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ی میگردد؟  وضد بشر
ی

 آیا قاعده مرورزمان مشمول جنایت جنگ
 

ت مدنی ویا جزانی نجات یافته قاعده مرورزمان ازاصول مهم حقوقی است که درنتیجه آن عده ای ازمسوولی
ی تعریف میگردد: عضی دیگری حقوقی را که مستحق بود ازدست میدهد ب هم ویا   وچنی 

مدت زمانی است که به موجب قانون پس ازانقضای آن تعقیب جرم ،   ی شدن))مرورزمان عبارت ازسپ  
 قضانی وتطبیق حکم نهای 

ی
 محکمه متوقف میگردد(( رسیدگ

تطبیق میگردد: درسه مورد این قا عده حقوقی   
مرورزمان تعقیب جرم : عبارت ازمدت زمانی است که هرگاه درخالل این مدت فاعل جرم ویا منکرحق   -اول

د، مسوولیت جزانی ومدنی شخص منتفی میگردد.   مورد تعقیب نهادهای کشف وتحقیق قرارنگی 
 قضیه: عبارت ازانقضای مدنی است که هرگاه -دوم

ی
 که  مرورزمان رسیدگ

ی
  دریک پرونده جنانی ویا حقوق

 قضانی به محکمه ذیصالح محول گردیده است ، حکم 
ی

صادرنشود ، صدورحکم قضانی بمنظور  رسیدگ
 میگردد.  درزمینه متوقف

مرورزمان تطبیق حکم: یعنی هرگاه حکم صادره محکمه برای یک مدت طوالنی بموجب قانون باالی    -سوم
 )حکوم علیه)مجرم( ویا مدیع علیه م

ی
 صله محکمه نی اعتبارتلقی میگردد. تطبیق نگردد، فی (دعاوی حقوق

 

ی بارازسوی جامعه حقوقی روم  ازمنظرتاریخی ایجاد این قاعده حقوقی به سده های گذشته برمیگردد ونخستی 
بمثابه محصول سیستم حقوقی روم باستان مطرح شده ووارد نظام حقوقی روم گردید وسپس درسده هجدهم  

 حقوقی مورد پذیرش قرارگرفت .  کشورها چون یک قاعده برازندهوارد نظام حقوقی فرانسه شده وازآنجا درسایر 
ازفکتورهای بنیادی که درایجاد این تئوری وسپس پذیرش آن بمثابه یک اصل حقوقی درسیستم حقوقی روم 
 مجازات ودرنهایت دستیانی بیک فیصله عادالنه درراستای حراست ازمصالح 

ی
نقش داشت ، اصل بازدارنگ

قت وزمان الزم وبموقع مورد این اصل بدین باوربودند که هرگاه یک واقعه جریم درو  اجتمایع بود وطراحان
ی   به اساس یک حکم عادالنه فاعل جرم تعزیروتنبیه نگردد ، گذشتیا  پیگرد قانونی قرارنگرفته و  زمان باعث ازبی 

ی آثارواسباب مادی که درارتکاب جرم به کاررفته بود گردیده ومحکمه مجبورخواهد بود تا با اتکاء به دالیل  رفیی
مؤجه به اص عادالنه متوسل گرددغی   داریک حکم غی 

ی
وماهیت بازدارندگ وهکذا گذشت یک مدت زمان کرکیی

ن حامیان این نبییه مجازات راکه جامعه  نیازمند آنست، ازدست میدهد . همچنامجازات ونقش تعزیری وت
 هیچ نقش  ،ریم که سالها قبل اتفاق افتادهمجازات مجرم به اتهام ارتکاب یک عمل جتئوری معتقد هستند که  

ویا مسوولیتهای اسایس دولت این از  هکذا ،الح جامعه ندارد ، تنبیه واصدراعاده حق ازدست رفته اجتمایع
قوق فردی واجتمایع ده حع مخاصمات واعادرموعد قانونی به رف است که میبایست های عدیل وقضانی نهاد

 لیت جامعه است نه مجرم یا متخلف. نه پرداخته است لذا این مسوو یم پرداخت که 
داشته است که تاکنون مخالفان زیادی  ازبدوی ایجاد لیت مجرم میگردد، اصل مرورزمان که باعث رفع مسوو 

قاد شدید . موصوف با انتقانونیت جرم وجزا استئوری یگ هم بیکاریا حقوقدان برجسته ایتالوی ومبتکرت
عادالنه نسبت به مصالح عمویم داین تئوری را برخور زمان،ازطرفداران مرور  منصفانه وغی  اذعان و  خواندهغی 



 را جرأت میبخشد که بدون نگرانی ازآینده وترس ازقانون وجنایتکاران که قاعده مرورزمان مجرمانداشته است  
که خود را بعد ازارتکاب عمل جریم کتمان وبا فرارازپیگرد  وسیع خواهند نمود مرتکب جرم گردیده  ،

 بسود خویش استفاده نماید.  مروززمان  ازقاعده،قانونی 
این قاعده بمثابه یک اصل عمده  ، الزم به یاد دهانی است که عیل الرغم تئوری  ها ودکتورین موافقان ومخالفان

یت سیستم های  این اصل را حقوقی دراکیر ی (دردعاوی حقوقی رایج حقوقی رعایت گردیده وافغانستان نی   )مدنی
وی ازاصل مرورزمان درقضایای  ( قانون مدنی ۹۶۵-۹۶۹که درمواد )  پذیرفته است تجیل یافته درحالیکه پی 

 جنانی درقانون جزاء افغانستان وضاحت چندانی ندارد . 
  نایس  ازتقابل نظریات م با پوزش ازپیشگفتارطوییل

ی
وافقان ومخالفان قاعده مرورزمان، اینک روی چگونگ

ات اصل مرو   رزمان برجرایم ضد موضوع اصیل این جستاریعنی تأثی 
ی

ی وجرایم جنگ  یم پردازیم. بش 
 ازخشن ترین 

ی
ی الملیل بش  دوستانه یا جرایم جنگ یت با تمام انواع آن ونقض معیارهای بی  جنایت دربرابربش 

ی عامالن این جنایاتوش ی الملیل است که تعقیب وپیگی  ازمسوولیتهای عمده دولتها  دید ترین جرایم بی 
ون ازمرزهای میل کشوریکه محسوب میگردد اما ازآنجائیکه   ی جنایات فوق دربی  روند قضانی ویا محاکمانی فاعلی 

ی سیستم های حقوقی کشور  های مختلف با توجه با  جرم درآن واقع شده است امکان پذیربوده وموقفگی 
ی ازتطبیق قاعده مرورزمان  ، رعایت اصل مرورزمان متفاوت است فلهذا بتأیس ازین امروبمنظورجلوگی 

 وناقضان ح  ، پیگری  درتعقیب
ی

یومحاکمه جنایتکاران جنگ (  ۲۶، مجمع عمویم سازمان ملل متحد در)قوق بش 
( ی از ۲۳۹۱( قطعنامه شماره )۱۹۶۷نومیی ا درجلوگی  ی، ( خویش  رعایت قاعده مرورزمان درجنایات ضد بش 

ی اصل مرورزمان   مورد تصویب قرارداده ودول عضوملزم گردید که عیل الرغم پذیرفیی
ی

نسل کش  وجنایت جنگ
 
ی

ی وجنایت کاران جنگ ی حقوق بش  بصورت قطع استفاده نه درنظام حقوقی آنها، ازین قاعده درمورد ناقضی 
 نمایند. 

ان رعایت قاعده مرورزمان را با درنظرداشت موازی با این اقدامات جه ی انی ، تعدادی ازکشورسیع داشتند تا می 
 خطرات که ازجرایم فوق به جامعه انسانی وحقوق فردی معطوف است، 

ی
دگ اصل عدالت وبا توجه به گسیی

، تجاوزات جنش، اختطاف وجر  نمایند بگونه مثال امریکا  محدود  ایم قاعده مرورزمان را درجرایم تروریسنی
ه دنی وپست  دم ربانی پذیرد ودرفرانسه جرایم نسل کش  ، آعلیه کودکان نیم  ی ، شکنجه وسایرجرایم با انگی 

 تعقیب نمیگردد. زمان مشمول مرور 
ی الملیل ۲۹افزون برین ماده ) ی الملیل جنانی بمثابه یگانه مرجع با اعتبارقضانی بی  ترصی    ح ( میثاق محکمه بی 

ی الملیل ، دیوان جزانی  است که نموده ، نقض  بی 
ی

جرایم مشمول صالحیت قضانی دیوان یعنی ، جرایم جنگ
ی، جینوساید)پاکسازی قویم( وجنایت دربرابرصلح وامنیت همه گ را که درماده پنجم  انی حقوق بش 

 ن جنایات فوق درهرصورت ممکنوعامال منشوردیوان ترصی    ح گردیده  است تابع قاعده مرورزمان ندانسته
 مجازات خواهند شد.  وعیل الرغم گذشت زمان طوالنی  

 ، پاکسازی قویم وسایر  
ی

ازفحوای اصول وهنجارهای جهانی فوق بوضوح میتوان استنباط نمود که جرایم جنگ
نگردیده نه تنهرایم ناقض حقوق وارزشهای انسانی ج بلکه اتخاذ تصامیم سیایس مبنی ا ازاصل مرورزمان متاثی 

، به رفع اتهام وعدم مسوولیت آنها منتیه  تبرمعافیت جزانی عامالن جرایم فوق بمثابه وسیله ترک مخاصما
ی درپناه سد مستحکم قدرت ویا با تداوم جنن هیچگاه ایت درجبهه ترورووحشت  شده وعامالن جرایم ضد بش 

  هند داشت. اودرهیچ مکانی مصونیت نخو 

 
 چکیده ها:

اساسنامه دادگاه بین المللی جزائی.-  
کد یا قانون مدنی افغانستان-  
 
   


