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داماعدستورالعمل های اتحاديه اروپا در ارتباط با مجازات 

 

-I مقدمه
 

ICCPR (، در پيمان بين المللی در مورد حقوق فردی و سياسیدر ميان موارد ديگرسازمان ملل،  (i) ( ، گردهمائی در

و در مورد اقدام احتياطی به منظور حمايت در محافظت از حقوق آنهائی که در ) CRC (مورد حقوق کودک

 ممکن است اعداماساس مجازات آن  که فقط بر می باشند، شرايط سختی) ECOSOC (اعداممعرض مجازات 

الغاء دائمی به برای کشورهائی که ايشان تعهد  ICCPRپروتکل گزينه دوم در . انجام پذيرد را برقرار نموده است

و از الغای آن برای خود و است اتحاديه اروپا از اين مرحله گذشته . مجازات اعدام را نموده اند تهيه می نمايد

  .نمايدمی ب داری ديگران جان
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ii(  اجالس گردهمائی عمومی، کليه اعضای اين گردهمائی عمومی سومين قطعنامه کميته در در طول شصت و دومين

 فعاالنه در اتحاديه اروپا. پذيرفتند را )62/149( مجاز قانونی در مورد استفاده از مجازات اعدام عليقتارتباط با 

 موفقيت آميزی اين ابتکار را در گردهمائی عمومی هدايت و راهنمائی نمود،  که بصورتمنطقه ایسراسری اتحاد 

در اين قطعنامه، .  نمودندتضمينمشارکت نمود و تمام شرکای اتحاديه اروپا اين ابتکار را بصورت مشترک 

  :ات اعدام در آن ها انجام می گيرد، درخواست نمود کهی از تمام کشورهائی که هنوز مجازگردهمائی عموم

 

 به منظور ضمانت در محافظت از حقوق آنهائی که در  رابه استانداردهای بين المللی که اقدامات احتياطی •

  ؛احترام گذاشته شودبويژه حداقل استانداردها   فراهم می آورند، می باشنداعداممعرض مجازات 

بموجب آن مجازات اعدام  ممکن استتدريجًا استفاده از مجازات اعدام محدود گرديده و تعداد جرايمی که  •

 تحميل گردد، کم شود؛

 اعدام کامل مجازات تبنيان نهادن يک تأخير مجاز قانونی در مورد اعدام با در نظر گرفتن اين که بصور •

 .ملغی گردد

  

اين قطعنامه گردهمائی عمومی همچنين از کشورهائی که مجازات اعدام را ملغی نموده اند درخواست می نمايد که 

  .جددًا مرسوم ننمايندآن را م

 

اين قطعنامه گردهمائی همانند قطعنامه های مربوط به مجازات اعدام که بوسيله کميسيون حقوق بشر در طول دهه 

. بود، انتخاب گرديد۵٩/٢٠٠۵گذشته در تمام جلسات متوالی، که آخرين آنها قطعنامه 

 

iii(  که شامل تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا بود،  شورای سران اروپا، رؤسای دولت ها، ١٩٩٧در اکتبر سال

 عليقجديد عضو شورای اروپا خود را متعهد به تعالوه بر اين، کشورهای . دندی جهانی اعدام را نموادرخواست الغ

که ايشان را متعهد به ) ECHR( در مورد حقوق بشر  اجالس اروپاتفاهم نامه و تصويب ششمين مجاز قانونی

اء  تمام دولت های عضو اتحاديه امض، که بوسيلهECHR تفاهم نامهسيزدهمين . مايد،نمودندالغای دائمی می ن

 الزم االجرا گرديد، تمام دولت های عضو را در ارتباط با الغای دائمی مجازات ٢٠٠٣ ژوئيهگرديده و از اول 

  .اعدام در تمام شرايط متعهد نمود

 

روز اروپائی بر عليه مجازات " تصميم گرفت که يک ٢٠٠٧ کميته وزيران شورای اتحاديه اروپا در سپتامبر

 اين روز اروپائی بوسيله اتحاديه اروپا نيز اعالم ٢٠٠٧در دسامبر .  اکتبر اعالم نمايد١٠را هر سال در " اعدام

.گرديد
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iv( محکوم يا اعدام بند دو منشور حقوق بنيادی اتحاديه اروپا تصريح نموده است که هيچ فردی نبايد به مجازات اعدام 

 آنها را در عمل تقبل ل متعهد به اين مفاد بوده و اجرایی عضو اتحاديه اروپا بصورت کامتمام دولت ها. گردد

.نموده اند

 

v(  در سازمان برای امنيت و همکاری در اروپا)OSCE(کننده تحت مدرک کپنهاک تعهد ت، دولت های مشارک 

اتحاديه .  عموم قرار دهنددله نمايند و آن را در اختيارزات اعدام را مبار مورد الغای مجادنمودند که اطالعات 

  . انجام دادOSCE'sاروپا اين موضوع را با بيانيه های منظم در چهارچوب بعد انسانی 

 

vi(  مقررات رم در مورد دادگاه جزائی بين المللی و همچنين مقررات ديوان دادرسی بين المللی برای يوگسالوی سابق

حتوی هيچ گونه ماده ای ، م انديوان دادرسی بين المللی برای روندا که تمام آنها بوسيله اتحاديه اروپا حمايت شدهو د

 که  رازير پا گذاشتن قوانين بشریداير شده اند که ات اعدام نمی باشد، عليرغم اين حقيقت که تمام آنها برای مجاز

  .بررسی نمايندشامل قتل عام می باشد، 

 

vii( حاديه اروپا اين دستورالعمل ها را تحت بررسی منظم قرار خواهد داد و تصور می رود که چنين بررسی هر سه ات

.سال يکبار انجام پذيرد

 

II- خط مشی های عملياتی
 

. حقوق بشر کمک می نمايدپياپیاتحاديه اروپا بررسی می نمايد که الغای مجازات اعدام به ارتقاء احترام و پيشرفت 

 

: می باشدف اتحاديه اروپا بقرار زيراهدا

 

کارکردن بسوی الغای جهانی مجازات اعدام بعنوان خط مشی قاطعانه که بوسيله دولت های عضو اتحاديه اروپا  •

 مجاز قانونی در مورد استفاده از مجازات اعدام تعليقدر صورت لزوم با بنيان نهادن فوری يک . موافقت شده است

 . آنبا در نظر گرفتن الغای

در جائيکه مجازات اعدام هنوز وجود دارد، درخواست گردد که استفاده متوالی آن محدود شده و پافشاری گردد که  •

 در باره تعداد دقيق صحيح ضميمه تنظيم شده است، در حاليکه اطالعات مدرکبموجب حداقل استانداردها که در 

  .وده و اعدام شده اند جستجو می گردد، انجام گيردافرادی که محکوم به اعدام شده اند ، در انتظار اعدام ب
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.اين اهداف جزء الينفک خط مشی حقوق بشر اتحاديه اروپا می باشد

 

اتحاديه اروپا به شدت بخشيدن ابتکارات خود ادامه خواهد داد، که شامل اطالعيه ها و بيانيه های نظريات در مورد 

 ضميمه یجه به خط مشی حداقل استانداردهابا توو در ارتباط با ساير کشورها مجازات اعدام در کنگاشگاه های بين المللی 

.می باشد

 

 و براساس موازين مربوطه و اينکه آيا بيانيه نظريات را در مورد ساير کشورها مورد به مورداتحاديه اروپا موضوع را 

.در ارتباط با استفاده از مجازات اعدام تهيه نمايند، بررسی خواهد کرد

 

:عناصر اصلی روش اتحاديه اروپا به قرار زير خواهد بود

 

بيانيه نظريات عمومی

 

 و مشاورات خود با کشورهای ثالث مطرح دل نظرها مربوط باشد، مسأله مجازات اعدام را در تباجائيکهاتحاديه اروپا در 

.خواهد کرد

 

 . مجاز قانونی را می نمايدتعليقاتحاديه اروپا درخواست الغای جهانی مجازات اعدام، يا حداقل  •

يطی که استفاده از آن باقی بماند، اتحاديه اروپا تأکيد می نمايد که دولت ها می بايد فقط مجازات اعدام را با در شرا •

 استانداردها همانطور که در مدرک ضميمه تنظيم شده که بر مبنای مفاد محتوی  محتوی حداقلمفاددر نظر گرفتن 

 حقوق بشر و ساير استانداردهای بين المللی می باشد، بکار برند و ايشان می بايد حداکثردر قانون بين المللی 

 .امل اطالعات منتشر شده در مورد مجازات اعدام و استفاده از آن می گرددشفافيت را حفظ نموده، که ش

 

:، در نظر خواهد گرفتاز جملهطبيعت دقيق چنين روش هائی موارد زير را، 

 

  قضائی علنی که بصورمتناسب عمل می نمايد، می باشد؛شيوهمربوطه دارای يک آيا کشور که  •

تباط با مثال در اروده است که از مجازات اعدام استفاده ننمايد، بعنوان مآيا کشور مربوطه تعهد بين المللی نکه  •

 قراردادها و سازمان های منطقه ای؛

جلوگيری  مجازات اعدام در، و استفاده آن حقوقی کشور  نظاماز رسيدگی بين المللی و همگانی در مورد  آياکه •

 .شود، و آيا نشانه هائی وجود دارد که مجازات اعدام بصورت وسيع تری در تضاد با حداقل معيار ها بکار برودمي
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در آن خط در مواقعی که توجه ويژه به تهيه بيانيه های نظريات بوسيله اتحاديه اروپا در مورد بکار بردن مجازات اعدام 

 در عمل  قانونی ياعليق مجازر جائی که ت، دمشی کشور در مورد مجازات اعدام در حال دگرگونی می باشد، بعنوان مثال

 مبذولدر مورد مجازات اعدام پايان می يابد، يا در جائيکه مجازات اعدام از طريق وضع قانون مجددًا عرضه می گردد، 

  .خواهد شد

 

. مکانيزم های بين المللی حقوق بشر مربوطه داده خواهد شدبوسيله نتايج مذاکرات توجه ويژه به گزارشات و 

 

يک بيانيه نظريات يا اطالعيه عمومی ممکن است در جائيکه کشورها قدم هائی در جهت الغاء مجازات اعدام بردارند، 

.تهيه گردد

 

موارد مجزا

 

ها زير پا گذاشته شده در آن حداقل معيارزای مجازات اعدام که عالوه بر آن، در مواردی که اتحاديه اروپا از موارد مج

اقدامات بر اساس هر قضيه بصورت . اروپا تهيه بيانيه نظريات ويژه ای را بررسی خواهد نمود می شود، اتحاديه آگاه

. مجزا بررسی خواهد گرديد

  

نظرياتی را پيشنهاد و که چنين بيانيه از اينرو کشورهای عض. ت در اين موارد الزم خواهد بوداغلب اوقات سرعدر 

اين می بايد شامل جزئيات مختصر از . رس تهيه می نمايندابق را از طريق کليه منابع در دستکليه سو نمايند تا حد امکانمي

جرائم ادعا شده، دادرسی های جزائی، طبيعت دقيق تخطی از حداقل استانداردها، وضعيت هر گونه درخواست فرجام و، 

. ، باشدرتی که مشخص باشد، تاريخی که وقوع اعدام در آن انتظار می روددر صو

 

 توجه کافی برای جستجوی اطالعات نمايندگانائيکه زمان کافی در اختيار می باشد، می بايد از طريق رؤسای هيئت در ج

.تفضيلی و توصيه در مورد قضيه قبل از تهيه بيانيه نظريات مبذول گردد

 

 بشرگزارش دادن حقوق

 

برد و استفاده مجاز اعدام و اثر اقدام اتحاديه اروپا در اين ه اروپا می بايد يک تحليل از کار اتحادينمايندگانسای هيئت ؤر

.دنمورد را شامل گزارشات خود در ارتباط با حقوق بشر که شامل ورقه های اطالعات در مورد حقوق بشر می باشد، نماي
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ساير ابتکارات: اتحاديه اروپانتايج ممکن ناشی از مداخله 

  

 که ممکن باشد، اين است که کشورهای ثالث را متقاعد نمايد که مجازات اعدام را ملغی جائیهدف اتحاديه اروپا، در 

 اتحاديه اروپا کشورهای ثالث را تشويق خواهد کرد که بررسی نمايند که به تفاهم نامه برای رسيدن به اين مقصود. سازند

معهذا، عالوه بر آن، در جائيکه امکان پذير نباشد، . مدارک قابل مقايسه منطقه ای رضايت دهند و ICCPRه گزينه دوم ب

:و موارد زير را انجام خواهد داد اتحاديه اروپا ، به الغاء اعدام بعنوان يک هدف معتقد خواهد بود،

 

ی حقوق بشر، بويژه آنهائی که در ارتباط تشويق کشورها به قانونی کردن و اطاعت کردن از قراردادهای بين الملل •

  می باشد؛ICCPRبا اعمال مجازات اعدام می باشد، که شامل 

، با همکاری با جامعه مدنی، که شامل زمينه های از جملهتشويق نمودن و ارائه همکاريهای دو جانبه و چند جانبه،  •

 . موارد جزائی برپا گردد، می باشدحقوقی با اين هدف که يک فرايند قضاوت بی طرفانه و منصفانه برای

 

هاقدام در کنگاشگاه های چند جانب

 

اتحاديه اروپا مسأله مجازات اعدام را در کنگاشگاه های چند جانبه مطرح خواهد نمود و از کليه موقعيت های مناسب 

ده از مجازات اعدام بوده و، در يک تأخير مجاز قانونی در استفا استفاده می نمايد تا ابتکاراتی را که هدف آن برقرار کردن

ديه اروپا سعی خواهد نمود که ارجاع برقراری در هر موقيت مناسب، اتحا. موعد خود، انعکاس آن می باشد، ارائه دهد

 مجاز قانونی و الغای مجازات اعدام را در مدارک تهيه شده تحت شرح مذاکرات اين کنگاشگاه های چند جانبه، عليقيک ت

  .شامل نمايد

  

ب را به منظور تشويق کشورهائی که  تشويق خواهد کرد که قدمهای مناساروپا سازمان های بين المللی مربوطه راتحاديه ا

.معاهدات و معيارهای بين المللی را تصويب نموده و اجرا می نمايند، بردارند

 

III-  خط مشی حداقل معيارها

 

بايد حداقل استانداردهای زير را که مينمايند، اتحاديه اروپا اهميت در جائيکه کشورها در حفظ مجازات اعدام پافشاری می 

.برآورده شود، مورد رسيدگی قرار می دهد
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i(  اين درک شده است که محدوده آن نبايد از  جرائم وضع گرددجدی ترينفقط ممکن است برای مجازات اعدام ،

مجازات اعدام نبايد . لعاده خطرناک آن تجاوز نمايدماوراء جرايم بين الملی با عواقب مهلک يا ساير نتايج فوق ا

 و روابط جنسی مابين افراد بيان وجدانبرای اعمال غير خشونت آميز مانند جرائم مالی، انجام فرائض مذهبی يا 

  . اجباری انجام پذيرد مجازاتنه بعنوان و  انجام گرددبالغ که به آن رضايت داده اند

 

ii( قط برای جرائمی که برای آن مجازات اعدام در هنگام انجام آن مقرر شده است، انجام مجازات اعدام ممکن است ف

سبک تر بوسيله قانون در پذيرد، اين فهميده شده است که اگر، بعد از انجام جرم مقرراتی برای اجرای مجازات 

.نظر گرفته شده باشد، مجرم می بايد از اين راه منفعت برد

 

iii( ير تحميل گرددز در موارد مجازات اعدام نبايد:

  سال باشد؛١٨افرادی که در هنگام ارتکاب جرم سنشان زير  •

 زنان حامله و زنانی که به تازگی مادر شده اند؛ •

 .افرادی که ديوانه شده اند •

 

iv( مجازات اعدام فقط زمانی می تواند اجرا گردد که تقصير فرد متهم براساس شواهد قانع کننده و روشن که جای هيچ 

.گزينه ديگری برای توصيف حقايق باقی نگذارد

 

v(  مستقل و صالحيت دار بی طرف که پس مجازات اعدام می بايد فقط پيرو يک قضاوت نهائی که بوسيله يک دادگاه

شامل آنهائی که در ديوان دادرسی يا دادگاه ويژه حضور يافتند، ميباشد اجرا گردد، که در آن تمام که از دادرسی، 

 احتياطی ممکن به منظور اطمينان حاصل نمودن از يک محاکمه عادالنه که حداقل معادل آنهائی که در بند اقدامات

ياسی و مدنی می باشد، انجام گيرد، که اين شامل حق دسترسی هر فرد  معاهده بين المللی در مورد حقوق س١۴

 کافی در تمام مراحل قدد، به کمک حقومظنون يا متهم به يک جرم که برای آن ممکن است مجازات اعدام اجرا گر

.تماس با يک نماينده کنسولی، می باشددادرسی و در جائيکه مناسب باشد، حق 

 

vi(  يک دادگاه بهام ايد حق مؤثر به منظور ارائه درخواست فرجهرکس که به مجازات مرگ محکوم می شود می ب 

 اجباری گردد، انجام درخواست های فرجامی ور اينکه چنيننظبممی بايد باالتر قضائی داشته باشد، و اقدامات الزم 

.پذيرد
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vii( به مرگ می شود می بايد اين حق را داشته باشد که يک ربرد داشته باشد، هرکس که محکوم در مواردی که کا

 آن آئين  ارائه دهد؛ مجازات اعدام در مدتی که شکايت تحت بررسی در تحت راشکايت فردی تحت روال بين المللی

ی، در قدادرسی ميباشد، انجام نخواهد پذيرفت؛ مجازات اعدام تا زمانی که هرکدام از عملکردهای رسمی يا حقو

  .سطح بين المللی در تحت بررسی می باشد، معلق باقی می ماند

  

viii(  ازات نمايد، بايد اين حق را داشته باشد که درخواست بخشش يا تخفيف در مجهر کس که محکوم به مرگ گردد .

.عفو عمومی، بخشش يا تخفيف در مجازات اعدام ممکن است به تمام موارد مجازات اعدام اعطا گردد

 

ix(  مجازات اعدام نمی تواند در تضاد با تعهدات بين المللی مملکت انجام گيرد.

 

(x طول مدت زمان بعد از محکوميت به اعدام نيز ممکن است يک عامل باشد.

 

xi( اين . تحميل گرددممکن که مجازات اعدام صورت می گيرد، می بايد بصورتی انجام گيرد که حداقل زجر در جائي

.نمی تواند در معرض عموم يا به هرنوع تحقير آميز ديگری انجام پذيرد

 

xii( يه توطعهمجازات مرگ نبايد بعنوان يک اقدام ناشی از انتقام جوئی سياسی در تضاد با معيارها بعنوان مثال بر عل - 

.گران کودتا، انجام گيرد

 

    

 

 


