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 تعهد به محاکمه یا استرداد در پرونده حسن هابره
 *پروا امیر بی

                     76/6/7941: تاریخ پذیرش                    78/9/7941: تاریخ دریافت

 چکیده
 1و  7بیژیک عییه سینلال درخصیوص نقی  میواد      یاالمییی دادگستری در دعو دیوان بی رأی 

کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حس  هابره رئیس جمهور پیشی  
المیییی درخصیوص تعقییب ییا      باشد که تعهد جامعه بی  از ابعاد مختی، دارای اهمیت می ،چاد

صالحیت دولت بیژیک نسیبت بیه    ،لذا ای  رأی. دهد المییی را نشان می ی استرداد جنایتکاران ب
عنوان یک قاعیده   که منع شکنجه به المییی شکنجه و ای  اتهام جنایت بی  تعقیب حس  هابره به

منجر به معافیت آنیان از تعقییب    هاکشور ایسؤالمییی پذیرفته شده است و مصونیت ر آمره بی 
صورت عدم تعقییب   المییی در شود و اعضای جامعه بی  المییی نمی ی نسبت به ارتکا  جنایات ب
ای  گونیه  گیرد بیه  باشند مورد توجه قرار می ولیت میؤیی دارای مسیالم یا استرداد جنایتکاران بی 
بیرای فیرار از مجیازات جنایتکیاران     ، از جهان ای هیچ نقطه ،المیل معاصر که از منظر حقوق بی 

ید الزام دولت به ؤالمیل دادگستری در پرونده حس  هابره م رویه دیوان بی  .باشد المییی نمی بی 
 .باشد اتهام شکنجه می تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به

 .محاکمه صالحیت جهانی، شکنجه، مصونیت، استرداد، :واژگان کلیدی

  

                                                                                                                             
 .و مدرا دانشلاه عیوم قضایی و خدمات اداری (ع)المییی امام ریا  المیل عمومی دانشلاه بی  دکتری حقوق بی *

biparvaamir@yahoo.com 
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 مقدمه

ا قیدرت قیرار   أدر ر 7448تا  7406های  یس جمهور سابق چاد در سالئر حس  هابره

چیاد بیا    هیابره در حکومیت  . سیرنلون شید   ادرییس ابیی  توسط  7448در سال  وداشت 

طوری کیه مشخصیه اصییی حکومیت      های فاحش قواعد حقوق بشری مواجه بود به نق 

هیای   بازداشیت  هیای سیسیتماتیک و   شیکنجه  هیای سیاسیی گسیترده،    قتل حس  هابره

 ثر وی بیود و ؤتحیت کنتیرل می    هیابره غیرقانونی است که توسط پییس سیاسی حکومت 

 (.international amnestyt, 1997, pp. 59-60)اتفاق افتاد شد، طور مستقیم به او گزارش می به

منزلیه   بیه  نیان دولیت وی  آو از منظیر   کردنید  حمایت می هابرهفرانسه از حکومت  مریکا وآ

متحیده  اییاالت   ،ریلیان در زمان ریاسیت جمهیوری   . بوده است قذافیی عییه دولت سدّ

پییش از ایی  اییاالت     .داد انجیام میی   هیابره  نهای سیا را برای بر سر قدرت ماند حمایت

موزش و حماییت  آ با ده میییون دالر کمک نظامی و هابرهمریکا به تجهیز دولت آمتحده 

که ای  سیازمان بیه شیکنجه و     حال آن پرداخته بود، (هابره سرویس اطالعاتی) DDS از

اییاالت متحیده آمریکیا ییک سیازمان      . پرداخیت  روندان چاد میاعمال وحشیانه عییه شه

 قیذافی تروریستی زیرزمینی مخفی را در چاد برای آموزش سربازان لیبیایی عییه دولیت  

 (.Reed Broby, 2001, p. 35)تأسیس کرده بود

همراه انجم  قربانیان جنایات  هفت نفر از قربانیان چادی به 6888فوریه سال  66در 

شیکایت کیفیری را    ،بر مبنای تعهدات دولت سنلال طبق کنوانسیون منع شکنجه هابره

در سوم فوریه همان سال قاییی  . تقدیم کردند حس  هابرهبه بازپرا بخش داکار عییه 

اتهام جنایت عییه بشیریت و شیکنجه    را به هابرهسنلالی، قرار بازداشت خانلی ( بازپرا)

رای ابطیال قیرار بازداشیت و تعقییب وی بیا ایی        ب هابره 6888فوریه  70در . صادر کرد

دادگاه  6888جوالی  9در . های سنلال صالحیت ندارند اعتراض کرد استدالل که دادگاه

به ای  جهت که محاکم و  جهت عدم صالحیت بهنسذیرفت و را  هابرهتجدیدنظر اتهامات 

ارج از سنلال صالحیت رسیدگی به اعمال شکنجه ارتکیا  یافتیه توسیط خارجییان خی     

 6887میارا   68در . کیرد ی را نقی   أر دنسنلال را بدون توجه به مییت قربانیان ندار

اعالم کرد که قایی سنلالی صیالحیت رسییدگی بیه موییوع را     نیز دیوان عالی سنلال 

انجم  قربانیان چادی شکایتی را تقدیم بازپرا بیژیک برای  6888نوامبر  98در . ندارد

نیوامبر   98از . کشیی کردنید   بشردوستانه، شیکنجه و نسیل  المیل  نق  جدی حقوق بی 

طرح کردنید   هابرهبیست نفر دیلر شکایات مشابهی را عییه  6887دسامبر  77تا  6888
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دارای تابعیت چادی و بیژیکی و هجده نفر دیلر دارای تابعییت چیادی    هاکه دو نفر از آن

بشردوسیتانه  المییل   بی  نی بر قانون مجازات نق  شدید حقوقتای  شکایات مب و بودند

 .icj, 2011, p)مطیرح شیدند  و کنوانسیون منع شکنجه  74447و اصالحی  7449مصو  

مراجع قضایی بیژیکیی دارای صیالحیت جهیانی نسیبت بیه       ،موجب قانون مذکور به .(11

 .و رسیدگی به جنایات وی بودند هابرهتعقیب 

منظور بررسیی شیکایات و    اقدامات قضایی در بیژیک به 6886 تا 6886های  در سال

از دادگیاه   فرانسییس قایی تحقییق   6886در سال . شهود و مدارک موجود انجام گرفت

م عییه بشریت بیژیک، از چاد یبخش بروکسل و دادستان بیژیکی و چهار پییس ویژه جرا

اتفیاق   هیابره می کیه در دولیت   یآوری ادله و اسناد مربوط به جرا دیدن کردند و به جمع

توانسیتند بیه    هیا دولت چاد همکاری کامیل را بیا آنهیا داشیت و آن    . پرداختند افتاده بود

هییا و گورهییای  آوری اسییناد و مییدارک و شییهادت از شییاکیان و بازدییید از زنییدان  جمییع

 .(61ص، 7907 ،طباطبایی اردکانی)ندزسردابجمعی  دسته

 برههیا آقیای   کهاعالم کرد به قایی بیژیکی مدیر دادگستری چاد  6886اکتبر  1در 
ها از تحقیق قضایی  باشد و مصونیت عنوان رئیس سابق دولت از مصونیت برخوردار نمی به

قاییی بیژیکیی قیرار     6886سیستامبر   74در . از رئیس جمهور سابق سیب گردیده است

ی حقیوق  هیای جیدّ   اتهیام مباشیرت و معاونیت در نقی      را به هابرهالمییی  بازداشت بی 

کشی، جنایت عییه بشریت و جنایت جنلیی صیادر    نسل دوستانه، شکنجه،المیل بشر بی 

 هابرهالمییی را به سنلال ارسال و درخواست استرداد آقای  بیژیک قرار بازداشت بی . کرد

دادگیاه اسیتینال داکیار حکیم کیرد کیه دادگیاه         6886نوامبر  66در . را از سنلال کرد

رای اعمیال میورد   رئیس دولیت بی   هصالحیت برای مویوعات مربوط به تعقیب و محاکم

بازداشیت  کیه  ادعایی که در راستای وظایفش مرتکب شده است را نیدارد و اعیالم کیرد    

موییوع را بیه    ،رأی دادگیاه صدور سنلال یک روز بعد از . رئیس جمهور غیرقانونی است

بایسیت   مراجع صالح سنلال میی که اتحادیه آفریقا ارجاع داد و اتحادیه آفریقا اعالم کرد 

 .دنرا فراهم نمای هابرهعادالنه  هموجبات محاکم

                                                                                                                             
1. Law of 16 june 1993 concerning the punishment of serious violations of international humanitarian 

law as amended by the law of 10 february 1999. 
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 دادگستری یالملل بلژیک در دیوان بین یاطرح دعو. 9

یی طیرح  ابیژیک عییه سنلال دعیو  ،المییی دادگستری در دیوان بی  6884فوریه  74در 

رئیس جمهور سابق چاد یا اسیترداد او   هابرهکرد مربوط به تعهد سنلال به تعقیب آقای 

 ،ی بیژییک افیری قیرار دادن وی کیه مبنیی بیر دعیو      تعقیب کیمنظور تحت  به بیژیک به

 .المییی عرفی طرح شده بود و حقوق بی  7406کنوانسیون منع شکنجه 

 :المییی دادگستری خواست که اعالم کند دولت بیژیک از دیوان بی 

اش را با قصور در گنجاندن مقررات صالحیت جهانی  المییی سنلال تعهد بی ( ال، -7

کنوانسیون منع شکنجه برای قادر ساخت  مراجیع قضیایی سینلال     6ماده  6که در بند 

 .نق  کرده استآمده، برای اعمال صالحیت جهانی 

از  7و بنید   7از میاده   6اش را در چهارچو  بنید   المییی سنلال تعهدات بی (   -7

المیل عریی  کنوانسیون منع شکنجه نق  کرده است و در چهارچو  حقوق بی  1ماده 

خیاطر ارتکیا  اعمیالی کیه      بیه  هیابره قصور در فراهم کردن موجبات تعقیب کیفیری  با 

کشی، جنایت جنلی و جنایت عییه بشریت مشخص شیده   م شکنجه، نسلیعنوان جرا به

 .منظور تعقیب کیفری او را به بیژیک مسترد کند بایست به است نق  کرده است یا می

مشکالت برای توجیه بیه نقی  تعهیدات     سنلال نباید به مسائل مالی و دیلر ( ج -7

 .کنداستناد المییی خود  بی 

 :المییی خویش را متوق، کند سنلال باید اعمال خالل بی  -6

 صالح برای تعقیب یا به مراجع ذی هابرهوسییه ارجاع بدون تأخیر پرونده  به( ال،

 .(icj, 2012, p. 8)با استرداد وی به بیژیک ،در صورت قصور(  

نسیبت   کیه  خویش اعالم کرد 6876فوریه  68المییی دادگستری در رأی  دیوان بی 

 .صیالحیت دارد  ،خصوص تفسیر و اجرای کنوانسیون منع شیکنجه به اختالل طرفی  در

م ییه صیالحیت جهیانی نسیبت بیه جیرا      باشد مس آنچه که در رأی دیوان قابل توجه می

المییی شناخته شده است و منیع   عنوان یک جرم بی  که شکنجه به و ای  استالمییی  بی 

ایی  اسیت کیه    شیود   کیه مطیرح میی    پرسشیی . باشید  المییی می آن یک قاعده آمره بی 

تواند میانعی بیرای تعقییب کیفیری      المییی آیا مصونیت می م بی یدرخصوص ارتکا  جرا

تعهد به استرداد در ها  باشد و دولت ،شوند المییی می م بی یسران کشورها که مرتکب جرا

ابعیاد مطروحیه در رأی    ادامیه، در  ؟المییی چه مبنیایی دارنید   اکمه جنایاتکاران بی و مح

 .گیرد دادگستری مورد توجه قرار می یالمیی دیوان بی 
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 المللی صالحیت جهانی در جنایات بین. 2

المییی که صیح  تکرار جنایات بی و  حس  هابرهصالحیت جهانی در رسیدگی به اتهامات 

هیای جیدی حقیوق بشیر و حقیوق       نقی  کیرده و منجیر بیه نقی      و امنیت جهیانی را  

المییی نسبت به  بی  هسازد که جامع گردد ای  مهم را به ذه  متبادر می بشردوستانه می

 .باشد ولیت میؤدارای مس هاالمییی و برخورد با مرتکبی  آن پیشلیری از جنایات بی 

باشید و   اتباع کشور نمیی  عییه از آنجا که جرم در داخل کشور رخ نداده است و مجنی

 هالمییی است که نلرانی جامع م مهم بی یمرتکب آن نیز از اتباع کشور نیست ولی از جرا

المییی بدون هییچ   عنوان عضو جامعه بی  یک از کشورها به هر ،انلیزد المییی را برمی بی 

 منظیور حماییت از   تواننید آن جیرم را تحیت تعقییب قیرار دهنید و بیه        میی  ینوع ارتباط

المییل   المییی کیه از منظیر حقیوق بیی      م بی یهای مشترک بشری و مقابیه با جرا ارزش

صیالحیت   ،بنابر تعریی، کییی  . شوند میوارد رسیدگی گردند  میالمییی تیقی  جنایت بی 

ای  های داخیی نسبت به اعمیال مجرمانیه   معنای اعمال صالحیت کیفری دادگاه جهانی به

 .(766، ص7907 رنجبریان،)جهان مرتکب شده باشداست که هرکس در هر جای ای  

 و المییی عرفی در قرن هفدهم عنوان یک اصل در حقوق بی  صالحیت جهانی ابتدا به

صالحیت دستلیری و اجیرای   یهر دولت و بر طبق آن، در مورد دزدی دریایی اعالم شد

عیت آنها و محیل  نظر از تاب عدالت را در مورد افراد مظنون به ارتکا  دزدی دریایی صرل

هیا بیرای عیدول از     اعطای ای  صالحیت استثنایی بیه دولیت   ةفیسف. شتارتکا  جرم دا

اصول سنتی سرزمی  یا تابعیت، نیاز به مبارزه مشترک در برابیر جرمیی بیود کیه همیه      

لذا اساا صالحیت جهانی بیر عالقیه مشیترک همیه     . داد ها را تحت تأثیر قرار می دولت

دزدان درییایی مظنیون،    هدانست که با محاکمی  هر دولتی می. ده بودها بنا نهاده ش دولت

 و 960صص ،7901کاسسه، )دنک ها حمایت می همزمان از منافع اساسی خود و سایر دولت

964). 
 ،اعالم کرده اسیت  لوتواقضیه  درالمییی دادگستری  بنابر آنچه که دیوان دائمی بی 

مشروط به عدم نق  قواعید ممنیوع حقیوق    ها مجازند که تخیفات فراسرزمینی را  دولت

 .المییی مورد تعقیب و رسیدگی قرار دهند بی 

 ،ژنیو درخصیوص قربانییان جنلیی     7494در کنوانسییون   ،مبنای صیالحیت جهیانی  

، کنوانسییون جییوگیری از تصیرل غیرقیانونی هواپیمیا      7409کنوانسیون منع شیکنجه  

 7400گیردان   ر و داروهیای روان الهه و کنوانسیون مبارزه بیا قاچیاق میواد مخید     7418
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 زییر شیرح   توان ارائه داد که به تفسیر می واز اصل صالحیت جهانی د .پذیرفته شده است

 :باشد می

فقط دولتی که متهم در آن بازداشت است صالحیت جهانی نخست، موجب تفسیر  به

 المییل در میورد نقی     در حقوق بی . گویند دارد که به آن صالحیت جهانی مشروط می

، کنوانسیون منع شکنجه 7411ژنو و پروتکل تکمییی اول  7494های  فاحش کنوانسیون

لک  ای  معاهدات، خود را محصور بیه اعطیای صیالحیت    . شود ترتیب مذکور عمل می به

 ها خیود بیه تعقییب و محاکمی    یی کیه   ها را به ایی   آنها دولت. کنند تعقیب و محاکمه نمی

مکیی،   ،خوانده را بیه دولیت مربوطیه مسیترد کننید      ،رعنوان راهکا یا بهو مبادرت ورزند 

ها نیز همانند  شمولی در قوانی  داخیی برخی از دولت ای  تعبیر از اصل جهان. نمایند می

 .(977ص ،7901کاسسه، )شود اتریش، آلمان و سوئیس اعمال می

کیه ییک    تفسیر دوم، مفهوم موسع از صالحیت جهانی عبارت اسیت از ایی   موجب  به

که میتهم در   م و یا ای هعییه یا مت بدون توجه به محل ارتکا  جرم، تابعیت مجنیدولت 

تواننید   ها می دولت. دهد وی را تحت تعقیب قرار می ،ور دارد یا خیرضقیمرو آن کشور ح

طور موقت  که الزم باشد فرد حتی به صالحیت کیفری بر ای  افراد اعمال کنند بدون ای 

 .باشددر آن کشور حضور داشته 

اتبیاع ایتالییا ییا بیلانلیانی کیه در خیارج از        ،ایتالیا یقانون جزای 6-1ماده موجب  به

المیییی   اند که برای آن مقررات قانونی ویژه یا معاهدات بی  کشور مرتکب هر جرمی شده

کنند که بایستی قانون جزاییی ایتالییا اعمیال شیود، طبیق قیانون ایتالییا قابیل          مقرر می

تفسیر کرد که مباشری  مظنیون  هم صورت  بدی توان  می ای  ماده را. باشند مجازات می

تیوان تعقییب نمیود     المییی را حتی اگر در قیمرو ایتالیا نباشند میی  م بی یبه ارتکا  جرا

بینیی   المییی که ایتالیا تصویب نموده است پیش م در معاهدات بی یکه جرا مشروط به آن

هیای ایتالییا بتواننید اعمیال صیالحیت       گیاه اسیاا ایی  معاهیدات داد    شده باشید و بیر  

 .(R.Maison, 1995, p. 260)کنند

 ت هابرهادولت سنگال و اعمال صالحیت جهانی نسبت به جنای .2-9

محیاکم   6888هیای سینلال در سیال     در دادگاه حس  هابرهپس از طرح شکایت عییه  

استدالل کرده بودند که مویوع فقط زمانی قابییت رسییدگی و پیلیرد در    چنی سنلال 

های سنلال را دارد که شاکیان از اتباع سنلال و مویوع صالحیت دولیت سینلال    دادگاه



 تعهد به محاکمه یا استرداد در پرونده حسن هابره 9347، تابستان49فصلنامه قضاوت، شماره 

  

61 

یافته خارج از سنلال توسیط   باشد و سنلال صالحیت رسیدگی به اعمال شکنجه ارتکا 

 .خارجیان را ندارد

 7407گوست آ 67شکنجه را پذیرفته است و در تاریخ  دولت سنلال کنوانسیون منع

االجیرا   الزم 7401ژوئی    67از تاریخ  و کنوانسیون را امضا کرده ،بدون اعمال حق شرط

هر دولیت عضیو   که دارد  کنوانسیون منع شکنجه مقرر می 6از ماده  6بند . گردیده است

عمیل خواهید    ی خیود، بیه  اقدامات الزم را در جهت کسب امتیازات قانونی در نظام قضای

ی در قیمیرو قضیایی آن کشیور صیورت     یهیا  ی  اقدامات در مواردی است که جیرم ا. آورد

نییز   0میاده   7بنید  طبق . گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسییم نشده است

 .هایی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد به دولت ،متهم

در سنلال حایر است و متهم به ارتکا  جیرم شیکنجه    حس  هابره ،در ای  مویوع

یافتیه توسیط    های سنلال صالحیت رسیدگی بیه اعمیال شیکنجه ارتکیا      است و دادگاه

کنوانسیون  6ماده  6که ای  استدالل با بند  درحالی ،دنخارجیان، خارج از سنلال را ندار

، اسیت قیوانی    موجب کنوانسیون منع شکنجه مکیی  سنلال به. منع شکنجه مغایر است

طبیق  . داخیی الزم را برای اجرای تعهداتش درخصوص کنوانسیون مذکور تصیویب کنید  

تواند به حقیوق داخییی خیود     کنوانسیون معاهدات وی ، یک طرل معاهده نمی 61ماده 

سینلال   6881در سیال  . عنوان توجیهی برای قصور در اجرای معاهیده اسیتناد نمایید    به

کنوانسییون   6ظور مطابق ساخت  قانون داخیی خود بیا بنید   من گذاری به اصالحات قانون

کشی،  م نسلیجرا ،سنلال یقانون جزا 997-6تا  997-7مواد . منع شکنجه را انجام داد

المییل بشردوسیتانه را    های حقوق بیی   جنایات جنلی و دیلر نق  ،جنایت عییه بشریت

 .انلاری کرده است جرم

خیاطر   توانید بیه   سنلال، هر شخصی می یجزاقانون اصالحی  997-7موجب ماده  به

مطابق با اصیول کییی حقیوق     و در هر مکان یا زمانی مرتکب شدهکه فعل یا ترک فعیی 

منزله تخطی از قانون در  شناخته شده است و بهعنوان جنایت  بهالمییی  توسط جامعه بی 

 .و مجازات قرار گیرد هباشد مورد محاکم هر زمان و مکانی می

: شرح اصالح گردید دی ی  دادرسی کیفری سنلال بیقانون آ 774ماده  آن،افزون بر 

هر خارجی که خارج از سنلال متهم به ارتکا  یا معاونت هر جرمی که مربوط بیه میواد   

در  ،االجیرا  مطابق مقیررات سینلال ییا مقیررات الزم    است ا زقانون ج 997-6تا  7-997

عیییه   سنلال باشد یا مجنی ور او در قیمرگیرد اگ قرار می هتحت تعقیب یا محاکمسنلال 
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ی  یی قیانون آ  779میاده  . یا دولت درخواست استرداد او را کنید و در سنلال ساک  باشد 

های سنلال صالحیت رسییدگی بیه    دادگاه که دارد سنلال نیز مقرر میکیفری دادرسی 

سینلالی ییا   وسییه  به وم قابل مجازات در قانون سنلال که در خارج از سنلال یهمه جرا

را یت سنلال در زمان ارتکا  جرم باشد عییه دارای میّ یابد اگر مجنی خارجی ارتکا  می

قانون اساسی خود را اصالح کرد و برای اصل عطی،   6884سنلال در سال . باشد دارا می

م یدر اصل نهم قانون اساسی استثنایی قائل شید کیه جیرا    ،ییسبق نشدن قوانی  جزاماب

المییل   ت قواعد حقیوق بیی   تحعییه بشریت و جنایات جنلی گذشته کشی، جنایت  نسل

 .دنشو ماسبق میبی نسبت به آنها عط، یقوانی  جزاو قرار دارند 

کرده است را ، وی در سنلال بوده و دولت بیژیک تقایای استرداد او هابرهدر پرونده 

ی از آنهیا دارای  در کشور سنلال ساک  هستند و برخ هابرهای از قربانیان جنایات  هو عد

 6881موجب کنوانسیون منع شکنجه و اصالحات سیال   د که بهنباش میتابعیت سنلالی 

 .دنباش م وی مییلح به رسیدگی به جراامحاکم سنلال ص ،مقررات سنلال

دییوان اعیالم داشیت کیه      ،کنوانسیون منیع شیکنجه   6ماده  6درخصوص نق  بند 

اختالفات مربوط به اجرا و تفسیر بند مذکور که در زمان ثبت دادخواست  باعنایت به ای 

 6میاده   6پایان یافته است دیوان صالحیت رسیدگی به ادعای بیژییک درخصیوص بنید    

سنلال در سال  تزیرا اصالحات مقررا؛ (icj, 2012, p. 20)کنوانسیون منع شکنجه را دارد

ثبیت   از قبیل  وثبت شده بیود   6884صورت گرفت و دادخواست بیژیک در سال  6881

 .موجبات اختالل از بی  رفته بود ،دادخواست

 دولت بلژیک و اعمال صالحیت جهانی نسبت به جنایات هابره. 2-2

اتهام  به هابرهشکایتی عییه  هابرهت ابیژیکی جنای -انجم  قربانیان چادی 6888در سال 

 کشی تقدیم بیازپرا بیژیکیی کردنید    المیل بشردوستانه، شکنجه و نسل نق  حقوق بی 

 المییل بشردوسیتانه بیژییک و    ی حقیوق بیی   های جدّ قانون مجازات نق آن، ای نمبکه 

 .به آن پیوسته بود 7444که بیژیک در سال بود کنوانسیون منع شکنجه 

کنوانسییون منیع    هیابره م یمبنای صالحیت جهانی بیژیک نسبت به رسیدگی به جرا

سبت به رسیدگی به جنایات موجب آن دولت بیژیک ن که به استشکنجه و قانون بیژیک 

 .باشد دارای صالحیت جهانی می هابره

اساا قوانی  صالحیت جهانی بیژیک مورد تعقیب قرار گرفیت   کسانی که بر جمیهاز
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وزیر امور خارجه وقت کنلو بود که پرونده او منجر به صدور حکیم جییب     یرودیاعبداههل

شر در روابط ب ،ی صدور ای  حکمدر پ. المییی نامبرده توسط بازپرا بروکسل گردید بی 

کنلیو عیییه بیژییک در     یمنجر به اقامه دعیو  6888اکتبر  71دو کشور پدید آمد و در 

ای  عمل بیژییک را   6886فوریه  79دیوان در رأی . المییی دادگستری گردید دیوان بی 

با ای  رأی دیوان مانع بزرگی بر سر راه اعمیال ایی     والمیل اعالم نمود  خالل حقوق بی 

 .وجود آمد قانون به

 6889آورییل   69بیژییک در   ،المییل دادگسیتری   دیوان بی  6886بعد از رأی فوریه 

را تصویب کرد  6889قانون پنجم اوت آن پس از  ووجود آورد  اصالحاتی در مقرراتش به

المیل بشردوستانه در کتا  دوم  حقوق بی گذار موارد نق  شدید  موجب آن قانون که به

کشیی کیه تیا آن تیاریخ در      م عییه بشریت و نسلیم جنلی، جرایجرا یعنی از قانون جزا

بینی شده بود را به قیانون جیزا منتقیل کیرد کیه       پیش 7444با اصالحات  7449قانون 

بیژییک  کیه اقامتلیاه اصییی او در قیمیرو      یهر بیژیکی و یا هر شخص ،موجب آن قانون به

م گردد محاکم بیژیک بیرای رسییدگی   الم مذکور در هر نقطه از عیمرتکب جرااگر باشد 

فصیل مقیدماتی    78موجب اصالحات میاده   د و همچنی  بهنباش به اتهامات وی صالح می

ه در خیارج از بیژییک مرتکیب نقی      کی هر خارجی  ،ی  دادرسی کیفری بیژیکیقانون آ

که در زمان ارتکیا  عمیل تبعیه    شود  یعییه شخصالمیل بشردوستانه  شدید حقوق بی 

طور مؤثر، معمول و قیانونی در بیژییک اقامیت     بیژیک است یا عییه شخصی که حداقل به

 .(67و  66صص، 7909 خالقی،)قابل تعقیب خواهد بود ،دارد

که شکات پرونده  های بیژیک با توجه به ای  درخصوص اعمال صالحیت جهانی دادگاه

اند و بنابر اصل صالحیت منفعیل کیه    بیژیکی بوده -در بیژیک دارای تابعیت چادی هابره

شده است لذا دولت بیژیک در اجرای کنوانسیون منیع   عییه جرم بیژیکی تیقی می منفعل

 ،اقدام کند هابرهتوانست بنابر اصل صالحیت جهانی نسبت به تعقیب کیفری  شکنجه می

 .صالحیت جهانی بیژیک محدود بوده است ،6889ولی با توجه به اصالحات سال 

 المللی یک قاعده آمره بین ،منع شکنجه .3

عمییی   وباشید   المیل جرم میی  از منظر حقوق بی  ،عنوان جنایت عییه بشریت شکنجه به

 .خالل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است

بخشی از که عنوان جنایت عییه بشریت تیقی گردد الزم است  که شکنجه به برای ای 
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یک رویه گسترده یا منظم باشد و الزم به گفت  نیست که ای  شرط عمومی برای تمیام  

هایش  که شکنجه متهم باید نسبت به ای  ،بر ای  عالوه. م عییه بشریت یروری استیجرا

م یدر چهیارچو  جیرا  . بخشی از آن رویه گسترده یا منظم بوده است عیم داشیته باشید  

قوقی ممک  است مرتکب جرم شیکنجه شیوند و لزومیی بیه     عییه بشریت نیز اشخاص ح

 7شرکت مقامات دولتیی در فعیل خیاص شیکنجه نیسیت و آن شخصیی کیه در میاده         

رنر و محنت که عنصر یروری شکنجه اسیت بایید    ،کنوانسیون منع شکنجه آمده است

توسط و یا با ریایت صریح یا یمنی یک مقام دولتی یا سیایر اشخاصیی کیه بیا سیمت      

 .(799ص، 7901کاسسه، )نمایند وارد شده باشد مل میرسمی ع

وجیود  کیه  اظهیار داشیته اسیت     7فورنیدژیا دادگاه کیفری یوگسالوی سابق در قضیه 

منع شکنجه حاکی از ای  اسیت کیه جامعیه     ای از قواعد عمومی و قراردادی در مجموعه

اسیت کیه   المییی با درک اهمیت منع قانونی ای  پدیده میذموم، چنیی  عیزم کیرده      بی 

در نطفیه   ،المییی و چیه در سیطح فیردی    هرگونه ابراز وجود شکنجه را چه در سطح بی 

خفه کند و هیچ راه فردی قانونی باقی نماند که از نظر ای  دادگاه، نه فقیط هیر معاهیده    

یا حتی قواعد و گردد بیکه هر رویه، قانون یا اقدام داخیی  مغایر با قاعده آمره منفسخ می

مییی متعارض با قاعده آمره منع شکنجه نیز در مقابل آن تا  نیاورده و فاقد ال عرفی بی 

 .(678، ص7901 رنجبریان،)شود اثر حقوقی می

باشید لیذا جناییت     متهم به شکنجه سیستماتیک می حس  هابرهکه  با عنایت به ای 

چیه  و چه دولت محل وقیوع جیرم و    استالمیل  ارتکابی وی نق  قواعد آمره حقوق بی 

المییی مییزم بیه تعقییب کیفیری وی ییا       خاطر نق  یک قاعده آمره بی  ها به سایر دولت

 .دنباش استرداد وی می

 مصونیت هابره .9

از تعقییب معیال   را منزلیه سیسری دانسیت کیه افیراد       توان به طور کیی می مصونیت را به

موجیب   ه بیه حال اگر بخواهیم تعریفی از مصونیت ارائه دهیم باید بلیوییم کی   .نداگرد می

برخی از افراد که عبارتند از سران  ،واسطه انجام وظای، بهو المیل  قواعد عرفی حقوق بی 

از مصونیت برخوردارند تا بتوانند  ،اعضای هی ت وزیران و ها، نمایندگان دیسیماتیک دولت

                                                                                                                             
1. Frundzija. 
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 .پایان برسانند وظای، خود را فارغ از هرگونه آسیب و مداخیه به

 یالمیی م بی یدر صورت ارتکا  جراشود ای  است که  رح میبنابرای ، پرسشی که مط

خصیوص تعقییب   در ،ها المییی با توجه به مصونیت سران دولت های کیفری بی  آیا دادگاه

سیمت   ،المیییی  اساسنامه دیوان کیفری بی  61د؟ بنابر ماده نشو رو می هروب یبا مانعآنها 

تیأثیری بیر اعمیال صیالحیت دییوان کیفیری        یالمییی  افراد در زمان ارتکا  جنایات بی 

 .شود المییی ندارد و مصونیت مانع صالحیت دیوان نمی بی 

المییی با عنایت به مفاد رأی  م بی یدرخصوص صالحیت محاکم داخیی نسبت به جرا

دارد کیه مصیونیت در مقابیل     المییی دادگستری اعیالم میی   دیوان بی  ،6886فوریه  79

حتی زمانی که آنها صالحیت  ،قوت خود باقی است مچنان بهمحاکم یک دولت خارجی ه

کند کیه   البته دیوان اعالم می. کنند ها احراز و اعمال می اساا ای  کنوانسیون خود را بر

مصونیت کیفیری قضیایی و   . شود کیفر ماندن نمی ولیت و بیؤی از مسمصونیت سبب تبرّ

که مصونیت قضیایی ییک    درحالی و ولیت کیفری دو مفهوم کامالً مجزا از یکدیلرندؤمس

توانید   مصونیت کیفری می. ولیت کیفری یک قاعده ماهوی استؤمس ،قاعده شکیی است

ولیت کیفیری  ؤی از مسی م شیود امیا سیبب تبیرّ    یبرای میدتی میانع پیلیرد برخیی جیرا     

 .(77 و 78صص ،7904زاده،  بیک)شود نمی

لیذا  . بیوده اسیت   7448تیا   7406های  رئیس سابق دولت چاد در سال، حس  هابره

درخصوص جنایات ارتکابی در زمان تصدی دولت چاد که در راستای وظیایفش مرتکیب   

تیوان دارای مصیونیت دانسیت و اظهیار      نامبرده را میآیا جنایت عییه بشریت شده است 

لحیاظ برخیورداری از    داشت که وی در زمان ارتکا  جزن سران دولیت بیوده اسیت و بیه    

 هرا مورد تعقیب قرار داد؟ دولت چاد برای سیهولت امکیان محاکمی    اوتوان  میمصونیت ن

صیورت   بیه را لغیو کیرد و    هابرهمصونیت  6886در دسامبر  ،در یک کشور خارجی هابره

، 7907طباطبیایی اردکیانی،   )از هیچ مصونیتی برخوردار نیست هابرهعمومی اعالم کرد که 

 .(69ص
رسد که محاکم داخیی سینلال بنیابر    نظر می به، هابرهنظر از اعالم لغو مصونیت  صرل

هیا مجیرم    کنوانسیون منع شکنجه کیه میرتکبی  شیکنجه در همیه دولیت      9مفاد ماده 

که مصونیت کیفری مطیق نیست و فقط برای مدتی مانع پیلیرد   شوند و ای  شناخته می

ر سینلال بیود   د هابرهکند و در زمانی که  ولیت کیفری را نفی نمیؤشود و مس م مییجرا

تیوان وی را   لذا فاقد مصونیت کیفیری بیوده اسیت و میی     ،دیلر دارای سمت رسمی نبود
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ولیت ؤنسبت به اعمال ارتکابی خیود دارای مسی   هابرهقرار داد و  هتحت تعقیب و محاکم

کیفری است و مصونیتی وجود ندارد تا مانع اعمال صالحیت از سوی محاکم بیژیکیی ییا   

 .سنلال گردد

 حسن هابره هتعهد به استرداد یا محاکم .5

را نمود که بنابر ماهیت جنایات ارتکیابی توسیط    هابرهبیژیک از سنلال تقایای استرداد 

استرداد در لغیت ییک واژه   . باشد یا استرداد وی می هدولت سنلال میزم به محاکم ،هابره

اسییت معنییای درخو گرفتییه شییده اسییت و در لغییت بییه «رد»عربییی اسییت کییه از ریشییه 

پیس خواسیت  و تسیییم مجیرم بیه دولیت        بازگردانیدن و بازدهی و پس فرستادگی، باز

 .(71ص ،7919عباسی، )متبوع وی به اثر تقایا آمده است

هیا متقیابالً    توان استرداد را عبارت از اقداماتی که بر اثر آن دولت از لحاظ حقوقی می

رار گرفتیه و ییا   قی عیت ارتکا  جرم تحت تعقیب مقامات قضایی دولتیی   افرادی را که به

اند موافیق قواعید و شیرایط خاصیی بیه       اند و به قیمرو دولت دیلر فرار کرده محکوم شده

کند دولت متقایی و دولتی کیه   تقایا میرا دولتی که استرداد . دارند یکدیلر مسترد می

پنیاهی،   فیاطمی شیریعت  )شیود  عنه نامیده می شود دولت متقایی از او تقایای استرداد می

 .(78ص ،7969
کیه  هر کشور حق دارد و در برخی از موارد موظ، اسیت   ،بر اساا صالحیت جهانی

ییت  نظیر از میّ  نظر از محل وقوع جرم و صرل م حقوق بشری مهم و جدی، صرلیبه جرا

 .(kamminga, 2001, p. 941)مجرم یا قربانی رسیدگی کند

م ارتکیابی  یالمیییی یعنیی جیرا    م بیی  یتوانند متهمی  به ارتکا  جرا میها  دولت یتمام

م عمدتاً از نق  تعهدات درقبال یای  جرا. المییی را مورد تعقیب قرار دهند عییه جامعه بی 

الشیمول هسیتند و بنیابر نظیر دییوان       تعهیداتی عیام   و شیوند  کل جامعه جهانی ناشی میی 

توانند بیرای حفی  آن    ها می تمامی دولت ،ا تراکش بارسیونقضیه  المییی دادگستری در بی 

غیرقیانونی دانسیت     :چند نمونیه از ایی  تعهیدات عبارتنید از    . دارای منفعت حقوقی باشند

الزم به ذکر است که به ای  عییت کیه    ؛...داری و  تجاوز، کشتار جمعی، حمایت بر ید برده

میی کیه در موییوع    یانید، جرا  الشمول همواره درحال تغیییر و تحیول   مصادیق تعهدات عام

 .(7ص ،7947نژاد،  احمدی)اند ند همچنان درحال افزایشگیر صالحیت جهانی قرار می

 هامجرمی  یا استرداد آن هها تعهد به محاکم همه دولت ،مایدر حقوق ای  دسته از جر
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ییا   هیا دیلیر رفتار  و منع شیکنجه کنوانسیون » ضوچنانچه یک دولت ع. باشند را دارا می

کیه اسیترداد    7409مصو  دهم دسامبر  «ترذیییانسانی یا  غیررحمانه،  بی های مجازات

دانید مواجیه بیا درخواسیت      استرداد می ةمجرمی  را موکول به وجود کنوانسیون جداگان

کیه بیا آن دولیت کنوانسییون      استرداد توسط دولت دیلر عضو کنوانسیون شود درحیالی 

توانید   میی  7409کنوانسییون   0میاده   6بنید   در ایی  صیورت براسیاا    ،استرداد نیدارد 

م یکننیده و مبنیای قضیایی اسیترداد در میورد جیرا       عنوان توجیه کنوانسیون مذکور را به

 .(71ص، 7919عباسی، )الذکر قرار دهد فوق

اما همه آنها معاهدات  ،اند را بیان کرده همعاهدات متعددی تعهد به استرداد یا محاکم

م اصییی  یجیرا  و باشید  ی قابل اجرا نمیم جدّیبرای همه جرا ،و ای  تعهد نیستندجهانی 

هیای   هیای شیدید کنوانسییون    ت جنلیی و نقی   ات عییه بشریت و جنایی اژنوسید، جنای

 ایی  قابیل فهیم اسیت کیه چیرا دارای      . شود چهارگانه ژنو و پروتکل اول آن را شامل می

المییی  ط جامعه بی و استرداد قطعی است که توس های تعهد به محاکم مبنای غیرمعاهده

 Rapchalvan steen)باشد بحث شیده اسیت   المییی نیز می که شامل کمیسیون حقوق بی 

berghe, 2011, p. 1090). 
سینلال مکیی،    ،کنوانسیون منع شکنجه 1از ماده  7و بند  7از ماده  6موجب بند  به

را انجام دهید و   هابرهیافته توسط  م ارتکا یاست اقدامات مقدماتی فوری درخصوص جرا

و را بیه بیژییک   اییا  و را به مراجع صیالحیتدار ارجیاع دهید     هابرهمکی، است که پرونده 

مسترد کند، که سنلال با عدم انجام اقدام فوری درخصوص تحقیقات مقدماتی نسبت به 

المیییی   تعهیدات بیی    ،صالح به مراجع ذی هابرهو عدم ارجاع پرونده  حس  هابرهپرونده 

مبنای کنوانسیون منع شکنجه نق  کرده است و مکی، است که نسبت به  خویش را بر

 .نمایدیا او را مسترد و ت شکنجه اقدام کند یاجناتهام  به هابره همحاکم
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 هنتیج

لحاظ  دادگستری مؤید ای  است که سنلال به یالمیی دیوان بی  6876فوریه  مرأی بیست

، عدم ارجیاع پرونیده وی   هابرهنق  کنوانسیون منع شکنجه در قصور در تعقیب کیفری 

تعهیدات   ،اتهیام جناییت شیکنجه    به مراجع صالحیتدار و عدم استرداد وی به بیژیک بیه 

 .المییی را نق  کرده است بی 

است که اکنون جامعه بشری به ای  درجه از درک و حساسییت   آنگر  ای  رأی بیان

المیییی   را مغایر بیا صییح و امنییت بیی      ه است که مصونیت کیفری سران کشورهارسید

المیل در دهه اخیر نیز میدیون   ظهور تغییرات سریع در عرصه حقوق جزای بی . داند می

ای کیه   گونه به، (90ص ،7947 باقری،)المییی است همی  درک از مفهوم صیح و امنیت بی 

توان  المیل کیفری را نمی ها از منظر حقوق بی  های اشخاص در مقام ریاست دولت سمت

پاییان  بیا  که  طوری به تیقی نمودآنها ای برای مصونیت آنان و عدم تعقیب و مجازات  بهانه

یید پاییان   ؤالمیییی م  هیای بیی    رویه قضایی دادگاه ،قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم

آغیاز  بایید  دوران حاییر را  تی، عبار و بهباشد  المییی می مصونیت کیفری جنایتکاران بی 

 .المییی دانست اتهام جنایات بی  ها به عصر پایان مصونیت سران دولت

و اعمال صالحیت جهانی نسبت به اتهامیات وی و   هابرهلذا با عدم پذیرش مصونیت 

خته شده است و اعضیای جامعیه   شنا 7عنوان یک قاعده آمره شکنجه بهممنوعیت که  ای 

ها متعهد بر محاکمه متهمیی    دولت ید و تمامنباش تخطی از آن نمی المییی مجاز به بی 

امروز مانعی برای فرار از مجیازات میرتکبی  ایی      ،باشند یا استرداد آنها میو  به شکنجه

ت هیچ نقطه امنی در جهان اچراکه مرتکبی  ای  جنای ؛ماند المییی باقی نمی جنایات بی 

گیردد و میرتکبی     المییی تضمی  میی  امنیت بی صیح و  ،د داشت و از ای  طریقننخواه

 .رسند المییی به کیفر اعمال خالل خویش در اقصی نقاط عالم می ت بی اای  جنای

المیل پذیرفتیه شیده    از سوی حقوق بی  ،عنوان یک قاعده آمره ممنوعیت شکنجه به

میرتکبی   ولیت کیفیری بیرای   ؤهای ناق  و مس المییی برای دولت ولیت بی ؤاست و مس

تواند بهانه مصونیت آنیان تیقیی گیردد و     سمت افراد نمی .باشد مفروض می هااحتمالی آن

د که متهمی  بیه ارتکیا  شیکنجه را    نالمیل مکیف منظور احترام به حقوق بی  ها به دولت

 .یا به کشور صالح مسترد نمایندو محاکمه  ساًأدرصورت شناسایی ر

                                                                                                                             
1. Juscognes. 
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Abstract  

The decision of the International Court of Justice in case of Belgium against 

Senegal about the breach of article 6 and 7 of Convention against torture 

about the obligation to prosecute or extradite of the ex-president of Chad is 

important from different dimensions due to the fact that it shows the 

obligation of the international community about prosecution and extradition 

of international criminals. This decision indicates the jurisdiction of Belgium 

about the prosecution of Hessne Habre for the crime of torture. The 

prohibition of torture has been accepted as jus cogens and therefore the 

immunity of a head of states is not accepted accordingly. The members of 

international society have responsibility toward prosecution and extradition 

of international criminals. In contemporary international law, there is no 

immunity for international criminals. The procedure of the International 

Court of Justice in case of Hebre confirms the obligation of the states to 

prosecution or extradition of Hebre for the crime of torture. Now we can see 

obvious consensus in the international community in the prosecution of the 

crime of torture as a common principle in binding international documents. 

Key words: Universal Jurisdiction, Torture, Immunity, Extradition, 

Prosecution. 
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