلتواند میتشدیداینمبنايظاهرًاالبته. دادقراربررسیموردراروانیوذهنیمالحظات

جرم،شدتسنجشازپسمشددهکیفیاتبینی پیشبااعتقاد،طبق این .باشدداشتههمدیگري
مراحلازیکیکهرسدمینظربهدلیلهمینبه. کردموزونومتعادلراکیفرمیزانتوان می

مخففهومشددهکیفیاتبهالمللی، بینمجازاتوجرممیانتناسِباصلرعایتمهمونهایی
.   هستندناسبتاصلمجرياینجادرمشددهومخففهکیفیاتدیگر، عبارت به. شودمیمربوط

)COQUIN, 2001, 166 (مشدده  و  یفیاتک بینی مسئله پیشدر نظر داشت که  یدبا ینهمچن
درواقع،در. شودممکن است مورد توجه واقع  یفرگذاريو ک کیفردهیمخففه در دو مرحله 

جامعهشرایطواقتضائاتدرنظرگرفتنباالمللی بینیایداخل قانونگذارکیفرگذاري،مرحله
را جرم  آنکهرفتاريبرايالمللی بینو  یجمع فردي،هاي ارزشسريیکبرمبتنیوویشخ

 یطهاست که در ح ینديفرا یفردهی،ک ،اوصاف ینبا ا. کند کیفرگذاري میکرده،يانگار
وجنایتکارفردیامجرم  یطبا توجه به شرا کهو اوست  استالمللی بینیایداخل یقدرت قاض

  .کند یم یینمجازات را تع یزانحجم و م بزهکارانه،رفتارپیرامونییلمساهمهویژه به
همبهاصطالحیولغويلحاظازمجازاتتشدیدمعناياند که آوردهنویسندگانبرخی

درتحمیلیکیفربارابطهدرمتهموضعیتترکردن سختوبخشیدن شدتدرواقع. اند نزدیک
ازآنجاکهالبته) . 1388،16رحمدل،(افتد میاتفاقبدويمرحلهبهنسبتتجدیدنظرمرحله

بتوانکهباشدسختکیفرشناختینگاهازشایداست،شدیدنفسه فیالمللی بینجنایاتمجازات
روستهمیناز. کردتصورمشددهکیفیاتبشریت،علیهجنایتوکشی نسل  مانند  جنایاتیبراي

درتردیديالمللی،بینکیفريحقوقمرکزِيستههمطلقه،عدالتآموزههاي گرایشبنابرکه
لحظه،هردرزیرادهدنمیراهخودبهالمللیبینجنایاتبرايسنگینخیلیکیفرهايبینیپیش

وتحملخودسربرراالمللیبینجامعهعمومیافکارسنگینسایهبایدالمللبینکیفريحقوق
هاي سیاستبهدهنده جهتعنوان منبع بهعمومیافکاربهتوجهالبته. باشدپاسخگووکنداحساس
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 ) 1390،9جانکی،محمودي. (نیستغریبیامروداشتهوجودمیالدي80و70هاي دههازکیفري
 وداردبردرهمرادیگرهاي ملتومردمانواکنشحتیکهالمللی بینجنایاتویژه درمورد به

علیهجرایمدرکه استامرنیايایگو،حقوقیهاي امنظازبسیاريکیفريقوانینمالحظه یحت
توجهمرکزیالملل نیباتیکه معموالً در جنا( جرمقربانیمذهبونژادیگاه ،حقیقیاشخاص

. استکیفرتعییناصلیعاملگاهوبودهمؤثر،مجازاتتشدیدوتخفیفدر)استانیجان
تشدیدجنایاتی،چنینخشِنوپیچیدهکامًالیویژگبهتوجهبالذا) 1389،75نژاد، سبزواري(

  . استتأملیوبحثقابلمسئلهها آن  مجازات
دیوانوسابقیوگسالويرواندا،المللیبینهاي کیفري دادگاهاساسنامه77و23،24مواد
ومخففهکیفیاترژیماجرايامکانبهصراحتًاکیفر،درباره) ترتیب به(المللیبینکیفري

بدويشعبهرا کهکیفیاتیجامع،شکلبهحتیگفته، پیشمراجعومنابع. کنندنمیاشارهدهمشد
اوصاف،اینبا. کنندنمیتعریف  دهدقرارتوجهموردکیفرتشدیدیاتخفیفبرايتواندمی

  استوسیعیالعادهفوقارزیابیقدرتدارايکیفیاتیچنیناعمالقلمرودربدويشعب
)Célebici, 2001,780(  متوناین)وضعیتوجرمشدت بهتوجه  قبًالاگرچه...) وهااساسنامه

کنارازموردنظرکیفیاتبهتوجهبدونالوصف، معاند،کردهبینی پیشراعلیهمحکومشخصیِ
المللیبینکیفريدادگاهدوهرادلهودادرسیآیینمقرراتبرعکس،اما. 1اند گذشتهقضیه

یاوجودبهتوجهضرورتبهفقط101قاعده)ب(بند2و1بندهايدرروانداویوگسالوي
از2.کنند میاشارهکیفرصادرکنندهبدويشعبهتوسطمخففهومشددهکیفیاتوجودعدم

دیوانادلهودادرسیآیینمقررات145قاعده2بنداز)ب(و)الف(هايقسمتدیگر،طرف
                                                                                                                            

اساسنامه  78پاراگراف اول ماده  ینو همچن یوگسالويرواندا و  هاي کیفري دادگاهاساسنامه  24و  23دوم مواد  پاراگراف.1
. المللی بینیفريک یواند
حقوقیمتون  باتطبیققابلحقوقیمتنیکعنوان بهسابقیوگسالويفدراتیوجمهوريکیفريقوانینمجموعه41ماده.2

شده معینزمانیمحدودهدردادگاهمشخص،جرمیکبراي«: کهدارد میمقررسابقیوگسالويالمللی بینکیفريدادگاه
ویژه به  و) مخففهومشددهکیفیات( بگذارندتأثیرکیفرشدتبرتوانند میکهکیفیاتیتمامیدرنظرگرفتنِباوقانونتوسط
طیکهشرایطیحمایت،موردموضوعبهواردهصدماتیاتهدیدشدتجرم،ارتکابهاي انگیزه،کیفريمسئولیتدرجه

هرهمچنینوجرمارتکابازپساوسلوكورفتاروويشخصیوضعیتفعل،مرتکبپیشینهاست،شدهواقعجرمآن،
هنگامی«: دارد میمقررنیز47مادهعالوه به. »کند میتعیینراکیفرشود، میمربوطمرتکبشخصیتبهکهدیگريکیفیات

بـر  عـالوه دادگـاه کند، میبینی پیشراسنگینخیلیکیفریکتحمیلشدید،خیلیجرمیکارتکابصورتدرقانونکه
یاباشدداشتهشدیديوخطرناكکامًالنتایجفعل،آنیادهدقرارخطرمعرضدرراجامعهارتکابیفعلکه درصورتیآن،
  .»نمایدصادرراشدیدتريکیفرتواند میباشدشدهواقعفردي منحصربهشرایطدر
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المللیبینجنایاتبرايوبیش کمکهرامتفاوتیمخففهومشددهکیفیاتنیزالمللیبینکیفري
  .کندمیذکراست،توجیه قابل

-پیشوتعییننیز،ها مجازاتوجرایمبودنقانونیاصلاقتضايکهکردفراموشنبایدالبته
کیفرشناسیحوزهدرکهگفتبتوانرو شاید ازاین. کند میایجابقبلازراکیفیاتیچنینبینی
خواهکهقانونیتوسطمحدودصورت بهکهاستشکلیکیفیاتمشدده،کیفیات«المللی، بین

تحولموجبدو،اینازکدامهریاجرممرتکببهخواهشود،مربوطارتکابی  جرمخودبه
,PAPATHEODOROU, 1992(.»شودمیآنتشدیدوتحمیلیکیفردر اینکهزمانی)86

بدويشعبکرد،تشدیدراالمللی بینجنایاتکیفرتوان میآیاکهبودشدهطرحمسؤال
اولینازیکیدر. کردندمطرحمتفاوتیهاي پاسخاختصاصی،المللیبینهاي کیفري دادگاه
وبودکردهردراکیفردرمؤثرمشددةکیفیاتوجوداساسًاشعب،ازیکیمطروحه،موارد
  :داشتمقرر
کیفیاتاحتمالِیمسئله وجودبشریت،علیهجنایاتباارتباطدرکهاستمعتقديبدوشعبه«

قبالًکهاستايرویهبامنطبقخصوص،ایندرشعبهموضع] لذا. ...[نداردبحثجايمشدده،
ارتکاببهمتهم12اساس،آنبروبودگرفتهقرارپذیرشموردنورنبرگدادگاهتوسط

,Erdomovic(.بودکردهمحکوماعدامیعنیکیفر،شدیدترینبهرابشریتعلیهجنایت

المللی بینجنایتبرايرامجازاتشدیدترینوقتیکهاستاینشعبهمنظورظاهرًا)20 ,1996
  . نداردوجودتشدیدبردلیلیدیگرکنیم میاعمال

دروپذیرفتهارکیفیاتاینوجودمعکوس،نحوبهدیگري،دلیلباشعب،ازدیگریکی
وارتکابیجنایتسهمگینِیکهاستمعتقدبدويشعبه«: کهاستدادهتوضیحآنشرح

»گیردقرارمدنظراستالزمکهاستايمشددهکیفیاتوجودآورندهبهمتهم،نقشاهمیت
(Erdomovic ,1998, 13. Et Tadic ,1997, 32) نظردوبامواجههدرکهرسدمیبه نظر

اگردر واقع،. استگرفتهقرارتوجهموردمتعدديدالیلدوم بهحلراهوق،فمتفاوت
پذیرفته کهاستمنطقیاست،شدهپذیرفتهالمللی بینجنایاتبرايمخففهکیفیاتموجودیت

تمایلبزرگمجرمانهموارهوانگهی،. استاعمالقابلها آندرموردهممشددهکیفیاتشود
کیفیاتکهرسدمینظربهدرنتیجه. بگیرندنادیدهراارتکابیجنایاتاهمیتوهیبتکهدارند

  . گیردقرارتوجهموردکیفر،تعیینفراینددربایدمشدده
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باهمچنینوالمللی بینهاي کیفري دادگاهقضاییرویهازگیري بهرهباادعااینارزیابیجهت
درکارگیري بهقابلوگرفتهشکلامروزهاتکیفیاینکهدیدخواهیمدیوان،اساسنامهبهنگاهی
شودمیمربوطجنایتمرتکببهکهکیفیاتینظري،لحاظاز. استالمللی بینکیفرياحکام

MAYAUD, 2007, 568).کندمیتوجهجلبکیفر،کردن شخصیمعیارعنوان به رو ازاین(
دیده همبازاما. کند میتشریحرامتهمشخصیتهايجنبهازبرخیکیفیاتی،چنینسازندهماهیت

ترسیممتهمبهنسبترا»تشدید«صورتوچهرهمحسوس،وعینیافعالازايمجموعهکهشود می
طرح استقابلايویژهکیفیاتعنوان بهکیفیاتاینکهگفتتوانمیدرحقیقت،. کنندمی

برخیمرحله،ایندر. داشتخواهدالدنببهراتحمیلیکیفِربارسنگینِیوتشدیدکه)534همان،(
دستهچهارتوانمیمنظور،همینبه. شودبررسیبایدکهداردوجودارزیابیقابلومحسوسعناصر

موقعیتبهبرخی،)اولبند(بزهکارخشونتورحمی بیبهبرخیکهکردذکرراکیفیاتاز
ارتکابازپساورفتارهايبهنجامسراو) سومبند(ويروانیوضعیت،)دومبند(اواجتماعی

1.شودمیمربوط) چهارمبند(جنایت

  
  ارتکابیفعلدرخشونتورحمی بیشدتو  درجه.1

دیگرجرمبارود میبه کارجرمهرارتکابدرماديعنصرقالبدرکهخشونتیرحمی و بی 
باجرحوضربمانندداخلیکیفريحقوقدرسادهوعاديجرمیککه همچنان. استمتفاوت

گیرد میصورتالمللی بینفضايدرسیاسیوایدوئولوژیکتعصب، دشمنِیباکهجرمهمان
بیشتريقساوتباتوأموتر خشندوم،دستهجرایمماديعنصرعمًالوباشدمتفاوتکامًالتواند می

ودادرسیآیینمقررات145قاعده2پاراگراف  )ب(از قسمت  4بندرو،همیناز. یابد میارتکاب
اشارهالمللیبینجنایاتباربودندهشتوخشنویژگیبهصراحت بهالمللیبینکیفريدیوانادله
راآننیزروانداویوگسالوياختصاصیالمللیبینهاي کیفري دادگاهقضاییرویهوکندمی
بهتوانمیموردایندر. کند میتلقی»المللیبینبزهکارازگرفته نشأتویژهخشونت«عنوان  به

                                                                                                                            
برخـی توسطسیاههایناستالمللی بینکیفريقضاییرویهبیشترمشدده،کیفیاتلیستخصوصدرماقضاوتمبناي.1

بـر جنایـت ازمانده باقیروانیوجسمیپیامدهايحتیموردایندر. استشدهدیدهخاصیمنطقینظمبدوننویسندگان،
دسـته ایـن ازهـم جـرم ارتکـاب انگیـزه حتـی وجنایـات وحشـیانه وانگیز فرتنماهیتمتهم،مندانه عالقهمداخلهدیده، بزه

بهنـام :ترجمـه »کیفـري المللـی  بـین حقـوق «).1383.(ساكکریانگ،شیایزري؛کیتی،: ك.ن. استشدهبرشمردهکیفیات
. 588صسمت،:تهران،)اسماعیلیمحمدویوسفیان



74
1393بهار، ششم، شماره ومدفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

ویژگیکهیوگسالويالمللی بینکیفريدادگاهدر2تودورویچو1اوبرنویچبهمربوطهايپرونده
رد)(Obrenovic, 2003, 97. کرداشارهشدهذکرها آن  درمشددهعنوان کیفیات بهگفته پیش

ازحاکیوي،توسطارتکابینایاتجازبسیاريکهمعتقدندقضات،تودورویچاستیوانپرونده
لگدضرباتایرادازپساودیدگانبزهعنوان نمونه، بهزیراهاست آن  درویژهقساوتنوعیوجود
عنوان یک بهنیزارتکابیاعمال» مدتطول«این، بر عالوه. اندمردهودادهجانمتهم،توسط

قساوتکهاستمعتقددادگاهشعبهرو،مینهاز. استشدهمطرحآزاردهندهوبار خشونتویژگی
نوعیایجادبهمنجرشودمیمربوطشانارتکابزمانمدتوهاشکنجهاینبهکهايویژهشدتو

.Todorovic, op ). استشدهمشددهکیفیات Cit,2001, ایندرکهرسدمینظربه( 63-65
  .کردخاصیتوجهارتکابیرفتارکیفیوکمیهايجنبهبهبایدخصوص

درمشددهکیفیتوابزارعنوان یک به»ضدانسانیوخشنابزارهايکارگیري به«رابطههمیندر
جواندختریکرحمانه بیقتل«عنوان مثال، به. استشدهبحثنیزروانداالمللیبینکیفريدادگاه

شدهتلقیمشددهکیفیاتازعنوان یکی بهروزینداناپروندهدر(Ruzindana, 1999, 10)»ساله16
ابتدامتهم،«: کهاستشدهتوصیفشکلاینبهمتهموحشیانهافعالوشدتمورد،ایندر. است
ازیکیبریدنبهشروعاره،کمکبهوآرامی بهوکندهاوتنازوپارهراجواندختراینهايلباس
بهتمسخرباتوأمترساندنباسپس. بردمیرادخترایندیگرسینهمتهم،گاه آن. کندمیاوهايسینه

دریدنباسرانجام،وکندنگاهافتادهزمینبرکهرادیگرشدهبریدهسینهکهدهدمیدستوراو،
گروهتروریستیحمالتوها درگیريدراخیرًا. )همان( 3»دهدمیپایانقربانیزندگیبهشکمش
داعشجنگجویانقساوتبردااللتکهها گزارشدستاینازعراقوسوریهدرداعشتکفیري

) عراق  تبعه( ایزدينوجواندختردومورد،همیندر. شود میمنتشرزیادداردغیرنظامیانکشتاردر
رانزدیکانمانسربریدنفیلمبودیممجبورما« کهاند دادهگزارشاند کردهفرارداعشدستازکه

  )1393مهر9نخست،صفحهفرارو،.  (»کنیممشاهده
                                                                                                                            
1. Obernovic 
2. Todorovic 

حالـت   یـن ا ببرد آیارنجالمللی بینیتوسط جان شدهوارد روحیضربهیکاز  یت،از جنا یافته نجات دیدة زهبچنانچهاگر.3
روحیضرباتکه«رسد مینظربهاماشدمطرح  ها رسیدگیفراینددرسؤالاینشود؟ میمشدده محسوب  یفیتک عنوان به

از عناصـر سـازنده    یکییضربه روح زیرابیاوردبه وجود  رامشددهکیفیتیکنیستقادردهد میرنجراگان دیده بزهکه
  : ك.ن .»...شود میمحسوببشریتعلیهجنایتیکبهتشبیهقابلانسانیافعال ضد

Affaire Vasiljevic op. cit, 29 novembre 2002, para. 163. p. 70. 
 یگـر د شـود محسـوب   یتبشر یهعل یتسازنده جنا از عناصر یکیخود جزء  حالت،اینوقتیکهاستمعنیاینبه  امراین

. نظر مخالف ذکر شد 13یدر پاورق.  شودمشدده محسوب  کیفیتعنوان بهندارد مجدداً  یلدل
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عنوان یکی بهتواندمیاست،داشتهخطرناكوویژهرفتارهايمتهمچنانچهنیزهاپروندهسایردر
مرتکبدیگرآزارانهرفتارهايوسادیسمجنایات،ارتکابشیوه. شودتلقیمشددهکیفیاتانواعاز

اینازدیگربرخینیزاستانسانیکرامتومقدسحیاتازکاملنفرتدهنده نشانکهجرم
.Mucic et Consort (Célebici camp), op).شود میمحسوبکیفیات cit, 1268)با

کیفريدادگاهدر1دلیچعظیمتوسطارتکابیافعالکهاسترفتارهاییچنیندرنظرگرفتِن
داردجاترتیب،اینبهواستشدهتلقیمهممشدده،عنوان کیفیات بهسابقیوگسالويالمللیبین
اینبافوقمتهمدرموردمهمکیفیاتاین)همان(.گرفته شودنظردرمتهم،بهکیفرتعییندرکه

. »...آنبهنزدیکزمانیاجرمارتکابلحظهدرويبهمنتسبرفتار«: استشده تشریحعبارات
)Erdomovic, op. cit, 1996, 44(    رفتارهاي«کهدانشدهگرفتهنظردرچنینهاتوصیفسایر

,Akayesu, 1998(»جرمارتکابزمانمدتویافته سازمانجنایی دربروز کردهتعصب«و)36
)»ويخانوادهوعلیه مجنیبهشده تحمیلهايرنجودردجرم،ارتکاب Kayishema, 1 juin 

ستجويجدرکهرسدمینظربه. شودمیمحسوبمشددهکیفیاتمختصاتازنیز  (361 ,2001
اومنافعوي،تعصبمتهم،معتبِروجديانگیزهازتوانمیمشددهکیفیاتبرايمشتركمعیاریک

تفکیکبرايدقیقیسنجِشمعیارتواننمیقضاییرویهدرالبته. کردیادجنایتکردن سازماندهیو
بهبستهمعیارهااینی،عبارت به. کردپیدادیگريبهنسبتکیفیاتازهریکدرتشدیدمیزاِنوقوت

  . بودخواهندعرفیمورد،
  

  المللی بینجنایاتمتهماجتماعیموقعیت.2
-یممقرریالملل نیبيفریک وانیاساسنامه د 78مادهاولپاراگرافدرالمللی بینقانونگذار

ادله،ویدادرسنییآمقرراتبنابر] کندیمصادرو[نییتعرافریک،دادگاهکهیهنگام«:دارد
نیا.»ردیگیمنظردرراهیعل محکومیشخصتیوضعویارتکابجرمشدتمانندیمالحظات

یالمللنیبيفریکي ها دادگاهاساسنامه  24و  23در مواد  تر شیپکهاستییاقتضاهمان
همچونیعواملي،بدوشعبهفر،یکلیتحمزماندر«:توجه شده بود آنبهو رواندا  يوگسالوی

یکماگرچه.»دادخواهدقرارمدنظرراهیعل محکومیشخصتیوضعویارتکابجرمشدت
دستتواند یمشدده ندارد، م اتیفیبر توجه به ک یحیداللت صر ،امرنیاکهشداشاره  تر شیپ

  . باز بگذارد ،مجرم یاجتماع تیدر توجه به موقع یضمنصورت را به یقاض
                                                                                                                            
1. Hazim Délic
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»شخصیوضعیت« مصادیِقازعنوان یکی تواند به مینیز»متهموضعیتیاموقعیت«رو، نیازا
ومتهمرفتاربایددلیلهمینبه. گیردمیقراربحثمحور ایندرمشددهکیفیاتایجادعاملو

توان گفت میعبارتی به. دادقرارمطالعهمورددارداختیاردراورا کهابزارهاییکارگیري بهشیوه
شغلیوخانوادگیسیاسی،سطحازناشیکهمتهماجتماعیهايدسترسیوامکاناتمجموعهکه

بدونرامتهمرفتارعنصر،اینظاهرًاواستتعبیرقابلاجتماعیعنوان موقعیت بهاوست
حال، بااین. دهدمیقرارتوجهموردمادونیامافوقمقاماتبانسبتشومراتب سلسلهدرنظرگرفتن

باشندمعمولیشهروندانازیاتوانندمیبشردوستانهکیفريقوقحشدیدجنایاتبزهکاراِنتمامی
،1نیکُلیچمومیرپروندهدر. ها آن  نظامیهايمافوقوفرماندهانظاهرًاحتییاسربازانمیانازیا

هایشفعالیتودرجهدلیلبهویژهطور به«فرداینکهاستشدهدفاعنکتهاینازکیفرخواستدر
نکتهاینازهمبازکیفرخواستاینکه همچنان   (Nikolic 2003, 51)  .»استافعالشمسئول

اشنظامیدرجهبودن پایینرغِم بهنیکُلیچمومیرتوسطشده اعمالقدرت[...] کهکندمیدفاع«
بهصادرهاحکامازدیگریکیدر. »گیردقرارتوجهموردمشددهکیفیاتازعنوان یکی بهباید

مشددههايکیفیتازعنوان یکی بهمتهمشغلی  ( Biljana Plavsic 2003, 22 )»بااليموقعیت«
دروکامبانداپروندهدرروانداالمللیبینکیفريدادگاهبرابردرمعیارهمین. شودمیاشاره

اینبرشعبهرو ازاین. استگرفتهقراربحثموردمختلف،مشددهکیفیاتتفاوتووزنارزیابی
بازينقشکیفرتشدیدمفهومدرمتهمبااليهايموقعیتوها پستکهکردهپافشاريمرا

متشکلوزیرانشوراي1994ژوئیه17تاآوریل8از«اوزیرا)  54،22پاراگرافپیشین،. (کندمی
دولت. استکردهقدرتاعمالدولتش،اعضايبرمستمرنظارتضمنومدیریتراعضو20از

اختیاردررانظامیقوايومملکتادارهوبودهکشورهايسیاستبرنظارتوتبیینولیمتنیز
کارگزارانبر2کاملحقوقیاحاطهباوعملیصورت بهوزیر، عنوان نخست بهنامبرده. استداشته
,Kambanda,1998)3.»کرد میحاکمیتاعمالارتش،رتبه عالیافسرانوعالی نبایدلذا  (39

تشدیدکنندهعنصِراینعنوان شرط بهمافوقیکموقعیتداشتِنبهفقطرامتهماجتماعیعیتموق
فوق،دیدگاهمخالفنظراساسبر. دادقرارمدنظرراآنجزئیاتواجزاهمهبایدبلکهدادتنزّل
وقعنوان ماف بهنامبردهمسئولیت«:(.Aleksovski, op.cit, 183)استمعتقدتجدیدنظرشعبه

                                                                                                                            
1. Momir Nikolic
2. De jure et de facto. 
3.Voir aussi : Affaire Miodrag Jokic, op. cit, 18 mars 2004, para. 59, p. 19.
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توسطارتکابیجنایاتاي مالحظه قابلنحوبهزندانرییسمقامدرومراتب سلسلهِداراي
درشخصًااعمال،دستاینازجلوگیريجاي بهاو. استکردهتشدیدراتجدیدنظرخواه

نظربه. »استکردهشرکتبودها آنازحمایتبهموظفکهکسانیعلیهارتکابیهاي خشونت
تعییندرشخصیتپروندهتشکیلباداخلیکیفريحقوقهمانندتوان مینیزموردنایدررسد می

  . رسیدبهترينتیجهبهتشدید،معیاروکیفردقیقمیزان
المللی بینحتیواجتماعیانسانی،شخصیتی،ابعادتماممعموًالشخصیت،در پرونده

حالتطور کلی بهوجرمارتکابانگیزهانتها،تاابتداتوان از میرامهمجنایاتجنایتکاران
مرحلهدرشخصیتپرونده  واقع،در) 1390،99شاملو،گوزلی،(.کردبررسیرابزهکاريعمومی
آیینقانون  81  مادهبهتوجهبارو ازاین. شودتواند تشکیل میهمکیفردهییاحکمصدور

تحقیقاتبهتوجهتخفیف،اعطايمقامدرحکم وصدورمرحلهدرفرانسه،کیفريدادرسی
) 98همان،.( استمهممتهمشخصیتدربارهگرفته انجام

آیینمقررات145قاعدهفوق،کیفیتبهانتساب قابلمصادیقازیکیمورد،همیندر
2قسمت)ب(بند،2پاراگرافدرکهاستالمللیبینکیفريدیوانادلهودادرسی

ازعنوان یکی بهمشددهکیفیاتفهرستدررا1»ومیعماعتمادیاقدرتازسوءاستفاده«
درباراولینمسئله براياین. استآوردهگیردقرارمدنظرکیفرتعییندربایدکهعناصري

اینخصوص،ایندرقضات. استگرفتهقرارتوجهموردومطرحخوبی بهسلبیسیپرونده
استممکنعنوان مافوق، بهقدرتشلاعمادرمتهمرفتار«آیاکهکنندمیمطرحراپرسش

 ,Mucic et Consort)»مشدده؟کیفیاتیاگیردقرارتوجهموردمخففهعنوان کیفیات به

op.cit, ازسوءاستفادهکهکردشکتواننمی«کهداردمیبیانسؤالاینبهپاسخدر  ( 1220
دادگاهدیگري،حکمدر) نهما(2.»شدخواهدتلقیمشددهعنوان کیفیات بهاعتمادوقدرت

کهبفهمانددیگرانبهصراحتوروشنی بهبایدپروندهایندرصادرهکیفر«کهکندمیتأیید
                                                                                                                            

مصـوب ( کـرد اشـاره »قـدرت ازسوءاستفادهوجرمقربانیانبرايعدالتاساسیاصول«اعالمیهتوان به میموردایندر.1
قبـال درهـا  دولـت بـراي راوظـایفی 19مـاده درکه) 1985نوامبرمورخ34/40شمارهقطعنامهملل،سازمانعمومیمجمع

بـراي عـدالت اساسیاصولاعالمیه«).     1384.(...احبیبکیانی،: ك.ن. کند یمترسیمقدرتازسوءاستفادهگان دید بزه
ــان ــرمقربانی ــتفادهوج ــدرتازسوءاس ــلنامه،»ق ــوقیفص ــواه،حق ــمارهگ ــین، ن. 50ص،5ش ــان: ك.همچن ــلی، رایجی اص

ازاسـتفاده سـوء قربانیـان وگاندید بزهبرايعدالتبنیادياصولاعالمیهپرتودرحمایتیشناسی دیده بزه« ).1384.(مهرداد
.2ص،7شمارهحقوقی،هاي پژوهشمجله»قدرت

. قابل مراجعه است 1268و  1248هاي پاراگرافهمچنین.2
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وکیفربااستپذیرفتهپستشبارابطهدرفردکههاییمسئولیتازکردن  خالی شانهوگریز
  Kronjelas, 2002, 514 et 517)(.  »شدخواهدمواجهمجازات
اعتمادبهخیانتاو،نظرازکهنمایدمیاشارهدادستانرواندا،المللیبینکیفريادگاهددر
ارتکاببرايشهردارمقامدرقدرتشازويزیرااستمحرزآقایسوپروندهدرعمومی
جنایاتارتکابدرکهشهريپلیسنیرويازسوءاستفادهمسئله واستکردهاستفادهجنایات

توجیهکرد،خواهدتحمیلآقایسوبهشعبهکهرامجازاتیتشدید«تواندمیاستبودهدخیلهم
گیرينتیجهسرانجامبدويشعبهاستداللی،چنینرغمِ به (Rutaganda 1998, 109).»کند
عهدهبهراباالییپستتصديرواندادردولتیمقاماتمراتب سلسلهدرآقایسو«که؛کند می

آندرويشغلیردهبامتناسب1994حوادثنتایجبراوتواناییوقدرتتأثیرواستنداشته
باوجودکهاستاینازحاکیبدويشعبهودادستانمیاننظر اختالفواقعدر. 1»استزمان

مشدده،کیفیتیکمالكومعیارمثابه به»عمومیقدرتازسوءاستفاده«عنواِنبودن مشخص
  . نیستمشخصودقیقندانچآنسنجشوارزیابینحوه

افعالازسابقیوگسالويالمللیبینکیفريدادگاهقضاتدیگري،مشابهپروندهدر
راامراینبدوي،شعبهمورد،همیندر2.اندکردهیادمشددهعنوان کیفیات به»تشویقومعاونت«

درامااستنشدهعنف بهتجاوزمرتکبخودشمتهماگرچهکهاستدادهقرارتوجهمورد
ها آنقربانیAشاهدکهجنسیهايخشونتاعمالدراوزیرااستکردهمعاونتآنارتکاب

.Furundzija, op. استداشتهمعاونتاستبوده cit, 1998, 282)(  استتحلیلهمینبربنا
ازیکی،»جانیانعنوان فرمانده بهمتهمتوسطایفاشدهفعاِلنقش«کهداردمیاذعانشعبهکه

تحریک«هاپروندهسایردرترتیبهمینبه)283همان، (.شودمیمحسوبتشدیدکنندهعناصر
این ( Rutaganda, 1999, 470).استشدهتلقیمشددهکیفیاتازعنوان یکی بهنیز»کشتاربه

ردیگازوطرفیازمشددهعنوان کیفیات بهعناصراینمیانکردسعیبایدکهاستحالیدر
یکبرايباردورامجرمیکمباداتاشدقائلتفکیکجرم،درمعاونتعنوان مصادیق بهسو

                                                                                                                            
  : ك.نهمان،.1

Affaire Kayshema, n° ICTR-95-1, Jugement, Chambre de première instance II, 21 mai 
1999, para. 14. Voir aussi ; Kambanda ICTR-97-23, TPIR, Jugement et sentence, 
Chambre de première instance I, 4 septembre 1998, para. 44 ; Serushango ICTR-98-39, 
Sentence, Chambre de première instance I, 5 février 1999, para. 41.

در. انـداخت نظـري نیزکیفريمسئولیتخصوصدرلمللیا بینکیفريدیواناساسنامه25مادهبهنیستبدموردایندر.2
توانـد   مـی کـه دانسـته افعـالی مصـادیق ازراهـا  آن،»تشـویق « و» تحریـک « بهاشارهضمنماده،این3پاراگراف)ب(بند

. باشدداشتهپیدرکیفريمسئولیت



79
  المللی بیناتیجنایِفردهیکندیفرادرمشددهاتیفیک

. شود»مضاعفمجازاتمنع«قاعدهنقضبهمنجرکهاي گونه بهدادقرارمجازاتموردفعل
مشددهکیفیاتعداددرمعاونتفعلنفِسواقعًاآیافوقپروندهدرکردمشخصبایدبنابراین

و25موادبهتوجهرابطهایندررسد مینظربه؟»عنوان فرمانده بهمتهمنقش«یااستشدهتلقی
وجودروانداوهاي یوگسالوي دادگاهزماندرالبتهکهالمللی بینکیفريدیواناساسنامه28

  . استضرورياند، نداشته
  

  مجرمروانی-روحیوضعیت.3
وذهنیانفعاالتوفعلهمهتواند شامل میالمللی بینجنایتکارانروانیوروحیوضعیت

دلیلبه. شود میضدبشريشدیدافعالظهوربهمنجرکهباشدها آنویژهگیري تصمیموروانی
پروندهتشکیلنیزاینجادرالمللی، بینجنایتکارانشخصیتِ روانیوروحیابعاداهمیت

بابتواندتادادخواهداجازهکیفريیقاضبهکیفرتعیینومحاکمهمرحلهدرشخصیت
و1389،241زادگان، مؤذن(نمایداتخاذويشخصیتبامتناسبمجازاتیمددکاران،هاي یافته

:آوردمیانبهسخناصطالحدوباید ازمجالایندر).1392،203زاده، عظیمآشوري،
مجرمتوسطکههستندروانیوذهنیفعالیتنوعیعنوان،دواین. تبعیضوکردن طراحی ازقبل

  . نماید میبروزوظهورخارجدر
  

  المللی بینجنایاتدرتصمیم سبق. 3-1
کیفريحقوققلمرودرکهاستاصطالحاتیازیکیتصمیم، سبقیاپیشازطراحی

درکهاستمشددقصد«نوعیتصمیم سبقواقع،در. نمایدتداعیرازیاديتواند معانی می
. »داشتخواهددنبالبهراشدیديکیفرجسمانی،تمامیتبهعمديلطماتوهصدمقلمرو

(CORNU, 2005, بررامواردي132-75تا132-71مادهازفرانسهکیفريحقوقدر (707
عبارتی بهیاپیشینیسوءنیت132- 72مادهدرازجمله. شود میکیفرتشدیدموجبکهشمرد می

طرحازعبارتقبل،ازریزي طرحتصمیم یا سبق«: استکردهتعریفچنینتصمیم را سبق
کیفريحقوقدرحال، بااین. »معینجنحهیاجنایتیکارتکاببهاقدامازقبلگرفته شکل

ها دادگاهسایراساسنامهنهواختصاصیالمللیبینهاي کیفري دادگاهاساسنامهنهالمللی، بین
وریزي برنامه«ازصراحتًاادله،ودادرسیآیینمقرراتنهوالمللیبینکیفريدیوانازجمله
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. اند نکردهتعریفونیاوردهمیانبهذکريمشدده،کیفیاتازعنوان یکی به»پیشینیتصمیم
  .استگرفتهقراربحثموردها دادگاهاینقضاییرویهدرنکتهاینالوصف،مع

ازاستشدهمطرحیوگسالويمللیالبینکیفريدادگاهدرکهکریستیچپروندهدر
ایندر. استشدهیادمشددهکیفیاتازعنوان یکی به»جنایاتارتکابانگیزهتصمیم و سبق«

در،]مردم[اخراجوکشینسلجرمتصمیم در سبق«کهاستمعتقددادگاهدادستانخصوص،
نقشبهتوجهباصبخصوآورند؛میوجودبهرامشددهکیفیاتازیکیوضوح بهفیهمانحن
شدهایفاايگستردهجنایتچنینریزيبرنامهوطراحیدرکریستیچژنرالتوسطکهايکننده تعیین
ایندرراشرطدوکننده، باید رسیدگیشعبهقضاتاعتقادبهاما (Kristic, 2001,710).1»است
شدنی ترسیموتوصیفقابلقطور دقی به«باید»تصمیم سبق«اینکهابتدا.دادقرارمدنظرمورد
حکمصدوردرعناصرازعنوان یکی بهبایدانگیزهموارد،برخیدر«اینکهدومو) 711همان،(»باشد

جنایتوکشینسلجنایتبهنسبتصورت،ایندر). همان(»[...]گیردقرارتوجهموردمحکومیت
تصمیم  سبق«: کهشدهدفاعئله چنینمساینازواستتصورقابلسازماندهیوطراحیبشریت،علیه
نپذیرفتهرااستداللاینشعبههمه، بااین) . همان( »باشدمشددهکیفیتیکسازندهتواندمی

بابدويشعبه«کهاستآمدهچنیندادستانتجدیدنظرخواهِیدراما) . 712پاراگراف،همان(است
مرتکبشود،محسوبمشدده،کیفیتنعنوا بهتواندتصمیم نمی سبقفیهمانحندراینکهتصور
وابعادبرخیتأییدباتجدیدنظر،شعبهموردایندر.)Kristic, 2004, 25(» استشدهآشکاراشتباه
کند میپافشاريامراینبرغیرنظامیان،اجبارِيانتقالبهمتهمتصمیِمهمانند،»تصمیم سبق«هايجنبه

بهکیفرحکمصدورجریاندررامورداینتوانستمیکاملآزادينهایتدربدوي،شعبه... «که
لحاظبابدويشعبه«تجدیدنظر،شعبهنظرازدیگر، عبارت به)259پاراگراف،همان.(»نیاوردحساب

)همان.( »استنشدهاشتباهمرتکبنیست،مشددهسازنده کیفیتفیه،مانحنتصمیم در سبقاینکه
شعبههموبدويشعبههمرسد مینظربهاستدرستخودجايدرها تحلیلاینمجموعهاگرچه

چگونگیتحلیلبهامرماهیتکالبدشکافیبدونسابقیوگسالويالمللی بیندادگاهتجدیدنظر
جنایتوکشی نسلمانندجنایاتیارتکابخصوصدرپیشینیگیري تصمیموسازماندهیامکان

  .   اند نپرداختهبشریتعلیه
                                                                                                                            

  : ك.همچنین، ن.1
Affaire Kvocka, n° IT-98-30, TPIY, Jugement, Chambre de première Instance,2 

novembre 2001, para. 705; Affaire Célebici, n° IT-96-21, op. cit, 16 novembre 1998, 
Para. 847.
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ازعنوان یکی بهعنصراینتوصیفدرروانداالمللیبینکیفريدادگاهقضاییرویهالح بااین
Akayesu, 1998, 38)استدادهنشانمساعدينظرمشدده،کیفیات , Serushago, 1999, 30).در

شودمیمحسوبکیفري«کننده توجیهعناصرازیکی»تصمیم سبق«دادگاه،ایندادستاننظربهواقع،
بهآقایسو«دیگر،سخنبه  )Affaire Akayesu, idem. (»کردخواهدتحمیلآقایسوبهشعبهکه

. »استکردهطراحیاساساینبرراافعالشدرنتیجهوبخشیدهتحركکشینسلارتکاِبقصد
هباعتقادبادادستان. استگرفتهقرارتأییدمورد»1گوکیومبیتیزي«پروندهدراستداللهمین)  همان(

تحریکوارتکابیجنایاتپیشینیطراحِینشانهراامرهمیناست،بودهحوادثمتِندرمتهم«اینکه
,Gacumbitisi, 2004).»داندمیجنایاتارتکاببه اینارتکاب«کهگیردمینتیجهسپسو(339

  )340پاراگرافهمان. (»استتصمیم بوده سبقباهمراهوشده بینی پیشجنایات
یوگسالويدادگاهبرخالفروانداالمللی بینکیفريدادگاهبهمربوطفوقاظهارنظرهايرد

دیگر عبارت به. کردمالحظه»تصمیم سبق«مصادیقعینیتبیینبهرامحاکمتوان گرایش میخوبی به
و»جرمارتکابقصد«دهدنشانکهباشدداشتهوجودافعالیمجموعهتصمیم باید سبقبراي
ظهورخارجعالمدروگرفتهشکلخوبی بهماديعنصروقوعازقبلمدتی،»عملیاراده«نجامسرا

  . استکرده
تطبیققابلکیفیات«المللیبینکیفريدیوانادلهودادرسیآیینمقرراتاینکهبهتوجهبا

-مینظربهکند، میمعرفیمشددهعنوان کیفیات بهرا) 6بند2پاراگراف145قاعده( »دیگري
آیندهدرفوق،خصوصدراختصاصیالمللیبینهاي کیفري دادگاهقضاییرویهبهتوسلرسد

یاقصددرنظرگرفتِنفوق،مقرراتدرکهکردخاطرنشانباید. باشدتصورقابلدیوانتوسط
ارآنادلهودادرسیآیینمقرراتونشدهواقعغفلتمورد)  (cبند  145ماده( »قصددرجه«

کردهذکرگیرند،قرارمدنظربایدکیفرتعیینفراینددرکهضروريمعیارهايازعنوان یکی به
  .است
  

  تبعیض. 3-2
کیفريحقوقدربررسیقابلمشددةکیفیاتازعنوان یکی بهتبعیض،خصوصدر

تصورتوجهی قابلودقیقهاي انگاريجرمداخلی،کیفريهاي نظامازبرخیدرالمللی، بین
. نداردوجودصریحیانگاري جرمخصوصایندرتاکنونایرانکیفريحقوقدر. استگرفته

                                                                                                                            
1. Gacumbitisi 
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عنوانباواشخاصبهنسبتجنایاتوجنحهبخشدرعنواناینفرانسه،کیفريحقوقدراما
راتبعیضواستگرفتهقرارتوجهمورد225- 1مادهدر»اشخاصمقاموشأنبهنسبتجرایم«
وضعشغل،خانواده،جنسیت،اصل،خاطر بهحقیقیاشخاصمیانگذاشتن فرقنههرگوشامل«

قرارتوجهموردهمبشريحقوقوالمللی بیناسناددرخوبی بهامراین. داند می»...وسالمت
1965دسامبرمصوبنژاديتبعیضنوعهررفعالمللی بینکنوانسیونعنوان مثال، بهوگرفته
. کند میتشریحرانژاديتبعیض1ماده1بنددرمتحدمللانسازمعمومیمجمع

ت،یسنتردیديضدبشريرفتارنوعاینالمللی بینقبحدرازآنجاکهبنابراین) 1390،132نوري،(
ازناشیکشتارهاوها خشونتازبسیاريکهالمللی بینکیفريحقوقبستردرکهداردجا

  .  شودسئله توجهماینبهاستآمیز تبعیضرفتارهاي
در145قاعده2پاراگراف)ب(بند5قسمتالمللی، بینکیفرياسناددرخصوصایندر

مالحظاتبرمبتنیوآمیز تبعیضجنبهدربردارندهانگیزه«دیوان،ادلهودادرسیآیینمقررات
بایدکیفرتعیینهمرحلدرکهايمشددهعنوان کیفیات بهرا1»اساسنامه21مادهسومبندموردنظِر

. استشمردهمشددهکیفیاتازیکیعداددرراآنودادهقرارتوجهموردشود،گرفتهنظردر
خاصیهايویژگیموجب بهبشردوستانهکیفريحقوقجنایاتازیکیچنانچهاوصاف،اینبا

نوعیباباشدهیافتارتکابويمذهبحتییازبانیارنگوقومیتنژاد،یادیدهبزهسنهمچون
درالمللیبینکیفريدیوانکهشود مالحظه میترتیباینبه. بودخواهدمجازاتقابلتشدید
  .استبردهبهرهاختصاصیالمللیبینهاي کیفري دادگاهتجربهازقانونگذاريحوزه

سابق،یوگسالويالمللیبینکیفريدادگاهدرتادیچوکوناراكمحاکمهزماندرواقعدر
ضروري،سازندهعناصرازعنوان یکی به«آمیز  تبعیضقصدکهکندمیتصدیقتجدیدنظرشعبه
وآزارانواعازجملهرود؛میکاربهاستشدهقیدموردشاندرصراحتًاکهجنایاتبرايفقط

Kunarac , 2002, 357).»اساسنامه5ماده2)ح(بنددرمذکورهاياذیت ; Tadic, 

1999, 305)  
                                                                                                                            

شـده در مـاده   ینـی بیشحقـوق پـ   یراجـرا و تفسـ  «: معتقد است که» اجراحقوق قابل«با عنوان  یواناساسنامه د 21ماده  3بند  .1
همچـون   یبـر مالحظـات   یمبتنـ  یضداشته و از هر نوع تبع يشده سازگارشناختهیترسمبه یِالمللینبا حقوق بشر ب یدباحاضر 
همچون سن، نژاد،  یمالحظات ؛دور باشدشده است به یفتعر) بند سوم(7که در ماده  یتآن جنس یایتجنس ینبه ا یوابستگ

.»یگرهر نوع عنوان د یاثروت، تولد  ی،اجتماع یایاخالق ی،الت ملاص یره،و غ یاسیرنگ، مذهب، اعتقادات، افکار س
نژاديسیاسی،دالیلبهاذیتوآزارازاستعبارتکهاستشدهقیدبشریتعلیهجنایاتمصادیقازیکیبند،ایندر.2
. مذهبیو
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قصدآوردِن حساب بهبابدويشعبه«کهاستمعتقدهمچنینتجدیدنظرشعبهپرونده،ایندراام
اشتباهبهاساسنامه،5مادهدرشده شمردهجنایاتبرايمشددهکیفیاتازعنوان یکی آمیز به تبعیض
کهسیمیچنمیالپروندهدربدويشعبهاي،پیشینهچنیندنبالبه(Kunarac, idem).»استنیفتاده

دررامتهمکهايمشددهکیفیاتازعنوان یکی بهآمیز را تبعیضقصدهست،همبقیهازجدیدتر
.Milan Simic, op).استدادهقرارتوجهمورداستکردهتحریکجنایاتشارتکابحین cit, 

2002, para76, p. 27)  
نوعاینشدیدمحکومیتربمبنیالمللیبینجامعههدفدرنظرگرفتنبارسدمینظربه

باالبرندةتدابیِربرخیکشفبابتوانکهاستعاديامراینها، آن  مجازاتوسیله بهجنایات
نوعیازعبارتموضوعدیگر، عبارت به. کردتشدیدراآنکیفرارتکابی،عناصردرجرمهزینه
خودشجرم،مرتکبیرازشود میتشدیدکیفرلذا! استمشددپارامترهايتشدیدکنندهمنطق

  .استکردهتشدیداستخطرناكذاتًاکهجرمی راارتکابِ
محسوبسازندهواصلیعنصرنفسه فیتبعیض،کهمصادیقی رابایدموردایندراما

وسیعیسطحدرراروانداجامعهکهکشینسلمانندجنایاتی. کردبررسیجداگانهشودمی
  .گیردمیشکلعینیکامًالتبعیضنوعیبااصل،درداد،قرارتأثیرتحتشدت به

تصورمشددهکیفیاتازعنوان یکی بهآمیز را تبعیضقصدتوانمیموارديچنیندرآیاحال
سازندهکیفیاتبطِندرقبًال،»تبعیض«یعنیايمشخصهچنین  زیرااستمنفیقاعدتًاپاسخکرد؟
که؛استآمدهجرماینتعریفدرکه نانهمچ. داردوجودوگرفتهجايکشینسلجرم

مذهبییانژاديیاقومیملی،گروهیکجزیییاکلیتخریبهدفباکهافعالیبهکشینسل«
جنایتدرموردقضاوتهمین) 1384،129دیهیم،. ( »کندمیپیداتسرّيیابدمیارتکاب... همانند

,Ngeze, 2003).  استصحیحنیزشدبااذیتوآزارباتوأمکهموارديدربشریتعلیه 1071)

عناصرازیکیکهشودمحسوبمشددهکیفیاتازیکیتواندمیزمانیاذیت،وآزارعبارتی، به
ایندر. استايقضیهچنیننمونهواسیلجویچپرونده. نباشد  بشریتعلیهجنایتاساسیواصلی
گزینشوارتکابیآمیز جنایات تبعیضدکارکروغایتکهاستشدهادعاکیفرخواستدر«مورد

فقطمورديچنین. آوردمیوجودبهرامشددهکیفیتنوعیشانقومیاصالتبربنادیدگان،بزه
نوعیمستلزمخودشاست،شدهاعالممجرمآنبهنسبتمتهمکهجرمیکهماستمدنظرزمانی
آمیز نباشد تبعیضقصد«.  (Vasiljevic, op. cit, 2002, 277) شعبهکیفرخواست،ایندنبالبه

آمیز را تبعیضقصدقتل،ارتکابِیجرمدرموردکهبدويشعبه«کهکردهعقیدهابرازتجدیدنظر
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 ,Vasiljevic). »استنشدهاشتباهیهیچمرتکباستگرفتهنظردراحتمالیمشددهعنوان کیفیت به

op. cit,    2004,   .نیستقتلجرمعناصرازیکینفسه آمیز، فی تبعیضقصدزیرا  (171
  

  جنایتارتکابازپسمجرمانرفتاروبرخوردنحوه.4
مسئوالنغفلتنوعیبامعموًالجرمینوعهرارتکابخصوصدرکهاستواضحکامًال
 ,PRADEL )کیفرشناسانبرخی. هستیمرو روبهجنایاتمرتکبانمجازاتبرايرهبرانوباالدست

2012, . 1اندنامیده»جرمارتکابدرغفلتوکوتاهیگذرازمشارکت«راغفلتنوعنای(390
تلقیدیگريازناشیکیفريمسئولیتمواردازیکیراعنواناینکهاستممکنآیارو ازاین
»خودشافعالقباِلدرمگرنیستمسئولکیفريلحاظازشخصیهیچ«کهبپذیریمچنانچهکرد؟

کهکندمیایجابالمللیبینجنایاتخطرناکیوفراگیريپس،)فرانسهجزايقانون121- 1ماده(
باشعبازیکیمورد،ایندر. بدانیممجازاتوکیفرمستحقرامرتکباِنمافوِقافرادورهبران

اوکهجاییوهابازداشتیاردوگاهدرزندگیشرایطایجاددرموردموسیچمسئولیتیادآوري
بابدرفتاريازبانان زندانممانعتبرايکاريهیچاو«: کهاستمعتقدشده،بدرفتاريمرتکب
ویژه  به آزاردهندهرفتارهايدرموردتحقیقخصوصدرحتییاها آن  مجازاتبرايوهازندانی
استاینازحاکیچیزهمهبرعکس،بلکهاست،ندادهانجامشدگان بازداشتبرخیمرگدرباره

رفتارهايبزرگخطربهنسبتاینکهمگرنرساندهشببهراروزاردوگاه،ینادرهرگزاوکه
تفاوت بیخودخانوادهدیداربهنسبتطور مرتب بهرازیاديروزهاياو. داشتآگاهیآزاردهنده

بهنسبتوبودهغافلوتفاوت بی  اردوگاهعنوان رئیس بهخودتعهداتبهنسبتاین،بر عالوهوبوده
 Mucic et. »استکردهغفلتوتوجهی بیبودندآنجادرکهپذیر آسیبشدگان بازداشتتسرنوش

Consort (Célebici camp), op. cit, 1243)( ازحکایتاینجادرغفلتباتوأممشارکتواقعدر
گذرد، میاوپیرامونآنچهازاطالعوعلمضمنمرتکب،کهداردمحسوسوذهنیفضاينوعی
  . دهد مینشانتفاوت بیراخود

اما. کند نمیمشددهکیفیاتبهاياشارهصراحتًاپروندهایندردادگاهفوق،اوصافهمهبا
گرفتهقرارتأییدموردمشددهعنوان کیفیات به2سیکیریکامحاکمهدرصراحت بهاوصافهمین
خارجاشخاصنفوذزاجلوگیريبر مبنیتعهداتشازسیکیریکاغفلت«کهتوضیحاینبااست؛

                                                                                                                            
1. La participation par négligence.
2. Sikirika 
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وجودبهرامشددهکیفیاتنوعیشدگان، بازداشتآزاردادنبراياردوگاهمحدودهاز
.Sikirika, 2001, para)  . »آوردمی 139, 172 et 210) رفتاردرموردتوانمیحتیپایان،در

کیفیات،ازعنوان یکی بهراآنتوانمیآیاکهکردمطرحراسؤالایندادگاهبرابردرمتهم
جرمیکبیرونیوخارجیهايجنبهبهبیشترالبتهخصیصه،اینخیر؟یادادقرارتوجهمورد

  .باشدمتهمشخصیتازنموداريوآشکارکنندهتواندمیخوبی بهاگرچهشود؛میمربوط
رافوقمورداختصاصیالمللیبینهاي کیفري دادگاهادلهودادرسیآیینمقررات77قاعده

نظردرباشدمشددهکیفیاتازمتعددياَشکالدربرگیرندهتواندمیکه»دادگاهبهتوهین«عنوانزیر
این. شودمتهمتوسطدادگاهصحندراحتمالیهاياختاللموجبتواندمیاین رفتار. استگرفته

نظردرتهمممحکومیتدرمؤثرعناصرازعنوان یکی بهراآنبتواناستممکنکهرفتارهانوع
.Célebici, op )استگرفتهقرارتوجهموردمشددهکیفیاتازیکیشکلبهگرفت cit, 

1998, ).رسدمینظربهتشریحبرايخوبینمونهموسیچپروندهخصوصایندرکه  (1217 Idem, 
para. 1244 et 1251)  

  
نتیجه

هاي کیفري دادگاهیلتشکدرامنیتشورايقضاییمداخلهتجربهازپسکهامروزه
ونسبیبازخوردنوعیبامختلطهاي کیفري دادگاهوروانداویوگسالويموقتالمللی بین

استبدیهیمواجهیم،المللی بینبزهکارانومجرمانکیفرمانی بیبامبارزهدرتجربهاینمثبت
برداري بهرهوالمللیبینمجرمانکیفردهیفراینددرخودموضعتقویتبه دنبالجبههاینکه

رو، ایناز. باشدالمللی بینکیفرهايبازدارندگیوارعابیکارکردهايوها خصیصهازبیشتر
قانونیموجودیتاحرازوبندي دستهازپسکیفرمشددةکیفیاتکهدادنشانشده انجاممطالعه

وبودهمؤثرگفته پیشجبههتقویتدرتوانند میالمللی بینجنایاتخصوصدرشان اي رویهو
بررسیجریاندر. کنداجراتر دقیقراکیفريعدالتتناسب،اصلاعمالعنوان ابزار بهزمان هم

اسنادوهاي اختصاصی دادگاهپیشینهازاعمالمللی بینکیفريمتونمجموعهازگرفته صورت
خشونترحمی و بی: مخوری برمیمشددهکیفیاتازدستهچهاربهالمللی بینکیفريدیوان

ازپساورفتارهايسرانجامووي؛روانیوضعیتالمللی، بینمجرماجتماعیموقعیتبزهکار؛
وتعدادبودن مناقشه قابلقضایی،وقانونیمشددهکیفیاتایندرجدينکته. جرمارتکاب

مقرراتووانداروهاي یوگسالوي دادگاهاساسنامهاگرچهتر، دقیقعبارت به. استمصادیقشان
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مفصًالها آن  قضاییرویهبرعکس،اماندارنداي اشارهکیفیاتاینبهشان دادرسیآیین
دیواندرقانونگذاريتقویتدرهمچندانرویهایناینکهگووگذاشتهبحثبهراموضوع
درکیفیاتیناسیاهه  اوالً،مانظربهلذا .استنشدهواقعتوجهموردومفیدالمللی بینکیفري
درکهدادنشانروانداوهاي یوگسالوي دادگاهرویهاینکهدومونیستدقیقوکاملدیوان،
کیفیاتمصادیقتشخیصمختلف،هاي پروندهنوعبهبستهبسا چهنیزالمللی بینکیفريدیوان

ددهمشکیفیتهرتفاوتخصوصدرکهشدمشخصعالوه، به. باشدمتنوعومتفاوتمشدده،
تواند  میتشدیدمیزاناینکههموداردوجودابهامهمتحمیلی،احتمالِیتشدیدمیزاندر

توجهکیفرهابخشدربایددیواناساسنامهرسد مینظربهلذا. شودزیادوکموبودهمتفاوت
ادله،ودادرسیآیینمقرراتدرراها آنموقعیتهمچنینوکردهکیفیاتاینبهاي ویژه

اصلتقویتهمچنینوتناسباصلرعایتتقویتتواند به میامراین. نمایدتر روشنوقویتت
  . نمایدکمکالمللی بینهاي مجازاتوجرایمبودن قانونی
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