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چکیده
براثر وقوع جنگهای خونین ،محاکم کیفری بینالمللی به اقتضای شرایط زمانی متفاوت تشکیل شدننن
هنف از تشکیل محاکم کیفری بینالمللی تعقیب و محاکمه عامالن جنایات بینالمللی و درنهایت ایجاد
صلح و امنیت و نظم بینالمللی بود با بررسی سیر تحولی تاریخی این نکته واضح و مبرهن میشود که
اینه تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی تقریباً یکصن سال است که وجود داشدته و تتدی ایدن ایدنه
تشکیل دیوان بینالمللی کیفری در پایان جنگ جهانی اول مطدر شدنه اسدت ولدی متأسدفانه بده دلیدل
جهتگیریهای سیاسی و نبود ضمانت اجرای بینالمللی و گاها وجود اختالف بین سران دولتها ایدن
اینه جهانی هرگز عملی نگردین تا هنگامیکه جنگی از پی جنگی دیگر پنین آمن و جنگ جهدانی دو
به وقوع پیوست و جهان بار دیگر شاهن جنایاتی در مقیاس و فاجعهای وخیمتر از جنگ جهانی نخست
روبهرو گردین و متعاقب آن جامعه جهانی به ایدن وفدار رسدین کده بدرای نخسدتین مرتبده در فضدای
بینالملل ،دادگاهی جهانی تشکیل دهن و به دنبال این امدر دادگداه جهدانی ندورنبرد و دادگداه نظدامی
بینالمللی توکیو بهمنظور اتقار تق هزاران انسان بیگناه لطمه دینه از فاجعه جنگ و جنایدات فجید
ناشی از آن شکل گرفت مطمینا تشکیل این دادگاه جهانی گامی بلنن بدهسدوی نقشدی تعیدینکنندنه در
تضمین امنیت بشری برداشت
واژگان کلینی :دادگاه کیفری بینالمللی نورنبرد ،تقور بینالملل عرفی ،تقور بینالملل ،قواعدن
عرفی ،تحول در روابط بینالملل

* دانشجوی دکتری تقور کیفری و جر شناسی دانشگاه ارومیه
** استادیار و هیات علمی گروه تقور دانشگاه ارومیه (نویسننه مسئول)
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*** استادیار و هیات علمی گروه تقور دانشگاه ارومیه
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مقدمه
اولین مرتبه در بندن (ج ) مداده ششدم اساسدنامه ندورنبرد ،اسداس و فلسدفه محاکمده و
مجازات جنایت علیه بشریت واضح و مبرهن گردین فلسفه ایجاد و تبیدین ایدن مدورد،
واقعه (هولوکاست) مربوط به کشتار دستهجمعی یهودیان بود که طبدق آن ،سدردمنارانی
که دستور به شکنجه و نسلکشی یهودیان داده بودنن ،طبق قوانین تقور بدینالملدل در
قبال افعال و عملکردشان مسئول قلمناد شننن و مسئولیت کیفری پینا کردنن نسلکشی
یک جنایت بینالمللی است که بهموجب (کنوانسیون مند نسدلکشدی) بدهعندوان یدک
جنایت بینالمللی شناختهشنه است و بنا بر تقور بینالملل عرفی ،من آن بهعنوان یک
قاعنه آمره بینالمللی پذیرفتهشنه است دادگاه نظامی بدینالمللدی ندورنبرد ،در فدردای
جنگ جهانی دو و پس از اشغال آلمان بهوسیله متفقین و بهوسیله چهدار دولدت فداتح
بریتانیا ،فرانسه ،اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا ،به نمایننگی از تمامی کشورها تشکیل
شن و متعاقباً  19کشور دیگدر تمایدت خدود را از آن اعدال داشدتنن  24تدن از سدران
جنایتکار جنگی نازی ،بازداشت و زننانی شننن و در دادگاه نظامی بینالمللی که متفقین
صرفاً بهمنظور محاکمه جنایتکاران نازی تشکیل داده بودندن ،محاکمده شدننن (کریاندگ
ساک و کیتی شیایزری )43-42 :1393،طبق مداده  217معاهدنه ورسدای( :ویلهلدم دو )
امپراطور آلمان بده دلیدل ارتکدا جدرامم عدالی علیده اخدالر بدینالملدل و معاهدنات
مورداتترا  ،باین مورد محاکمه قرار بگیرد لذا یک دادگاه اختصاصی بدرای طدر اتهدا
نا برده باین تشکیل شود ضمناً در این دادگاه بایستی تقور تقه مدتهم رعایدت گدردد
پنج قاضی مرکب از نمایندنگان پدنج کشدور آمریکدا ،انگلدیس ،فرانسده ،ایتالیدا و ژاپدن
انتخا شنه و به جرامم رسینگی خواهنن کرد ایدن معاهدنه منبد تقدوقی تصدمیمات
دادگاه را اصول بسیار مبرز و روشن سیاست بینالملل اعال نموده و هنفش را دفداع از
تعهنات رسمی نهادهای بینالمللی و اعتبار اخالر بینالمللی تبیین میکنن نهایتاً ،وظیفه
دادگاه را تعیین مجازات قابلاعمال نسبت به مجرمان بیان میکنن دو دلیدل بدرای مقدن
بودن تقور بر جر آوردهانن یکی آنکه اساسنامه ،تقوقی را نیافرینه است بلکده آن را
بیان کرده است و دیگر آنکه ،محکمه در رابطه خود با اساسنامه تق تفسیر موس داشته
است محکمه میگوین که( :اساسنامه ،هنگا تنوین ،تقور بدینالملدل جداری را بیدان
کرده است این تأیین بااینتال نسبت به همه اساسنامه ،نمیتوانن یکسان باشدن مسدلماً
پارهای از جرامم ماننن جرامم علیه صلح و جرامم جنگی ازنظر تقور بینالملل عمدومی،
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رفتارهای غیرقانونی بودنن به عبارتی بهتر ،پارهای از معاهنات ،جندگ تعرضدی را مند
میکردنن و پارهای دیگر ،قوانین و عادات جنگ را شر میدادنن و چون این معاهنات،
جنبه کشف تقور موجود را داشتهانن ،شرکت یا عن شرکت متخاصمان در انعقاد ایدن
معاهنات ،اهمیتی ننارد بااینتال (غیرقانونی) و (مجرمانه) را نباین بدا یکدنیگر اشدتباه
کرد اساسنامه آنجا که تصمیم میگیرد که برای این رفتارهدا کیفدری معدین و مشدخ
کنن ،شکی نیست که جنبه ایجاد و ابناع دارد و تنها کاشدف از تقدور نیسدت و ازنظدر
تقور کیفری ،این تقور رجعی است یعنی ناظر برگذشته است شداین ایدن تقدور از
اتها مغرضانه بودن به دور باشن زیرا رفتار غیرقانونی را مغرضانه معدین نکدرده بودندن
این رفتار از پیش و عموماً ممنوع بود و ازاینجا به عالقهای میتوان پی برد کده محکمده
با آن میخواست نشان بنهن که اساسنامه ،مبین تقور است نه موجن آن و منطقاً چندین
میشود که (این اساسنامه ،اعمال خودسرانه برتری ملل فاتح نیست) باین اذعان داشدت
که ملل فاتح با این اساسنامه ،تقور کیفری را ابناع کردنن ولی قنرت را برخالف تدق
به کار نبردنن (تسینی نژاد )179-180 :1382،بده دنبدال همدین موضدوع قدنرتهدای
مذکور درخواستی را به کشدور پادشداهی هلندن مبندی بدر درخواسدت و لدزو اسدترداد
امپراطور آلمان ارسال کردنن اما همانگونه که در مقنمده پدژوهش نگارندنه اشداره کدرد
پادشاه هلنن با درخواست متفقین موافقت نکدرد و نتیجتداً تدال هدایی کده در راسدتای
تشکیل یک محکمه بینالمللی صورت گرفتده بدود و جامعده بدینالملدل خدود را بدرای
محاکمه و اجرای نهایی عنالت آماده میکرد ،بنون نتیجه باقی ماندن مداده  229معاهدنه
ورسای بر تق متفقین برای تشکیل محاکم جنایات جنگی تأکین مدیکدرد کده در عمدل
چنین محکمهای تشکیل نگردین البته الز به ذکر است که کنوانسیون ( 1919متشکل از
نمایننگان کشورهای آمریکا ،لهستان ،انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،بلژیک ،یوندان ،رومدانی،
صربستان و ژاپن) که برای ارامه گزار موارد نقض قوانین و مقررات تقور بینالملدل
دراثنای جنگ جهانی اول تشکیلشدنه بدود ،بارهدا از عبداراتی مانندن (قدوانین بشدری)،
(جرامم علیه قوانین بشریت) و (نقض قوانین بشریت) استفاده کرده و نتیجه گرفتده بدود
افرادی که مسئول ارتکا جرامم علیه قوانین و عرف جنگی یدا قدوانین بشدری هسدتنن
باین مورد تعقیب کیفری قرار بگیرنن این تعقیبها بده نظدر کمیسدیون بایدن بدر اسداس
اصول تقور ملل ناشی از عرف تثبیتشنه بینالمللی یا قوانین بشری و وجنان عمومی
صورت میگرفت البته در این میان ،اعضای آمریکدایی کمیسدیون ،مخدالف اسدتفاده از
عبارت (قوانین بشری) بودنن و اظهار میداشتنن که اصطال (جرامم علیه قوانین بشری)
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بسیار مبهم است و نباین مبنای تعقیب کیفری اشخاص قرار بگیرد بهرغدم ایدن موضد
مخالف ،اصطالتات مذکور در گزار کمیسیون مورداسدتفاده قدرار گرفتندن امدا ایدن
گزار به همین دلیلی که ذکدر شدن موردقبدول دولدت آمریکدا قدرار نگرفدت در ایدن
گزار نا  895نفر مجر جنگی به دولت آلمان تسلیم گردین که بنا به دالیل سیاسی و
به سبب عن استرداد مجرمان از سوی آلمان ،دادگاهی برای محاکمه این افدراد تشدکیل
نگردین بلکه تنها  45نفر برای تعقیب کیفری برگزینه شننن و دولت آلمان نیز تنهدا 12
نفر را در دادگاههای داخلی خود در الیپزیک محاکمده کدرد امدا درنتیجده فشدار افکدار
عمومی آلمان ،شش نفر از آنها را تبرمه نمود (شریفی خضارتی )56 :1387 ،ذکدر ایدن
نکته خالی از فاینه نیست کده مداده  229معاهدنه ورسدای بده محاکمده افدراد عدادی و
غیرنظامی هم اشارهکرده و بیان داشته که( :اشخاص مجرمدی کده علیده اتبداع هریدک از
قنرتهای متفقین مرتکب جرمی شنهانن ،در برابدر دادگداههدای نظدامی ایدن کشدورها
محاکمه خواهنن شن و درصورتیکه برخی اشخاص ،مرتکب جدر علیده اتبداع بدیش از
یکی از این کشورها شنه باشنن ،در دادگاهی مرکب از اعضای دادگاههدای نظدامی ایدن
کشورها محاکمه خواهنن شن و درصورتیکه برخی اشخاص ،مرتکب جدر علیده اتبداع
بیش از یکی از این کشورها شنه باشدنن ،در دادگداهی مرکدب از اعضدای دادگداههدای
نظامی کشورهای مربوطه مورد محاکمه قرار خواهنن گرفت و متهم مجاز خواهن بود که
در تمامی موارد وکال و مشاورین خود را معرفی کنن) به لحاظ مفهدومی مدیتدوان ایدن
استنباط را داشت کده منظدور نویسدننگان مداده  227عهننامده  1919ورسدای ،تبیدین و
چارچو بننی مفهومی از جرامم بینالمللی ناشی از جنگ بوده است بده عبدارتی بهتدر
مفهومی که در عهننامه ورسای بیانشنه شبیه مفهومی است که در عهننامه چهار الهده
 1907اشارهشنه که صراتتاً و بهطور مستقیم به جر بینالمللی اشاره ننارد و محوریدت
ذکرشنه در آن (زیر پا گذاشتن معاهنات منعقنه) است رابدرت ا .جکسدون ،قاضدی
آمریکایی دادگاه نورنبرد در خصوص این دادگاه گفت( :برای نخستین بار ،چهار ملدت
بزرد نهتنها روی اصدل مسدئولیت جنایدات جندگ و جنایدت و شدکنجه و آزار ،بلکده
همچنین برای اصل مسئولیت شخصی نسدبت بده جنایدات مرتکدب شدنه علیده صدلح،
مشترکا تصمیماتی گرفتنن و این تصمیم پیشرفت بزرگی در جهت امنیت و تفظ صدلح
خواهن شن)
البته مخالفت دولت آمریکا بارأی کمیسدیون مدذکور در اجدالس ورسدای مبندی بدر
محاکمه سران دولت آلمان و درنتیجه عدن پیگیدری جدنی متفقدین در عدن برگدزاری
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جلسه محاکمه ویلهلم دو بسیار مؤثر بود آقای النسینگ ،وزیر خارجه وقت آمریکا که
نگران به خطر افتادن روابط آیننه کشور با آلمان بود ،برای رد محاکمه سدران آلمدان
دو دلیل بیان کرد که تا زمان تشکیل دادگاه نورنبرد ،مورد تأکین اکثریت بود النسدینگ
این گونه استنالل کرد که( :اوالً جنگ ذاتاً امری ضن انسدانی اسدت و بندابراین ،نداگزیر
مجازات مجرمان جنگی با خناونن است ،نه با انسان ثانیاً هیچ معیدار جهدانی و دقیقدی
در این مورد در دست نیست بنابراین قاضی بیطرف و غیدر مغرضدی وجدود نخواهدن
داشت) اگرچه محاکمه ویلهلم دو میسر نشن ،اما مداده  227معاهدنه ورسدای موجدب
تقویت این نظر شن که سران دولتها نیز در صورت ارتکا جنایات جنگی نمیتوانندن
از مصونیت شغلی بر طبق مقررات عرفی بهرهمنن شونن بده همدین دلیدل پدس از پایدان
جنگ جهانی دو و به دنبال تسلیم آلمان و ژاپن ،کشورهای فاتح مصمم شننن عدامالن
جنگ و جنایتکاران جنگی ازجمله سران دولتهای مذکور را تحت تعقیب قدرار داده و
محاکمه و مجازات نماینن ،لذا دادگاه نظامی نورنبرد و توکیو تأسیس گردیننن ترکدت
بعنی که به دنبال برگزاری و تشکیل دادگاههای بینالمللی شکل گرفت و ایجاد گردین،
معاهنه سوِر در سال  1920بود این معاهنه دربرگیرننه مقرراتی در خصوص رسدینگی
به جنایات جنگی و در ارتباط با امپراطوری وقت ترکیه بود جالب این است که معاهنه
سور هیچگاه مورد تأیین و پیروی ترکیه از آن واق نگردین و به همین خاطر محکمدهای
همشکل نگرفت و محاکمهای انجا نگردین
 -2دادگاههای کیفری بینالمللی نسل اول
در طول قرن بیستم میالدی ،چهار دیوان بینالمللی اختصاصی (موقت) تشدکیل گردیدن
که عبارتانن از:
دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرد ،دادگاه توکیدو ،دادگداه کیفدری بدینالمللدی بدرای
یوگسالوی سابق و روآننا در هفنهم جوالی  ،1998نمایننگان تا االختیار ملدل متحدن
در اجالس ر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را بهمنظور تشکیل یدک دیدوان داممدی
کیفری بینالمللی تصویب کردنن دادگاههای نسل اول عبارتانن از :دادگاههدای نظدامی
بینالمللی نورنبرد (زین پس دادگاه نورنبرد) و توکیو که بدرای محاکمده و مجدازات
مقامات دولتهای شکستخورده در جنگ جهانی دو  ،توسط دولتهای فاتح و پیروز
جنگ تأسیس شن و نهایتاً منجر به صنور تکم گردین اساسدنامه دادگداه ندورنبرد کده
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شامل  30ماده و یک پروتکل الحاقی و مبتنی بر اعمال تق مطلق قدانونگدذاری توسدط
دولتهایی بود که تکومت آلمان بدیهدیچ قیدن و شدرطی بده آنهدا تسدلیمشدنه بدود،
صالتیتها ،وظایف دادگاه ،اعمال و رفتارهدای مجرمانده و قابدل مجدازات ،اشدخاص
مسئول و مجازاتهای قابلاجرا را مشخ ساخت دادگاه نظامی بینالمللدی ندورنبرد،
جنایات بینالمللی را چنین تعریف کرد( :جنایت بینالمللی رفتاری است کده بدهعندوان
یک عمل مجرمانه ،مورد تأیین جهانیان بوده و چنان مسئله تادی محسو میشدود کده
مورد اهتما جامعه بینالمللی است و به دالیل معتبری چنن ،رسدینگی بده آن نبایدن در
صالتیت انحصاری دولتی قرار گیرد که در شرایط عادی از این تق برخدوردار اسدت)
(کریانگ ساک و کیتی شیایزری )3 :1393،پس از جنگ جهدانی اول تدا جندگ جهدانی
دو تال تمامی دولتها ایجاد و سازماندهی یک دادگاه کیفدری بدینالمللدی بدود در
همین رابطه گروههایی ماننن انجمن تقور بینالملل و انجمدن بدینالملدل تقدور جدزا
پیشنهادهایی را ارامه دادنن که متضمن ایجاد و برپایی یک دادگاه کیفری بینالمللی بدود
سرانجا این پیشنهادها نیز به دلیل عن کسب تننصا امضا از سوی دول موجدود در
جامعه ملل متحن ،قابلیت اجرایی نیافت پسازآن بر اساس معاهدنه بدینالمللدی (بریدان
کلود) در بیست و هفتم اوت  ،1928جنگ بهعنوان ابدزار تدل اختالفدات بدینالمللدی
ممنوع اعال شن ،زیرا تا پیشازاین ،تقور بینالملل چندین ممندوعیتی را قامدل نبدود و
دولتها تنها برای مقابله با تمالت و تجاوزها دست به انعقاد معاهنات دو یا چننجانبه
میزدنن (رضوی فرد )25 :1390 ،سالها بعن طدی اعالمیده ((سدن ژرمدن)) در تداری
سیزدهم ژانویه  1942که توسط نمایننگان دولتهای قانونی یا مشروع مهاجم در لندنن
امضاشنه بود ،تضمینهای ارامهشنه توسط روزولت و چرچیل ،ثبت و مورد تأکین قدرار
گرفت که( :امضاکنننگان در میان اهناف اساسیشان از جنگ ،کیفر مسئوالن جنایدات را
که یا دستور ارتکا آن را دادهانن و یا شخصاً مرتکب شنهانن ،بهوسیله یک دادگسدتری
سازماندهی شنه ،مننظر قرار دهنن) (رضوی فرد )65 :1390 ،در ارتباط با معاهنه سدن
ژرمن نکاتی چنن قابلذکر است که ذیالً به بررسی آنها پرداختده مدیشدود :دو عبدارت
(الزامی بودن تشکیل یک فرآینن قضایی) و (مسئولیت کیفری مرتکبان واسطهای کده یدا
دستور ارتکا جنایت صادر کردهانن یا وسیله ارتکا جنایت را فراهم کردهانن) ،عالوه
بر مسئولیت کیفری متهمان اصلی ،قابلتأمل است که در متن معاهنه فدورالدذکر بده آن
پرداخته و توصیه گردینه است تنوداً سه سال بعن ،در ابتنای نوامبر  ،1943کشورهای
آمریکا  ،انگلستان و شوروی سابق با صنور اعالمیه مسکو ضمن برشدمردن و یدادآوری
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جنایات نیروهای هیتلر در کشورهای اشغالشنه ،بر کیفر جنایتکاران جنگدی بدهواسدطه
تصمیم مشترک دولتهای متفق تأکین کردنن در این اعالمیه آمدنه اسدت کده مدرتکبین
جنایات بینالمللی به مقامات محلی کشورهایی که این جنایات در قلمرو تاکمیتی آنها
رخداده است تحویل داده خواهنن شن و شدیوه رسدینگی و آیدین سدزادهی و کیفدر بدر
اساس همان قوانین تاکمیتی کشورهای زیاندینه ناشی از جر خواهن بدود بده همدین
سبب و پیرو این مفاد مذکور در اعالمیه مسکو ،کمیسیون تحقیق جنایات جنگی سازمان
ملل متحن ،مرکب از نمایننگان و مقامات اکثر دولتهای متفقین تشدکیل و سدازماننهی
شن و با تأسی از متن معاهنه  1937جامعه ملل ،طرتی را با عندوان (طدر کنوانسدیون
تأسیس دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل) سازماننهی کردنن نهایتاً در روزهای پایدانی
جنگ جهانی دو  ،با انعقاد قرارداد چهارجانبه لننن به تاری هشتم اوت  ،1945تصدمیم
بر سازماننهی و تأسیس یک دادگاه نظامی بدینالمللدی بدر طبدق مداده یدک توافدقنامده
چهارجانبه لننن ،به شکل علنی و آشکار در عرصه روابط بینالملدل و جهدانی اعدال و
توصیه گردین اساسنامه دادگاه نظامی ضمیمهٔ این اعالمیه بود ایدن دادگداه بدر اسداس
منشور نورنبرد در آلمان تأسیس گردین ماده ( )2ایدن توافقنامده در ارتبداط بدا عملدی
شنن این محکمه به اساسنامه دادگاه که بهعنوان ضمیمه از آن نا برده شنه است ارجداع
داده است توافقنامه و اساسنامه مزبور در ابتنا توسط چهدار کشدور تعیدینکنندنه یعندی
انگلستان ،آمریکا ،فرانسه و شوروی وقت به امضا رسین بعن از منتی  19کشدور دیگدر
به این توافقنامه پیوستنن بهاینترتیب اساس و شالوده تقوقی دادگاه نظامی بدینالمللدی
نورنبرد پایه گذاری شدن و هدنف اصدلی ایجداد آن محاکمده و بده مجدازات رسداننن
جنایتکاران جنگی محور اروپا بود دادگاه نورنبرد هشت عضو تشکیلدهننه آن بودنن
بنین شکل که هرکنا از چهار کشدور اصدلی و ابتدنایی کده توافقنامده مزبدور را امضدا
کردنن ،هرکنا از آنها یک عضو اصلی و یک عضدو فرعدی (علدیالبدنل) را بدهعندوان
قاضی محکمه تعیین و معرفی کردنن دادگاه نورنبرد منشور خود را محصدول (اعمدال
قوهٔ قانونگذاری تاکم بهوسیله کشورهایی که رایش آلمان بنون قیدن و شدرط تسدلیم
آنها شنه بود) میدانست و همچنین تصریح کرد که( :تق کشدورهای فداتح بدهمنظدور
قانونگذاری برای سرزمینهای اشغالی بهوسیله ملل متمدنن بده رسدمیت شدناختهشدنه
است و غیرقابلتردین و انکار میباشن) دادگاه نورنبرد  24جنایتکار جنگی اصلی نازی
را محاکمه کرد و تعقیب جنایتکاران جنگی کوچک نازی به کشورهایی واگذار شدن کده
جراممشان را در آنجا مرتکب شنه بودنن از بدین متهمدان یدک نفدر خودکشدی کدرد و
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دیگری قادر به دفاع از خود نبود دیوان در اول اکتبر  1946رأی خود را صادر کدرد ،از
بین متهمان سه نفر تبرمه ،دوازده نفر به اعنا  ،سه نفر به تبس ابن و چهار نفر به تدبس
موقت محکو شننن یکی از دوازدهنفری که به اعنا محکو شنه بود( ،مارتین بورمن)،
رمیس شورای مشورتی تز نازی بود که بهطدور غیدابی محاکمده شدنه بدود (آقدایی
جنتمکان )34 :1393،در  20دسامبر سال  1945میالدی ،متفقین در برلین قانون شدماره
 10شورای کنترل و نظارت (آلمان) را تصویب کردنن کده مدیتدوان گفدت طبدق آن بده
متفقین اجازه میداد تا جنایتکاران جنگی و سایر متهمان پروننه ،غیر از آنهایی را که از
سوی دا دگاه نورنبرد محاکمه شننن دستگیر کرده و برای محاکمه آنان دادگاه ذیصال
را تشددکیل دهنددن در ارتبدداط بددا ماهیددت و سدداختار دادگدداه نظددامی نددورنبرد بحد و
بررسیهای فراوانی صورت گرفته است با بررسی این دادگاههدا ،ایدن سدؤال بده ذهدن
خطور میکنن که آیا واقعاً این دادگاههای نظامی بینالمللی و تشکیل آنها کده از طدرف
قنرتهای پیروز جنگ بوده است ،محاکمه سران کشورهای شکسدتخدورده واقعداً بدر
اساس انصاف و عنالت بوده است؟ آیا تقیقتداً منطبدق بدر اصدول انصداف و عدنالت و
موازین تقوقی و عنالت جهانی صورت گرفته است یا خیر؟ سؤال دیگری که به ذهدن
متبادر میشود این نکته است که چرا و بر چه مبنایی این دادگاه را کشورهای بدیطدرف
در جنگ و یا یک سازمان بینالمللی مرد نهاد بیطرف در جنگ تشدکیل ننادندن؟ البتده
الز به ذکر است که در ارتباط با سؤال آخر ،نیروهای متفقدین بدرای آن پاسدخی ارامده
دادنن و جوا آنها این بود که :قرارداد  1945لننن ،که به نا و نشدان (منشدور دادگداه
بینالمللی نورنبرد) معروف و شناختهشنه بود ،یک قرارداد ماهیتداً بدینالمللدی قلمدناد
میشن ،که میتوان اذعان داشت که همه کشورهای بیطرف و متفق میتوانسدتنن بده آن
ملحق شونن و تتی تا زمان تشکیل دادگاه نیز  19کشور به آن پیوسدتنن دادگداه نظدامی
بینالمللی در تاری روابط بینالملل بیسابقه بود پیشازایدن ،جنایدات ،تتدی جنایدات
سازمانیافته و در مقیاس بزرد ،موضوعی ملی تلقی میشدن و بده کسدانی کده از آنهدا
آسیبدینه بودنن مربوط میشن ،نه به دیگران بنابراین مجازات جنایتکاران ،وظیفه خود
کشورها تلقی میشن این برداشت که ترور ،ویرانگری و کشتار در طول جندگ را بایدن
جرامم کیفری بینالمللی به شمار آورد نیز جنین محسو مدیشدن (داونپدورت:1386 ،
 )17-18در اجالس لننن شهر نورنبرد واق در منطقه شدمالی آلمدان بدهعندوان محدل
تشکیل دادگاه تعیین گردین و در زمینه شیوههای تشکیل آن و نحوه کدار و هیئدتهدای
دادستانی و قضات و آیین دادرسی تصمیمات مقتضی گرفته شن
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 -3دادگاه نورنبرگ
دادگاه نورنبرد در بیستم نوامبر سال  1945میالدی ،پس از پایان یدافتن جندگ جهدانی
دو باهنف محاکمه بیستودو نفر از رهبران آلمان نازی که موجب کشته شنن بدیش از
پنجاه میلیون نفر و متالشی شنن زننگی میلیونها انسان بودندن ،توسدط متفقدین جندگ
جهانی دو تشکیل گردین از بین متهمان یک نفر خودکشی کرد و دیگری قادر به دفداع
از خود نبود دیوان در اول اکتبر  ،1946رأی خود را صادر کرد ،از بین متهمان سده نفدر
تبرمه ،دوازده نفر به اعنا  ،سه نفر به تبس ابن و چهار نفدر بده تدبس موقدت محکدو
شننن یکی از دوازدهنفری که بهطور غیابی محاکمه شنه بود( ،مدارتین بدورمن) ،رمدیس
شورای مشورتی تز نازی بود که بهطور غیابی محاکمه شدنه بدود اساسدنامه دادگداه
نورنبرد که شدامل  30مداده و یدک پروت کدل الحداقی و مبتندی بدر اعمدال تدق مطلدق
قانونگذاری توسط دولتهایی بود که تکومت آلمان بیهدیچ قیدن و شدرطی بده آنهدا
تسلیمشنه بود ،صدالتیتهدا ،وظدایف دادگداه ،اعمدال و رفتارهدای مجرمانده و قابدل
مجازات ،اشخاص مسئول و مجازاتهای قابلاجرا را مشخ نمود بر طبق صدالتیت
شخصی دادگاه ،مقدرر گردیدن کده افدراد عدالیرتبده دولدت آلمدان و تدز ناسدیونال
سوسیالیست را که مقامات مهمی در تکومدت رایدش سدو داشدتهاندن و اعمدال آندان،
محنوده جغرافیایی خاصی ننارد ،محاکمه نماین
 -4استقالل دادگاه نورنبرگ در اعمال صالحیت
سران آلمان نازی بهموجب اصول منشور دادگاه بدینالمللدی نظدامی ،بده دلیدل ارتکدا
جنایت علیه صلح و بشریت ،آغاز جنگ تهاجمی ،نقض معاهنات بینالمللی و جنایدت
جنگی ،جنایتکار و گناهکار نامینه شننن درواق مبنای تقوقی تشکیل دادگاه نورنبرد،
چهار اتها اساسی علیه رهبران آلمان نازی بدود )1 :طدر توطئده بدرای شدروع جندگ
 )2جنایت علیه صلح  )3جنایدات جنگدی  )4جنایدات علیده بشدریت بندابراین ،علدت
تشکیل دادگاه نظامی بینالمللی نورنبرد ،محاکمه رهبران ندازی بده دلیدل ارتکدا بده
جنایتهای چهارگانه فورالدذکر بدوده اسدت (ذاکریدان )16 :1393 ،بدر همدین اسداس
صالتیت دادگاه نورنبرد به سه وجه محنود میشن :الدف) جنایدات علیده صدلح) ،
جنایات جنگی ،پ) جنایات علیه بشریت اول ،جرامم علیده صدلح :بده معندی طراتدی
کردن ،آمادهسازی ،شروع نمودن یا به راه انناختن یک جنگ تهاجمی یا جنگی مغایر بدا
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معاهنات ،موافقتنامهها یا تضمینهای بینالمللی و یا شرکت یا تبانی برای انجا چنین
کاری دو  ،جرامم جنگی :یعنی نقض قوانین یا عرف جنگی ،مثالً ارتکدا قتدل عمدن،
بنرفتاری یا به بیگاری گرفتن غیرنظامیان ،کشتن یا بنرفتاری با اسدرای جنگدی ،کشدتن
گروگانها ،غارت اموال عمومی یا خصوصی ،تخریب عمنی شهرها و روسدتاها سدو ،
جنایات علیه بشریت :یعنی قتل عمن ،نابودسازی ،به بردگدی کشداننن ،اخدراج و سدایر
اعمال غیرانسانی علیه یک جمعیت غیرنظامی قبل یا دراثندای جندگ و یدا اذیدت و آزار
بنابر مبانی سیاسی ،نژادی ،و یا مذهبی در ارتباط با هریک از جرامم مشدمول صدالتیت
محکمه البته الز به ذکر است کده بدا توجده بده قدانون دهدم شدورای کنتدرل متفقدین،
دادگاههای نظامی آمریکا ،صنها سرباز و افسر نازی را محاکمه و محکو کردندن آنهدا
بنون اینکه خود را محنود به دوره پس از سال ( 1939یعنی سال آغداز جندگ جهدانی
دو ) بنماینن ،به جرامم ارتکابی قبل از آغاز جنگ نیز رسینگی نمودنن و بدنین ترتیدب
ارتبدداط بددین جددرامم علیدده بشددریت و پنیددنه جنددگ را غیرضددروری شددمردنن (میددر
محمنصادقی )1387،آنچه اهمیت دارد تمایدت بعدنی از (اصدول تقدور بدینالمللدی
شناختهشنه از سوی منشور نورنبرد و رأی صادره از سوی آن دادگاه) است که بهاتفار
آرا در تاری  11دسامبر  1946بهموجدب قطد نامده شدماره  )1( 95موردپدذیر قدرار
گرفتنن این اصول که به (اصول ندورنبرد) مشدهورنن ،مدنتی بعدن از سدوی کمیسدیون
تقور بینالملل دستهبننی و از سوی مجم عمومی سازمان ملل متحدن در  12دسدامبر
 1950به رسمیت شناخته شننن دادگداه ندورنبرد ،بده دلیدل اینکده در اساسدنامه خدود
بهتفصیل جرامم علیه بشریت را تعریف کرده است و در عمل نیز اثبات کدرد کده چندین
جراممی به دستور برخی از متهمان انجا شنه است ،در توسعه مقررات بینالمللی تقور
بشر ،نقش مهمی را ایفا کرد در ماده  6منشور ندورنبرد ،افدراد در قبدال جنایدات علیده
صلح ،تجاوزات بده قدوانین یدا عدرفهدای جنگدی و جنایدات علیده بشدریت مسدئول
شناختهشنه بودنن دادگاه نورنبرد بابیان اینکده مقدررات منشدور قداط و بدرای دیدوان
الزا آور میباشن ،وظیفه خود را اجرای تقور مقرر در منشور نورنبرد میدانست ذکدر
این نکته خالی از لطف نیست که دادگاه نورنبرد در پاس به ایراد نقض اصدل قدانونی
بودن جرامم در مورد جنایات علیه صلح اشعار داشت :در وهله اول ،باین توجه کرد کده
اصل (هیچ جرمی بنون قانون وجود ننارد) تحنینکنننه تاکمیت (ملدی) نیسدت ،بلکده
بهطورکلی ،یک اصل مربوط به عنالت است بندابراین ،ایدن ادعدا کده ناعادالنده اسدت،
کسانی را که علیرغم معاهنات و تضمینات ،بنون اخطار قبلی بده کشدورهای همسدایه
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تمله میکننن ،مجازات کنیم ،کامالً نادرست است ،زیرا در چنین شرایطی متجداوز بایدن
بنانن که عملش جر است و بعین است که ناعادالنده باشدن او را مجدازات کندیم ،بلکده
ناعادالنه خواهن بود چنانچده جدر او را بدنون مجدازات رهدا کندیم همچندین دادگداه
نورنبرد ،دکترین تاکمیت دولت را به نف آنچه مسئولیت کیفری فردی است ،رد کدرد
مطابق با نظر دادگاه ،جنایات بر ضن تقور بینالملل از سوی افراد ارتکا مییابدن ،نده
از سوی هویتهای مجرد و تنها با مجازات اشخاصی که مرتکب این جرامم مدیشدونن،
مقررات تقور بینالملل میتوانن بده مرتلده اجدرا درآیدن دادگداه ندورنبرد در مدورد
جنایات جنگی ،ازجمله مقررات کنوانسیونهای  1929ژنو مربوط به تمایت از قربانیان
مخاصمات مسلحانه و کنوانسیون  1907الهه مربوط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی
را اجرا کرد ،هرچنن در این کنوانسیونها هدیچ ضدمانت اجدرای کیفدری بدرای نقضدان
مقررات پیشبینینشنه بود جنایات بدر ضدن بشدریت جدرامم جنیدنی بودندن منشدور
نورنبرد تعقیب این دسته از جرامم را به (اجرای یا در ارتباط با هر جرمی در صالتیت
دیوان) مربوط کرد درنتیجه ،جنایات علیه بشدریت ،بایدن در (اجدرای یدا در ارتبداط بدا
جنایات بینالمللی جنگی یا جنایات بر ضن صلح) ارتکا مییافدت (کریاندگ سداک،
کیت دی چایسددیاری )24 :1393،در مدداده  6اساسددنامه (منشددور) نددورنبرد ،در خصددوص
صالتیت دادگاه به محاکمه و مجازات اشخاصی که بدهعندوان اشدخاص خصوصدی یدا
اعضای سازمانها ،به نف دولتمحور (متحنین) عمل کردهانن تصریح شدن و مسدئولیت
شخصی برای ارتکا جنایات سهگانه (جنایات علیه صدلح ،جنایدات جنگدی ،جنایدات
علیه بشریت) مورد تأکین قرار گرفت البته صالتیت دیدوان فقدط بده مسدئول شدناختن
اشخاص تقیقی محنود نمیشود زیرا ماده  9اساسنامه مقدرر مدیداشدت کده( :دادگداه
میتوانن سازمان یا گروهی را که شخ جنایتکار عضو آن بوده است بهعنوان جنایتکار
اعال کنن) داشتن سمت رسمی و نمایننگی یا ریاسدت تکومدت نیدز نده عامدل رافد
مسئولیت محسو میشن و نه عامل تخفیف دهندنه مجدازات مدأموران زیردسدت نیدز
نمیتوانستنن با توسل به اینکه امر فرماننهان خود را اجرا کردهاندن ،از مجدازات معداف
شونن اما دادگاه اگر تشخی میداد که عنالت اقتضا میکندن ،مدیتوانسدت در اعمدال
مجازات تخفیف قامل شود در مدواد  14و  15اساسدنامه نیدز کمیتده تحقیدق و تعقیدب
جنایتکدداران اصددلی جنددگ کدده مرکددب از دادسددتانهددای انتص دابی از سددوی هریددک از
امضاکنننگان بود ،پیشبینی شن که درواق نقدش دادسدرا را در نظدا هدای داخلدی ایفدا
میکرد در مورد تقور متهم میتوان بهتق استحضدار از اتهدا و دالیدل موجدود علیده

....40تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال سیزدهم ،شماره چهل و هفتم ،بهار 1399

متهم و همچنین تق داشتن وکیل اشاره کرد مجازات قابلاعمال در دادگاه نورنبرد نیز
اعنا یا هر مجازاتی که دادگاه ،عادالنه میدانست بود لذا هیچ محنودیتی برای دادگداه
در اعمال مجازات ،پدیشبیندینشدنه بدود همچندین اتکدا دادگداه ندورنبرد غیرقابدل
تجنیننظر بود (ضیایی بیگنلی )17 :1396 ،دادگاه نظامی بینالمللدی ندورنبرد ،اغلدب
متهم است به اینکه نموندهای از (عدنالت طدرف برندنه) اسدت هرچندن همیشده دقیقداً
مشخ نیست که این مفهو به چه معناست ایدن شدامل برخدی ادعاهدای مدرتبط امدا
متفاوت میشود اینها عبارتانن از اینکه ،خود محاکمه عادالنده نبدوده اسدت ،بدهویدژه
آنکه قضات علیه متهم پیشداوری کردهانن ،اینکه قاضی متشکل از دامم و موقت باشدنن،
تقسیم شونن همچنین بنابر بنن سو این ماده ،در شعبه استیناف  7قاضی دامم عضدویت
دارنن و در هر رسینگی استینافی تناقل باین  5قاضی تضورداشته باشنن بنن یک مداده
 15اساسنامه نیز وظایف دادستان را بیان کدرده اسدت کده مسدئولیت تحقیدق و تعقیدب
اشخاصی که نقضهای جنی تقور بشردوستانه بینالمللی را بر عهدنه دارد کده دارای
استقالل قضایی است (محمودی )73 :1381،شیوههای تحقیقی و فعالیتهای تحقیقداتی
اکثراً مبتنی بر سازوکارهای خاص در سیسدتمهدای دادگسدتری نظدامی ملدی مختلدف و
مربوط به اعمال صالتیت کیفری علیه دشمنان بود در مورد دالیل ارتکا جرامم برای
ارامه به دادگاه قرار بر این شن که در درجده نخسدت ادعانامدههدای تنظیمدی بدر اسداس
منارکی باشن که در آلمان اشغالی از بایگانی آن کشور به دست متفقین افتداده اسدت در
ضمن بین هیئت دادستانی چهار کشور نوعی تقسیمکدار در تهیده مدنارک بدرای اثبدات
ارتکا جرامم سه گانه مذکور به وجود آمن مدثالً هیئدت دادسدتانی آمریکدا تحقیدق در
تاری تز نازی و روی کار آمنن آن تز در آلمان را از بنو تأسیس تا پایان جندگ
بهمنظور طر جر (جنایت ضن صدلح) در دادگداه بده عهدنه گرفدت و دادسدتانیهدای
فرانسه و شوروی مأمور جم آوری دالیل (جنایات جنگی) و (جنایات ضن انسدانی) در
غر و شرر اروپا شننن و دادستانی انگلستان نیز میباین در زمینه (جنگ تهاجمی) یدا
لغو قراردادهای بینالمللی اقنا کنن طبق منشور لننن مقررشنه بود کده رأی دادگداه بدا
اکثریت سه رأی موافق صادر شود و در مواردی کده اکثریدت الز تاصدل نشدود ،رأی
رمیس دادگاه معتبر است نفوذ و کنترل قنرتهای فاتح جنگ بر ایدن محداکم و فرآیندن
محاکمات آنها آشکار بوده که درنهایت کسی اجازه انکار آن را بده خدود ندناده اسدت
(فضاملی)1389:120 ،
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 -5مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در دادگاه نورنبرگ
صالتیت دادگاه نورنبرد را میتوان به چنن دسته تقسیمبندنی کدرد :الدف) صدالتیت
رسینگی به جرامم اشخاص تقیقی ) صالتیت رسینگی به جرامم اشخاص تقوقی
پ) صالتیت رسینگی از جنبده موضدوعی قبدل از تدنوین منشدور لندنن و اساسدنامه
نورنبرد ،نظرات مختلفی در مورد مسئولیت کیفری اشدخاص تقدوقی ابدراز شدن ایدن
بح ها و اختالفنظرات ازآنجا ناشی میشود که از یکسو در آن زمان اغلب نظا هدای
کیفری داخلی این نوع مسئولیت پذیرفتهنشنه بود ،لذا پذیر آن در سدطح بدینالمللدی
کمی عجیب و غیرطبیعی به نظر میرسین از جهتی دیگر ،ضروریات و وض امر اقتضدا
میکرد که چنین مسئولیتی به رسمیت شناخته شدود درنهایدت نیدز مصدلحت اخیدر بدر
تئوری پیشین غلبه پینا کرد اما ازآنجاییکه قضات دادگاه نورنبرد پرور یافتده همدان
نظا های فکری داخلی بودنن ،سعی کردنن از اعال صریح مسئولیت کیفری سازمانها و
اشخاص تقوقی اجتنا کننن و تتیاالمکان اعضای آنها را مدورد تعقیدب و مجدازات
قرار دهنن (شریفی خضارتی)65: 1387 ،
ماده  6منشور نورنبرد مقرر میداشدت( :رهبدران ،سدازمان دهندنگان ،محدرکین و
شرکای در تشکیل یا اجرای برنامه مشترک یا تبانی در ارتکا هریک از جدرامم مدذکور
در مقابل همه اعمالی که از سوی اشخاصی کده در اجدرای ایدن برنامده شدرکت دارندن
مسئول شناخته میشونن ) ماده فورالذکر عیناً در ماده  5منشدور توکیدو نیدز آمدنه بدود
بااینتال ،دادگاههای نورنبرد و توکیو در رابطه با طر یا تبانی مشدترک در خصدوص
اتها برپا کردن جنگ تجاوزکارانه ،نه در مورد اتهامات جنایات جنگی و جنایدات علیده
بشریت مسئولیت را بهطور محنود پذیرفتنن منشور نورنبرد با تصدویب مدواد  9و 10
یک گا بهپیش رفته بود که به دیوان نورنبرد اجازه میداد که یک گروه یا سدازمان را،
سازمان جنایتکار اعال کنن بهطدوریکده اعضدای آن در یدک دادگداه ملدی ،نظدامی یدا
دادگاهی که در مناطق اشغالی تشکیل میشدود بده خداطر عضویتشدان در آن گدروه یدا
سازمان محاکمه شونن در هریک از این موارد ،مجرمانه بودن گروه یا سازمان مفدرو
دانسته شنه بود و نیازی به تحقیق نبود در هنگا اجرای این مقررات ،دیوان تأکین کدرد
که این رویه جنین است و باین به نحو شایستهای اعمال شونن بهطدوریکده بدیعدنالتی
فاتش به بار نیاورد یک سازمان جنایتکار از جهاتی شبیه به تبانی مجرمانه اسدت ،زیدرا
اعضای آن گروه یا سازمان بهطور داوطلبانه و با آگاهی کامدل از هدنف و فعالیدتهدای
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مجرمانه به آن میپیونننن آنچه باع توجیه استنالل فور میشن ،صرفهجویی در وقت
بود و نیز اینکه الز نباشن در محاکمدات بعدنی اعضدای یدک سدازمان بدزرد کده بده
مشارکت در اهناف مجرمانها متهم بودنن ،زتمت اثبات فعالیتها یا مقاصن مجرمانده
را تحمل نماینن دیوان مقرر داشت که مراکز رهبری تز ندازی ،گشدتاپو و  sdو ،ss
سازمانهایی جنایتکار هستنن برعکس ،دیوان ،کابینه رایش و سدتاد ارتدش و فرماندنهی
عالی را سازمانهایی جنایتکار ننانست به این دلیدل کده تجدم ایدن سدازمانهدا نسدبتاً
کوچک بود و دلیل دو اینکه بسیاری از اعضای آنها بهصورت فردی در مقابدل دیدوان
تحت تعقیب قرارگرفته بودنن البته الز به ذکر است که ایدن رویده موردانتقداد زیدادی
واق شن ،به دلیل اینکه مفهو (مسئولیت جمعی) یا (مسئولیت بدهموجدب عضدویت در
یک سازمان) را تأیین میکرد که بهموجب اصول کلی تقور کیفری شناختهشنه نبودندن
همینطور ،اصول هفتگانده ندورنبرد کده در سدال  1950از سدوی کمیسدیون تقدور
بینالملل تهیه شننن ،در اصل هفتم صرفاً به (همکداری در ارتکدا جدر ) اشداره دارد،
تالآنکه ،سازمان جنایتکار یا تتی تبانی ،در هیچیک از اصدول فدور اشداره نشدنهاندن
(مطابق دکترین کالسیک تقور بینالملل عمومی ،تنها دولدت تداب تقدور بدینالملدل
محسو میشود و به لحاظ اینکه طرف تعهنات بینالمللی واق میشدود ،در صدورت
عن رعایت این تعهنات مسئول شناختهشنه و ملز به جبران ضرر و زیدان مدیباشدن)
(خانلری المشیری )113 :1388 ،ازآنجاییکه جنایاتی که موضوع صالتیت دادگاه قدرار
داشت ،اغلب به دستور مقامات نظامی و سران دولتی یا توسط خود آنهدا انجدا گرفتده
بود ،ضرورت محاکمه این جنایتکاران در تقابل بدا اصدل سدنتی مصدونیت سدران بدود
بنابراین دادگاه در ماده  7اساسنامه خود متذکر شن که( :مقا و موقعیدت رسدمی مدتهم،
چه بهعنوان رمیس کشور و چه بهعنوان مقا مسئول در رکنی از ارکدان دولدت موجدب
رهایی وی از مسئولیت یا تخفیف کیفر تلقی نمیگردد) (چاپداری )4 :1396 ،همچندین
تأسیس دیوانهای نورنبرد و توکیدو در پاسد بده رعدب و وتشدت شدنین ناشدی از
نسلکشی نازیها در اروپا و جرامم ژاپنیها در طول اشغال قسمتهای وسدیعی از ملدل
جنو شرقی آسیا بود هرچنن اتترا به تاکمیت کشورها از اصول بنیهی تقور میدان
ملتها است اما محنود شنن آن بهواسطه تذف مصونیت مقامات دولتهدا قدنمی در
جهت تحقق عنالت کیفری و مبارزه بابی کیفری در عرصه روابط بینالمللدی مدیباشدن
محاکم نورنبرد و توکیو اصل مسئولیت کیفری دولت را نپذیرفتده بودندن اسدتانیس الو
پالوسکی بر این عقینه است که به دالیل مختلف نمیتوان از مسدئولیت کیفدری دولدت
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سخن گفت زیرا از یکسو ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به یک دولت مسدتقل
وجود ننارد و تنها ابزار موجود اعال جنگ است که با فلسفه مبارزه با جرامم در تضداد
است و از سوی دیگر تتی اگر جنگ بهعنوان ضمانت اجرا به کار بسته شود ،بهسدختی
میتوان بین مجازات کشور متخلف و یا انتقا فاتحین جنگ تمایز قامل شن همچنین بدا
استناد به این اصل باع رف مسئولیت نسبت به افرادی میگدردد کده از جاندب دولدت
مرتکب جنایت شنهانن (خانلری المشدیری )114 :1388 ،بندابراین ،در نتیجده رد اصدل
مسئولیت دولت و تأکین بر اصدل مسدئولیت شخصدی ،برخدورداری مقامدات دولتدی از
مصونیت میتوانست باع بینتیجه ماننن چنین تکمی گردد چراکه جرامم علیه صلح،
جرامم جنگی و جرامم علیه بشریت ،چنان گسترده ،رعبآور و شنین هستنن کده انجدا
چنین جراممی اغلب بهوسیله مقامات دولتی یا به دستور آنان امکانپذیر است درنتیجده،
برخورداری این مقامات از مصونیت به معنای بنبسدت در محاکمده مدرتکبین جنایدات
بینالمللی میباشن بهطورکلی عن مصونیت مقامات دولدتهدای مغلدو ندزد محداکم
نورنبرد و توکیو با استناد به دو مسئله قابل توجیه است :تقور بینالملل عرفدی و نیدز
اهناف دول متفق از تشکیل این محاکم در محاکمات نورنبرد و توکیو برای اولین بدار
در طول تاری  ،سران کشورها به اتها ارتکا جرامم شنین که همزیستی مسالمتآمیدز
افراد بشر را به خطر میاننازد ،مورد تعقیب قدرار گرفتندن (خدانلری المشدیری:1388 ،
 )118دادگاه نورنبرد (مفهو مصونیت تاکمیت را نادینه گرفت) و از همدین رو قدادر
به محاکمه مقامات دولتی ،که بیشترین نقش را در جنایات بدینالمللدی دارندن شدن و از
سوی دیگر با همه نق ها و ایراداتی که میتوان بدرای آن شدمرد در تحدول و توسدعه
تقور بینالملل جزایی که ماهیتاً ضمانت اجرا را بسیار مشکل میپذیرد ،تدأثیر شدگرفی
نمود) بهطوریکه (دیوان عالی اسرامیل در قضیه آیشمن بیان کرد که تمدا ایدن اصدول
(اصول نورنبرد) ،بخشی از تقور بینالملل شنه و باین اینگونه فر کدرد کده آنهدا
درگذشته نیز جزمی از تقور بینالملل بودهانن) قابلذکدر اسدت کده هیروشدی اوشدیما
نخستین وابسته نظامی ژاپن و نیز سدفیر آن کشدور در آلمدان ،مصدونیت دیپلماتیدک را
بهعنوان یک عامل تبرمه کنننه نسبت به فعالیدتهدایش در دوران مأموریدت دیپلماتیدک
خود در آلمان نزد دادگاه توکیو مطر کرد اما دادگاه ضمن رد این ادعا اعال کدرد کده:
(مزیت دیپلماتیک ،هیچ ارتباطی به مصونیت از مسئولیت تقوقی ننارد بلکه معندای آن
صرفاً معاف بودن از محاکمه نزد محاکم کشوری است که سفیر برای انجا مأموریت بده
آنجا اعزا شنه است و متعاقباً پذیرفتهشنه است بده هدر صدورت ایدن مصدونیت هدیچ
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ارتباطی با جنایات ناقض تقور بینالملل که شخ نزدیک دادگاه صالتیتدار بده آن
متهم است ،نخواهن داشت) همچنین در یدک سدازمان مجرمانده بایدن گروهدی وجدود
داشته باشن که افدراد آن الزامداً بدرای نیدل بده یدک هدنف مشدترک ،گدرد هدم آمدنه و
سازمانیافته باشنن از این استنالل اینگونه نتیجهگیری میشود که افرادی که از اهدناف
و اعمال مجرمانه سازمان اطالع نناشته باشدنن ،بایدن مبدری از مسدئولیت کیفدری تلقدی
شونن باین متذکر گردین که با توجه به اینکه دادگاه نظدامی بدینالمللدی ندورنبرد یدک
دادگاه ویژه برای رسینگی به جنایت خاصی در برهه زمانی معین و توسدط جنایتکداران
نسبتاً مشخصی بود و با عنایت به اینکه اشخاص تقوقی ذیربط محنود بودهاندن ،لدذا
این سازمانها که مورد اتها بودنن ،اتصا گردیننن تا دادگاه در مورد آنها قضاوت کنن
این اشخاص تقوقی یا سازمانهای اداری آلمان عبدارت بودندن از -1 :دولدت مرکدزی
آلمان (در مفهو و توصیه هیئت دولت) -2 ،تز ناسیونال سوسیالیسدت -3 ،سدازمان
اس اس (داونپددورت )95 :1386،درهرتددال نتیجدده کددار دادگدداه نددورنبرد آن بددود کدده
سازمانهای ذیل را مجرمانه اعال کدرد -1 :هیئدترمیسده تدز ندازی -2 ،گشدتاپو و
سازمان اس د -3 ،سازمان اس اس -4 ،سدازمان اس آ -5 ،هیئدت تاکمده رایدش-6 ،
ستاد فرماننهی عالی نیروهای مسلح آلمان (نقیب زاده )43 :1388 ،اگرچه دادگداههدای
نورنبرد و توکیو ازاین جهت که مصونیت رهبران سیاسی و فرماننهان نظامی را نادیدنه
گرفتنن ،انقالبی در تقور کیفری بینالمللی به شمار میآمننن اما ازآنجاکده دادسدتان و
قاضی از کشورهای پیروز در جنگ که خواستار مجازات متهمان به هدر طریقدی بودندن،
انتخا شنه بودنن درنتیجه رونن این دادگاههدا را بایدن (عدنالت طدرفهدای پیدروز در
جنگ) نامین تتی وجوهی از انتقا گیری نیز در دادگاه نورنبرد دینه مدیشدن ،چراکده
مقر این دادگاه شهر نورنبرد ،مرکز برگزاری جشنهای ساالنه تدز ندازی آلمدان بده
رهبری هیتلر بود با این وضعیت بسیار بعین است که این دادگاههدا را بتدوان بدا الگدوی
(رضایت دموکراتیک) تتی در کمترین استانناردهایش منطبق دانست چراکه تتدی اگدر
رضایت ابرازشنه از سوی دولتهای مربوطه را برای تحقق رضایت دموکراتیدک کدافی
بنانیم ،بازهم همه دولتهای آسیبدینه از جهانگشایی نازیها نسبت بده تشدکیل ایدن
دادگاه نظری ابراز ننموده بودنن و تنها چهار دولت ایاالتمتحنه ،فرانسه ،شوروی سدابق
و انگلستان در این زمینه دخالت داشتنن
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نتیجهگیری:
هنگامیکه رأی دادگاه نورنبرد در محافدل سیاسدی و مطبوعداتی جهدان مدنعکس شدن،
هیچکس زبان بهنقن باز نکرد زیرا دادرسان این کشور در این دادگاه تاریخی ،در مدنت
 10ماهی که دادرسی ادامه داشت وتنت فکر خود را به دنیا نشدان دادندن و سدر هدیچ
موضوعی اجازه ننادنن که بینشان اختالفنظدر پیدنا شدود اقدنا ندورنبرد در تدنوین
فعالیت علیه بشریت موجب شن تا بین جرامم جنگی و جنایدت علیده بشدریت تفکیدک
ایجاد شود و با تعریفی که از جنایت علیه بشریت ارامده شدن اعمدال ضدن بشدری علیده
جمعیت غیرنظامی در زمره این جنایات قرار گیرد از دین دادگاه نورنبرد هرکس که بدا
آگاهی تما به ارتکا این اعمال بپردازد و بهعنوان عامل این سیاستها رفتار کنن قابدل
کیفر است زمانی که دادگاه نورنبرد در  20نوامبر  1945رسماً شروع به کارکرد ،تدرس
از محاکمه نورنبرد سبب شن که هیتلر و دو تن از معاوندان وی یعندی هیملدر و گدولبز
پیش از تشکیل دادگاه خودکشی کننن یکی دیگر از این عوامل به نا گوریندگ هدم در
سلولش سیانور خورد و خودکشی کرد اما بسیاری از سران ارتش و تز نازی که طی
روایتی  22تن و طبق روایتی دیگر  24تن بودنن بهعنوان بلنن پایهترین صداتبمنصدبان
در زمان جنگ تحت تعقیب قرار گرفتنن این در تالی بود که تعقیب دیگدر جنایتکداران
جنگی نازی که اعمال ارتکابی آنان از اهمیت کمتدری برخدوردار بدود بده دولدتهدایی
واگذار شن که این جنایات در قلمرو آنان رخداده بود رهبران نازی نه به دلیل ضرورت
جنگی ،بلکه به دلیل انگیزههای خطرناک نژادگرایی (برتری نژادی) مرتکب ایدن جدرامم
شننن برخالف جراممی چون دزدی دریایی و تجارت برده در تقور بینالملدل سدنتی
که بر مسئولیت اشخاص ازنظر مقررات بینالمللی مبتنی بود ،جنایت علیه بشریت ازنظر
امکان اعمال صالتیت دادگاه نیاز به هیچ عنصر بینالمللدی و فرامدرزی ندنارد جدرامم
مزبور از آن دسته جراممی است که در هیچ جای دنیا قابلتحمل نیست ،فرقی نمدیکندن
در کجا و چه زمانی اتفار بیفتن زیرا این نوع جرامم باع تأثر همگانی است به همدین
دلیل قطعاً این جرامم صرفاً جراممی علیه آلمانها نبود (تا فقط آلمدانهدا تدق مجدازات
داشته باشنن) بلکه به این دلیل به آها جنایات علیه بشریت اطالر میشن که هرکس این
جرامم را مرتکب شود از اعضای بشریت کاسته میشود دادگاه نورنبرد به دلیل رویه و
توانایی که در لغو مصونیت ناشی از تاکمیت از خود نشان داد ،گا قدانونی بزرگدی در
جهت مصالح نوع بشر برداشت درنهایت منشور ندورنبرد رسدینگی بده ایدن دسدته از
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جرامم را که در مقا اجرا یا در ارتباط با هر جر واق در صالتیت دیوان ارتکا یافته
بود ،از وظایف دادگاه دانست بهعبارتدیگر ،ارتکا این جنایات مدیبایسدت در مقدا
اجرا یا در ارتباط با جرامم علیه صلح یا جرامم جنگی انجا یافته در طول جنگ مدیبدود
تا رسینگی به آنها در صالتیت دادگاه قرار میگرفدت قواعدن وضد شدنه در منشدور
نورنبرد و به مجدازات رسداننن مجرمدان جدرامم جنگدی و جنایدات علیده بشدریت و
شناسایی مسئولیت کیفری فرد مرتکب این جرامم تحول اساسدی در تقدور بدینالملدل
ایجاد کرد کمیسیون تقور بینالملل یکی از اولین اقناماتی که پدس از تأسدیس انجدا
میدهن این است که در ژانویه  1950در گدزار خدویش بده مجمد عمدومی ،اصدول
دادگاه نورنبرد را بهعنوان اصول تقور بینالملل به شر زیر پیشنهاد میکنن:
اصل اول :هر فردی در انجا عملی که بر اساس تقور بینالملل جنایدت محسدو
میگردد شرکت یا مباشرت داشته باشن ،مسئول بوده و مشمول مجازات میباشن اصدل
دو  :این مسئله که در تقور داخلی یک کشور جنایت بینالمللی را مشدمول مجدازات
نمیدانن راف مسئولیت مرتکبان چنین جراممی در قبال تقور بینالملل نمیباشن اصدل
سو  :ارتکا جنایات بینالمللی با توجیه انجا ظلم بدهعندوان رمدیس کشدور یدا مقدا
عمومی بر اساس تقور بینالملدل رافد مسدئولیت فدرد مرتکدب نبدوده و تخفیفدی در
مجازات داده نمیشود اصل چهار  :این تقیقت که فردی دستورات دولت و مقا هدای
مافور را اجرا نکرده باشن بر اساس تقور بینالملل راف مسئولیت وی نمدیباشدن ،امدا
اگر عنالت اقتضاء نماین ،این مسئله بهعنوان عاملی در تخفیف مجدازات در نظدر گرفتده
میشود قضات دادگاه نورنبرد تصور میکردنن اقتضای عنالت ،ضرورتی برای رعایدت
اصل قانونی بودن جرامم و مجازاتها باقی نمیگذارد اما اقتضای منطق تقوقی ،جامعه
جهانی را به رف این نقیصه مصمم ساخت تاصل تال های جهانی در ارامه طر هدا و
تصویب کنوانسیونها بهتنریج به بار نشست
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