
1395تابستان،51شماره ،دهمهج، سال عمومیحقوقپژوهشهفصلنام
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چکیده
بسته به اینکه مرور زمان . و حقوقی استمرور زمان، مانعی در راه اقامه دعاوي اعم از کیفري

. در چه نوع دعاوي مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود
هاي شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن، مسئله در رابطه با استفاده از سالح

زمان با توجه به گذشت مدت. طرح استبلمرور زمان در هردو دسته دعاوي حقوقی و کیفري قا
مرورزمان در دعاوي مربوط به استفاده از مدیدي از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به

با توجه به اینکه . المللی وجود داردهاي ملی و بینهاي شیمیایی طی این جنگ در دادگاهسالح
الملل شده است، این داخلی وارد حقوق بینهاي مرور زمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام

رسد المللی، به این نتیجه میهاي حقوقی داخلی و بینمقاله ضمن تبیین اصل مرور زمان در نظام
هاي شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز که با توجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سالح

ه دعاوي حقوقی و مطالبه خسارت ارد، اقامامکان اقامه دعواي کیفري براي قربانیان وجود د
.تواند با مانع مرور زمان برخورد کندمی

هاي شیمیاییمرور زمان، جنایت جنگی، سالح: يواژگان کلید

الملل دانشگاه گیالناستادیار حقوق بینMahin_sobhani@yahoo.com



95تابستان، 51، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه136

مقدمه
براي مقابله با هاي شیمیاییسالحاي از طور گستردهبهصدام حسیندر زمان عراقدولت 

آوري برخی از ، رژیم عراق با جمع1355از حدود سال . مخالفان و در جنگ با ایران استفاده کرد
هاي شیمیایی ـ میکروبی و آوري اطالعات درباره سالحاستادان دانشگاه و صرف بودجه، به جمع

عراق پیش از آغاز جنگ با .هایی به دست آوردپرداخت و در هر سه زمینه، موفقیترادیواکتیو
علیه کردهاي این کشور را در کارنامه هاي شیمیاییسالح، سابقه استفاده از 1974ایران در سال 

آزادسازي خرمشهرطور محدود، از زمان هاي شیمیایی بهتوسل عراق به سالح.خود داشت
هاي بزرگ ایران و شکست توان کاربرد گسترده آن را پس از پیروزيصورت گرفت، اما می

نگاهی اجمالی به (، خیبر و بدر دانست 4، والفجر2جر والفترتیب در عملیاتنیروهاي عراقی به
).جنگ شیمیایی عراق علیه ایران
المللی براي اولین بار هاي شیمیایی طی مخاصمات مسلحانه بینممنوعیت استفاده از سالح

گازهاي دیگر و استفاده کننده، سمی وژنو مبنی بر منع کاربرد گازهاي خفه1925در پروتکل 
اي که هر دو دولت ایران و میکروبی در جنگ به رسمیت شناخته شد؛ معاهدههاي از شیوه

1.عراق قبل از آغاز جنگ تحمیلی به آن پیوسته بودند

ها الدولی هستند که دولتمعاهداتی بین1925معاهدات حقوق بشردوستانه نظیر پروتکل ژنو 
مندرج در این دست از معاهدات درنتیجه، حقوق و تکالیف. نمایندرا در برابر یکدیگر متعهد می

بنابراین اگر یکی از دول ). 315: 1390نیا،قربان(هاي طرف معاهده است در وهله اول متوجه دولت
عضو معاهده در برابر دولت دیگر عضو از رعایت تعهدات مندرج سرباز زند، مرتکب تخلف 

اقامه دعواي مسئولیت ت متخلفتواند علیه دولدیده میالمللی شده است و دولت زیانبین
بر این اساس، دولت ایران . المللی دادگستري کندالمللی مانند دیوان بینالمللی در مراجع بینبین
المللی کند و با اثبات ارکان مسئولیت، تواند علیه دولت عراق اقامه دعواي مسئولیت بینمی

از آن، مربوط به نظامیان و اي خواهان جبران خسارات وارده بر این کشور بشود که بخش عمده
.غیرنظامیان این کشور است

گونه حق شرطی این پروتکل را پذیرفت و دولت عراق با اعمال دو حق شرط در بدون هیچ1929نوامبر 5دولت ایران در .1
روتکل قایل شده بود، تعهدات این موجب دو شرطی که دولت عراق نسبت به این پبه. عضو این پروتکل شد1931سپتامبر 8

موجب شرط دوم، خود را در برابر دولت و به) شرط تقابل(کند هاي عضو رعایت میپروتکل را تنها در رابطه با دولت
.داندکه به مفاد این پروتکل متعهد نیست، متعهد نمی) عضوي(

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStates
Parties&xp_treatySelected=280
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other
Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare.
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. حال، این تنها راه جبرات خسارت ناشی از نقض معاهدات حقوق بشردوستانه نیستبااین
هایی با ماهیت دانان بر این عقیده هستند که معاهدات حقوق بشردوستانه، حقبسیاري از حقوق

ها شده و هم نسبت به دولتی که آنبه افراد حمایتها، هم نسبت این حق. نماینددوگانه اعطا می
تنها دولت متبوع قربانیان، درنتیجه نه). 315- 316: 1390نیا،قربان(شود تابع آن هستند، تضمین می

توانند اقدام نمایند و از طریق مراجع ملی بلکه خود قربانیان نیز جهت پیگیري حقوق خود می
ها در حمایت از اتباع خود پس اگر دولت متبوع آن. شوندرفته خود پیگیر جبران حقوق ازدست

هاي ثالث جهت جبران این حقوق قدم توانند از طریق محاکم ملی دولتکوتاهی کند، قربانیان می
هاي شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان، مصداق جنایات تر اینکه کاربرد سالحنکته مهم. بردارند

تر از آن، بحث مسئولیت حث مسئولیت حقوقی دولت، بلکه مهمتنها بدرنتیجه نه. جنگی است
.کیفري عامالن این جنایات نیز مطرح است

هاي مختلف جهت جبران خسارت از قربانیان نقض حقوق بشردوستانه، مسئله باوجود راه
یافتن جنگ عراق با ایران، اصلی این است که باوجود گذشت زمانِ به نسبت طوالنی از پایان

هاي شیمیایی طی این جنگ و جبران خسارت از قربانیان متهمان به استفاده از سالحاصالً
تواند درنهایت در قالب اصل مرور گذشت زمان می. ها مجازات نشدنداستفاده از این سالح

.زمان، قربانیان را از رسیدن به حقوقشان محروم کند
از آن، حق اقامه دعوا از اصل مرور زمان درکل، عبارت است از گذشت مدتی که بعد 

مرور . شوداما بسته به ماهیت دعوا، ماهیت مرور زمان نیز متفاوت می. شودمدعی ساقط می
در هر دو دستۀ دعاوي، . طرح استزمان، هم در دعاوي کیفري و هم در دعاوي حقوقی قابل

.تعریف، مبانی و آثار آن متفاوت است
المللی تحت عنوان جنایات یایی طی مخاصمات بینهاي شیمبا توجه به اینکه کاربرد سالح

شود، در ابتداي امر، مرور زمان کیفري در دعاوي مربوط به استفاده از این جنگی شناخته می
مرور زمان کیفري عبارت است از گذشتن مدتی که بعدازآن، تعقیب . شودها مطرح میسالح

، هرگاه رسیدگی به جرم یا یگردتعباربه. شودجرم یا اجراي حکم قطعی کیفري موقوف می
شود یا اجراي حکم قطعی کیفري مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی

گویند جرم، مشمول مرور زمان در این صورت می. شودحکم قطعی در آن خصوص اجرا نمی
رد این مرور زمان، یک نوع عفو عملی است که بدون اینکه قانون عفوي در مو. شده است

شود که این جنایات، جنایتکاران تصویب شود، گذشت زمان و عدم امکان اقامه دعوا سبب می
قوانین مرور . گیرد و امکان تعقیب این جنایتکاران از بین برودتحت شمول قوانین مرور زمان قرار 

المللی را ناین قوانین، جرائم مهم بیکهیکشورهاست، اما وقتيگذارزمان، مصوبه دستگاه قانون
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الملل در هاست و امکان مداخله حقوق بینشامل شود آیا بازهم در صالحیت داخلی صرف دولت
شود در کشورهاي ثالث المللی را شامل میاین زمینه وجود ندارد؟ آیا این قوانین که جنایات بین

یمیایی مصداق جنایت هاي شالمللی معتبر است؟ با توجه به اینکه استفاده از سالحهاي بینو دادگاه
هاي شیمیایی در جنگ عراق با ایران جنگی است، آیا دعواي کیفري تعقیب عامالن کاربرد سالح

شود؟مشمول مرور زمان می
المللی، صرفاً منجر به مسئولیت کیفري هم در مخاصمه بینهاي شیمیایی، آناستفاده از سالح

ها در رابطه با یکدیگر و در المللی دولتنشود بلکه پاي مسئولیت بیعامالن این جرائم نمی
المللی سؤال این است که آیا در عرصه مسئولیت بین. آیدرابطه با قربانیان هم به میان می

که دولت ایران عنوان عامل سقوط دعوا شد؟ درصورتیمرورزمان بهتوان قائل بهها میدولت
المللی دادگستري دعواي مسئولیت ان بینالمللی مانند دیوعلیه دولت عراق در یک دادگاه بین

مرورزمان استناد کند؟ در تواند در دفاع از خود بهالمللی اقامه کند، آیا دولت عراق میبین
هاي ملی اقامه دعاوي جبران خسارتی که قربانیان علیه دولت و عامالن این جرائم نزد دادگاه

کنند، وضعیت چگونه است؟می
المللی در برخورد با مواضع قانونی و قضایی کشورها و نهادهاي بیندر این مقاله به بررسی

رو حسب ازاین. شودالمللی پرداخته میمسئله مرور زمان در صورت شمول آن بر جرائم بین
هاي شیمیایی جنگ عراق با ایران تواند جهت احقاق حقوق قربانیان کاربرد سالحدعاوي که می

للی اقامه شود، مقاله در دو بخش، ابتدا به مبانی مرور زمان در دعاوي المهاي ملی و بیننزد دادگاه
هاي شیمیایی حقوقی و کیفري و سپس به اعتبار مرور زمان در دعاوي مرتبط با کاربرد سالح

هاي شیمیایی جنگ عراق با خواهد پرداخت تا درنهایت، وضعیت دعاوي قربانیان کاربرد سالح
.مول مرور زمان مشخص شودایران از جهت شمول یا عدم ش

مبانی مرور زمان. 1
مرور زمان، مانعی است که در راه اقامه دعوا به دلیل گذشت دوره زمانی از زمان پیدایش 

تواند حسب مورد، کیفري یا حقوقی دعواي مذکور می. شودموجب قانون ایجاد میعلل دعوا به
اما نکته اینجاست . طرح استکیفري قابل، مرور زمان در دعاوي حقوقی یا ترتیبینابه. باشد

که فلسفه وجودي مرور زمان و آثار آن در این دو دست دعاوي تا حدود زیادي متفاوت از هم 
گذار ایران نیز مواضع متفاوتی را در رابطه با پذیرش و عدم که در این راه قانونطورياست به

در راستاي . خاذ کرده استترتیب در دعاوي کیفري و دعاوي حقوقی اتپذیرش آن به
پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق حاضر الزم است که ابتدا به مبانی مرور زمان در امور حقوقی 
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مرورزمان در امور کیفري پرداخته شود تا با یافتن مبانی بتوان به مسئله مرور زمان و سپس به
.با ایران پاسخ دادهاي شیمیایی جنگ عراقدعاوي حقوقی و کیفري قربانیان کاربرد سالح

مرور زمان در امور حقوقی. 1-1
ترین مبانی که براي وضع مقررات مرور زمان در دعاوي حقوقی دانان، عمدهازنظر حقوق

).218: 1377شهیدي،(توان بیان کرد، نظم عمومی و اماره اعراض از حق است می
ین، به اختیار، حق کند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معنظم عمومی ایجاب می

ازآن مدت، دستگاه قضایی خود را در تصرف دیگري رها کرده و آن را مطالبه نکند، نتواند پس
را وادار به رسیدگی به دعواي خود در مورد آن حق و اجبار دیگري به استرداد آن کند زیرا 

ته است، سبب هاي بسیار گذشاي که منشأ آن مربوط به زمانعالوه بر آنکه رسیدگی به دعاوي
دعاوي و ایجاد اختالل در نظام قضایی خواهد شد، از جهت کیفی نیز تشکیالت ازحدیشتراکم ب

قضایی کشور را در رسیدگی به دالیل قدیمی و کهنه که غالباً گذشت زمان، پرده ابهام و تاریکی 
دهد که ه نمیعالوه لزوم آرامش و ثبات اجتماعی اجازبه. کندکشد، سخت گرفتار میبر آن می

رند و نتوانند با بسراشخاص نسبت به حقوقی که در تصرف دارند براي همیشه در تردید و تزلزل به
گذاري و سایر اقدامات الزم را برداري از متصرفات خویش سرمایهاطمینان در جهت حفظ و بهره

باشند که مثبت هاي بعدي براي ابد، ملزم به نگهداري دالیلی به عمل آورند یا خود و نسل
ترین مبناي وضع مقررات همتوان منظم عمومی را می. حقوقشان یا نافی استحقاق دیگران است

).218: 1377شهیدي،(هاي حقوقی معاصر دانست مرور زمان در نظام
. عنوان یکی از مبانی مقررات مرور زمان معرفی شده استاماره اعراض از حق هم به

آید، بودن امکانات در مقام مطالبه حقوق خویش برنمیفراهمشخصی که در طول یک مدت با 
طور الزم موجب معموالً باید از آن حق اعراض کرده باشد و چون اعراض، ایقاعی است که به

تواند پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به شود، صاحب حق نمیسقوط تعهد و حق می
نابراین دستگاه قضایی، قادر و حاضر نیست که ب). 218-219: 1377شهیدي،(انجام تعهد کند 

لذا وضع مدت مشخص جهت اقامه دعاوي افراد از . براي همیشه منتظر اقامه دعاوي افراد بماند
.رسدزمان پیدایش علت دعوا، الزم به نظر می

. پذیرفته شده بود1318مرور زمان در امور حقوقی در باب یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی 
موجب قانون، پس از مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به«: این قانون731ماده وجب مبه

قانون آیین دادرسی 731با درنظرگرفتن تعریفی که ماده . »شودانقضاء آن مدت، دعوا شنیده نمی
ان را توان مرور زماز مرور زمان به عمل آورده و با عنایت به سایر مقررات مربوطه نمی1318مدنی 
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اي در دست خوانده براي مملک یا مسقط حق و تعهد به حساب آورد، بلکه باید آن را فقط وسیله
به همین جهت در قانون مدنی ایران، . اسقاط دعواي خواهان و جلوگیري از استماع آن دانست

ن آیین قانوبرخالف قانون مدنی فرانسه، ذکري از مرور زمان نیامده و مقررات مربوط به آن فقط در
از نظر برخی . دادرسی مدنی که حاوي مقررات شکلی براي رسیدگی است، انعکاس یافته است

دانان، بین مرور زمان مملک و مرور زمان مسقط حق یا تعهد و مرور زمان مسقط دعوا، یک حقوق
مان اختالف اساسی یا بنیانی وجود دارد و آن اینکه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد و مرور ز

که مبنا در مرور زمان مسقط دعوا، نظم عمومی مملک، اماره اعراض از حق یا ابراء است، درحالی
قانون آیین دادرسی 723و 722باوجود این، با توجه به مواد ). 219- 220: 1377شهیدي،(است 

خیر تا مرورزمان را تنها در اختیار اشخاص خصوصی قرار داده است، نظر امدنی سابق که استناد به
.رسدتأمل به نظر میحدي قابل

بندي فوق از مرور زمان حقوقی، آنچه در اینجا مدنظر است مرور زمان مسقط باوجود تقسیم
رسد که در این نوع از مرور زمان حقوقی بتوان هر دو مبنا را براي آن قایل به نظر می. دعواست

علل دعوا به دنبال اقامه دعوا نیست، اینکه خواهان دعوا با گذشت زمان طوالنی از پیدایش. شد
کند حال، نظم عمومی نیز ایجاب میدرعین. طور ضمنی بیانگر اعراض از حقش باشدتواند بهمی

که مهلت معقولی براي اقامه دعاوي قایل شد تا از انباشت دعاوي در طول زمان که منجر به 
یل دیگر اینکه تأخیر غیرمتعارف دل. شود، جلوگیري کرداختالل در کارکرد دستگاه قضایی می

.دهدتري براي اثبات عدم تقصیرش قرار میدر اقامه دعوا، خوانده را در موقعیت ضعیف
هاي دادرسی منصفانۀ مندرج در از این جهت برخی بر این باورند که حق بر مرور زمان، از مؤلفه

,Memorandum for the Office of the Prosecutor. (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است6ماده 

گیرد و اشخاص را در برابر در واقع، حقی است که در اختیار خواندگان دعوا قرار می) 29-30 :2003
کند، چرا که این اعتقاد وجود دارد که خواهانی هاي بسیار دور حمایت میدعاوي مربوط به زمان

.داردکه ادله مناسبی در دست دارد براي اثبات ادعایش قدم برمی

مرور زمان در امور کیفري. 1-2
گروهی از علماي حقوق . درباره مرور زمان در امور کیفري دو نظریه متفاوت وجود دارد

. دانندجزا موافق این تأسیس حقوقی بوده، آن را براي حسن اجراي عدالت کیفري الزم می
نام برد با مرور زمان در توان علماي مکتب تحققی رادرمقابل، گروه دیگر که در رأس آنان می

هر . دانندامور کیفري موافق نیستند و آن را براي حفظ نظام جامعه، مضر و حتی خطرناك می
طرفداران مرور زمان ). 253: 1382آخوندي،(دو گروه براي دفاع از عقیده خود دالیلی دارند 
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:کننددر امور کیفري، نظریه خود را با این دالیل توجیه می
کند و حتی ممکن است آنتر میتر و تاریکزمان، خاطرات انسان را ضعیفگذشت) الف

هاي اجتماعی و تأثرات و انگیز جرم مانند سایر پدیدهخاطره مالل. را دستخوش فراموشی کند
انگیز تعقیب متهم، خاطره حزن. شودتألمات روحی در اثر گذشت زمان به فراموشی سپرده می

.کند و این مخالف مقتضاي مصلحت اجتماع استباره زنده میشدة جرم را دوو فراموش
شود که بزهکار در دورانی که مدت مرور زمان نامیده فکر تحمل مجازات موجب می) ب

شود، همیشه و در همه حال با ترس و وحشت به سر برده و آرامش روحی خود را از دست می
.بدهد و این خود نوعی تنبه و مجازات خواهد بود

تواند موجبات تهذیب اخالق و رفتار متهم را فراهم اگر ترس از کیفر به درازا کشد می) ج
.اش شوداو را به فکر و اندیشه وادارد و موجب تنبه. کند

عدم تعقیب و مجازات تبهکار، در مدت زمان طوالنی، دلیل ضعف و عدم لیاقت و ) د
.هاي دادگستري استتوانایی سازمان

دهد مان نسبتاً طوالنی، جامعه حق خود را در تعقیب بزهکار از دست میبعد از گذشت ز) هـ
).مرور زمان مسقط(را اعمال نکرد که الزم و مفید بود، آنموقع و در زمانیزیرا به
آوري آن، رود و جمعبعد از گذشت زمان بالنسبه طوالنی، آثار و دالیل جرم از بین می) و

.ودشتر میغیرممکن یا حداقل، مشکل
مرور زمان در امور کیفري مورد انتقاد شدید عده زیادي از علماي حقوق جزا قرار گرفته 

علماي مکتب . داندها میاین تأسیس حقوقی را مخالف قطعیت اجراي مجازاتبنتام. است
-254: 1382آخوندي،(دهند تحققی آن را براي امنیت جامعه و حقوق افراد، مضر تشخیص می

:کنندان براي اثبات نظریه خود به شرح زیر استدالل میاین مخالف). 253
برد، ولی بعضی از ها را از بین میهاي انسانهرچند گذشت زمان، اغلب خاطره) الف

.مانندگذارند که تا آخرین لحظات زندگی باقی میچنان در روح و روان اثر میها آنخاطره
هنوز میزان تأثیر آن در . وي استترس از تعقیب و مجازات، یک ضمانت اجراي معن) ب

.اصالح مجرم و چگونگی تنبه بزهکار، از نظر علمی معلوم و مشخص نشده است
شود که مجرم در زمان قصور جامعه در تعقیب بزهکار، در مدت معین، دلیل بر این نمی) ج
.شدن امکانات نیز تحت پیگرد قرار نگیرد و همچنان بدون مجازات باقی بماندفراهم
تنها نفعی براي اجتماع ندارد، بلکه از جهات مختلف، دفاع جامعه را قبول مرور زمان نه) د

: 1382آخوندي،(برد کند و قطعیت اجراي مجازات را از بین میدر برابر تبهکاران تضعیف می
254-253.(
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الیل ، قوانین باید مدت زمانی، چه براي دفاع متهم از خود و چه براي ارایه دبکاریااز نظر 
ها تا دیرزمان در اذهان گدازي که خاطره آنهاي جانهمچنین وقتی جنایت. جرم، تعیین کنند

باقی است به اثبات رسید، سزاوار نیست که با فرار بزهکار و گریز از کیفر، مشمول مرور زمان 
ان ولی جرایم کوچک و ازیادرفته باید به سرنوشت نامعلومی که در انتظار متهم است پای. شود

انگیز کیفري را که به افتد، ارزش عبرترفته پیرامون جرم میدهد زیرا هاله تردیدي که رفته
).71: 1368بکاریا،(بخشد زداید و به مجرم امکان بهترشدن را میاجرا در نیامده می

ها در حال حاضر، مرور زمان را براي اعمال مجازات و تعقیب طبق قوانین کیفري، دولت
مبحث چهارم از کتاب اول را 1392براي نمونه، قانون مجازات اسالمی، مصوب . دانپذیرفته

گذار ایران، مرور زمان کیفري را، هم در رابطه با تعقیب قانون. مرورزمان اختصاص داده استبه
مرور زمان «: قانون مجازات اسالمی105موجب ماده به. و هم در رابطه با مجازات پذیرفته است

کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاي عقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میدر صورتی ت
مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاي این مواعد به 

جرایم تعزیري درجه یک تا سه با انقضاي پانزده . الف: صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد
مرور زمان، اجراي احکام «: قانون مجازات اسالمی107موجب ماده که به؛ درحالی»...سال 

. الف: کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر استقطعی تعزیري را موقوف می
به این ترتیب، قانون ایران بین مرور . »...جرایم تعزیري درجه یک تا سه با انقضاي بیست سال

تري براي مرور زمان شده است و دوره زمانی طوالنیزمان تعقیب و مجازات، تفاوت قایل 
. بردار استگذار ایران، تنها تعزیرات، مرورزمانالبته از نظر قانون. مجازات در نظر گرفته است

109موجب ماده به. بردار نیستنددر بین تعزیرات نیز برخی جرایم به دلیل ماهیتشان مرورزمان
مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات جرایم ذیل،«: قانون مجازات اسالمی

جرایم اقتصادي شامل . جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ ب. الف: شوندنمی
گذار ایران در در واقع، قانون. »جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. ؛ ج...کالهبرداري و 

هاي اسالمی مانند حدود و قصاص را حتی با راستاي تبعیت از اصول و قواعد اسالمی، مجازات
1.داندبردار نمیوجود گذشت مدت زمان زیاد از ارتکاب جرم، تعطیل

هاي مختلف، مرور زمان در دعاوي کیفري را قوانین کیفري و آیین دادرسی کیفري دولت
در تمام در واقع، در حال حاضر، دالیل حامیان مرور زمان . اندهاي متفاوتی پذیرفتهبه شیوه

اینکه براي اقامه دعواي کیفري نیز باید یک مهلت : هاي حقوقی ملی پذیرفته شده استنظام

قانون مجازات اسالمی نیز از این الگو تبعیت 8و 7مواد ) ب(گذار در رابطه با قاعده منع محاکمه مجدد در بند قانون.1
.کرده و قاعده منع محاکمه مجدد را صرفاً محدود به تعزیرات کرده است
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.استماع نیستکه بعد از این مدت، دیگر چنین دعاوي قابلطوريقانونی قایل شد به

هاي شیمیایی جنگ عراق با ایرانمرور زمان در دعاوي ناشی از کاربرد سالح. 2
این جنگ که . جنگ عراق علیه ایران، هشت سال به طول انجامید. تاس2016اکنون سال 

سال از 28در حال حاضر، حدود . به پایان رسید1988شروع شده بود، در سال 1980در سال 
اما هنوز اقدام حقوقی مؤثري علیه ناقضین حقوق جنگ . گذردپایان جنگ عراق با ایران می

هاي وجود دارد که این ادعا مطرح شود که تخلفبنابراین این امکان. صورت نگرفته است
ها کیفري یا حقوقی تلقی بسته به اینکه این تخلف. استدوران جنگ، مشمول مرور زمان شده

شود و بسته به اینکه از چه سازوکار اجرایی براي اقامه دعوا علیه متخلفین استفاده شود، نتیجه 
.متفاوت خواهد شد

عنوان تخلف از قواعد حقوق هاي شیمیایی بهت کاربرد سالحبا توجه به ماهیت ممنوعی
و اشخاص خصوصی هستند که قربانی نفع، اعم از دولتالمللی، اشخاص ذيبشردوستانه بین

اي گونهماهیت خاص قواعد حقوق بشردوستانه به. اندهایی شدهمستقیم استفاده از چنین سالح
یت متنوعی اعم از کیفري و حقوقی براي آن هاي مسئولاست که در صورت نقض آن، نظام

اجرهاي متفاوتی جهت اجراي عدالت در عرصه ملی بینی شده است و به تبع آن، ضمانت پیش
.المللی وجود داردو بین

شود دعاوي متنوعی علیه عامالن حمالت شیمیایی در مراجع گونه که میبنابراین همان
اي متنوعی در راه احقاق حقوق قربانیان کاربرد همختلف مطرح کرد، امکان طرح مرورزمان

اولین راه، اقامه دعواي کیفري علیه عامالن . هاي شیمیایی جنگ عراق با ایران وجود داردسالح
هاي ملی هاي شیمیایی نزد دادگاهاین حمالت، اعم از مباشران، شرکا و معاونین کاربرد سالح

امالن حمالت شیمیایی، اعم از دولت عراق و دومین راه، اقامه دعاوي حقوقی علیه ع. است
هاي ملی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مباشران و معاونان در ارتکاب این جرایم نزد دادگاه

.شودمرورزمان در این دو دسته دعاوي پرداخته میبه تفکیک به. المللی استبین

یی جنگ عراق با هاي شیمیامرور زمان در دعاوي کیفريِ ناشی از کاربرد سالح. 2-1
ایران

با توجه به اینکه براي قربانیان جنایات جنگی، حقی تحت عنوان حق بر عدالت به رسمیت 
توانند علیه عامالن این جنایات، دعاوي کیفري اقامه کنند تا شاهد ها میآن1شناخته شده است،

مله تعهد به تحقیق از ها ازجسیون حقوق بشر سازمان ملل، مستلزم تعهداتی براي دولتحق بر عدالت از نظر کمی.1
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محکمه کیفري اي کیفري در هیچ در حال حاضر، امکان اقامه این دعو. ها باشندمجازات آن
هاي ملی مانده، اقامه دعواي کیفري نزد دادگاهدرنتیجه، تنها راه باقی. المللی وجود نداردبین

عنوان جنایت جنگی، عالوه بر هاي شیمیایی بهبا توجه به ماهیت جرم کاربرد سالح. کشورهاست
عمال صالحیت هاي دولت محل ارتکاب جرم، براي محاکم ملی سایر کشورها هم امکان ادادگاه

از زاویه سایر معیارهاي صالحیتی موجود مانند صالحیت شخصی اعم از منفعل و فعال و 
در صورت اقامه دعواي کیفري از سوي قربانیان حمالت شیمیایی . صالحیت جهانی وجود دارد

ها بر اساس قوانین داخلی خود، امکان استناد هاي ملی، هریک از این دادگاهعراق نزد دادگاه
.مرورزمان را بررسی خواهند کردهب

اعمال مرور زمان نسبت به تعقیب و مجازات 1994موجب قانون جزایی در فرانسه به
هاي کیفري فرانسه در قضایی دادگاهرویه. کشی و جنایات علیه بشریت منع شده استنسل

رابطه با اعمال مواضع قانونی فرانسه در 2توویهو 1باربیرسیدگی به دعاوي مهمی چون پرونده 
قانون فرانسه، ). 538-540: 1390سبحانی،(المللی را تبیین کرد مرور زمان نسبت به جرایم بین

کشی و جنایات علیه بشریت را اعمال مرور زمان نسبت به جنایات جنگی را پذیرفته و تنها نسل
اقامه دعواي بنابراین). 88: 1392آبادي،رمضانی قوام(از شمول مرور زمان خارج کرده است 

تواند به دلیل شمول کیفري از سوي قربانیان حمالت شیمیایی در محاکم کیفري فرانسه می
.مرور زمان رد شود

هیچ مرور زمانی نباید نسبت به «دارد که خود مقرر می157قانون مجازات ایتالیا در ماده 
بنابراین قانون ) Wyngaert, Dugard, 2002: 881. (»مجازات به حبس ابد اعمال شودجرایم قابل

اگرچه تصمیم به . هاستهاي ارتکابی، تعهد به تعقیب عامالن جرایم و در صورت اثبات اتهام، تعهد به مجازات آنتخلف
. مدعی خصوصی در این دعوا مشارکت کندعنوان تعقیب در اختیار دولت است، باید به قربانی هم اجازه داده شود که به

(Commission of Human Rights, 1997: para. 27)
1. Barbie.

المللی متعددي ازجمله جنایات جنگی و جنایات در زمان ریاست آژانس جاسوسی گشتاپو مرتکب جرایم بینکلوز باربی
شدن اختفاي وي در فرانسه، محاکمه با مشخص. مه نشدها بعد از سقوط آلمان نازي محاکعلیه بشریت شده بود، اما تا دهه

باربی در دفاع از خود استدالل کرد که تعقیب او مشمول مرور زمان شده است و دیگر . وي در محاکم این کشور شروع شد
کمک وکالي مدافع وي معتقد بودند که اگرچه طبق قانون عدالت نظامی فرانسه، جنایاتی مانند شورش،. نباید تعقیب شود

تصویب شده است، 1964شود، اما این قانون در سال به دشمن، خیانت و جنایات علیه بشریت، مشمول مرور زمان نمی
شود و این قانون، عطف به ماسبق که جرایم ارتکابی منتسب به وي، مربوط به زمان قبل از تصویب این قانون میدرحالی

. رد کرد و وي به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم شدعالی فرانسه این استدالل رادیوان. شودنمی
)Memorandum for the Office of the Prosecutor, 2003: 28-30(

2. Touvier.
بود و محاکم فرانسه 1944در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازي، وي متهم به صدور دستور اعدام هفت یهودي در سال 

Memorandum for the. (جنگی و جنایت علیه بشریت، او را محاکمه و محکوم کردندبه اتهام ارتکاب جنایت 
Office of the Prosecutor, 2003: 28-30(
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جاي اینکه مثل قانون فرانسه، دسته خاصی از جرایم مثل جنایات علیه بشریت را از شمول ایتالیا به
البته . کندمرور زمان خارج کند، میان عدم شمول مرور زمان و میزان مجازات، ارتباط برقرار می

صراحت، جنایات جنگی از ، به1991ب المللی ایتالیا، مصودر دستورالعمل حقوق بشردوستانه بین
خوبی زوایاي در محاکم داخلی ایتالیا به1پریبکهدر قضیه . شمول مرور زمان خارج شده است

بنابراین ). 541: 1390سبحانی،(بحث اعمال مرور زمان در رابطه با جنایات جنگی تبیین شده است 
کیفري قربانیان حمالت شیمیایی جنگ با توجه به مواضع قانونی و قضایی ایتالیا، اقامه دعواي 

.تحمیلی در محاکم این کشور با ایراد مرور زمان مواجه نخواهد شد
در این قانون . یک قانون جامع در مورد جنایات جنگی تصویب کرد1993بلژیک در سال 

المللی مشمول المللی و غیربیناعالم شد که جنایات جنگیِ ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین
کشی نیز قلمرو این قانون به جنایات علیه بشریت و نسل1999در سال . شودرور زمان نمیم

المللی تسري یافت که یکی از دالیل توسعه قلمرو این قانون، تطابق با اساسنامه دیوان بین
يتعقیب جرایم جد2002المللی آلمان، مصوب موجب قانون جرایم بینبه. کیفري بود

متعاقب این قانون و اجراي مجازات در این ) علیه بشریت و جنایات جنگیِکشی، جنایاتنسل(
Wyngaert, Dugard, 2002: 884. (ها نباید مشمول مرور زمان قرار گیرداتهام - 885(

موجب آن، دادگاه قانون اساسی این قانونی تصویب کرد که به1993پارلمان مجارستان در سال 
ها ـ مشترك آن3و تخلف از ماده 1949هاي ژنو گین کنوانسیوننقض سن... «: کشور اعالم کرد

طبق نظر دادگاه .»شودمشمول مرور زمان نمی1968عنوان جنایات علیه بشریت ـ طبق کنوانسیون به
سپري شده است و مشمول مرور زمان قانون اساسی مجارستان، این جرایم که دوره مرور زمان آن

در واقع، دادگاه، به قانون اخیر، اثر عطف به . شودزمان خارج میاست هم از شمول مرورشده 
کند که مجارستان، عضو کنوانسیون این نهاد در دفاع از این دیدگاه بیان می. کندماسبق اعطا می

ها باید عدم شمول مرور زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است و دولتدر1968
Ratner. et. (المللی را فراهم آورندشده بینلی، ضمانت اجراي مقررات پذیرفتهبا تصویب قوانین داخ

1. Priebke.
335عام، در این قتل. مشارکت داشت1944در رم در اردتاینعام اردوگاه وي مأمور سابق آلمان نازي بود که در قتل

بعد از 1994در . یان جنگ جهانی دوم، وي به آرژانتین رفت و پنجاه سال در آنجا زندگی کردبا پا. ایتالیایی کشته شدند
در .شدعام اقامه دعوا عام، در ایتالیا علیه او به اتهام شرکت در این قتلدرباره این قتلABCمصاحبه او با خبرنگار شبکه 

ابتدا در دعواي استرداد او که در آرژانتین اقامه شد، . د، بحث مرور زمان در مراحل مختلف دادرسی مطرح شپریبکهقضیه 
دادگاه بدوي به دلیل شمول مرور زمان، با تقاضاي استرداد وي مخالفت کرد اما دادگاه عالی آرژانتین با این استدالل که 

اجازه استرداد او را بردار نیست،الملل عرفی و قواعد آمره، مرورزمانجنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، طبق حقوق بین
عنوان مانع تعقیب و مرورزمان بهاین بار به1996بعد از استرداد، در هنگام محاکمه وي در دادگاه نظامی ایتالیا در . صادر کرد

درنهایت، دادگاه ایتالیا اعالم کرد که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، ویژگی قواعد آمره . نه مانع استرداد استناد شد
).Marchisio, 1998: 350. (شودو مشمول مرور زمان نمیدارد
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al. 2001: 144(
جرایم مقرر در این 2005قانون دیوان عالی کیفري عراق، مصوب 17)4(موجب ماده به

موضع قانون عراق از این جهت 1.قانون، ازجمله جنایات جنگی نباید مشمول مرور زمان شود
براي قربانیان حمالت شیمیایی این کشور در دوران صدام حسین، این امکان را مهم است که

آورد که در حال حاضر در محاکم داخلی این کشور علیه متهمان به این حمالت، فراهم می
موجب مقرره قانونی فوق، دیگر نگرانی از بابت مرور زمان وجود دعاوي کیفري اقامه کنند و به

با توجه به . ان نیز مرور زمان تنها براي تعزیرات در نظر گرفته شده استدر قوانین ایر. ندارد
رسد که این جرایم، زیرمجموعه عنوان تعزیرات و درنتیجه، ماهیت جنایت جنگی به نظر نمی

مشمول مرور زمان باشد، گرچه تصویب قانون مجزایی در این رابطه که صراحت بر این امر 
.رسدداشته باشد، ضروري به نظر می
ترین آن، کنوانسیون المللی نیز به تصویب رسیده است که مهمدر این راستا معاهدات بین

1968عدم اعمال مرور زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که در سال 
2.االجرا شدالزم1970نوامبر 11تصویب و در 

نظر از تاریخ سبت به جنایات زیر، صرفدارد که مرور زمان ناین کنوانسیون مقرر می1ماده 
.شودارتکاب آن اعمال نمی

بیان شده و در 1945که در منشور دادگاه نظامی نورنبرگ نحويجنایات جنگی به. الف
مجمع عمومی ملل متحد تأیید شده 1946دسامبر 11، 95) 1(و 1946فوریه 13، 3)1(هاي قطعنامه

براي حمایت از قربانیان مخاصمات 1949هاي ژنو سیونهاي فاحش کنوانویژه نقضاست، به
.مسلحانه
که در نحويجنایات علیه بشریت، اعم از اینکه در زمان جنگ یا صلح ارتکاب یافته باشد، به. ب

13، 3)1(هاي موجب قطعنامهبیان شده و به1945اوت 8منشور دادگاه نظامی نورنبرگ، مورخ 

1. Practice Relating to Rule 160. Statutes of Limitation.
2. Convention on the Non-Applicability of Statutory limitations to War Crimes and Crimes
against Humanity, (1968). https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src= TREATY&
mtdsg_no=IV-6&chapter=4&lang=en

. اندهاي عراق و ایران این کنوانسیون را نپذیرفتهیک از دولتوپنج دولت، عضو این کنوانسیون هستند اما هیچاکنون پنجاه
ذیرفته است که در ادامه مقاله به آن عالی کیفري عراق، تقریباً تعهدات مشابهی را پالبته دولت عراق با تصویب قانون دیوان

الزم به ذکر است که این کنوانسیون در تعریف جنایات جنگی به اسنادي اشاره کرده که در این اسناد نیز . اشاره خواهد شد
به 1949هاي ژنو در کنوانسیون. عنوان مصداقی از جنایت جنگی اشاره نشده استهاي شیمیایی بهصراحتاً به استفاده از سالح

هاي فاحش کنوانسیون اشاره نشده است اما با توجه به معیارهاي عنوان مصداقی از نقضهاي شیمیایی بهاستفاده از سالح
توان هاي فاحش میاعالمی این کنوانسیون، مانند ایراد عامدانه درد و رنج زیاد بر سالمت و جسم افراد در تعریف نقض

ها دانست و درنتیجه، کنوانسیون عدم اعمال مرور زمان نسبت به قی از این نقضهاي شیمیایی را مصدااستفاده از سالح
.اعمال دانستهاي شیمیایی قابلجنایات جنگی را نسبت به جنایت استفاده از سالح
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مجمع عمومی ملل متحد تأیید شده است، اخراج در نتیجۀ 1946مبر دسا11، 95) 1(و 1946فوریه 
کشی نژادي و جنایات نسلحمله مسلحانه یا اشغال و اعمال غیربشري ناشی از سیاست تبعیض

کشی بیان شده، حتی اگر چنین اعمالی تخلف منع و سرکوب نسل1948که در کنوانسیون نحويبه
.»اتفاق افتاده است نباشداز حقوق داخلی کشوري که جرم در آن

ارتکاب یابد، 1اگر جنایات مندرج در ماده «دارد که این کنوانسیون نیز مقرر می2ماده 
عنوان مباشر یا شریک مقررات کنوانسیون باید نسبت به مأموران دولتی و اشخاص خصوصی به

اند و مأموران کردهیا نسبت به کسانی که مستقیماً دیگران را به ارتکاب چنین جنایاتی تحریک
بنابراین کنوانسیون در . »اند، اعمال شوددولتی که نسبت به ارتکاب چنین جنایاتی سکوت کرده

اعمال مقررات خود، بین شریک، مباشر یا معاونی که مستقیماً دیگران را تحریک به ارتکاب 
کرده، فرقی چنین جنایاتی کرده یا مقام دولتی که نسبت به ارتکاب چنین جنـایاتی سکوت

ندانسته و قـاعده عدم شمول مرور زمان در جنـایات جنگی و جنـایات علیه بشریت را به همه 
)Ratner, 2001: 144. (این موارد تسري داده است

کنوانسیون اروپایی که شوراي اروپا آن را در عدم شمول مرور زمان نسبت به جنایات علیه 
کنوانسیون . االجرا شدالزم2003ژوئن 27ین کرد، از تدو1974بشریت و جنایات جنگی در سال 

کشی هاي نسلدارد که هیچ مرور زمانی نباید نسبت به تعقیب و مجازات نقض کنوانسیونمقرر می
1.اعمال شود1949هاي ژنو هاي فاحش حقوق بشردوستانۀ مندرج در کنوانسیونو نقض1948

نکاتی که جاي بحث و بررسی دارد، نحوه تعریف البته در رابطه با این دو معاهده، یکی از 
هاي فاحش اي به نقضهردوي این اسناد در تعریف جنایات جنگی، نگاه ویژه. جنایات جنگی است

اگر قرار بر این باشد که جنایات جنگی، محدود به نقض فاحش . اندداشته1949هاي ژنو کنوانسیون
هاي شیمیایی، تحت شمول د که استفاده از سالحها باشد، این امکان وجود داراین کنوانسیون

در پاسخ به این نگرانی باید گفت که با توجه به اسناد جدیدتر . تعریف جنایات جنگی قرار نگیرد
رسد که اشاره به المللی کیفري در تعریف جنایات جنگی به نظر میاساسنامه دیوان بین8مثل ماده 

این نظر، مورد 2.شد و قصد محدودکردن این تعریف نباشدهاي فاحش، بیشتر از باب تأکید بانقض
1. European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes
against Humanity and War Crimes, (1974).

از نظر این عده، . المللی کیفري هستندبودن فهرست جنایات جنگیِ مندرج در اساسنامه دیوان بینبرخی معتقد به حصري. 2
اساسنامه دیوان نیامده است، 8عنوان مصداق جنایات جنگی در ماده هاي شیمیایی بهبا توجه به اینکه استفاده از سالح

باوجود این، . المللی کیفري دانستي شیمیایی را مصداق جنایت جنگی تحت صالحیت دیوان بینهاتوان کاربرد سالحنمی
:Cryer. et al. 2007. (عنوان جنایت جنگی نیستهاي شیمیایی بهبودن قاعده استفاده از سالحچنین امري نافی عرفی

خود 8هاي شیمیایی را در ماده اده از سالحدرمقابل، برخی معتقدند که گرچه اساسنامه دیوان، صراحتاً استف) 228-229
توان با توجه به معیارهاي اعالمی در این ماده، استفاده از این سالح را مصداق مصداق جنایت جنگی ندانسته است، اما می
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بر اساس ماده اخیر، قاعده عدم شمول . الذکر استکنوانسیون اروپایی فوق) ب(1)2(تأیید ماده 
هاي ژنو قیاس دیگري از قواعد حاکم بر جنگ را که در مواد کنوانسیونمرور زمان، هر تخلف قابل

.گیردکه از شدت مشابهی برخوردار باشد دربرمیبه آن اشاره نشده، درصورتی1949
شود این است که ترین دلیلی که در رد مرور زمان براي جنایات جنگی ارائه میمهم

. بردار نیستممنوعیت جنایات جنگی، یک قاعده آمره است و به این دلیل مرورزمان
)Marchisio, 1998: 350; Prosecutor v. Frundzija, 1998: 157(واقع، حامیان مرور زمان در در

. رابطه با جرایمی که از شدت باالیی برخوردار است نیز معتقد به عدم اعمال مرور زمان هستند
اعمال بدانند، اعمال آن را منوط به این حتی اگر هم مرور زمان را در رابطه با این جرایم قابل

که شرایط اقامه دعوا درصورتی. باشددانند که براي قربانیان، امکان اقامه دعوا وجود داشتهمی
از سوي قربانیان فراهم نباشد و به دلیلی خارج از اختیار، قربانی قادر به شکایت نباشد، مهلت 

).555-557: 1390سبحانی،(آید مرور زمان از تاریخ رفع مانع به حساب می
الذکر به معناي هدات فوقاالجراشدن معابنابراین الزم. بودن استالبته معاهدات، تابع اصل نسبی

شود که قواعد مندرج در این امر، زمانی محقق می. ها نیستآوربودن آن براي همه دولتالزام
شدن قواعد مندرج در یک کنوانسیون هم با مراجعه به عرفی. کنوانسیون، تبدیل به قواعد عرفی شود

قضایی، اجرایی و فی، اعم از رویۀها جهت اثبات قواعد عررویه دولت. شودها اثبات میرویه دولت
توان در حال قضایی مورد اشاره میالذکر و رویههاست که با توجه به قوانین فوققانونی دولت

در رابطه با . شدن قاعده عدم شمول مرور زمان نسبت به جنایات جنگی بودحاضر، مدعی عرفی
ها قواعد معاهداتی و لی، برخی دولتهاي داخالمللی مذکور در نظاماعتبار و جایگاه قواعد بین

کنند و برخی دیگر بدون نیاز به چنین اقدامی، مستقیماً این عرفی را در قوانین داخلی خود درج می
المللی تا زمانی که دانند که هر دو موضع در نظام بیناالجرا میقواعد را در نظام داخلی خود الزم

)Dixon, 1996: 75-78. (نشود، پذیرفتنی استها المللی دولتمنجر به نقض تعهدات بین
توانند هاي شیمیایی جنگ عراق با ایران میبا توجه به شرایط مذکور، قربانیان کاربرد سالح

ها در محاکم ملی علیه عامالن این حمالت، اقامه هاي داخلی دولتبسته به شرایط مقرر در نظام
الذکر در این رابطه، تفاوتی بین مباشران، شرکا فوقبا توجه به اسناد و قوانین. دعواي کیفري کنند

یز بین شود و قابلیت تماهایی که باعث ایراد درد و رنج غیرضرور میموجب این ماده، کاربرد سالحبه. جنایت جنگی دانست
کننده یا سایر مواد حال، استفاده از گازهاي سمی و خفهاین ماده درعین. نظامیان و غیرنظامیان را ندارد، جنایت جنگی است

وخصوص مطلق از نظر برخی، رابطه بین سالح شیمیایی و سالح سمی، عموم. مشابه را مصداق جنایت جنگی دانسته است
طریق لذا با توجه به تصریح اساسنامه به سالح سمی، به. شودسمی محسوب میاست که هر سالح شیمیایی، نوعی سالح

-117: 1387جاللی و مقامی،. (شودهاي سمی است، میهاي شیمیایی که اخص از سالحاولی صالحیت دیوان، شامل سالح
)221-237: 1393؛ یکرنگی،116
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فرانس گونه که دعواي کیفري در محاکم هلند علیه و معاونین ارتکاب این جنایت نیست، همان
در واقع، اتهام وي، معاونت در ارتکاب جنایت جنگی از بابت ارسال مواد و . اقامه شدفان آنرات

خالصه حکم «. (هاي شیمیایی استفاده شداخت سالحتجهیزاتی بود که توسط دولت عراق در س
دسامبر 23دادگاه بخش الهه، بخش جنایی راجع به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی به تاریخ 

قانون مجازات اسالمی نیز اصل وحدت مرور زمان معاونین و 112ماده ). 233- 1385:267،»2005
درنتیجه، امکان اقامه دعواي کیفري علیه 1.شرکا و مباشرین در ارتکاب یک جرم را پذیرفته است

تواند عامالن حمالت شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران همچنان وجود دارد و مرور زمان نمی
.مانعی در راه اجراي عدالت کیفري باشد

هاي شیمیایی جنگ عراق با مرور زمان در دعاوي حقوقی، ناشی از کاربرد سالح. 2-2
ایران

یابد، باوجود آنکه در وهله اول، دعواي کیفري المللی ارتکاب میجرم بینکه یکهنگامی 
کند، اما مسلماً ارتکاب این جرم، تؤام با و تعقیب و مجازات عامالن جرایم به ذهن خطور می

درنتیجه، دعاوي حقوقی جبران خسارت قربانیان نیز تؤام با . ایراد ضرور و زیان به قربانیان است
هاي شیمیایی از سوي یک دولت علیه حال، کاربرد سالحدرعین. شودطرح میدعاوي کیفري م

درنتیجه، . ها در برابر یکدیگر نیز هستالمللی دولتدولت دیگر، مصداق نقض تعهدات بین
با توجه به گذشت . طرح استدیده نیز قابلدعاوي حقوقی جبران خسارت از سوي دولت زیان

یی دولت عراق علیه ایران طی جنگ تحمیلی، امکان طرح مدت زمان مدید از حمالت شیمیا
بنابراین . دفاع مرور زمان از سوي دولت عراق و متهمان به این جنایت جنگی وجود دارد

.شودتفکیک به بررسی امکان طرح چنین دفاعی در یک دعواي حقوقی پرداخته میبه

ن علیه دولت عراقاحقاق حقوق قربانیان از طریق اقامه دعواي دولت ایرا. الف
تواند به دو طریق وارد هاي شیمیایی میدولت ایران در پیگیري حقوق قربانیان کاربرد سالح

اول اینکه به جهت نقض معاهدات حاکم ازجمله پروتکل . المللی علیه دولت عراق شوددعواي بین
المللی ازجمله بینالمللی نزد مراجعالمللی ناظر بر مخاصمات مسلحانه بینو عرف بین1925ژنو 

دوم اینکه . طور مستقیم، دعوایی علیه دولت عراق اقامه کندالمللی دادگستري، خود بهدیوان بین
ت و نسبت به کلیه شرکا و معاونان، اعم از اینکه تعقیب شده قطع مرور زمان، مطلق اس»:قانون مجازات اسالمی112ماده .1

همچنین شروع به اجراي حکم در . ها شروع شده باشدشود هرچند تعقیب فقط درباره یکی از آنیا نشده باشند، اعمال می
.»مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است
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به دلیل استفاده از طور مستقیم به محاکم داخلی دولت عراق مراجعه کنند وخود قربانیان به
. ها اقامه کنندهاي شیمیایی توسط دولت عراق، دعوایی بابت خسارات وارده به آنسالح

ها در برابر که در آنجا نتوانستند به حقوق خود برسند از دولت ایران بخواهند که از آندرصورتی
المللی علیه ها در اقامه دعواي مسئولیت بیندر واقع، دولت. دولت عراق، حمایت دیپلماتیک کند

المللی مستقیم علیه سئولیت بیناقامه دعواي ماول،: توانند اقدام کننددولت متخلف، از دو راه می
دوم، . دیده داشته استدولت متخلف در قبال نقض تعهداتی که دولت متخلف در قبال دولت زیان

.اقامه دعواي حمایت دیپلماتیک از اتباع خود در قبال نقض حقوق اتباعشان توسط کشور متخلف
ر وهله اول با توجه به رسد که ددر رابطه با نقض معاهدات حقوق بشردوستانه به نظر می

الدولی، راه براي اقامه دعواي مسئولیت توسط دولت ایران علیه دولت وجود چنین معاهده بین
حال حاضر دولت پیشین عراق که متهم به استفاده از با توجه به اینکه در. عراق فراهم باشد

جدیدي در این هاي شیمیایی علیه دولت و اتباع ایران بود، ساقط شده است و دولتسالح
اي که اکنون بین دو کشور برقرار است، کشور بر سر کار آمده است و با توجه به روابط حسنه

المللی هرحال در مسئولیت بینبه. هنوز راه براي اقامه دعاوي جبران خسارت بسته نشده است
1.ها، اصل بر جانشینی است و دولت جدید، مسئول تخلفات دولت پیشین استدولت

. تواند دولت عراق را مستعد استناد به اصل مرور زمان کندته کوتاهی در این زمینه میالب
مرورزمان رد نشده الدولی به دلیل استناد موفق دولت خوانده بهاگرچه تا کنون هیچ دعواي بین

. ها به این اصل نیستمرورزمان، مانعی براي استناد دولتشدن شرایط استناد بهاست، اما فراهم
کارآمدن دولت جدید عراق تا کنون هیچ اقدام یا اعتراضی جهت احقاق ینکه دولت ایران با رويا

تواند به معناي هاي شیمیایی توسط عراق صورت نداده است، میحقوق قربانیان کاربرد سالح
المللی نگاهی به رویه دیوان بین. ا باشدرضایت ضمنی این دولت و انصراف از حق اقامه دعو

تواند مثبت این می2)دعواي نائورو علیه استرالیا(ري در قضایایی مانند قضیه معادن فسفات دادگست
:ك.ها، نالملل در زمینه جانشینی دولتهاي کمیسیون حقوق بیننویسپیشبراي اطالع از .1

Succession of States, http://legal.un.org/ilc/texts/texts.shtml.
، قراردادي منعقد نائوروبرداري از معادن فسفات سرزمین با یک شرکت انگلیسی جهت بهرهنائورودولت 1989در سال .2

الملی دادگستري این سرزمین تحت قیمومت استرالیا بود، دادخواستی علیه دولت استرالیا نزد دیوان بینکهدر زمانی .کرد
منشور حق دولت در حاکمیت بر منابع طبیعی خود و حق 76مدعی بود که این قرارداد ناقض ماده نائورودولت . اقامه کرد

در سال نائوروکه گشت، درحالیبرمینائوروان قبل از استقالل سابقه این قرارداد به دور. استنائوروتعیین سرنوشت ملت 
به همین دلیل یکی از ایرادهاي مقدماتی دولت استرالیا جهت رد دعواي مذکور این بود که این . به استقالل رسیده بود1968

مان معقول و متعارفی بعد در مدت زنائوروادعاي دولت استرالیا این بود که چون دولت . دعوا مشمول مرور زمان شده است
دیوان ضمن تأیید . از استقاللش این دعوا را اقامه نکرده است، این به معناي اعراض آن دولت از حق اقامه دعوایش است

شدن دعوا شود، اعالم کرد که در پذیرشتواند منجر به غیرقابلاینکه هرگونه تأخیر غیرموجه خواهان در اقامه دعوا می
مهلت زمانی خاصی جهت اقامه دعوا تعیین نشده است و این بر عهده دیوان است که در هر مورد با توجه الملل،حقوق بین

از 1969در سال نائورواز نظر دیوان اگرچه دولت . به شرایط حاکم بر پرونده، مهلت زمانی متعارف و معقول را تعیین کند



151جنگ عراق با ایرانهاي شیمیاییمرور زمان دعاوي قربانیان کاربرد سالح

. الملل پذیرفتنی استامر باشد که اصل مرور زمان در دعاوي حقوقی تحت شرایطی در حقوق بین
ها اگر دولت خواهان باوجود آنکه امکان اقامه دعوا علیه دولت خوانده را داشته، از فرصت

اش نداشته باشد و در راه اقامه رفتهاده نکند و پیگیري مستمري در رابطه با حقوق ازدستاستف
.دعوا، تأخیر غیرموجه کند، همه این قراین، حاکی از انصراف وي از پیگیري دعواست

موجب این اماره، البته به. یکی از مبانی مرور زمان حقوقی، اماره اعراض از حق است
بودن امکانات جهت احقاق حقوق خود برنیاید، بعد از گذشت با فراهمکه صاحب حق درصورتی

هاي داراي دادگاهالملل،باتوجه به اینکه در حقوق بین. شودمهلتی حق اقامه دعواي وي ساقط می
تواند جهت الدولی وجود ندارند، دولت ایران میصالحیت اجباري براي رسیدگی به دعاوي بین

م کند که مهلت احتساب دوره مرور زمان از زمانی است که امکان اقامه رد دفاع دولت عراق اعال
هاي ایران و عراق یک از دولتدر حال حاضر، هیچ. دعوا علیه دولت متخلف وجود داشته است

المللی دادگستري را جهت حل اختالفات المللی مانند دیوان بینهاي بینصالحیت اجباري دادگاه
المللی مانند هاي بیندرنتیجه، امکان اقامه دعوا علیه دولت عراق در دادگاه. اندالمللی نپذیرفتهبین

که مهلت احتساب مرور زمان از زمانی است که امکان اقامه دعوا نزد دیوان وجود ندارد؛ درحالی
المللی وجود داشته و باوجود چنین امکانی دولت خواهان، اقدامی جهت احقاق یک مرجع بین

با نائورواین موضوع یکی از دالیلی است که دولت . مرجع انجام نداده باشدحق خود در این 
البته این دولت، اسنادي . مرورزمان را رد کنداستناد به آن توانست دفاع دولت استرالیا در استناد به

را ارائه کرد که حاکی از پیگیري مستمر این حق از سوي این دولت در زمان مذاکرات با دولت 
در حال حاضر که روابط سیاسی بین دولت ایران و عراق، حسنه است باید دید که 1.بوداسترالیا

هاي شیمیایی دوران جنگ آیا دولتمردان جمهوري اسالمی ایران، پیگیر حقوق قربانیان سالح
تواند اماره اعراض از حق را که مبناي مرور زمان تحمیلی هستند یا خیر؟ چرا که این پیگیري می

.اعتبار کنداي حقوقی است بیمسقط دعو

هاي احقاق حقوق قربانیان از طریق اقامه دعواي حقوقی قربانیان علیه عامالن کاربرد سالح. ب
شیمیایی

هاي سنگین حقوق شناختن حق بر جبران خسارت در تخلفرسمیتدر حال حاضر با به
علیه دولت استرالیا در نائوروشده، اما اولین اقدام رسمی دولت موضع رسمی دولت استرالیا در رابطه با معادن فسفات آگاه

در این فاصله زمانی در تماس و پیگیري وضعیت معادن نائوروباوجود این، دو اقدام رییس جمهور . صورت گرفت1983
اقامه این دعوا فسفات این کشور با مقامات استرالیایی موجب شد که دیوان به این نتیجه برسد که تأخیر غیرموجهی در 

Case Concerning Certain Phosphate Land in. (صورت نگرفته است و دعوا مشمول مرور زمان نشده است
Nauru, 1992: 31, 32, 36(

1. Case Concerning Certain Phosphate Land in Nauru, 1992: 31, 32, 36.



95تابستان، 51، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه152

ت در صورت نقض بشري و بشردوستانه دیگر، جاي بحثی در رابطه با حق بر جبران خسار
در هر نظام حقوقی قواعد 1.سنگین حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات جنگی وجود ندارد

قربانیان . کندمسئولیت مدنی، شرایط حاکم بر اقامه دعواي مسئولیت مدنی را مشخص می
به براي این قربانیان، امکان رجوع. هاي شیمیایی نیز از این قاعده مستثنا نیستندکاربرد سالح

ها به محاکم کدام دولت بسته به اینکه آن. محاکم داخلی کشورهاي مختلفی وجود دارد
.مراجعه کنند، قواعد حاکم بر مرور زمان حقوقی متفاوت خواهد بود

المللی آن هم از نوع جرایم بینالمللی،با توجه به اینکه واقعۀ منجر به خسارت، یک تخلف بین
واقعه صرفاً حاصل کار یک دولت نبوده است و اشخاص حقیقی و حال، این بوده است و درعین

توان اند، میهاي شیمیایی کمک کردهحقوقیِ غیرعراقی به دولت عراق جهت دستیابی به سالح
.هاي مختلف درگیر علیه اشخاص مختلفی مطرح کرددعاوي کیفري و حقوقی را در محاکم دولت

ي داخلی عراقهادعواي حقوقی قربانیان در دادگاه) 1
الملل براي اشخاص حقیقی جهت اقامه دعوا هایی که در نظام حقوق بینبا توجه به محدودیت

هاي هاي متخلف وجود دارد، براي قربانیان، تنها راه، استفاده از همان راهکارهاي نظامعلیه دولت
تخلف ارتکابی در رابطه با بحث حاضر با توجه به اینکه . هاي درگیر استحقوق داخلی دولت

توسط دولت پیشین عراق اتفاق افتاده است، براي قربانیان، اولین راه انتخابی، اقامه دعواي حقوقی 
.علیه دولت عراق یا مقامات عراقی دولت پیشین در محاکم داخلی این کشور است

، جرایم مقرر در این 2005عالی کیفري عراق، مصوب قانون دیوان17)4(موجب ماده به
درنتیجه نباید نباید قربانیان از این . ون، ازجمله جنایات جنگی، نباید مشمول مرور زمان شودقان

حال اگر به هر دلیلی در نظام حقوقی دولت عراق، دعاوي . زاویه نگران رد دعوایشان باشند
تواند در راستاي حمایت دیپلماتیک از اتباع خود وارد عمل قربانیان رد شد، دولت ایران می

هاي عراقی مسئول، این مزیت یا مقاماقامه دعواي جبران خسارت علیه خود دولت عراق. شود
طور مسلم، میزان غرامتی که به. را دارد که در واقع، دعوا علیه خود مباشر جرم اقامه شده است

مباشر در صورت احراز مسئولیت به آن محکوم خواهد شد، در مقایسه با میزان غرامتی که علیه 
2.ین مورد حکم قرار خواهد گرفت، بسیار بیشتر خواهد بودمعاون

اصول بنیادین و دستورالعمل حق «سارت قربانیان پرداخته است، طور خاص به حق بر جبران خالمللی که بهاولین سند بین.1
، مصوب مجمع عمومی »هاي سنگین حقوق بشري و حقوق بشردوستانهبر جبران خسارت و دریافت غرامت قربانیان تخلف

.است2005ملل متحد در سال 
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of
Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of
International Humanitarian Law, (2005).

به اتهام معاونت در ارتکاب فان آنراتهاي شیمیایی در دعوا علیه حکم به جبران خسارتی که براي قربانیان کاربرد سالح.2
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هاي داخلی ایراندعواي حقوقی قربانیان در دادگاه) 2
هاي داخلی راه دیگري که براي جبران خسارت قربانیان وجود دارد، اقامه دعوا در دادگاه

کشورهاي ثالث که دعوا علیه دولت عراق در محاکم داخلی ایران یا البته درصورتی. ایران است
الملل به حدي از در حال حاضر، حقوق بین. اقامه شود، امکان استناد به دفاع مصونیت وجود دارد

1.المللی را مستثنا از مصونیت بداندتوسعه دست نیافته است که دولت متهم به ارتکاب جرایم بین

در محاکم حقوق که درحالی. یورو بود680ر محاکم کیفري هلند صادر شد، براي هریک از قربانیان معادل جنایت جنگی د
,De Greiff).شودطور متوسط بابت هر قربانی، به غرامتی بین صدوپنجاه الی دویست هزار دالر، حکم داده میبشري به

2006: 456-457)
که طبق ماده 2004هاي صالحیتی دولت و اموالش، مصوب متحد در مصونیتبراي نمونه رجوع شود به کنوانسیون ملل .1

شده براي مصونیت دولت را در رابطه با اموال تجاري و دعاوي مربوط به چنین اموري شناختهرسمیتآن، تنها استثناي به14
.االجرا نشده استکنوانسیون مذکور هنوز الزم. داندمی

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property,
(2004).

اختالف از این قرار . المللی دادگستري، دعواي آلمان علیه ایتالیاستیکی از آراي قضایی معروف در این رابطه در دیوان بین
ه دولت متهم به ارتکاب جرایم کرد کاعالم فرینیبا تأیید رأي معروف به قضیه 2008بود که دیوان عالی ایتالیا در سال 

ها به رسمیت شناخته شده است برخوردار الملل براي دولتموجب حقوق بینالمللی، از حق مصونیت قضایی که بهبین
آلمان مدعی بود که ایتالیا با اجازه اقامه دعاوي حقوقی علیه دولت آلمان به اشخاص خصوصی نزد محاکم این کشور . نیست

ن خسارات وارده به این اشخاص براي جرایم آلمان نازي طی جنگ جهانی دوم، به مصونیت صالحیتی دولت به جهت جبرا
همچنین دولت ایتالیا با انجام اقدامات . الملل به رسمیت شناخته شده است، احترام نگذاشته استآلمان که طبق حقوق بین

استاي اجراي احکام صادره علیه دولت آلمان در محاکم داخلی اجرایی جهت توقیف اموال دولت آلمان، واقع در ایتالیا در ر
اعالم کرد که دولت ایتالیا 2012المللی دادگستري در رأي سال دیوان بین. یونان، مصونیت این دولت را نقض کرده است

، هیچ المللدر حقوق بین. اش، مصونیت قضایی و صالحیتی دولت آلمان را نقض کرده استبا احکام محاکم داخلی
اعمالی که نیروهاي مسلح یک . ها در رابطه با اعمال حاکمیتی به رسمیت شناخته نشده استاستثنایی براي مصونیت دولت

همچنین ماهیت آمرة قواعد مربوط به جرایم . دهند، مصداق عمل حاکمیتی استکشور حتی در خاك کشور دیگر انجام می
شود زیرا این دو دسته قواعد، ناظر بر موضوعات ها نمیط به مصونیت دولتالمللی، منجر به محدودکردن قواعد مربوبین

.شودها ایجاد نمیمتفاوتی است و اصالً تعارضی بین آن
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), 3

February 2012, Para 62-106.ر، ناظر بر مصونیت دولت و استثنائات مصونیت الزم به ذکر است که رأي مذکو
استناد است؛ اما هاي داخلی ایران و سایر کشورها قابلدرنتیجه در رابطه با دعاوي علیه دولت عراق در دادگاه. دولت است

عنوان یک شخص حقوقی است و قواعد اعالمی درباره حوزه مصونیت و استثنائات این رأي، محدود به مصونیت دولت به
رتبه دولتی در سرزمین عالیمأموران. شودهاي شیمیایی نمیآن، شامل مأموران دولتی عراقیِ متهم به کاربرد سالح

در رابطه با مصونیت . ها متفاوت از مصونیت دولت استهاي خارجی از مصونیت برخوردارند اما ماهیت مصونیت آندولت
توان دولت متهم به جنایات جنگی را به دلیل درنتیجه نمی. شوده میدولت، از تفکیک بین اعمال حاکمیتی و تصدي استفاد

رتبه، از تفکیک دیگري در اما در رابطه با مأموران عالی. هاي دولت خارجی محاکمه کردانجام اعمال حاکمیتی در دادگاه
مصونیت شخصی که . ندرتبه دولتی از مصونیت شخصی و شغلی برخوردارمأموران عالی. شودقلمرو مصونیت استفاده می
هاي خارجی در هاي داخلی دولتها را از هرگونه اعمال صالحیت دادگاهرتبه دولتی است، آنفقط مختص مأموران عالی

دارد و به عبارتی در دوره تصدي سمت، این مصونیت مطلق است، حتی اگر اتهام وارده، شان مصون میزمان تصدي سمت
اما مصونیت شغلی که تمامی مأموران دولتی در سرزمین دولت. هاي شیمیایی باشده از سالحالمللی مانند استفادجرایم بین

. خارجی از آن برخوردارند، مطلق نیست و محدود به اعمالی است که در راستاي تکالیف شغلی مأمور انجام شده است
دادن سمت عالی خود ممکن ازدسترتبۀ دولتی که با مصونیت شخصی در دوران تصدي سمت، مصون است، بامأمور عالی

هاي هاي داخلی دولتاش نبوده است در معرض محاکمه در دادگاهاست بابت انجام اعمالی که در راستاي تکالیف شغلی
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از مصونیت اما قلمرو مصونیت اشخاص حقیقی حقوق عمومی یعنی مأموران دولتی، متفاوت
که مأموران دولتی، متهم به درصورتی. عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی استدولت به

المللی شوند، تحت شرایطی امکان استناد به مصونیت را از دست خواهند داد و م بینئارتکاب جرا
وجود ها در محاکم داخلی کشورهایی غیر از کشور متبوعشان درنتیجه امکان اقامه دعوا علیه آن

در این صورت، دفاع مرور زمان از طرف متهمان و خواندگان در محاکم داخلی .خواهد داشت
استناد نیست چون در قوانین آیین دادرسی مدنی ایران در حال حاضر مرور زمان حقوقی ایران قابل

قانون مجازات اسالمی هم به تمایز مرور زمان کیفري از مرور113ماده . بینی نشده استپیش
.زمان حقوقی تصریح کرده است

هاي ثالثهاي داخلی دولتحقوقی قربانیان در دادگاهيدعوا) 3
هاي شیمیایی وجود دارد، اقامه دعوا علیه عامالن راه دیگري که براي قربانیان کاربرد سالح

هاي شیمیایی دوران جنگ عراق با ایران یا علیه اشخاصی است که در راه کاربرد مستقیم سالح
که قبالً طوريبه. هاي شیمیایی به دولت پیشین عراق کمک رساندندتهیه و استفاده از سالح

هاي مواد مورد استفاده در تهیه سالحمالحظه شد، در دادگاه کیفري هلند بابت ارسال تجهیزات و
جالب اینجاست که در این دعوا، ایراد مرور. شیمیایی، دعوایی علیه یک تاجر هلندي اقامه شد

باوجود این در دعاوي آتی که علیه 1.زمان صرفاً به این دلیل که متهم به آن استناد نکرد، رد شد
ها یا اشخاص حقیقی به اتهام معاونت یا مشارکت در ارتکاب جنایت جنگی اقامه سایر شرکت

.عنوان دفاع وجود داردمرورزمان بهشود، امکان استناد بهمی
ري باشد یعنی با عنوان معاونت یا مشارکت در ارتکاب جنایات که دعواي اولیه کیفدرصورتی

المللی عدم شمول مرور زمان توان با قاطعیت از قاعده عرفی بینجنگی باشد، در حال حاضر می
که دعواي حقوقی بابت جبران خسارت مطرح اما درصورتی. در اتهام جنایات جنگی سخن گفت

واندگان دعوا و پذیرش آن از سوي محاکم کشورها مرورزمان توسط خشود، امکان استناد به
توان به المللی نمیم بینئوجود دارد چرا که در دعاوي حقوقی برخالف دعاوي کیفري، در جرا

ترین عنوان مهمنظم عمومی به. بردارنبودن این دست از دعاوي سخن گفتقطعیت از مرورزمان
درنتیجه اگر امکان محاکمه . المللی استترین استثنائات، مصونیت شغلی ارتکاب جرایم بینازجمله مهم. خارجی باشد

هاي شیمیایی در محاکم داخلی ایران یا سایر کشورها وجود ندارد، امکان محاکمه تفاده از سالحدولت عراق بابت اس
براي اطالع بیشتر از شرایط و استثنائات مصونیت مأموران . رتبه دولت پیشین عراق در این محاکم وجود داردمأموران عالی

.31-57: 1389سبحانی،: ك.المللی، ندولتی متهم به ارتکاب جرایم بین
،»2005دسامبر 23خالصه حکم دادگاه بخش الهه، بخش جنایی راجع به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی به تاریخ «. 1

1385:267-233.
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.تواند قربانیان را از جبران خسارت بازداردمیمبناي مرور زمان حقوقی در محاکم محل اقامه دعوا
المللی ازجمله جنایت جنگی، ممنوعیت اعمال مرور باوجود آنکه در رابطه با جرایم بین

المللی کیفري و کنوانسیون عدم اساسنامه دیوان بین29المللی ازجمله ماده زمان در اسناد بین
جنایات جنگی پذیرفته شده است، در رابطه با اعمال مرور زمان نسبت به جنایات علیه بشریت و

المللی در این زمینه با درنتیجه، رویه بین. شودربط، چنین صراحتی دیده نمیدعاوي حقوقی ذي
در . کنندابهام مواجه است و مشخص نیست که محاکم ملی در این زمینه چگونه برخورد می

است به این جنبه از حقوق قربانیان پرداخته الملل کیفري، چندان که بایسته و شایسته حقوق بین
اي وجود المللی کیفري هم در این راستا خألهاي عمدههاي محاکم بیندر اساسنامه. نشده است

المللی کیفري به مسئله جبران خسارت از قربانیان پرداخته شده تنها در اساسنامه دیوان بین. دارد
ن، به نظر، دعاوي جبران خسارت قربانیان در دیوان اساسنامه دیوا29است که با توجه به ماده 

المللی کیفري صالحیت رسیدگی به دعاوي قربانیان بردار نیست اما دیوان بینهم مرورزمان
.هاي شیمیایی جنگ عراق با ایران را نداردکاربرد سالح

اصول بنیادین و دستورالعمل حق بر جبران خسارت و دریافت «: موجب بخش چهارمبه
:در مرور زمان» هاي سنگین حقوق بشري و حقوق بشردوستانهامت قربانیان تخلفغر

المللی مقرر شده است، مرور که در یک معاهده یا سایر تعهدات حقوقی بیندر جایی. 6
-هاي سنگین حقوق بشري و حقوق بشردوستانه که طبق حقوق بینزمان نباید نسبت به تخلف

.عمال شودرود، االملل، جرم به شمار می
الملل جرم نیست، ازجمله ها که طبق حقوق بینهاي داخلی براي سایر تخلفمرورزمان. 7

طور غیرموجهی محدود ها نباید بهاعمال نسبت به دعاوي مدنی و سایر آیینهاي قابلمرورزمان
.باشد

سبت به تواند راهنماي خوبی در تبیین بحث مرور زمان نآور نیست، میگرچه این سند الزام
هاي سند فوق در تخلف6موجب بند به. المللی باشدم بینئدعاوي حقوقی ناشی از ارتکاب جرا

اعمال آید، مرور زمان قابلالمللی به شمار میحقوق بشري و بشردوستانه که یک جرم بین
با توجه به اینکه این سند در مقام بیان اصول جبران خسارت ناشی از این دست از . نیست
ایم ناظر بر تمامی دعاوي اعم از حقوقی و کیفري ناشی از جر6ات است، به نظر، بند تخلف
نیز ذکر 7در ابتداي بند . شودسند فوق حمایت می7این تفسیر با خواندن بند . المللی استبین

طور غیرمتعارفی المللی نیست نباید بههایی که جرم بینشده است که مرور زمان سایر تخلف
هاي حقوق ناظر بر سایر تخلف7المللی و بند ناظر بر جرایم بین6در واقع، بند . شدمحدود با

در این راستا مجموعه اصول حاکم بر . المللی نیستبشري و بشردوستانه است که جرم بین
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مرور زمان ...«: داردوسوم با صراحت بیشتري اعالم میکیفري نیز در اصل بیستمبارزه با بی
کنند، مؤثر هاي وارده مطالبه غرامت میعاوي مدنی یا اداريِ قربانیانی که براي زیاننباید علیه د

هاي توان این نتیجه را گرفت که دعاوي حقوقی قربانیان کاربرد سالحاز اسناد فوق می1.»باشد
. تواند مشمول مرور زمان شودشیمیایی جنگ عراق با ایران که مصداق جنایت جنگی است نمی

المللی ور زمان در قوانین داخلی کشورها براي این دست دعاوي، مغایر قواعد بینتعیین مر
.مندرج در اسناد فوق است

حق بر جبران خسارت قربانیان گرفتن در این راستا عملکرد دولت استرالیا در نادیده
ها از طرف کمیته به دلیل شمول مرور زمان بر آن2هاي حقوق بشري در این کشورتخلف
در .عنوان یک تخلف از حق بر جبران خسارت قربانیان لحاظ شدکلیه اشکال تبعیض، بهحذف 

دولت ژاپن مدعی بود . رابطه با قربانیان جنایات جنگی در ژاپن نیز وضعیت مشابهی اتفاق افتاد
که جبران خسارت از قربانیان تجاوز سربازان ژاپنی طی جنگ جهانی دوم، مشمول مرور زمان 

این ادعا با مخالفت و اعتراض . ولت، تعهدي از این بابت نسبت به قربانیان نداردشده است و د
)Hessbruegge, 2012: 355. (رو شدکمیته حقوق بشر روبه

نسبت به جرایم ها در بحث عدم قابلیت اعمال مرور زماندر بین قوانین ملی دولت
صراحتاً 2010ي مرکزي، مصوب قانون جزایی جمهوري آفریقا162المللی، صرفاً در ماده بین

شده براي هاي وضعدعاوي حقوقی و عمومی، همچنین مجازات«: اعالم شده است که
.»کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نباید مشمول مرور زمان قرار گیرندنسل

: دارداین کشور اعالم می2010قانون آیین دادرسی کیفري عمومی، مصوب ) سی(7ماده 
.»کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نباید مشمول مرور زمان قرار گیردنسلجرم «

تواند بعد از انقضاي هاي کیفري نمیاین قانون، دعاوي حقوقی نزد دادگاه10موجب ماده به
باوجود این، عدم اعمال مرور زمان نسبت ... دوره مرور زمان براي تعقیب عمومی پیگیري شود

هاي عمومی و دعاوي حقوقی ناشی از این سه طور برابري نسبت به تعقیبی بهبه جنایات جنگ
3.شوددسته جرایم اعمال می

المللی که ها در رابطه با دعاوي حقوقی ناشی از جرایم بینحال، در قوانین سایر دولتبااین
1. Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through
Action to Combat Impunity, (2005).

. کردهاي دیگر منتقل میاجبار به گروهاي، کودکان یک گروه بومی در این کشور را بهالیا طی برنامهدولت استر. 2
کشی تلقی کرد و خواهان تعبیه این برنامه را نوعی نسل1997کمیسیون برابري و حقوق بشر این کشور، در گزارشی در سال 

دولت استرالیا به دلیل شمول مرورزمان نسبت به این . کودکان شدبرنامه جبران خسارت براي قربانیان برنامه انتقال اجباري
.(Hessbruegge, 2012: 355).پیشنهاد، آن را اجرا نکرد

3. Practice Relating to Rule 160. Statutes of Limitation.
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ام اما در یکی از احک. شود، سکوت شده استجهت جبران خسارت توسط قربانیان اقامه می
محاکم داخلی سوئیس در رابطه مرور زمان، اشارات مفیدي به قابلیت اعمال مرور زمان در 

.المللی شده استدعاوي حقوقی ناشی از جرایم بین
علیه دولت آشویتزیکی از بازماندگان اردوگاه 2001در بهاراي معروف به قضیه در قضیه

گارد مرزي سوئیس 1943که در نوامبر سوئیس اقامه دعواي جبران خسارت کرد، به این دلیل
عالی سوئیس در بخشی از حکمش در رابطه با دیوان . او را به ارتش آلمان مسترد کرده بود

متمم 75)1(موجب ماده موجب مرور زمان منع شده است، بهاینکه آیا حق بر جبران خسارت به
که جرم کرد که درصورتیمتمم قانون کیفري نظامی اعالم56قانون جزایی سوئیس و ماده 

را نسبت به ویژه با توجه به شرایط، جدي باشد، این مقررات، قابلیت اعمال مرور زمانبه
المللی در حمایت از یا سایر معاهدات بین1949هاي ژنو هاي فاحش کنوانسیونکشی، نقضنسل

م قانون جزایی متم75باوجود این، دیوان اعالم کرد که ماده . کندقربانیان جنگ منع می
االجراشدن این قانون مشمول اعمال است که در زمان الزمسوئیس، تنها نسبت به جرایمی قابل

دیوان اعالم کرد که ) کشیمشارکت در نسل(ییدر رابطه با اتهام ادعا. مرور زمان نشده باشد
ربط در ذياگر استرداد خواهان به مقامات آلمانی مشمول قانون جزاي این کشور است، اعمال 

مشمول مرور زمان شده بود 1983متمم قانون جزایی سوئیس در 75االجراشدن ماده زمان الزم
1.تواند حقی را از این بابت مطالبه کندکه به همین علت، مدعی نمی

نیست که اصول و قواعد مرور زمان عالی سوئیس، این اصل پذیرفتهدر واقع از نظر دیوان 
اما از نظر دیوان، از زمانی که اصل . دعاوي حقوقی نیز تسري داده شوددر دعاوي کیفري به 

المللی وارد قانون داخلی سوئیس شده است، دعاوي حقوقی بردارنبودن جرایم بینمرورزمان
هم طبق قواعد مسئولیت مدنی ) شودکه در محاکم کیفري اقامه می(یالمللناشی از جرایم بین

اما قلمرو اجراي این قانون، عطف به ماسبق ) Hessbruegge, 2012: 356. (بردار نیستمرورزمان
عالی سوئیس، مرور زمان کیفري و حقوقی در واقع این قضیه از این جهت که دیوان. شودنمی

.توجه استرا دو امر جداي از یکدیگر دانست، قابل
یگر است، در نظام حقوقی ایران نیز مرور زمان کیفري و حقوقی دو امر جداي از یکد

شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراي موقوف«: قانون مجازات اسالمی113که طبق ماده طوريبه
، مانع از استیفاي حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم )در اثر مرور زمان(مجازات 

درنتیجه، با اینکه قانون ایران، مرور . »تواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه نمایدمی
زمان را در تعزیرات پذیرفته است، در دعاوي جبران خسارت ناشی از این تعزیرات، مرور زمان 
1. Practice Relating to Rule 160. Statutes of Limitation.



95تابستان، 51، شماره دهمهجپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه158

تواند دعواي جبران خسارت ناشی از چنین جرمی را در که مدعی میطوريرا نپذیرفته است به
.مراجع حقوقی اقامه کند

ال حقوقی کامنهاي نظام. ال نیز به وجود خواهد آمداین بحث در قوانین کشورهاي کامن
سختی و در معدود هاي حقوقی رومی ژرمنی، مرور زمان را در امور کیفري بهبرخالف نظام

: 1392آبادي،رمضانی قوام(اند اما در امور حقوقی مرور زمان را پذیرفته. اندمواردي پذیرفته
ژه جنایت جنگی ویالمللی بهراحتی و با استناد به اینکه جرایم بینتوان بهدرنتیجه نمی). 78

شود، دعاوي حقوقی ناشی از این جرایم را از شمول مرور زمان مستثنا مشمول مرور زمان نمی
اي است که مرور زمان در رسد که در این موارد، نیاز به نص قانونی جداگانهبه نظر می. کرد

المللی در بیندر غیر این صورت، قربانیان جرایم . دعاوي حقوقی ناشی از این جرایم را منع کند
این نکته از این زاویه اهمیت .دعاوي جبران خسارت، خود با مانع مرور زمان مواجه خواهند شد

توان ال دعاوي حقوقی جبران خسارت ناشی از جرم را نمیهاي حقوقی کامندارد که در نظام
.ضمن دعاوي کیفري و در محاکم کیفري اقامه کرد

توانند ضمن اقامه دعواي اي رومی ژرمنی، قربانیان میدرمقابل در فرانسه و اغلب کشوره
عنوان اشخاص خصوصی، دعواي جبران خسارت را هم در دادگاه کیفري اقامه کیفري، به

بردارنبودن جنایات علیه بشریت به عالی فرانسه اعالم کرده است که مرورزماندیوان . کنند
. یابدشود، تسري میکیفري اقامه میدعاوي جبران خسارتی که توسط قربانیان ضمن دادرسی 

به این ترتیب . یابدحال، این رویه به دعاوي جبران خسارت در محاکم حقوقی تسري نمیبااین
المللی مستثنا بردارنبودن جرایم بینها و دولت از مرورزمانطور مؤثري دعاوي علیه شرکتبه

پذیر ی در محاکم کیفري امکانشود زیرا اقامه دعواي کیفري علیه دولت و اشخاص حقوقمی
هایی که در جنایات علیه مربوط به شرکت) در محاکم حقوقی(یدر دعاوي حقوق. نیست

بشریت در جنگ جهانی دوم مشارکت داشتند، محاکم فرانسه اعالم کردند که مرور زمان 
)Hessbruegge, 2012: 357. (اعمال استاصوالً قابل

المللی کیفري نهفته است توجه اساسنامه دیوان بین29ی ماده البته اگر به استداللی که در پ
استفاده از . کار بردتوان آن را در رابطه با جنایات جنگی ارتکابی پیشین نیز به شود می

هاي شیمیایی طی مخاصمات مسلحانه ممنوع بوده است و این ممنوعیت، اخیراً ایجاد نشده سالح
اعمالی از سوي دولت عراق علیه نظامیان و غیرنظامیان در واقع در زمان ارتکاب چنین. است

. رفته استایرانی، ارتکاب چنین عملی ممنوع بوده است و مصداق جنایات جنگی به شمار می
29ماده . المللی بوده استبه عبارتی در دوران ارتکاب، این عمل مصداق نقض قاعده آمره بین

سیون ممنوعیت اعمال مرور زمان نسبت به جنایات المللی کیفري و کنواناساسنامه دیوان بین
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جنگی و جنایات علیه بشریت هم بر این اساس نسبت به تعقیب و مجازات این جرایم، اعمال 
حال که بحث دعاوي حقوقی و جبران خسارت از قربانیان چنین . اندمرور زمان را ممنوع دانسته

همین استدالل بهره جست و قربانیان را از توان ازرسد که میشود، به نظر میجرایمی مطرح می
درست است که فلسفه مرور زمان در امور کیفري، متفاوت . حق بر جبران خسارت محروم نکرد

از امور مدنی و حقوقی است، اما ازآنجاکه چنین دعواي حقوقی، ریشه در یک جرم، آن هم از 
این دست دعاوي نیز همان استدالل توان دررسد که میالمللی دارد، به نظر مینوع جرایم بین

المللی کیفري و کنوانسیون عدم اعمال مرور زمان در کنندگان اساسنامه دیوان بینتدوین
.جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را پذیرفت

الشکلی در حمایت از این قاعده که دعاوي جبران باوجود این در این زمینه، رویه متحد
محاکم اغلب . بردار نیست، وجود نداردالمللی مرورزمانیم بینخسارت براي ارتکاب جرا

ها در این زمینه قواعد مرور زمان در قوانین مسئولیت مدنی خود را در رد چنین دعاوي دولت
درنتیجه براي . کنندربط گذشته باشد اعمال میکه مدت زمان مدیدي از ارتکاب جرم ذي

جنگ عراق با ایران، این خطر وجود دارد که با گذشت هاي شیمیایی در قربانیان کاربرد سالح
مدت زمان مدید از زمان وقوع جرم، دعاوي جبران خسارتی که در محاکم ملی کشورها اقامه 

.کنند، با ایراد مرور زمان حقوقی مواجه شودمی

نتیجه
ا ي حقوقی ملی بهانظام. مرور زمان، مانعی در راه اقامه دعاوي کیفري و حقوقی است

ترین دلیل مهم. اندبینی مرور زمان در قوانین داخلی خود در صدد تأمین نیازهاي مختلفی بودهپیش
بینی مرور زمان، جلوگیري از انباشت دعاوي در نظام قضایی و حفظ حقوق متهمان و پیش

با گذشت زمان، دالیلی که در راه اثبات دعاوي وجود دارد ارزش خود را . خواندگان دعواست
هاي تر در مهلتش است باید هرچه سریعدرنتیجه اگر کسی مدعی نقض حقوق. دهددست میاز 

قدر شنیع است که باوجود این، برخی جرایم، آن. مقرر قانونی جهت احقاق حقوقش اقدام کند
در واقع، گذشت زمان، تأثیري در . شودگاه از ذهن افراد جامعه پاك نمیهیچخاطره ارتکاب آن،

تواند تنها اجراي عدالت است که می. ها نداردهاي آنفراموشی آالم قربانیان و خانوادهالتیام و 
هاي شیمیایی از سوي دولت پیشین عراق کاربرد گسترده سالح. هاي قربانیان باشدمرهمی بر زخم

عنوان جنایات الملل کیفري بهطی جنگ تحمیلی، مصداقی از این جرایم است که در حقوق بین
قرن بیستم، هنوز عدالت در حق 90باوجود ارتکاب این جرایم در دهه . ناخته شده استجنگی ش

تواند منجر به کمک به عامالن حال، گذشت زمان میدرعین. قربانیان این جرایم اجرا نشده است
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بینی هاي حقوقی ملی پیشمرور زمانی که در نظام. این جنایات جهت گریز از اجراي عدالت شود
هاي داخلی استماع ها در دادگاهزنگ خطري براي قربانیان است که دیگر دعاوي آناستشده
.شودنمی

المللی به این امر المللی باعث شد که در اسناد بینترس از اعمال مرور زمان نسبت به جرایم بین
المللی را براي همیشه از شمولتوجه شود و اجراي عدالت کیفري نسبت به عامالن جرایم بین

المللی جرایم شدیدي است که نباید از نظر بانیان اسناد مذکور، جرایم بین. مرور زمان خارج کند
توان گفت که هیچ مرور زمان کیفري طور قطع میدر حال حاضر به. مشمول مرور زمان شود

ور زمان المللی، در رابطه با مراما خأل اسناد بین. شودالمللی اعمال نمینسبت به ارتکاب جرایم بین
المللی، تنها راه یندر صورت ارتکاب جرایم ب. المللی استحقوقیِ دعاوي ناشی از جرایم بین

شان رفتۀاجراي عدالت، عدالت کیفري نیست بلکه براي قربانیان، جبران خسارت حقوق از دست
یان عمر هاي شیمیایی را تا پایک قربانی کاربرد سالح شیمیایی، آثار سوء سالح. بسیار مهم است

پذیر نیست و وي بایدطور قطع امکانگاه بهدرمان آثار سوء، هیچ. به همراه خواهد داشت
هایی به اگر اعتقاد به ممنوعیت استفاده از چنین سالح. هاي باالي درمانی را متحمل شودهزینه

جنایات هایی مصداقاگر استفاده از چنین سالحدلیل ایراد درد و رنج بیش از حد وجود دارد و
جنگی است، تنها نباید اجراي عدالت کیفري نسبت به عامالن این جرایم از شمول مرور زمان 
خارج شود، بلکه باید اجراي عدالت به معناي عام کلمه و جبران خسارت از قربانیان نیز از شمول 

.اي از آالم قربانیان التیام یابدمرور زمان خارج شود تا ذره
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