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   جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي : عنوان 

  راحله يوسفي: تهيه

  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي

  

گر چه همه جرايم به نوعي امنيت را خدشه دار مي كنند اما، در برخي جرايم ايـن خصيصـه روشـن تـر     

چنان كه . به عبارت ديگر به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط هستند. است

ه، شورش، سوء قصد به جان مقامات سياسي مسـتقيما حاكميـت ملـي و    جرايمي مانند جاسوسي، محارب

از سوي ديگر، جرايمي مثل جعل و قلب سكه، از باب آن كـه  . اساس پايه هاي حكومت را هدف مي گيرند

اعتماد عمومي را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات، اوراق بهادار، اسكناس، سكه و نظـاير آن هـا سـلب    

بنيان هاي اقتصادي جامعه را متزلزل مي سـازند، جـرايم   ) ل جعل اسكناس رايجمث( كرده و در مواردي 

به عبارت ديگر، تفاوت بين جرايمي مثل جعل اسـكناس و قلـب   . عليه آسايش عمومي محسوب شده اند

سكه با جرايمي مثل قتل و سرقت آن است كه در اولي شايد اساسا هيچ فرد خاصي متضرر نشـود، مـثال   

  .س جعلي را گرفته به نوبه خود آن را عليه ديگري خرج كندآن كس كه اسكنا

در اين ميان بيش از همه بنيان هاي اقتصادي جامعه و اعتماد مردم به پول رايج كشور است كـه آسـيب    

لكن در قتل و سرقت ضرر اوليه و ابتدائي به يك . مي بيند و از اين طريق آسايش عمومي مختل مي گردد

شود و اختالل د ر آسايش عمومي در نتيجه ارتكاب اين دو جرم تنها يك امـر   مي يا چند به خصوص وارد

بنابراين جرايم عليه امنيت و آسايش عمـومي از جرايمـي بحـث مـي كنـد كـه       ] 1.[ثانوي و تبعي است

براي شناخت بهتر جرايم عليه امنيـت و  . مستقيما امنيت ملي يا آسايش عمومي را هدف قرار داده است

  . بررسي اجمالي آن ها خواهيم پرداختآسايش به 
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  ]2[جرايم عليه امنيت كشور: فصل اول

  محاربه . 1

هر كسي كـه بـراي ايجـاد رعـب و     «قانون مجازات اسالمي، عبارتست از  183محارب بنا به تعريف ماده 

  . »هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد

  : مصاديق محاربه در قانون

  .)ا.م.ق 183م (شيدن براي ترساندن مردم اسلحه ك. 1

  .) ا.م.ق 185( بر هم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق .2 

  .) ا.م.ق 186م ( قيام مسلحانه در برابر حكومت اسالمي . 3

  ) ا.م.ق 187م ( ريختن طرح براندازي حكومت اسالمي . 4

  ) ا.م.ق 188م ( كومت كودتا نامزد شدن براي تصدي يكي از پست هاي حساس ح. 5

 499و  498مـواد  (   تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشـور . 2

  ) ا.م.ق

  .) ا.م.ق 500(  تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه هاي مخالف نظام. 3

  ] 3[جاسوسي و جرايم وابسته به آن. 4

  :اديق متنوعي دارد كه عبارتند ازجاسوسي در قانون مجازات اسالمي مص

مطلع كردن اشخاص فاقد صالحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يـا خـارجي   . 1

  ) جرايم نيرو هاي مسلح . م.ق 26ا و م .م.ق 501م ( كشور 
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  .) ا.م.ق 503(ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطالع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي . 2

  .) ا.م.ق 505(جمع آوري اطالعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت . 3

  .) ا.م.ق 506( بي مباالتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطالعات طبقه بندي شده . 4

  ) جرايم نيروهاي مسلح. م.ق 24  ا.م.ق 510(اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه . 5

  ).ا.م.ق 502م ( وسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايرانجاس. 6

   

  ..تحريك به عصيان و . 5

هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،  504بر اساس ماده 

. م.ق 23اين ماده شـبيه مـاده  . تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است

نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر . ا.م.ق 512ماده . جرايم نيرو هاي مسلح است

  . اشاره دارد

  .) ا.م.ق 511م ( تهديد به بمب گذاري وسايل نقليه . 6

  ) ا.م.ق 508م ( همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور. 7

  مقامات سياسي سوء قصد به جان. 8

مقامـات سياسـي    و نسبت بـه  . ا.م.ق 515اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده  

  . به شرط مقابل به مثل آمده است. ا.م.ق 516  خارجي در ماده

  توهين. 9
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گرچه توهين از زمره جرايم عليع اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيـت   

  .كشور است

  : انواع توهين مخل امنيت

  ) ا.م.ق 513م ( توهين به مقدسات اسالم و انبياء و ائمه طاهرين . 1

  ) ا.م.ق 514م ( توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري . 2

  ) ا.م.ق 517. م( توهين به مقامات سياسي خارجي . 3

  تخريب. 10

  : واع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند ازاين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي ان 

  ) ا.م.ق 675م ( آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسالمي. 1

  ) ا.م.ق 681( اتالف و سوزاندن اسناد دولتي . 2

  ) ا.م.ق 683( نهب و غارت و اتالف اموال به صورت جمعي . 3

  )ا.م.ق 686( تخريب جنگل ها، درختان و مراتع . 4

 687( بكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخالل در نظم و امنيت عمومي خرا. 5

  ) ا.م.ق

  ) ا.م.ق 688(اقدامات عليه بهداشت عمومي . 6

  ) ا.م.ق 558م ( تخريب اموال تاريخي و فرهنگي . 8

  ) 1320قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن ( تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن . 9
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  ) 1349قانون مربوطه ( اخالل در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي .  10

  ) 1353قانون مربوطه ( اخالل گري در صنايع . 11

  ) 1336قانون مربوطه ( اخالل گري در صنايع نفت . 12

  )  94و  93يروهاي مسلح مواد جرايم ن. م.ق( تخريب وسايل و تجهيزات نظامي از سوي نظاميان . 13

  ) ا.م.ق 547( تخريب درب زندان توسط زنداني . 14

  يا اسناد موجود در اماكن دولتي   دولتي  شكستن مهر و پلمپ يا تخريب دفاتر ثبت. 15

  )ا.م.ق 611و  610مواد (تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت . 11

  )ا.م.ق 698م (  اشاعه اكاذيب. 12

  ) ا.م.ق 618و  617مواد (  ر، قدرت نمايي، هياهو و جنجالتظاه.  13

   

  ] 4[جرايم عليه آسايش عمومي: فصل دوم

  جعل و استفاده از سند مجعول  -الف

ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيز هاي مذكور در قانون بـه قصـد جـا    «جعل عبارتست از 

الزم به ذكر است كه اسـتفاده از  ] 5[»ا ديگري و به ضرر غيرزدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود ي

  .جرمي ديگر است. ا.م.ق 535سند جعلي نيز به موجب ماده 

  : حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسيم نموده اند

  .عبارتست از آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه اي وارد شود: جعل مادي -الف
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عبارت از آن است كه بدون ايراد هيچ گونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشـته  : ا مفاديجعل معنوي ي -ب

. و غيره، حقيقت در آن ها تحريف شده مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگري در آن ها منعكس شود

  .). ا.م.ق 534. مثل موارد مذكور در م(مانند تحريف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضي 

  : ن مادي جعل منوط به شرايط ذيل استتحقق رك

  تحريف يا قلب حقيقت. 1

  در نوشته و نظاير آن بودن . 2

  قابل استناد بودن سند. 3

از طرق مذكور در قانون باشد كه شامل ساختن نوشته يا سند يا مهر يا امضا، خراشيدن يا تراشيدن يا . 4

  ). ا.م.ق 523ماده ( يخ سند، الصاق نوشته؛ مي باشدقلم بردن در سند، الحاق يا محو يا تقديم يا تاخير تار

  مصاديق جعل در قانون 

  ) ا.م.ق 525و  524مواد ( جعل احكام، امضا، مهر يا فرمان يا دستخط مقامات دولتي . 1

جعل مهر، تمبر، منگنه، عالمت يكي از شركت ها و ادارات دولتي يا غير دولتي عموي يا شركت هـاي  . 2

  )529، 528،  525مواد ( خصوصي

  )ا.م.ق 525( جعل احكام دادگاه يا حواله هاي خزانه دولتي و عالمت تعيين عيار طال و نقره . 3

  ) ا.م.ق 525( جعل اسكناس يا اوراق بهادار . 4

  )ا.م.ق 527( جعل مدراك تحصيلي .5

  )533و 532( و رسمي ) ا.م.ق 536( جعل در اسناد و نوشته هاي غير رسمي . 6

  ) 537ا .م.ق(ري موجب اشتباه از اوراق هويت و مدارك دولتيعكس بردا. 7
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  قلب سكه و ترويج سكه قلب  -ب

. نكته مهم در اين جرم وجود شباهت ميان سكه تقلبي و اصلي به گونه اي كه موجب اشتباه گرفتن باشد

  :مصاديق اين جرم در قانون عبارتند از

  ) ا.م.ق 518م ( طال و نقره ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه تقلبي     .1

  ) ا.م.ق 520م ( ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه غير طال و نقره     .2

  ) ا.م.ق 519م ( مخدوش كردن سكه طال و نقره يا ترويج يا وارد كردن آن     .3

وجود سوء نيت عام يعني عمد در قلب يا مخدوش كردن يا ترويج يا وارد كردن و نيز سـوء نيـت خـاص    

  .يعني قصد تقلب در اين جرم ضروري است

   

  رشا و ارتشاء -ج

دادن وجه، مال، يا سند تسليم وجه يا مال به ماموران دولت يا كاركنـان شـاغل در   « عبارتست از » رشا«

نهاد هاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سـازمان  

، از سوي ماموران دولت يا كاركنان در نهادهاي ...اخذ وجه،مال و « عبارتست از » ارتشا«و  »محل اشتغال

عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط بـا اداره يـا سـازمان محـل     

  .» اشتغال 

اين . ا است.م.ق 590و  592ه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و ماد 3عنصر قانوني اين جرايم ماده 

  . دو جرم از جرم نيازمند علم و عمد مي باشند

  انسانيت و جرائم عليه آن
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  مقدمه ●

مـدت دو سـال عامـل     به تازگي در فرانسه مردي در زندان مرد كه متهم بود چهل و چند سال پيش بـه 

از رايش سوم و غرق شـده  اصيل برخاسته  يك آلماني. شكنجه و قتل عام اهالي ليون بوده است, كشتار

آلمان و ابر مرد هيتلر يكي از هزاران عوامل تفكر افراطي و جاه  در تخيالت و اوهام ناسيونال سوسياليسم

كـرد و   خود يكي از دهها قربانيان شيفته رژيمي كه سوداگري مرگ ديگران را تبيلغ مـي  طلبانه رايش و

كرده بود كه زمـان فرامـوش    گام پيروزي فراموشمردي كه به هن, مدعي سردمداري و سروري عالم بوده

چند سالگي در پپشت ديوارهاي زندان حبابهاي تخيالت  نمي كند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و

 ,باز به تازگي گفتگو از كسان ديگري كه نه در قفس زندان بلكه بر مسند قـدرت  و, او را مرگ نابود كرد

  .ريم انســــــانيت انــــــدمــــــتهم بــــــه تجــــــاوز بــــــه انســــــان و حــــــ

شـيميايي مـردم بيگنـاه     بمبارانهاي: اينكه در عصر ما يكيابر ديگر جرايم عليه انسانيت مطرح مي شود

همه نشـان از جرايمـي هسـتند كـه از      كشتارهاي دسته جمعي, وفروريختن بمب بر خانه هاي مسكوني

اخالقـي و عـاطفي باشـند و از    جامعه بشري موضوع بحثهاي  طرفي مي توانند به دليل برخورد با وجدان

گرفتن در محدوده حقوق جزاي بين الملل موضوع تحليلهاي حقـوقي فـراوان    طرف ديگر به واسطه قرار

جنحـه هـاي    كه گرچه در قسمت اول بسيار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقـت در  گردند

   .حقوقي واجتماعي آن بيشتر ضروري است

هـاي قـوانين و    جرايم عليه اشخاص توجه فراوان شـده اسـت و در مجموعـه    در حقوق جزاي داخلي به

انسانيت در مفهوم خاص خـود اصـالحي    مقررات جزايي به اينگونه جرايم دقت كرده اند اما جرايم عليه

محاكمه جنايتكاران و بزهكاران عليه انسانيت به كار گرفتـه   است كه در اساسنامه دادگاه نورمبرگ براي

   .ده است

عام بشـري مـورد آسـيب     توجه به اينگونه حرايم با دقت در اين نكته كه انسانيت را در مفهوم شناخت

, سـويي و انسـانيت از سـوي ديگـر دارد     وخدشه قرار مي دهد نياز به تفكري مجدد درمفاهيم جـرم از 

يم بـه شـكل   در وهله اول شناخت اين مفـاه . از نظر انسانيت مفاهيمي تقريباً روشن از نظر جرم و مبهم

   .تركبي اين دو از نظر آگاهي بر حدود و ثغور جرايم ضروري است تجريزي و در وهله دوم

 

 شناخت مفاهيم جرم و انسانيت ●
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باب تعريف قانوني كه بسـيار   به لحاظ آشنايي با مفهوم جرايم عليه انسانيت در وهله اول بايد جرم نه از

ان بررسي گردد و در ثاني بايـد مفهـوم انسـانيت     اجتماعي _در آن بحث دشه بلكه از نظر تحليل روان 

 مورد دقت قرار گيرد

  

   جرم ▪

 

غالباً كششهاي دروني را به  .اعمال انسان تحت تاثير كششهاي دروني و فشارهاي بيروني اتفاق مي افتد

ي مي كننـد و فشـارهاي بيرونـي را بـه جبرهـا      واكنشهاي رواني ادمي در قبال كنشهاي مختلف تعبير

  .كـــودكي در بـــر مـــي گيـــرد پيونـــد مـــي زننـــد پيچيـــده اجتمـــاعي كـــه انســـان را از

با توجه به تعادلي كه ميان  انسان رفتار خود را. اين هر دو در تكوين فعل آدمي يا ترك فعل او موثر است

سازد و يا بهتر بگوييم ناچار از اين هماهنگي اسـت   آن كششها و اين جبرها ايجاد مي كند هماهنگ مي

اصطالح جرم شناسان حاشيه نشين جامعه مي شود و در متن اصلي نقشي پيدا  چه در غير اين صورت به

حقيقت عـدول آگـاه    ناهماهنگي در. پس از هماهنگي فرد تطبيق به هر دليل و باوري كه باشد, كند نمي

به جامعـه  ) ر امرالاقل به ظاه(لطمه و آسيب  متعارف و فاقد, فرد از معيارهاست كه اگر در شكلي محدود

وجدان و ضد اجتماعي نشان مي دهد مشروط بر آنكه جامعه آسيبها  مخالف با, باشد عمل را ضد اخالقي

   .تلقي نكند كه تنبيه موثر و شديدي را براي مرتكبين ضروي تشخيص دهد را آنچنان جدي

زند دروغگوي خود فر پدري: در صورت اول نكوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوي ناهماهنگي است

مديري كارمند فراري از كار را توبيخ مي  معلمي شاگرد تنبل خود را اندرز مي دهد و, را سرزنش مي كند

معلم و نه توبيخ مدير هيچ يك مجازات نيستند گرچـه فرزنـد و شـاگر و     نه اندرز, نه سرزنش پدر. نمايد

كنـد و كـم    تنبلي را نكوهش مـي , مي دانديك به نوعي بامعيارهاي اجتماعي كه دروغ را بد  كارمند هر

  .كاري را ناپسند مي شمارد ناهماهنگي نشان داده اند

حيثيـت انسـاني را دسـتخوش     اما چنانچه جامعه فراتر از اين مسايل به ناهماهنگيهاي بنگرد و وجود و

ه موثري را براي تجاوز به حريم انسان شديد باشد تنبي آنچنان لطماتي ببيند كه پاداش آنها بايد به دليل

 گيرد كه اصطالحاً اين تنبيهات را مجازات مي گويند در اين صورت عمل فاعل را ناهماهنگان در نظر مي
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ــند       ــي شناسـ ــازات مـ ــل مجـ ــل قابـ ــرك فعـ ــا تـ ــل يـ ــد و آن را فعـ ــي نامنـ ــرم مـ  .جـ

ـ , آن بپردازنـد  بي آنكه در اين تعريف به انگيزه هاي وقوع جرم اشاره كنند و يا به علتهاي ن حـال  در اي

معيارهاي اجتماعي صـدمه وارد كـرده و موجـب     جرم در حقيقت ارزشها را دستخوش آسيب ساخته به

مجازات مجرم تالشي است براي استقرار تعادلي كه بـا جـرم    گسيختگي علقه هاي اجتماعي شده است

 بـاني جامعه انساني را جريحه دار كرده است و انسـانيت در نتيجـه ايـن يـورش قر     دچار نوسان شده و

   .گرديده است

   انسانيت ▪

او را متبـادر بـه    تعريف انسان در وهله نخست جنبه عيني وجـود , انسانيت مصدر جعلي از انسان است

وقتي با شما در . ذاتي او مشخص مي گردد ذهن مي كند و در گام بعدي ذهنيت انسان در ارتباط با مفهوم

, د تصوير خارجي وي در نظرتان مجسـم مـي شـود   او را بشناسي مورد الف صحبت مي كند بالفاصله اگر

از شناخت الف تصوير شخصيت او را به دست مي دهـد ايـن شخصـيت جـدا از      ادراكات هماهنگ بعدي

كه مي  آن چيزي, بهتر بگوييم جنبه عيني انسان وجود خارجي اوست, شناسايي شما نيست هيات مورد

ويژگيهاي خاص جمجمه خـويش   داراي, مي ايستد موجودي كه روي دو پا, بينيم و مي توانيم لمس كنيم

  .ســـرو كـــار دارد اســـت و بـــه قـــول فالســـفه وجـــود متفكـــر اســـت كـــه بـــا منطـــق

اسـت؟ پاسـخ را بايـد در     اما اين موجود متفكر و منطقي چگونه به منطق دست يافته و از آن بهره برده

داده هاي خارج و تنظيم آنها  مغز با دريافت .ذهنيت انسان كه ناشي از سيستم مغزي اوست جستجو كرد

بـه مـرور زمـان ذهنيـت     ) ممكن و با توجه به عدم اخالل ارگانيسم  و البته در شرابطي(به نحو مطلوب 

جديـد كسـب و    سازد و اين ذهنيت به ارزيابي مسايل و داده ها مي پردازد و باز داده هاي انساني را مي

اجتماعي ماده قضاوت فرد را نسبت به خود  ي و جبرهايشرايط روان, ارزيابيهاي تازه اي به وجود مي آيد

 و محيط ايجاد مي كنند

حال ذهنيت با معيارهاي  در حالي كه خود اين داده ها از محيط و شرياط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر

معيارهاي مشترك , ذهنيت ديگران پيدا مي كند مختلفي آشنا مي شود و به تدريج معيارهاي مشتركي با

 كه تاثير هر يك را بدواً تحليلي و آنگـاه (شرايط زماني و مكاني ونوعشان  ,بعد, عمق, فنظر از تعريفصر
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به يكسان تفسير نمي  عناويني را به خود مي گيرند كه گرچه در همه عالم) تركيبي مي توان بررسي كرد

   .اشتراك لفظي مي رسند شوند اما به دليل اشتراك معنوي در جهات مختلف به

, موجودي فاقـد تفكـر   خير خواه و نه, مسئول , ين تعبير انسان در اين اشتراك موجودي است متفكر بد

, خود را در قبال خود, مسايل به تعمق مي نشيند چنين موجودي در مورد, بي بند و بار و طالب شر و بدي

سـتمگري را  , دشناسد به ارزشهاي فردي خود و ديگران احترام مي گـذار  خداوند و ديگران مسئول مي

ديگران جستجو  آزادي را دوست دارد و خير را براي خود و, و ستمكشي را تحقير مي نمايد نفي مي كند

تفسيرهاي موسع اين مفـاهيم از ناحيـه    شرور نيست و پليدي را نمي پسندد و خالصه عليرغم, مي كند

چه در يك جامعـه  (ع عرفي خود استعمال اين مفاهيم در مواض در حد توان خويش و با توجه به, پردازان

فكر  انسان بودن و انساني. سعي مي كند تا انسان باشد و انساني فكر كند) مختلف معين و چه در جوامع

  .نيستند كردن و يا به تعبير ديگر انسانيت با وجود تفسير پذيري مفاهيمي تازه

اما همچنانكه گفته  ,ي دهندبديهي است فرهنگ جوامع مختلف تعاريف كم و بيش متنوعي از انسانيت م

رويت است كه بتوان تعريفي از انسانيت  شد وجوه مشترك اين تعاريف در آن حد متعارف و منطقي قابل

مقصـود از ايـن كششـهاي    . متعالي آدمي به سوي كمال شـناخت  داد و آن را جلوه پسنديده كششهاي

 مع انسـاني اسـت بـي آنكـه مـوارد     هاي مورد قبول متعارف اخالقي اكثريت جوا متعالي مجموعه داده

   .استثنايي ناديده انگاشته شود

جانـدار زمانـه و    واقعيـت , انسانيت در اين تعريف سخن شيرين و جذابي براي خوشامد ديگران نيسـت 

دل به نام آن خويش داشتن بي آنكه  شتابان از كنار آن گذاشتن و. گوياي سير آدمي به سوي كمال است

كاري كه در زمانه ما به آساني , آرام به قربان فرستادن اوست آرام, ادتش كردنسر در قدمش نهادن و عب

   .به سادگي فروريختن ديواري و شكستن شيشه اي ,انجام مي پذيرد

  

 حدود قلمرو و جريام عليه انسانيت ●

 

. مـي زنـد   روابط حقوقي دور رفتارها و روابط انساني افراد در جامعه غالباً بر دو محور رفتارهاي عاطفي و

خشـمگين روابـط   , مهرباني مي كند, مي ورزد انسان در رفتارهاي عاطفي خود نسبت به ديگران محبت

خانه اي نـي خـرد يـا مـي     , با ديگران روابط حقوقي نيز ايجاد مي كند افراد از اين حيث است؛ اما انسان
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گيرد و بـراي آن   وان جرم ميبستانكار و بدهكار مي گردد و نيز اعمالي انجام مي دهد كه گاه عن ,فروشد

روباط دسته اول نيستند اگر در قالبهـاي   اين روابط كه به هر حال چندان جدا از. مجازات تعيين مي شود

ــوقي     ــط حقـ ــد روابـ ــرار گيرنـ ــوقي قـ ــخص حقـ ــد   مشـ ــي كننـ ــين مـ ــراد را معـ  .افـ

العه در حقوق مط. الملل اين روابط هم مي توانند موضوع بحث در حقوق داخلي باشند و هم در حقوق بين

مقررات داخلي بيشتر مدون و قابليـت اجرايـي آنهـا     داخلي در زمينه اين روابط غالباً ساده تر است زيرا

حقوق بين الملل قواعد و مقررات به دليل عرفي بودن آنها دستخوش تعبيرها  زيادتر است در حالي كه در

لحاظ قلمرو و جـرايم   بدين. مقتضيات و اوضاع و احوال مي گردد, تفسيرها طبق ساليق مختلف دولتها و

  .با آن برخورد مي شود تفاوت دارد عليه انسانيت در حقوق داخلي با آنچه در حقوق بين الملل

  

 قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق داخلي ▪

  

بـا ايجـاد قواعـد و     نشده است ولي تجاوز به حريم انسـانيت در حقوق داخلي بحثي از انسان و انسانيت 

 گرفته است مقرراتي كه ارزشهاي انساني را حراست كنند مدنظر قرار

بـه عنـوان ارزشـهاي     مال و نـاموس او , آبرو, احترام به تماميت جسمي و رواني فرد و همچنين حيثيت

همچنـين احتـرام بـه    , ار گرفته اسـت قر شناخته شده در جوامع مختلف به اشكال گوناگون مورد توجه

چنانچه بر مبناي قانوني و صحيح تنظيم گرديده باشند ميزان  تعهدات و قراردادهاي ناشي از روابط افراد

   .هستند ارزش در جامعه

توانند دور از زيربنيادهـاي   مساله ارزش را معيارهاي اجتماعي مشخص مي كند كه البته اين معيارها نمي

اما افراد داراي هـوش  , در اجتماع معيار اجتماعي است جايگزيني در گروه و. فراد باشندجسمي و رواني ا

 البته خصوصـيات ايـن ارزشـها در ارتبـاط    . ساده تر به اين جايگزيني مي رسند بيشتر و ادراك دقيقتر

حـال  ولي به هر . دارد اجتماعي جوامع مختلف تفاوتهايي گاه اندك و گاه چشمگير _باساختارهاي رواني

معيارها را بايد حسب مقتضيات و تحـوالت   چون هر جامعه اي با ارزشهاي خاص خود زندگي مي كند لذا

  كمي و كيفي آن جامعه سنجيد

  

عليرغم گونه گوني جوامع  اما در جمع مي توان گفت, بحث در ارزشها به شناخت نسبي جامعه مي انجامد
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. در كلياتي مفاهيم ارزشها را يكسان تلقي مي كند نسانا, نژادهاي متنوع و انديشه هاي متفاوت, مختلف

با قضايا به نحو منصفانه تري برخورد مي كنـد ود رغيـر آن راه جـدول در     انسان در آينه بزرگ انسانيت

آن مجازات يـا   تجاوز به اين ارزشهاست كه در حقوق داخلي عنوان جرم مي گيرد و براي. گيرد پيش مي

مي كند اما اين قوانين بيشـتر نـاظر    گردد و آسيب پذيري اجتماعي را محدودقادامات تامين تعيين مي 

تجاوز به مال افراد مجازاتهاي , آسيب به جان پاداشي سخت دارد در قوانين جزايي. برفرزند نه بر اجتماع

جـرايم   در ايـن . نمايد وهتك حيثيت و آبروي افراد با كيفرها يمناسب جبران مي گردد شددي طلب مي

از وقوع اينگونـه جـرايم    جامعه گاه حتي, االصول وجدان اجتماعي به شكل محدود آسيب مي بيندعلي 

بـه طـور خالصـه    . افواهي از جرايم مطلع مي گردد آگاه نمي شود و تنها از طريق رسانه ها يگروهي و يا

همـان اسـت و   در روابط متقابل شاكيان و مدعيان خصوصي و متهم يا مت تاثير اين جرايم به ظاهر بيشتر

. پايان مي پذيرد العملهاي اجتماعي در قبال اينگونه جرايم با گذشت شاكيان و يا مجازات متهمان عكس

  .اما در قلمرو حقوق بين الملل مساله تفاوت دارد

 

   قلمرو جرايم عليه انسانيت در حقوق بين الملل ▪

 

سيار و از سـويي نتـايج آن گشـترده    انعكاس در حقوق جامعه ملل محدود نيست چه از طرفي ابعاد آن ب

   .است

  نظري به تاريخ) الف

اعمـالي گرديـد كـه     بي ترديد نمي توان منكر واكنش وجدان آگاه جامعه بشري در طول تاريخ نسبت به

عكس العمل در سركشيها و تجاوزات انسانها  غبار اندوه و مالل بر رخسار انسان نشانده و او را به تفكر و

   .داشته استعليه يكديگر وا

كـه سـتمگريها را    در شناخت واقعيت اين اعمال انسان عصر ما بيشتر مديون وسايل ارتباط جمعي است

قديم و قبل از گسترش اين وسايل و به دليـل   در دوره هاي. آشكار مي كند و تجاوزات را بر مال مي سازد

ي شد و فريادهاي ستمكشـان  محدوده مكاني خاص در نطفه خفه م عدم ارتباطات جنايات عليه بشر در

ــاي  ــه هـ ــار قلعـ ــيد   در حصـ ــي رسـ ــايي نمـ ــه جـ ــهمگين بـ ــدانهاي سـ ــي يازنـ   .جنگـ

انسـانهاي آگـاه    راديو و سينما هـم آوا بـاديگر  , در دو جنگ عالمگير وبه خصوص جنگ دوم مطبوعات
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آشـكار كننـد و صـداي گوشـخراش      توانستند گوشه هاي دلخراش جنگ و تجاوز به حريم انسـانيت را 

عالميان برسانند و چه بههنگام و چه پس از جنگ پـرده   م را كه مدعي سلطه بر جهان بود به گوشنازيس

 نگاهي كوتاه به آمار اين دوره از ايام خشونت و وحشـت در اردوگاههـاي  . بردارند از اعمال جنايتكارانه

   :تجنايات اس رژيم هيتلري و همچنين گواهي يكي از سردمداران جنگ دوم بازگوكننده اين

 در اردوگاه آشويتز چهار ميليون و هفتصد هزار كشته؛ (1

  

 بلزك و ولزك سه ميليون كشته؛, در اردوگاههاي تربلينكا (2

   .در اردوگاه لوبلن دو ميليون كشته (3

  :گواهي رودلف هس از آخرين سردمداران نازيسم و فرمانده آشويتز در دادگاه بـين المللـي نـورمبرگ   

بازداشت شدگان فـراهم   ن دستور داده شد در آشويتز تسهيالتي جهت كشتار جمعيبه م 1941در ژوئن 

مـن از تربلينكـا   . تربلينكا و ولزك وجود داشـت  , در اين تاريخ سه اردوگاه كشتار جمعي در بلزك. كنم

   .بازديد كردم

ـ    استافده مي كرد امـا  Monoxyole فرمانده اين اردوگاه براي كشتار از گاز سمي اختمان مـن وقتـي س

نوعي اسيد بود و بين سه ت پانزده دقيقـه   استفاده كردم كه zyklon از. اردوگاه آشويتز را شروع كردم

تخليه مي شدند مامورين اختصاصـي مـا انگشـتران را از انگشـتان و      به مرگ مي انجاميد؛ وقتي اجساد

   !!دندانها بر مي داشتند طالها را از

  )1945اوت  18(افقتنامه لندن مو _شناخت جرايم عليه انسانيت ) ب

انديشـه اعمـال    تهاجمات نيروهاي رايش و تجاوزات مكرر به حريم انساني بـه هنگـام جنـگ جهـاني    

اوت  8اساسنامه ضـميمه موافقتنامـه مـورخ     .كيفرهاي سنگيني را براي مرتكبين اين جرايم ايجاد كرد

خود سعي كرده است تا  c_6 تلري درمادهمقابله كننده با آلمان هي منعقده در لندن بين كشورهاي 1945

در واقع بيشتر  اما. اين جرايم به دست دهد بدين منظور كه آنها را از جرايم جنگ تفكيك كند تعريفي از

  .به احصاي اين جرايم پرداخته تا تعريف آنها

يگر نسبت غير انساني د تبعيد و يا هر عمل, به بردگي كشيدن, كستار گروهي, طبق اين ماده جرايم قتل

نژادي و مذهبي چه قبـل يـا در زمـان    , سياسي به غير نظاميان و همچنين شكنجه و آزار با انگيزه هاي

شده اند به عبارت ديگر جرايم عليه انسانيت لزوماً مربوط به حالت  جنگ از جرايم عليه انسانيت شناخته
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تبعـه يـك    كه اين جـرايم را بـين  و نه تنها بين افراد ملتهاي مختلف به وجود مي آيند بل جنگ نيستند

  .دولت نيز مي توان ديد

حقوقدانان جـرايم عليـه    اما مي توان گفت اين شمارش حصري نيستند و مي توان هم عقيده با برخي از

هر نوع محروميت ارادي از حقوق اساسي موجـود   انسانيت راتوسعه و آنها را به هرگونه تجاوز عمدي و يا

حقوقدانان خود ساله اي را مورد سئوال قرار مي دهند و آن اينكـه حقـوق    ناما همي. انساني تسري داد

   موجود انساني را چگونه بايد تعريف كرد؟ اساسي

حقـوقي اصـول اعالميـه     مي كنند كهبـا واژه هـاي   1949براي پاسخ استناد به قرارداد حقوق بشر سال 

اري براي صيانت از انسـانيت در سـطح   معي به عبارت ديگر اين اصول. جهاني حقوق بشر را بيان مي كند

بدين شـكل مـي تـوان بـه     . جرايم عليه انسانيت را ايجاد مي كنند عالم تلقي مي شوند و عدول از آنها

   .جرايم رسيد استقالل اينگونه

  

 اشكاالت تعريف جرم در حققو جزاي بين الملل) ج

ميزان توجه گردد كه در  ن به همانسعي مي شود به انسا) حداقل از جهت نظري(در حقوق بين الملل نيز

بين الملل و عرف بين المللي علـي ظـاهر بـا     بدين لحاظ تعريف عام جرم در حقوق جزاي. حقوق داخلي

در حقوق جزاي داخلي جرم فعل يـا تـرك فعلـي    . چشمگير ندارد تعريف جرم در حقوق داخلي تفاوتي

 اما نظم عمومي. مورد تجاوز قرار مي گيرد در حقوق بين المللي, مختل مي سازد است كه نظم عمومي را

ــرد    ــي گيــ ــرار مــ ــاوز قــ ــي تجــ ــود دولتــ ــل وجــ ــه دليــ ــي بــ ــوق داخلــ  .در حقــ

مردمي كـه اكثريـت    اما نظم عمومي در حقوق داخلي به دليل وجود دولي مشخص در سرزميني معين با

نيسـتند  داراي گسـيختگي اجتمـاعي    آداب و رسوم مشتركي هستند و به عبارت ديگـر , داراي سنتها 

در حالي كه تعريف اين نظم در حقوق بين الملل با وجود  .آسانتر قابل هضم و به سادگي قابل تعريف است

يك مايل به اعمال قدرت فائقه خويش هستند و هر يك واجد فرهنگي مشخص  دولتهاي مختلفي كه هر

معهـذا  . نيسـت  ساده از فرهنگهاي ديگران و به عبارت ما مبتالي به گسيختگي فرهنگي چندان و كجزا

المللي ايجاب مي كند كه تعريفي عرفـي   مي توان بر اين نكته تكيه كرد كه منافع كشورها در روباط بين
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بدينوسيله بتوانند اعمال مخالف اين نظم را جرم بشناسـند و آن   از نظم عمومي بين المللي را بپذيرند تا

   .مجازات كنند را به نحوي

مورد خدشـه قـرار    قائل مي شوند و هرگونه عملي كه اين نفع مشترك را در حقيقت به يك نفع مشترك

جرم بين المللي را از نظر طبيعت آن به  لذا مي بينيم. دهد مخالف نظم عمومي بين المللي تلقي مي كنند

  .جامعه بين المللي وارد مي سازد تعريف مي كنند رفتارهاي نامشروعي كه لطمه به اساس

رفتار غير مشروع يك دولـت   للي بين دولتها ايجاد شده جرم بين المللي به عنوانو چون جامعه بين الم

ما اين تعريف هر چند در قبول مفهوم نظـم عمـومي    به اعتقاد. در روابطش با ديگر دولتها تلقي مي شود

حقوق داخلي در اشتراك قرار مي گيرد ولي مي توان گفت در ايجـاد نظـم    بين المللي با نظم عمومي در

جامعه مشخص  حقوق داحلي قانون به مسايل متعددي با توجه به حدود و گنجايش و استعداد مومي درع

منافع مشترك قرار مـي گيـرد و نـه     توجه دارد در حالي كه در نظم عمومي بين المللي اولويت اصوالً بر

اين بي انصافي است با وجود . الملليبيشتر تابع اين منافع است لذا برخورد با جرايم بين, مصالح مشترك

آن نيـز   احصاي جرايم عليه انسانيت و كوشش بـر تعريـف  . جامعه بشري را ناديده انگاريم اگر تالشهاي

   .چنين است

جرم بين المللي و اگـر در   با اين توضيح كه اين جرايم اگر در روباط بين المللي واقع شوند به عنوان يك

  .بـين المللـي بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد        خصيصهداخل انجام شوند به عنوان يك جرم داخلي با 

چند اغلب اين تفكيك  هر. عناصر تشكيل دهنده جرايم عليه انسانيت را از جرايم جنگ تفكيك كرد. د

تلقي شوند همچنانكه  جرايم عيله انسانيت نيز زيرا به اعتقاد ما كليه جرايم مي توانند. مشكل مي نمايد

 .مـــي تواننـــد بـــه هنگـــام جنـــگ اتفـــاق افتـــد  تبســـياري از جـــرايم عليـــه انســـاني

اصلي قانوني جرايم عليـه   اولت لندن و شناخت آن به عنوان عنصر 18معهذا با توجه به موافقتنامه مرخ 

بديهي است قراردادهاي ديگر در زمينه صـيانت   . انسانيت اينگونه جرايم از جرايم جنگ مجزا مي شوند

و رواني انسان نيز هر يك مي توانند به عنوان عنصـر قـانوني   جسمي  از حقوق بشر و حمايت از تماميت

  .تلقي گردند اين جرايم

قرارداد مورد قبـول بپذيرنـد    البته مادام كه يك موافقتنامه جهاني كه كليه دولتهاي عالم به عنوان يك

عمـالي  اعمالي است كه در موافقتنامه احصا شده و يـا ا  عنصر مادي اين جرايم كليه. تصويب نشده باشد
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 در هر حال اين اعمال بايد آنچنـان بـه  . اساسي موجودات بشري لطمه وارد كند مشابه آنها كه به حقوق

اطالق كلمه جنايت بـر   تماميت جسمي و رواني بشر لطمه وارد كنند كنند كه در مقايسه با جرايم عمومي

گيرد كه نياز به مطالعه جداگانه  فراواني در بر مي عنصر رواني اينگونه جرايم را مشكالت. آنها آسان باشد

ارتكـاب   يادآوري مي كنيم كه عنصر رواني را بايد در قصد منجز لطمه به انسان با در اينجا فقط. اي دارد

امكاناتي كـه بـه خصـوص     اين جرايم به منظر حصول به يك سياست خاص دانست كه احراز آن البته با

   .اشاره شد مشكل مي نمايد بالًدولتها در اختيار دارند و توجه به آنچه كه ق

 

   مسئوليت و مجازات) ه

الملـل كـه اينگونـه     متاسفانه عدم وجود يك دادگاه بين المللي جزايي و در معيت آن يك دادسراي بين

شدن مسئوليتها و اعمـال مجـازات در    جرايم را طبق مقررات مدون تعقيب و مجازات كنند موجب لوث

معموالً تعقيب اين جرايم و . انجام و ترسي از كيفر آن ندارند ين جرايم رامورد كساني است كه بي واهمه ا

داخلـي   قوانين داخلي بر عهده مي گيرند ولي همچنانكه قبالً يـادآوري كـرديم قـوانين    مجازات آنها را

مجرمين عليه انسانيت به داليـل   بيشتر به جنبه هاي فردي تجاوزات عليه افراد مي پردازند و به تعقيب

معاونت در آن شـروع بـه جـرم و غيـره     , در جرم مسايل مختلفي كه شركت. تلف مبادرت نمي كنندمخ

نيازمند به آگاهي از رويه هاي قضايي است كه متاسفانه جز در موارد  هر يك قابل بحث و, ايجاد مي شود

ايم جـاري  جـر  يادآوري كنيم كه مرور زمان بر ايـن . وجود ندارد وبرگسترش اشكاالت مي افزايد محدود

   .نمي شود

   نتيجه

بلكـه واقعيتـي واال و    انسانيت به عنوان ميعادگاه وجدانهاي آگاه انسان عصر ما تخيلي شاعرانه نيسـت 

تخطي از حـدود و تجـاوز بـه آن    . بشري است گرانبهاست كه حفظ و حراست آن تكليف هر يك از افراد

بحـث در قلمـرو   , يفر نسـبت بـه متجـاوزان   بسياربراي اعمال ك اما موانع. جرم است و شايسته مجازات

به  آيا دينسان بايد نااميد از مجازات كساني بود كه با جسارت انسانيت را. سازد اجرايي آن را مشكل مي

نيست؛ محاكمه افـرادي بـه    بازي مي گيرند و به حريم آن گستاخانه تجاوز مي كنند؟ پاسخ چندان ساده

دادگاههـاي داخلـي بـه داليـل متعـدد نمـي تواننـد         ه است امااتهام جرم عليه انسانيت اميدوار كنند

وجود يك قانونگذاري بين المللي متشـكل  . به خاطر ماهيت آنها باشند پاسخگوي عادلي براي اين جرايم
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مقررات دقيق كه  كشورها و يك يا چند دادگاه بين المللي جزايي مجهز به مجموعه اي از قوانين و از همه

در عين حال غافل از تعـالي  . ضروري است سي و تبيلغاتي به اجراي عدالت بپردازنددور از جريانات سيا

شـهر ري در   .1 :منـابع  دكتر رضا نوربها .ارزشهاي انساني بود آگاهي انسانها بر شناخت هستي و وااليي

 2 .كيلومتري جنوب پاريس 450

 Klaus Barbis  دادگاه جنايي رن  ,1987 ژوئيهدر چهار ( 1944تا  1942رئيس سابق گشتاپوي ليون از

هر چند اينگونـه جـرايم    .3 (.عليه انسانيت محكوم كرد در فرانسه باربي را به زندان ابد به اتهام جنايت

 .4 .نمي توان آنها را از جرايم انسـانيت جـدا كـرد    ظاهراً جرايم ناشي از جنگ هستند اما در عين حال

آلمان تشكيل شـد كـه    جرايم مجرمين جنگي در نورمبرگ دادگاه معروف بين المللي كه براي ريدگي به

شروع به كار كرد و دانـه هـاي    1945نوامبر  20 نقطه عطفي در تاريخ حقوق بين الملل بود اين دادگاه از

تعرفي كه تقريبـاً   .5 :در اين مورد مراجعه كنيد به. صادر نمود 1946اكتبر  سپتامبر و اول 30خود را در 

ترك فعلي مي دانند كه مستلزم مجازات يـا اقـدامات    ي عالم پذيرفته اند و آنرا فعل ياكليه قانونگذاريها

 در قـانون , )مجموعه قوانين جزايي, قانون سابق راجع به مجازات اسالمي 2 ماده(تاميني و تربيتي باشد 

رضـا   :مراجعه كنيد به .6 .اقدامات تاميني و تربيتي حذف شده است 1370مجازات اسالمي مصوب سال 

صفحات , 5شعار, دانشگاه ملي ايران, دانشكده حقوق نشريه, موقعيت تفكر در سير عمل مجرمانه, نوربها

كيفيات مخففه در  شناخت علتها بر عهده جرم شناسي است و انگيزه ها نيز صرفاً به عنوان .7 .و بعد 63

تي فراوان بررسي گردد چـه نمـي   اين مساله البته بايد با دق .8 .حقوق جزا در مورد بحث قرار مي گيرند

عنوان  گاه برخي از جرايم خود به. جرايم هميشه ارزشها را مورد حمله قرار مي دهند توان مدعي شد كه

 .9 .مساله مورد بحـث اسـت   در اينجا بيشتر كليت. ارزش در مقابل معيارهاي اجتماعي تلقي مي شوند

بيماريهـاي روانـي خفيـف را     ميانجامد و گاه) كوزهاپسي(اخالل ارگانيسم گاه به بيماريهاي رواني شديد 

اغتشـاعات  , بيشتر از آنكه اختالل ارگانيسم باشـند  با اين توضيح كه گروه دوم) نوروزها(ايجاد مي كند 

 موارد استثنايي نمي, اين داده ها متعارف را عرف بين المللي قبول مي كند .10 .رواني را در بر مي گيرند

حقوق اساسي كشورهاي مختلف بر صيانت از انسـان   .11 .بر اين عرف وارد سازند توانند خدشه اي جدي

قانون اساسي كشور ما نيز در فصل سوم تحت عنوان . حمايت قرار مي دهند تكيه مي كنند و آن را مورد

كنيـد بـه قـانون     مراجعه. (ملت اصول مختلفي را براي صيانت از اين حقوق پيش بيني كرده است حقق
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بـه خصـوص اصـل    , چهـل و دوم  اصول نوزده تا, حقوق ملت, فصل سوم, مهري اسالمي ايراناساسي ج

هـوش و   مساله جايگزيني در گروه نبايد هميشه بدين شكل مطرح شـود و آن را دليـل   .12 ( بيستم آن

عوامـل متعـددي در ايـن     تجربه هاي اجتماعي هميشه تـوام بـا هـوش نيسـتند و    . ادراك دقيق بدانند

تاريخ تفكر شاهد صادق اين ماجرا است و نستون هـان آگـاه هرگـز از     .13 .خالت مي كنندجايگزيني د

نبايد فراموش كـرد كـه ايـن     .14 .جهت واكنش نسبت به اعمال ضد بشري به ستوه نيامده اند تالش در

بـر  تبليغاتي زرو مداران و شيطان صفتان بوده اند خـدمت آنهـا    رسانه ها خود از مواردي نيز بلندگوهاي

انسانيت  امروز نيز نقش اين وسايل در آشكار ساختن جنايات عليه. فراموش نشدني است آگاهي انسانها

در ايـن مـورد   . چشم مي خورد و جنايات جنگ با گسترش شبكه هاي تلويزيوني و مطبوعاتي فراوان به

هس كه به  .17 .هو همچنين جنگهاي ويتنام و كر ايران _نگاه كنيد به نقش وسايل جمعي در جنگ عراق 

برخي از حقوقدانان قائـل بـه ارتبـاط     .18 .زندان ابد محكوم شده بود سال گذشته را ر زندان وداع گفت

انسانيت هستند معتقدند با قبول جنايـان عليـه بشـريت بـه شـكل       بين جنايات جنگي و جنايات عليه

لـف در ايـن زمينـه در    حسابهاي سياسي در سطح جهاني و مداخله كشورهاي مخت مستقل خطر تسويه

از جـرايم عليـه    يكديگر ايجاد خواهد شد به اعتقاد ديگران نمي توان جرايم جنگي را نوعي خـاص  امور

 :در اين مورد مراجعه كنيد به. عقيده است شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه نيز بر اين. انسانيت دانست

انسانيت كرده و آن را به عنوان  ي از جرايم عليهاسانامه نورمبرگ سعي درارائه تعريف c 60 البته ماده .20

دانسته كه در ارتباط با هر جنـايتي اسـت كـه در صـالحيت      اعمال غير انساني يا آزاد و شنكنجه هايي

مراجعـه   .25 .امروزه در طرحهاي جديد فهرست اين جرايم اضافه شده است. باشد دادگاه نورمبرگ مي

از طرفي عناصـر   :1975فوريه  6شعبه جزايي ديوان كشور فرانسه  راي .26 .18كنيد به زير نويس شعار 

 1964دسامبر  26كه قانون  45اوت  8المللي  اسانامه دادگاه بين c6 تشكيل دهنده جرايم انسانيت ماده

مجموعـه   80شناسد همانهايي نيستند كه به عنوان جرايم جنگ در ماده  آنها را غير قابل مرور زمان مي

بينـي شـده    و بعد مجموعه قوانين جزايي پيش70و جنايت همكاري با دشمن كه در ماده نظامي  قوانين

رسـيدگي بـه جنايـات عليـه      شناخته شده اند و از طرف ديگر قانون هيچ دادگاه خاصي را صالح بـراي 

علماي حقوق معموالً انهـدام كامـل يـا     .27 ...انسانيت كه جنايات حقوق عمومي هستند نشناخته است

مذهبي را نوع شديدي از جرايم عليه انسانيت مـي داننـد و آن را    نژادي يا, قومي, گروه ملي جزيي يك
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پيشنهادات مختلفي در اين زمنيه شده و طرحهايي نيز  .28 .ممنوع مي سازند Genocide تحت عنوان

 ت جزايينظير طرح مجموعه قوانين و مقررا. تا كنون به نتايج روشني نرسيده است ارائه گرديده است كه

المللي حقـوق جـزا    در مجموعه بين 1981كه در سال  (cherif Bassiouni ) پروفسور شريف باسيوني

حقوق جـزا بـراي ايجـاد طرحهـاي      چاپ شده است و با كوششهاي انجام شده توسط انجمن بين المللي

ت عليـه  مجموعه ايجاد دادگـاه رسـيدگي بـه جنايـا     ديگري در اين زمينه و همچنين اخيراً كوشش در

  .انسانيت در بوسني و هرزگوين

 


