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واکاوی حکم شکنجه در حقوق بینالملل


حجت اله محمدپورآزاد ،احمد مرادخانی

(تاریخ دریافت1931/12/60 :؛ تاریخ پذیرش)1931/12/22 :

چکیده
شکنجه ،نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار میرود .در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضممن منم
اعمال شکنجه ،از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکننمد.
مجم عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است .شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی
شناخته میشود و کنوانسیون من شکنجه مصوب  1391سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری ،بر جرم بمودن آن تأکیمد دارد.
در عرف بین المللی هم قاعده من شکنجه ،به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است .برای این جرم در حقوق جزای بمین
المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها ،مجازاتهایی در نظر گرفتمه شمده و بمرای رسمیدگی بمه ایمن جمرم ،همر سمه نموال یم حیت
"سرزمینی" "شخصی" و "جهانی" قابل اعمال میباشد.

کلیدواژگان
شکنجه ،حقوق جزای بین الملل ،کنوانسیون های بین المللی ،ی حیت جهانی.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهhojjat.mohammadpour@yahoo.com :

 استادیار واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یاا االالاااب بار الیاه مات م یاا مرلا

اورب

میگیرد ،اذیت و آزار روحی و جسمی مت م و مرل اسات کاه در حقاوق کی اری تنات اناوان
"شکنجه" مورد بنث و بررسی قرار میگیرد.
ل ظ شکنجه واژه ای است که با شنیدن آن احساس بدی به انسان دست میدهد ،آن هم با ایا
تصور ،انسانی که شناسایی حیثیت ذاتی او اسااس الو و اادالت و آزادی را در ج اان حقاوق
بشری امروزی تشکیل میدهد ،توسط انسان های دیگری شاکنجه مایشاود .شاکنجه ،موضاوای
دلخراش ،ولی واقعیتی انکار ناپذیر است.
شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری الیه حرمت و کرامت انسان به شمار میرود .با ای
همه ،شکنجه مت مان و منکومان پیشینه ای به قدمت تاریخ اجتماای بشر دارد و در ای زمان نیا
کشورهای اندکی ظاهراً توانسته اند از ای ات ام خود را مبرا سازند( .اردبیلی)11-10 ،0731 ،
از منظر تاریخی ،شکنجه همیشه یک امل مجرمانه نبوده است و گاهی یک امل قانونی تلقای
میشده است .در یونان قدیم ،مرمئ تری راه برای تنصیل اقرار ،شکنجه باوده اسات و بردگاان
آت به کراب مورد شکنجه قرار میگرفته اند .در حقوق روم نی شکنجه ،وسایله ای بارای کشا
حقیقت بوده است .در فرانسه ،شکنجه قبل و بعد از منکومیت پیش بینی شده بود و در انگلساتان
نی از شکنجه است اده میشد .در چی  ،کسب اقرار از الریا شاکنجه در قاوانی سلساله «ماانوو»
پیش بینی شده است .در ژاپ افراد مت م به سرقت ،مجبور بودند که میلاه آهنای گداختاه ای را در
دست گیرند و سوخت یا نسوخت پوست آنان ،دلیل بار مجرمیات یاا اادم مجرمیات آناان باود.
بنابرای  ،در زمانی نه چندان دور ،شکنجه املی کامالً مشروع ،مخصو اً در جنگ ا بوده است .اما
ای امل ،به تدریج من شد و ای من  ،به ننه بی المللی هم سارایت کارد .ایا امار ،ابتادا در
تمدن شرق (چی  ،بابل ،اسالم ،بودا) بروز کرد و سپس ،به تدریج ،در اروپا هم پذیرفته شاد (میار
منمد ادقی.)10 ،9 ،
امروزه اقداماب بی المللی و منرقه ای قابل توج ی نی برای مباارزه باا ایا گوناه رفتارهاا و
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پیشگیری از آن ورب گرفته است .در ننه بی الملل ،در ماورد منا شاکنجه در ساال ،0911
کنوانسیون " من شکنجه و سایر رفتارها و مجاازاب هاای الالماناه غیار انساانی یاا تنقیار آمیا "
تصویب و کنوانسیون های مختل

دیگر به مسئله شکنجه پرداخته شده است .در ای مقالاه ساعی

میشود که مسئله شکنجه را در حقوق بی الملل مورد مداقه قرار دهد و به ای پرسش پاسخ دهاد
که آیا شکنجه در حقوق ج ای بی الملل مجازاب دارد یا خیر؟
ماهیت شکنجه
شکنجه در لغت

گر چه در لغت شکنجه در معانی اذیت و اامال رنج و اذاب و امثال آن بکار رفته است( ،دهخدا،
ص )011ولی در ا رالح بر اامال غیر متعارفی االالق میشود کاه ج ات وادار کاردن شخصابه
اقرار و یا ادای ش ادب و یا امثال آن بر او تنمیل شود( .جع اری لنگارودی )1710 ،0731 ،ایا
تعری

را دکتر معی با ای تعبیر مررح کرده " :شکنجه دادن ،آزار کردن ،مات م باا آ ب و ادواب

شکنجه تا از او اقرار بگیرند( » .معی  )1122 ،0730 ،ای اامال ممک است متضم رنج فی یکای
شخص باشند و یا از حیث روحی و روانی وی را در معرض دماتی قرار دهد( .والکر)0911 ،
شکنجه در اصطالح

در دانش حقوق ،شکنجه نوای آزار و اذیت غیر قانونی به حساب میآید کاه بیشاتر هادز از آن،
کسب اقرار میباشد .در حقوق ج ا ،شکنجه را چنی تعری

کرده اند:

"ایراد آزار به مت م و غیر مت م تا اقرار به ب ه و یا تع دی کند" (جع ری لنگارودی)1710 ،7 ،
و حقوقدان دیگری در تعری

شکنجه فرموده:

"آنوه مسلم و مورد اجماع است ،ای است که شکنجه ،شامل اامال هر گونه رفتار اام از فعل
و یا ترک فعل متضم درد و رنج جسمی و روحی -است که از سوی مآموران دولتای نسابت باه
مت م یا شخص دیگری ج ت اخذ اقرار یا ش ادب میگردد (شمس ناتری 9 ،0711 ،و .)31
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شکنجه در اسناد بین الملل

آنوه که امروزه اذهان حقوقدانان را به خود مشغول کرده و مورد توجه آنان واق شده است ،ننوه
تعری

کردن و ارائه معیارهایی ج ت ف م و استنباط ا رالح شکنجه و چگونگی انرباق قااده یاا

مصادی اینی آن میباشد .البته برخی از مراج نظارتی ،مثل کمیته حقوق بشر سازمان ملل متناد،
معتقدند که ضرورتی به تعری

دقی ا ارالح شاکنجه و دیگار ا ارالحاب مشاابه (رفتاار بای

رحمانه ،غیر انسانی و ترذیلی) نمیباشد .چرا که ای ا رالحاب ،م اهیمی کلی و نسبی مایباشاد
که میتوان آن ا را در اجرا با توجه به هدز ،شدب و ماهیت رفتار ،اساتنباط کارد .رویکارد فاوق،
امروزه رویکرد غالب منسوب نمیشود و غالب اسناد بی المللی مراجا قضاایی و نظاارتی بای
المللی ،مبادرب به تعری

هر یک از ا رالحاب فوق نموده اند (نیک ن س.)090 ،77 ،

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه

در کنوانسیون من شکنجه سازمان ملل متند مصوب ده مدساامبر  0911دربااره تعریا

شاکنجه

تصریو میکند:
«منظور از شکنجه هر املی است که نتیجه آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بوده و برور
امدی بر دیگری واق گردد و هدز از آن ،ای باشد که از وی یا شخص ثالاث االالاااب کساب
نموده یا وی را وادار به ااتراز سازد » ....با توجه به ابااراب باه کاار رفتاه در ایا تعریا

او ً

مشخص می شود که شکنجه هم شامل رفتار متضم درد و رنج جسمانی میشاود و هام متضام
فشارهای روحی میگردد و ثانیاً شکنجه نه تن ا به منظور کسب االالع و اقرار از قربانی ،بلکه برای
کسب االالع و اقرار از ثالث نی ارتکاب مییابد و ثالثاً اامال ضمانت اجراهای بی المللی ،مرباوط
به مواردی است که مرتکب شکنجه خود مأمور رسمی دولت باشد و یاا باه دساتور یاا ترغیاب و
رضایت وی ای رفتار را ارتکاب یابد (رابرتسون.)711 ،0717 ،
در نتیجه اگر مرتکب مآمور دولتی نبوده و با ترغیب یا دستور و رضایت وی چنی املی واق
نشده باشد ،ضمانت اجراهای خا بی المللی مذکور در کنوانسیون فوق قابل اامال نیست.
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اساسنامه دیوان بین المللی کیفری 0338

در اساسنامه دیوان کی ری بی المللای کاه شاکنجه را در زماره جارایم الیاه بشاریت (مااده  3و
پاراگراز  0بند  )9و در مواردی جنایاب جنگی (ماده  ،1پاراگراز  ،1بند ال  ،شاماره  1و بناد
شماره  )0قرار داده است ،شکنجه به ورتی مرل و بدون هر گونه قیدی تعری

شده است.

بر اساس ای تعری " :شکنجه به معنای تنمیل امدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بار
شخص در حال توقی

یا تنت کنترل مت م (به شکنجه) است( .ماده  ،3پاراگراز  1بند  .)0هماان

گونه که مالحظه میشود ،در ای تعری

قید انگی ه اخذ اقرار و امثال آن مررح نشاده اسات ،کماا

اینکه غیر مأمور رسمی و دولتی بودن شکنجه گر نی در ای تعریا

نیاماده و در نتیجاه ارتکااب

جرم شکنجه اام از ای که از سوی شخص مآمور دولتی ورب گیرد یا هر شخص حقیقی دیگر،
مشمول ،تعری

مذکور در اساسنامه دیوان خواهد بود (منمد نسل 03-00 ،و .)01

الت ای امر آن است که در اساسنامه دیوان جرایم الیه بشریت که شکنجه یکای از مصاادی
آن است ،به جرایمی االالق میشود که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد هار
جمعیت غیر نظامی و در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان گرفته باشاد (مااده ،3
پاراگراز  ،1بند ال ) لذا مأمور دولتی باودن مرتکاب ضارورتی نداشاته و مرتکاب مایتواناد از
ااضای یک سازمان غیر دولتی نی باشد که در ج ت اهداز و سیاست های سازمان خود مرتکاب
چنی رفتاری میشود (شمس ناتری 29 ،0711 ،و .)11
در اساسنامه دیوان کی ری بی المللای مصاوب  1111در تبیای بناد (و) پااراگراز  0مااده ،3
جرایم الیه بشریت از الری شکنجه ،انا ر جرم شکنجه را چنی تو ی

میکند:

 .0مرتکب ،درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخص یا اشخاص تنمیل نموده باشد.
 .1ای شخص یا اشخاص باید در توقی

یا تنت کنترل مرتکب بوده باشد.

 .7ای درد یا رنج نباید رفاً (و برور البیعی یا ات اقی) از مجازات ای قانونی ناشی شده باشد.
 .1امل به انوان بخشی از یک حمله گسترده الیه یک جمعیات غیار نظاامی ارتکااب یافتاه
باشد.
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 .0مرتکب دانسته یا قصد آن را داشته است که امال وی بخشای از یاک حملاه گساترده یاا
سیستماتیک الیه یک جمعیت غیر نظامی باشد( .منمد نسل)110 ،
تفاوت شکنجه با مجازات های شدید بدنی
نکته دیگری که در خصوص ماهیت شکنجه مررح میشود ،ای است که آیا در اسناد بای المللای
شکنجه شامل مجازاب های شدید بدنی نی میشود که در قوانی کی ری پیش بینای شاده اناد .یاا
خیر؟
در اسناد بی المللی در ای موارد پیش بینای هاای مختل ای ارائاه شاده اسات در حالیکاه در
اساسنامه دیوان کی ری بی المللی در خصوص شکنجه نسبت به مجازاب هاای بادنی و امثاال آن
هیچ تصرینی نشده ،بلکه از ماده  3آن ادم شمول است اده میشود .بر اساس برخی اسناد مجازاب
های شدید ،مشمول انوان شکنجه نمیشوند.
برای نمونه انوان ااالمیه سازمان ملال متناد در خصاوص حمایات از هماه افاراد در مقابال
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاب های ظالمانه ،غیر انسانی و موه ن م دسامبر  ،0930به روشانی
گویای شمول شکنجه نسبت به ای گونه مجازاب است االوه بر اینکه بند «ب» ماده  0ای ااالمیه
مقرر میدارد « :شکنجه ابارب است از نوع تشادید شاده و امادی رفتاار یاا مجاازاب ظالماناه،
غیرانسانی و موه » که ای خود گویای شمول تعری

شکنجه نسبت باه مجاازاب هاای قاانونی

بدنی و شدید است.
در ای حال بر الب ماده  0کنوانسیون من شکنجه مصاوب دهام دساامبر « 0911درد و رناج
هایی که از مجازاب های قانونی ناشی شده یا مالزم یا مجازاب های قانونی باشد ،حتای اگار ایا
درد و رنج شدید هم باشد ،مشمول شکنجه نمیشود» .در نتیجه شکنجه شامل مجازاب های شدید
نخواهد بود .ای در حالی است که در بخش میانی همی ماده تنمیل درد و رنج به منظور مجازاب
کردن شخص به خاالر املی که وی مرتکب شده است ،مشمول شکنجه تلقی شده است.
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ارکان شکنجه
رکن مادی شکنجه

تنق هر جرمی ،نیاز به رک مادی دارد و جرم شکنجه هم از ای امر مستثنی نیست و نیازمناد آن
است .به الور کلی ،جرم شکنجه ،فعل یا ترک فعل قابل ارتکاب اسات .تنقا رکا ماادی جارم
شکنجه مستل م شرایری است که میشود آن ا را از قوااد و مقرراب مربوط به ای جارم او ً بایاد
رفتاری از شکنجه گر سر ب ند.
چنانکه ماده  0کنوانسیون من شکنجه بیان میکند :
« هر امل امدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی الیه فردی به منظاور کساب
االالااب یا گرفت اقرار از او و یا شخص ثالث اامال میشود ،شکنجه نام دارد».
املی که ارفاً و در االم خار قادر باشد ،درد یا رنج شدید جسمی و روحی ایجاد کند؛ مانند
زدن ،سوزانیدن ،خورانیدن ،و امثال آن ا .گاهی ممک است اذیت و آزار شدید به ورب ضرب و
جرح باشد .در مورد دماب روحی ،اگر ثابت شود ،نتیجه رفتاری است که از شکنجه گار اادر
گردیده است ،شکنجه روحی به شمار میرود هر چند منشأ آن دماب بدنی نباشد و یا در نتیجاه
دماتی که به دیگری وارد شده ،فراهم آمده باشد مانند ت دید به شکنجه و مرگ.
ثانیاً برای تنق شکنجه فرقی می فعل و ترک فعال نیسات .م ام رفتااری اسات کاه از فارد
شکنجه گر ادر میشود یا در قالب فعل مثبت است یا در قالب ترک فعل.
در ورتی که تارک فعل ،قانوناً و بر حسب وظی ه مکل
شکنجه دیگری ،از ادای ای تکلی

به انجام دادن قتل باشد و باه قصاد

خودداری کند ،ای ترک فعل اضو انصر مادی جرم شاکنجه

است .مانند تشنه نگ داشت  ،خودداری از دادن دارو و ارائه درمان و یا خاودداری از دادن لبااس و
مانند آن ا.
ثالثاً میان رفتار شکنجه گر و نتیجه مجرمانه باید رابره الت و معلولی برقرار باشد .بدی معنای
که نتیجه مجرمانه ،منتسب به رفتار شکنجه گر باشد .در مورد آزار ،خصو اً دماب روحی ،بایاد
ثابت شود که ای حا ب ،نتیجه رفتاری است که شکنجه گر آن را مرتکب شاده اسات .بناابرای ،
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راب و هراس ناشی از دستگیری و زندان را نمیتوان تاثیر روحی تلقی کرد .هار چناد منجار باه
اقرار یا دادن االالااب گردد .مانند اینکه از بودن در زندان خساته شاده اسات و تنمال باودن در
زندان را ندارد ،برای رها شدن از زندان اقرار به جرمی را میکناد یاا االالاااتی را ارائاه مایدهاد
(اردبیلی 9 ،0731 ،و .)019
رکن معنوی شکنجه

از جمله مواردی که تمام اسناد و رویه قضایی بی المللی در مورد آن ات اق نظر دارند ،ایا اسات
که «شکنجه» یک رفتار امدی است و نمیتواند از یک رفتار غیار امادی ناشای شاود .مااده ()0
کنوانسیون من شکنجه سازمان ملل متند  0911و ااالمیه حمایت از کلیه افراد در مقابال شاکنجه
سازمان ملل متند  0930مااده ( )1کنوانسایون بای کشاورهای آمریکاایی جلاوگیری و مجاازاب
شکنجه را رفتاری امدی دانسته اند (نیک ن س 77 ،و .)30
ماده  0کنوانسیون من شکنجه ،تصریو دارد« :هر امل امدی که بر اثر آن درد یا رناج شادید» ....
منظور از امد ،االوه بر امد در انجام دادن فعل ،قصد مرتکب به حصاول نتیجاه نامشاروع امال
خود را نی شامل میشود .در شکنجه ،رز انجام دادن فعل باه قصاد آزردن مجنای الیاه کاافی
نیست؛ بلکه شکنجه گر ،اف ون بر آن ،باید از ای فعل قصد خا ی را ارائه کند .فعال نامشاروع و
غیر قانونی شکنجه گر ممک است برای کسب االالع یا اقرار یا تنبیه کردن یا ایجااد رااب باشاد.
(اردبیلی.)12 ،9 ،0731 ،
رکن قانونی شکنجه

حقوق بی الملل ،درباره من شکنجه راحت دارد و در هار وضاعیتی ،باه کاارگیری شاکنجه را
مردود میداند .به الوری که من شکنجه در حال حاضر ،در حقوق بی الملل ،به انوان یک قاااده
امومی درآمده است .قااده من شکنجه ،قااده ای است ج انی و در هار زماان و در هار شارایط
االالق دارد .من شکنجه به موجب دو منب حقوق بی الملال ،قاااده ای متبا شاناخته شاده و از
اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است .یکی ،معاهداب بی المللی و دیگری ،ارز بی المل ناشای
از الرز امل امومی که همانند حقوق مقبول واق شده است (اردبیلی.)091 ،9 ،0731 ،
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به الور کلی ،قااده من شکنجه ،هم در کنوانسیون های بای المللای و هام در منااب حقاوقی
داخلی اکثر کشورها ،پذیرفته شده است.
منع شکنجه در قوانین داخلی کشورها
بررسی اجمالی در مقرراب و قوانی اساسی و یا سایر قوانی ااادی کشاورهای ج اان بیاانگر آن
است که  001کشور-به الور ضمنی یا تلوینی-قوانینی در من شکنجه دارند البته واکنش دولت ها
الیه شکنجه یکسان نیست .زیرا الرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خش متأثر از اااداب جااری و
خصو یاب فرهنگی هریک از جوام میباشد .ولی ن ی آن ،یک قاااده اماومی اسات (اردبیلای،
)011 ،9 ،0731
به انوان نمونه ا ل  71قانون اساسی جم وری اسالمی ایران اشعار میدارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفت اقرار و یا کسب االالع ممنوع است ،اجبار شخصبه ش ادب ،اقرار
یا سوگند مجاز نیست و چنی ش ادب و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و ااتباار اسات .متخلا

از

ای ا ل الب قانون مجازاب میشود».
و نی ماده 19قانون اساسی جم وری افغانستان تصریو میکند:
«تعذیب ایشان ممنوع است .هیچ شخص نمی تواند حتی به معتقد کشا
دیگر ،اگر چه سخت تعقیب باشد ،گرفتاری یا توقی
کند یا امر بدهد .تعیی ج ایی که مخال

حقاای از شاخص

و یا منکوم به ج ا باشد ،به تعذیب او اقدام

کرامت انسانی باشد ،ممنوع است».

ماده  101-0قانون ج ای جدید فرانساه ،شاکنجه را جارم الیاه بشاریت مایشامارد« .انتقاال
اشخاص ،تن یل آنان در حد برده ،اادام های بدون مناکمه وسی و منظم ،ربودن و نا پدید ساخت
افراد و شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی ،که مل م از انگی ه های سیاسی ،فلس ی ،نااادی یاا ماذهبی
سا زمان یافته بوده و در اجرای یک الرح وق ه و نقشه یک گروه از مردم غیر نظاامی انجاام گرفتاه
باشد( .نج ی ابرند آبادی.)1 ،0 ،0733 ،
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کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی
ای کنوانسیون که در راستای ااالمیه ج انی حقوق بشر توسط شورای اروپا به تصویب کشورهای
اضو رسید ،در سوم دسامبر سال  0907زم ا جرا گردید .در ای کنوانسایون مصاادی مختلا
حقوق بشر و آزادی ای اساسی مورد توجه و حمایت ااضا قرار گرفته و از جمله ،در مااده  7ایا
کنوانسیون به الور ریو شکنجه من گردیده (هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتاار یاا مجاازاب
غیر انسانی یا ترذیلی قرار گیرد).
از جمله تدابیر ای کنوانسیون ای است که حقوق حمایت شده در آن با پایش بینای ضامانت
اجراهای شایسته تضمی گردیده است که از جمله آن ا مایتاوان باه تأسایس کمیسایون اروپاایی
حقوق بشر (ماده  )11اشاره کرد که با زم ا جرا شدن پروتکل شماره  ،0مربوط به ای کنوانسیون
در سال  ،0911کمیسیون فوق و دادگاه اروپایی حقوق بشر در دیوان جدید اروپاایی حقاوق بشار
ادغام گردیدند .بر اساس ماده  11پروتکل فوق که آیی رسیدگی به تع داب باه حقاوق بشاری را
مررح مینماید .در ورب نقض حقوق بشر و از جمله ااماال شاکنجه ،ااالوه بار دولات هاای
اضو ،افراد ،گروه ا و سازمان های غیردولتی نی میتوانسته در دیوان جدید الرح شاکایت کنناد.
شکایاب وا له بر حسب موضوع توسط شعبه ای مرکب از ه ت قاضی تصمیم گیری مایشاود و
در ورب منکومیت بر نقض حقوق بشر دولت منکوم الیه مل م به پرداخت خسارب میگردد.
از جمله دولت هایی که توسط ای کمیته منکاوم شاده اناد ،دولات ترکیاه و یوگساالوی سااب
میباشند( .سالمی ،0710 ،ص)017
کنوانسیون بین امریکایی حقوق بشر
کنوانسیون بی آمریکایی حقوق بشر ( )0که در  11نوامبر  0929در کاستاریکا به تصویب رسید در
 01ژوئ  0931زم ا جرا گردید .کنوانسیون الی مواد  11گانه ضم تأکید بر مقرراب میثاق بای
المللی حقوق مدنی و سیاسی و ن ی شدید از شکنجه و رفتارهای غیر انساانی ،بارای پیشاگیری از
من شکنجه ،مبادرب به تشکیل دادگاه حقوق بشر نموده است.
در ماده  1کنوانسیون بی آمریکایی جلوگیری و مجازاب شاکنجه مصاوب  0910نیا شاکنجه
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ریناً شامل اامال درد و رنج شدید جسمی یا روحی به منظور بازجویی یا مجازاب تلقای شاده
است و یا ای که در انت ای ماده ،شکنجه را شامل درد و رنج ناشی از اقاداماب قاانونی کاه نتیجاه
اننصاری یا ذاتی ای اقداماب باشد ،ندانسته است ،در ای حال ادم شمول شکنجه را مشروط به
آن دانسته که اقداماب قانونی مذکور شامل اجارای ااماال و روش هاای خشا نباشاد .مالحظاه
می شود که در تمامی اسناد فوق الذکر اام از بی المللی و منرقاه ای مجاازاب هاای شادید و باه
ا رالح غیر انسانی که در قوانی کی ری پیش بینی شده اند ،مشمول تعری

شکنجه میشوند.

شخصیت شکنجه گر
مقرراب ماده  ،0911ناظر به شکنجه های «رسمی» است ،یعنی اذیت و آزاری که کارگ اران دولات
به مناسبت شغل و وظی ه رسمی مرتکب شده اند .بنابرای شرط است در اینکه او ً ،کسای کاه باه
شکنجه دیگری پرداخته است احب مقام رسمی یا کارمند دولت باشد ،هر چند برور موقات یاا
قراردادی به کاری که دولت به او ارجاع میکند مآمور شود ،مانند پ شاکان زنادان هاا ،ثانیااً ،با ه
شکنجه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسامی مرتکاب شاده باشاد .باه اباارب دیگار اگار
دماب بدنی و یا روحی نتیجه فعل شخص یا اشخا ی باشد که در دستگاه دولتی سمت رسامی
ندارند ،فعل آنان مشمول احکام ایراد ضرب و جرح سایر تعرضاب باه موجاب قاوانی موضاواه
خواهد بود .همونی  ،اگر کارمند دولت یا هر احب مقام رسمی به مناسبت روابط شخصای و یاا
مناف خصو ی ،و نه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجرای وظی اه رسامی ،دیگاری را تنات
شکنجه قرا ردهد ،حتی اگر به قصد ااتراز و با کسب خبر بوده باشد ،فعل احراز شمول مقارراب
قرارداد  0911خار است (اردبیل.)091 ،9 ،0731 ،
اما الب اساسنامه دیوان کی ری بی المللی ،شخصیت شکنجه گر باه الاور مرلا آماده و زم
نیست که کارمند دولت باشد ؛ بلکه در اساسنامه دیوان ،شکنجه به الور مرل و خالی از هر گوناه
قیدی تعری

شده است .بر اساس تعری

اساسنامه دیوان به خصوص ماده  ،3شکنجه باه معناای

تنمیل امدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخص در حال توقی

یا تنت کنترل است.

الت ای امر آن است که در اساسنامه دیوان ،جرایم الیه بشریت ،که شکنجه یکی از مصاادی آن
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است -به جرایمی االالق میگردد که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضاد هار
جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان گرفته باشد .از ایا رو،
مآمور دولتی بودن مرتکب ،ضرورتی نداشته و مرتکب ،میتواند از ااضای یک سازمان غیر دولتای
نی باشد که در ج ت اهداز و سیاست های سازمان خود مرتکب چنی رفتاری میشود.
آمره بودن قواعد بین المللی منع شکنجه
بر پایه مناب مختل

حقوق بی الملل ،میتوان گ ت  :امروز ه نظریه غالاب ایا اسات کاه نظاام

حقوقی بی المللی ،به تدریج توانسته است وجود برخی قوااد اساسی ای نظام را به انوان قواااد
آمره بشناساند.
شناسایی ای گونه قوااد بر ای فرض مبتنی است که این ا اهمیات بیشاتری نسابت باه دیگار
قوااد دارند و به همی دلیل ،در ای نظام حقوقی دارای موقعیتی با تر و ب ره مند از آثاری خااص
هستند .کمیسیون حقوق بی الملل ،به مناسبت های مختل  ،بر وجود چنی رتبه بنادی و جایگااه
االی برخی قوااد و آثار خاص ناشی از آن در نظام حقوقی بی المللای انه گاذارده اسات .در
گ ارش کمیسیون حقوق بی الملل ،معیار تشخیص یک قااده برتر ،اهمیات منتاوی و همونای ،
پذیرش مقبولیت ج انی آن قااده است (رنجبریان.)111 ،0731 ،
م وم قوااد آمره در کنوانسیون  0929وی در ماورد حقاوق معاهاداب باه منظاور تعیای اثار
حقوقی ای نوع قوااد نسبت به معاهداب مررح شد .ای اثر الب ماده  07کنوانسیون ،همانا باالال
بودن هر معاهده ای متعارض با یک قااده آمره بی الملل ااام اسات ،ولای بعضای از حقوقادانان
معتقدند که از م وم قوااد آمره هیچ فایده ای ااید نمیشود .یاک اساتاد حقاوق بای الملال در
آمریکا بر ای باور است که به رغم اهمیت نظری و اقباال وسای حقوقادانان و مراجا حقاوقی و
قضایی بی المللی به م وم قوااد آمره به ای م وم با بنیان های نظاام حقاوق کناونی ،از جملاه:
ا ل رضایت دولت ها به قبول تع داب بی المللی ،سازگار نیسات و در نتیجاه ،باه هنگاام باروز
تعارض با یکدیگر هیچ کارآیی ندارد( .رنجبریان )119 ،0730 ،ولی آنوه باه قاااده آماره اهمیات
میدهد پیوند دادن آن با م وم نظم امومی جامعه بی المللی است تا از ای الریا  ،بتاوان برخای
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قوااد و ارز ش ا را از هر گونه نقض ،خواه توسط معاهاده و خاواه باه واساره ااماال تقنینای یاا
اجرایی ،مصون نگاه داشت و هر امل مغایر با قااده آمره در سرو بی المللی را بی ااتبا رو فاقاد
ارزش کرد .همی دیدگاه را دیگر احب نظران نی تأیید میکنند ؛زیرا با است اده از مالک مواد 07
و  21کنوانسیون حقوق معاهداب ،یعنی برالن معاهده مخال

با قااده آمره ،اثر براالن را باه هار

گونه امل بی المللی مغایر با قااده امره قابل تسری میدانند .ای الرز نگاه دکتری به اثار قاااده
آمره ،همانندی بسیار با دیدگاه کی ری بی المللی برای یوگوسالوی ساب در مورد آثار حقوقی من
شکنجه به انوان یک قااده آمره دارد .از نظر ای دادگاه ،نه فقط هر معاهده مغایر باا قاااده آماره
باالل و من سخ منسوب میشود ،بلکه هر رویه ،قانون یا اقدام داخلی یا حتای قواااد ارفای بای
المللی متعارض با قااده من شکنجه نی در مقابل آن تاب نیاورده و فاقد هر گونه اثر میباشاد .بار
ای اساس ،آمره بودن من شکنجه را میتوان در حکم برگ برنده ای دانست به هنگام رویارویی با
قوااد و اامال متعارضی که با چنی قواادی روبرو شود ،اگر هم آن اا را باالال نکناد ،حاداقل از
حی استناد ،ساقط و از اجراء میاندازد (رنجبریان.)100 ،9 ،0731 ،
نتیجه
بر اساس مناب حقوق ج ای بی المل ،شکنجه به انوان جرمی الیه بشاریت و ممناوع اسات .در
بسیاری از کنوانسیون های بی المللی ،ممنوایت شکنجه به الور مرل (مرل بدی معنا کاه جارم
بون شکنجه ،قابل استثناء نیست) پذیرفته شده است .برور مثال در ماده  1کنوانسیون من شکنجه و
ماده  1میثاق حقوق مدنی و سیاسی  0922و ماده  7مشترک کنوانسیون  0919ژنو و موارد دیگر که
شکنجه را به ورب مرل ممنوع میدانند ،از الرفی ،هم امروزه در سرو بی المللای قواااد منا
شکنجه به انوان قوااد آمره شناخته میشود.
با توجه به آنوه گ ته شد ،شکنجه همونان یکی از س مگی تری آفات هاای زنادگی بشاری
است که دستمایه احبان قدرب برای تثبیت سلره آنان شاده و در سراسار ج اان پیشاینه ای باه
ژرفای تاریخ دارد .ای در حالی است که هنجارهای بی المللی و آموزه های دینی و اخالقی و بار
ممنوایت آن اشاره و تأکیدی آشکار دارند.
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منابع و مآخذ
 .0اردبیلی ،منمد الی ،0731 ،گ تاری درباره شکنجه و پیشگیری از آن ،مجله تنقیقاب حقوقی.
 .1جع ری لنگرودی ،منمد جع ر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق.
 .7ج ری رابرتسون ،جنایاب الیه بشریت ،ترجمه گروه پاوهشی ،دانشگاه الوم اسالمی رضاوی
مش د.0717 ،
 .1دهخدا ،الی اکبر ،لغت نامه دهخدا ،ت ران ،دانشگاه ت ران.
 .0رنجبریان ،امیر حسی  )0731( ،پویایی حقوق بی الملل و پایایی شاکنجه و فصالنامه حقاوق،
شماره .111 ،71
 .2سالمی ،مریم ،من شکنجه و آزار و اذیت در اسناد بی المللی و حقاوقی کی اری ایاران ،پایاان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه ت ران ،مجتم آموشی االی قم 0717.
 .3شمسناتری ،منمد ابراهیم ( )0711جایگااه منا شاکنجه در حقاوق کی اری ایاران و اساناد
بی المللی ،اندیشههای حقوق.
.1

ادقی ،منمد هادی ،ممنوایت شکنجه در اسالم ،0710 ،الوم اجتماای و انسانی ،شماره .09

 .9منمد نسل ،غالمرضا ،مجمواه مقرراب دیوان بی المللی کی ری.
 .01معی  ،منمد ،فرهنگ معی  ،چاپ هشتم ،جلد .0730 ،1
 .00میر منمد ادقی ،حسی  ،جرایم الیه بشریت در منشور لندن ،مجله دیدگاه ای حقوقی.
 .01نج ی ابرند آبادی ،الی حسی  ،0711 ،تقریراب جرم شناسی ،قم ،دانشگاه م ید.
 .07نورب ا ،رضا ،0721 ،شکنجه در کنوانسیون  ،0911سازمان ملل متند ،مجله کانون وکال شاماره
.011 – 019
 .01نیک ن س ،م دی ،م وم شکنجه ،استاندارد واحد یا مت اوب (از دیدگاه حقوق بی الملل،
مجله حقوقی ،مذاکره امرو حقوقی بی الملل معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جم وری
شماره .)77

