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کارگیری و تببین حقوق بین  اهی کیفری قضایی دادگاه الملل رعفی رد روهیکاوشی رد ب
 المللی ربای یوگسالوی سابق و رواندابین

 

1موسی کرمی  
 

 چکیده
رود. افزون برد  الملل، منبع اصلی آن به ممار میمعاهدات، در میان منابع صوری حقوق بین المللی، در کنارعدل بین

هرای المللی به طور خراص، دومرادوش آمرو  های بینقضایی محاکم و دادگا  این، تصمیمات قضایی در کل و رویه
، اثبات قواعرد کددمانهند که کاردحقوقی را تشکیل می المللی، منابع کمکی این ماخهتدین حقوقدانان بینبدجسته

المللری یکری ا  منرابع که ا  سرویی، عردل برین گفتتوان  ها است. بد این پایه، میحقوقی و تعیین قلمدو اجدای آن
المللری در تصرمیمات قضرایی خرویش های برینالمللی است و ا  سوی دیگد، دادگا های بیناصلی تصمیمات دادگا 

المللری المللی یعنی دادگا  کیفردی بریننمایند. در این  مینه، دو دادگا  بین و تبیین می قواعد عدفی را تعدیف دامنه
الملل عدفی بدای صردور افزون بد بکارگیدی حقوق بین ،المللی بدای رواندابدای یوگسالوی سابق و دادگا  کیفدی بین

اند. ا  این رو، کنکراش در عملکردد کدد ای قواعد عدفی نیز نقش چشمگیدی ایفا ساختن پار  آراء خویش، در رومن
دلیرل و علرت نمایرد. المللری عدفری سرودمند مریالمللی راجع به بکارگیدی و تبیین حقوق بریناین دو دادگا  بین
 مداجعره هرا و در نتیجرهاین دو دادگا ، ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهرداتی در جدیران رسریدگی بدگزیدن رویه

بخش نخست مقالره توصریف الملل کیفدی است. ها در حقوق بینآن المللی و نیز جایگا  بدجستهبیشتد به عدل بین
المللی است. بخش دوم، مامل تجزیه و تحلیل رویکدد ایرن محراکم در ها و با تأکید بد عدل بینمنابع حقوقی دادگا 

الملرل عدفری ا  نظرد صرالحیت و الملل عدفی است. سپس، محتوای حقروق بریندوعنصدیِ حقوق بین قبال نظدیه
 مطالعره دهد.گیدی به کار خود پایان میبندی و نتیجهمود. سدانجام مقاله با جمعماهیت آن به کنکاش گذامته می

تحلیلی، به بکارگیدی و تبیین حقروق  -کومد تا به رومی توصیفیو پژوهش، می 7ای است ا  تدجمهفدارو، که آمیز 
 المللی بدای یوگسالوی سابق و رواندا بپددا د.کیفدی بین قضایی دو دادگا  الملل عدفی در رویهبین

 المللی بدای رواندا.المللی بدای یوگسالوی سابق، دادگا  کیفدی بینکیفدی بین قضایی، دادگا  ، رویهعدل: واژگان کلیدی

                                                      

 mousakarami136767@yahoo.comالملل عمومی، دانشکد  حقوق، دانشگا  قم. دانشجوی دکتدی حقوق بین -8
  8972-7536-2000-https://orcid.org/0000 

 هایی ا  اثدی با مشخصات  ید است:بخش تدجمه، بدگددان قسمت -7
Joanna Konderla (2018), "International Customary Law in the Jurisprudence of the ICTY and the 

ICTR", Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, Vol. 8, Issue 2, Special Issue. 
 74/05/8781: دشیپذ خیتار -08/06/8781: افتیدر خیتار
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 مقدمه

 یدا نظم عمرومی ا  لروا م اسرتقدار  کند؛ای تشکیل مود، نظم عمومی نیز ضدورت پیدا میهدگا  جامعه   

المللری برین جهان این است که مفهوم نظم عمرومیهای ایجاد جامعه در سطح جامعه است. یکی ا  نشانه

المللی در تقابل با مفهوم سرنتی حاکمیرت دولرت و ندر آن مورد پذیدش قدار گدفته بامد. نظم عمومی بی

المللرری بررین هررای جامعررهمنررافع و ار ش بدگیدنررد تیویسررتی قرردار دارد و درپو ی الملررلحقرروق بررین

هرای اجتمراعی و (. هدل حقوق کیفدی، حفر  نظرم عمرومی، حداسرت ا  ار ش87،8780است)حدادی،

دیدگان و تعقیب و مجا ات بزهکاران و مجدمران اسرت. حقوق بز  ع و مصالح عمومی، تأمین و پیگیدیمناف

اص، معموالً به مثابه کنش غیدقانونی در مقابرل نظرم عمرومی، وقوع بز  در هد جامعه، به استثنای موارد خ

خصوصری جردائم، قروانین و  نظرد ا  جنبرهگرددد. صردلتلقی مری گذار قانون های اجتماعی و اراد ار ش

به مثابره ها و تخطی ا  نهادهایی هستند که مقدرات کیفدی واکنشی اخالقی و قانونی نسبت به نقض ار ش

هرد چنرد (. 7،8787نرژاد،روند)رضراییمرمار مری بخش نظم عمومی برهو قوام ماعیبنای روابط اجتسن 

الملرل حقوق بینرسد بتوان نقش های  یادی دارد، ولی به نظد میالمللی تفاوتبین داخلی با جامعه جامعه

ه داخلری قابرل مقایسر هاتی با نقش حقوق کیفردی در عدصرهالمللی را ا  جبین در ساحت جامعه 8کیفدی

المللری و نظرم برین هرای جامعرهتردین ار شنیادیدار حمایت ا  بالملل کیفدی، عهد دانست. حقوق بین

در  امخاص با هد جایگرا  و رتبره کیفدمانیان دادن به مصونیت و بیعمومی حاکم بد آن بود  و هدفش پای

حقوق قدبانیران و  و اعاد  خسارت، کاهش آالم روانیالمللی، جبدان سداسد جهان، حف  صلح و امنیت بین

هرا و (. آن دسرته ا  ار ش77-76، 8784)خالقی،المللری اسرتبرین هپیشگیدی ا  رخداد جنایی در جامعر

قروام و هرا در گیدند که پاسرداری و نگاهدامرت آنالملل کیفدی قدار میهنجارها مورد حمایت حقوق بین

 (.  818،8784)عزیزی،ردلی نقشی اساسی داالملبین پایداری نظم مطلوب جامعه

پایان جن  سدد و افزایش اهمیت حقوق بشد و تأکید آن بد نیا  بره محتردم مرمددن مرأن و کدامرت     

 جنایررات ارتکررابی در( و 487،8717بشرردی و در نتیجرره مجررا ات متجاسرردان برره آن ا  یررک سو)کسسرره،

، موجرب تشرکیل دو دادگرا  مریالدی ا  سروی دیگرد بیستم پایانی سد  یوگسالوی سابق و رواندا در دهه

ایرن دو واقعره  بردای تعقیرب و مجرا ات جنایتکراران المللی ا  سوی مورای امنیت ملل متحدبین کیفدی

(. تأسیس این دو دادگا  بد اساس فصل هفتم منشرور ملرل متحرد، بره 77،8711صادقی،دید)میدمحمدگد

                                                      

1 - International Criminal Law 
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سرابقه برود کره بایرد آن را ل بشددوسرتانه ابتکراری بریالملرمنظور محاکمه و مجا ات ناقض حقروق برین

المللری بردای دادگرا  کیفردی برینالملل به ممار آورد. تشرکیل سردیع ای مهم در تاریخ حقوق بین مدحله

(، اقردامی برود 8884نوامبد  1) 7المللی بدای روانداکیفدی بین دادگا ( و 8887مه  76) 8یوگسالوی سابق

ممار در این دو کشور. هدل ا  تأسیس این دو دادگا  بره حاصل ا  جنایات بی ها و وحشتدرخور خشونت

عنوان ارکان فدعی مورای امنیت این بود که به موارد نقض خاتمه داد  مرود، مجدمران بره سرزای اعمرال 

 (.  784،8787المللی اعاد  گددد)ممتا  و رنجبدیان،ح و امنیت بینخود بدسند و در نهایت صل

ای گرذاری، اصروالً جامعرهقرانون مندی ا  قرو ن تمدکز و عدم بهد المللی امدو ، به علت فقدانبی جامعه   

الملل مشرتمل برد قواعرد و مقدراتری اسرت کره ارچوب آن، حقوق بینهمود که در چغیدنهادین تلقی می

خراطد  اعد عدفی برهنهند. در این عدصه، قوالملل، خود آن را ایجاد کدد  و به آن گددن میتابعان نظام بین

سردیع برا تحروالت رو ، دارا برودن قابلیرت جرایگزینی و  پرذیدیهایی چون پویایی و انطباقدامتن ویژگی

-بامردالملرل مریان اصرلی روابرط برینها تابع کنش و واکنش تابعرگیدی، تحول و تکامل آنکه مکل این

ا  منزلتری متمرایز و چشرمگید  -وجرود قردرت عالیره یرا تشردیفات خراصگونه نیرا  بره  نظد ا  هد صدل

 تدین منبع حقوق است. در جامعرهلتدین و اصی(. به طور کلی، عدل ابتدایی14،8788د) رنشان،بدخوردارن

گرذاری، ا  اهمیرت های قانونها و به وجود آمدن سا مانها پیش، با پیدایش دولتداخلی کشورها، ا  مدت

المللری کره برین است. ولری در جامعره گستدش یافتهوانین ق عدل کاسته مد  و در مقابل دامنهو وسعت 

هنو  ا  نظد سا مان و تشکیالت حقوقی، تدقی کافی نیافته، عدل اهمیرت خرود را حفر  نمرود  و امردو   

یالدی، عردل نو دهم م دهند. تا اوایل سد فی تشکیل میالملل را قواعد عدبخش چشمگیدی ا  حقوق بین

هرا و آمرد، ولری ا  آن  مران، برا تشرکیل کنگرد الملرل بره مرمار مریحقروق برین تقدیباً منبع انحصاری

پیردا تدریج منبع حقوق معاهداتی رمد و افزایش  المللی و انعقاد معاهدات چندجانبه، بههای بین کنفدانس

 (.  557،8711کدد)ذوالعین،

                                                      

1  - International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) 

ارتکرابی در سرد مین یوگسرالوی  الملل بشددوسرتانهالمللی بدای تعقیب امخاص مسئول بدای نقض جدی حقوق بیندادگا  بین

 به این سو. 8888سابق ا  سال 

2 - International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 

ارتکرابی در  الملرل بشددوسرتانههرای جردی حقروق برین دایی و دیگد نقضالمللی بدای تعقیب امخاص مسئول نسلدادگا  بین

 هرای همسرایه در فاصرلههای این چنینی در سد مین دولرت دایی و ساید نقضسد مین رواندا و مهدوندان رواندایی مسئول نسل

 .8884دسامبد  78ژانویه تا  8 مانی 
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نظردان تدین صاحبهای بدجستهقضایی و آمو   الملل یعنی رویهکمکی حقوق بین در سوی دیگد، منابع   

خرود اعتبرار  آیرد، بره خرودیها بدمیا  ظاهد آنطور که الملل کشورهای مختلف جهان، همانحقوق بین

 مرود. فایرد این منابع پیدا نمری دستوری در قاعد  ثانوی است؛ به این معنی که ماد ها ندارند و اعتبار آن

توان حد و حدود و محتوای دقیق آن قواعردی را کره ها میآنمنابع کمکی تنها در این است که به کمک 

ود دارد، در ساید منابع صوری یعنی معاهد  و عدل )منابع اصلی( و اصول کلی حقوقی )منبرع فدعری( وجر

المللی همروار  منبرع فدعری های بین(. در این میان، تصمیمات قضایی دادگا 81،8787)فلسفی،ن کددمعیّ

آور نیسرتند، ولری های دادرسی الزامهایی جز طدلها بدای دولتد. احکام این دادگا انحقوق به ممار آمد 

موند. ایرن امرد الملل محسوب میای باالست که بسیاری ا  آراء با تاب حقوق بینها به اندا  آن بدجستگی

خراص و  قاعرد  هرا یرا وجرود یرکتد است و احکام دادگرا الملل عدفی نمایاندر رابطه با قواعد حقوق بین

گذارند به نحوی کره المللی تأثید میهای بینها و سا مانآتی دولت کنند یا بد رویهآن را تأیید میمحتوای 

در کتراب  8کرارلل وللفرکگونره کره پدوفسرور  همان (.Henckaerts,2005,179)گدددبدل می به یک قاعد 

حقروق  هرا در توسرعهسرهم غیدرسرمی آن»د: داربیان می 7الملل کنونیعدل در حقوق بینمشهور خود، 

 (.Wolfke,1964,71)«گید استگمان چشمالملل عدفی بیبین

المللی بردای موقتی یعنی دادگا  کیفدی بین المللیهای کیفدی بیندای دادگا الملل عدفی، بحقوق بین    

واجد اهمیتی بود. هرد دو دادگرا  در  ای رواندا منبع حقوقیالمللی بدکیفدی بین یوگسالوی سابق و دادگا 

 ی قضراییددنرد. ا  سروی دیگرد، رویرهالملل عدفی، مبناهایی بدای صالحیت و مجا ات پیردا کحقوق بین

در تعیین حدود و ثیور قواعرد مود، یاد می 7های نسل دومبه نام دادگا ها ار ممند این دو دادگا  که ا  آن

ها و بافت جنایات ارتکابی در یوگسالوی و رواندا نقرش قابرل تروجهی دامرته مدتبط با صالحیت آن عدفی

                                                      
1- Karol Wolfke 
2- Custom in Present International Law 

المللری نرورنبدو و هرای نظرامی برینکیفدی، در عمل پس ا  جن  دوم جهانی و با تأسریس دادگرا الملل تاریخ حقوق بین - 7

المللی، ا  چهار نسل سرخن بره میران های کیفدی بینبندی موجود ا  دادگا (. در تقسیم877،8787گددد)فضائلی،توکیو آغا  می

المللری بردای هرای کیفردی برینهرا، دادگرا دوم ایرن دادگرا های نورنبدو و توکیو هستند. نسل آید. نسل اول، همان دادگا می

هرای و المللی مد  نام دارنرد و عبارتنرد ا  دادگرا های مختلط یا بینروند. نسل سوم، دادگا یوگسالوی سابق و رواندا به ممار می

لبنران و دادگرا   ویرژ  کرامبوج، دادگرا  ویرژ  تیمورمدقی، دادگا  کو وو، دادگا  ویژ  سیدالئون، دادگا  ویژ  عبارتند ا  دادگا  ویژ 

بیسرت و یکرم پرا بره  سد  المللی است که در طلیعهالمللی نیز دیوان کیفدی بینهای کیفدی بینسنگال. نسل چهارم دادگا  ویژ 

 وجود گذامت. عدصه
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ایرن دو دادگرا  برا  رویرارویی توصریف نحرو ای است ا  تدجمه و پژوهش، است. هدل این مقاله، که آمیز 

مات و آراء الملل عدفری اسرت. بره ایرن منظرور، تصرمیپیدوی، بکارگیدی و تبیین قواعد حقوق بین مسئله

خرش نخسرت مقالره انرد. بالمللی مورد استناد قدار گدفتره و تشردیح مرد بین های کیفدیدادگا  بدجسته

المللری اسرت. بخرش دوم، مرامل تجزیره و تحلیرل ها و با تأکید بد عدل بیندادگا  توصیف منابع حقوقی

ق الملرل عدفری اسرت. سرپس، محتروای حقرودوعنصردیِ حقروق برین ویکدد این محاکم در قبال نظدیهر

بنردی و مود. سدانجام مقاله برا جمرعالملل عدفی ا  نظد صالحیت و ماهیت آن به کنکاش گذامته می بین

قضرایی غنری  آن، برد رویره ن نومتار، به ویرژ  در بخرش تدجمرهدهد. ایگیدی به کار خود پایان مینتیجه

ا  ایرن سابق مبتنری اسرت و  دادگا  یوگسالوی لخصوص رویهاالمللی دوگانه و علیبین های کیفدیدادگا 

ای های نسل دوم ایفای نقش بنماید و گومرهدادگا  بهایسا ی بخشی ا  میداث گدانتواند در رومنرو می

 الملل کیفدی بنمایاند. الملل و ا  جمله حقوق بینمندان مباحث حقوق بینها را بدای عالقها  فعالیت آن

منااب   و جایگاه عرف در میاان   المللیهای کیفری بینصالحیت دادگاه -1

   هاآنحقوقی 

 المللیهای کیفری بینصالحیت دادگاه -1-1

رسیدگی به جدائمری کره ذاتراً واجرد »المللی ا  این قدار بود  است: های کیفدی بینهدل اصلی دادگا     

الملرل قروق برینهایی هستند که عمالً ماهیتی جهانی دارند، در حماهیتی داخلی نیستند. این جدائم، جدم

انرد و الملل بشددوستانه بره رسرمیت مرناخته مرد های مدید حقوق بینبه صورت قطعی به عنوان نقض

رسرتی المللی که بره دتوان با دادگاهی بیننوردند.... ا  این رو، نمیمد های منافع یک دولت واحد را در می

کنررد، برره مخالفررت گی مرریسرریدالمللرری برره ایررن جرردائم ربررین تأسرریس مررد  و ا  جانررب جامعرره

المللی بردای روانردا کیفدی بین مهمی که توسط دادگا  به عالو ، مسئله (.ICTY,1995,para.42)«بدخاست

مورد مناسایی قدار گدفت این است که تعیین این که بدخی مقدرات حقوق بشددوستانه بخشری ا  حقروق 

آور هسرتند. امد مقدرات مدبوطه بدای افداد الزبامند کافی نیست، بلکه باید مشخص موالملل عدفی میبین

بایرد نشران داد » دارنرد:ها که مسئولیت کیفدی فرددی را مقردر مریاساسنامه بنابداین، دومادوش مقدرات

متحمل مسئولیت کیفدی فرددی عدل،  گددد، به واسطهن قواعد عدفی میفددی که مدتکب نقض مدید ای

هرا و عمال برد دولرتالل مود که این اسناد تنها قواعد قابل ااستد صورت، ممکن استمود. در غید اینمی
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هرا محاکمره داد بره خراطد آننماینرد کره افرکنند و جدائمی را ایجاد نمریهای مخاصمه را بیان میطدل

 (.ICTR,1999,para.608)«گددند

بددامت عمومی ایرن برود المللی بدای یوگسالوی سابق و رواندا، های کیفدی بینتا  مان تأسیس دادگا     

کنند و ا  این رو، مدتکبران بایرد ا  ایرن ها خود چنین جدائمی را طبق قوانین داخلی مجا ات میکه دولت

ی مانرد  پس ا  جن  دوم جهانی به جرا قضایی مچنین خألهای فداوانی توسط رویهاحتمال آگا  بامند. ه

خویش، پد کددن این خألها ا  طدیرق  ویژ  ای ایفای کارالمللی بدهای کیفدی بیندادگا  بود. بهتدین گزینه

ه نراپختگی آن بره اثبرات رسرید  نمرود کرای قواعد حتی بدون کنکاش بیشتد مریعدفی اعالم کددن پار 

 (.Kolb,2003,125)بود

 متهم به ارتکاب جدم، به قواعد عدفری روی آوردنرد. دد مقامات رسمیها هنگام پیگافزون بد این، دادگا     

مردید  ای که مصونیت مریلی مقامرات دولتری مدتکرب جردائمی مزبور قاعد هاارچوب، دادگا هدر این چ

 بدای یوگسرالوی سرابق، در پدونرد  المللیسا د را تصدیق کددند. دادگا  کیفدی بینالمللی را ملیی می بین

د، مخصاً مسئولیت دارنرد و یا و ید دولتی بامن نتیجه گدفت که افداد، حتی اگد رئیس حکومت فوروند یجا

دادگرا  کیفردی  اساسرنامه 5(7) ایرن دادگرا  و نیرز مراد  اساسرنامه 7(7) مشابهی صداحتاً در ماد  قاعد 

مضرال برد ایرن، دادگرا  کیفردی  (.ICTY,1998,para.140)للی بردای روانردا نیرز درج مرد  اسرتالم بین

ای مرورد بحرث قاعرد  کلری قاعرد »تصدیح کدد که  8بالسکیچ للی بدای یوگسالوی سابق در قضیهالم بین

ای بدابدهرا برد یکردیگد حاکمیرت و سرلطههرا )حاکمیتی دولرت الملل بود  و بد بدابدیحقوق بینمسلم ا  

 دارند، نامی ا  پیامرد خراص قاعرد مماری که در این  مینه وجود استوار است. استثنائات انگشت 7(ندارند

گیدند کره جنایرات جنگری، الملل کیفدی نشأت میئات ا  قواعدی ا  حقوق بینمزبور هستند... این استثنا

کنند. به موجب این قواعد، افداد مسئول بدای ارتکراب چنرین  دایی را منع میجنایات علیه بشدیت و نسل

تواننرد بره جنایاتی، حتی اگد هنگام عمل در ظدفیت رسمی خویش مدتکب این جنایات مد  بامند، نمری

با وجود ایرن، ا  نظرد  (.ICTY,1997,para.41)«المللی استناد کنندملی یا بین در مقابل صالحیت مصونیت

المللی قواعد مشخصی بدای پیشبدد کار خرود ندامرتند و ا  های کیفدی بینین دادرسی، دادگا ئمکلی و آ

ای یوگسالوی سرابق، هنگرام المللی بدهای ملی تکیه کددند. بدای نمونه، دادگا  کیفدی بیناین رو، بد رویه

هیچ مبنرایی بردای نیرل بره ایرن »اظهارات یکی ا  مهود راجع به تجاو  جنسی، نتیجه گدفت که  ار یابی

                                                      

1  - Blaškić 

2  - Par in parem non habet imperium 
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-الملل عدفی است و باید ا  سوی ایرن دادگرا  برینگیدی که لزوم ادای مهادت بخشی ا  حقوق بیننتیجه

رویره  دادگا  پس ا  مقایسه (.ICTY,1995,para.539)«الزام[ مطالبه مود، وجود ندارد المللی ]به مثابه یک

دهنرد، بره ایرن ادله را به قضات می سنجش آ ادانه ین دادرسی محاکم ملی که اجا  ئو قوانین مدبوط به آ

دهرد چگونره قواعردی کره بره صرورتی هایی است که نشان مرینتایج دست یافت. این مورد یکی ا  مثال

المللری بره ناند، به منظور پیگدد متهمان در سرطح بریملی مناسایی مد های قضایی گستدد  توسط نظام

هرا پایبنرد بامرند اند به اصل قانونی بودن جدائم و مجا اتها کومید یادکدد که دادگا  یاند. بایستکار رفته

د. ایرن مجا ات گددنر تا افداد تنها به خاطد جدائمی که در  مان ارتکاب به عنوان جدم مناسایی مد  بودند،

که ممکن اسرت نمایند استینال تصدیق می اکثدیت اعضای معبه»ن خالصه مد: داللیچ چنی امد در قضیه

 . بره عرالو ، مرعبهتیییدی در ایرن مسرید در حرال وقروع بامرد« های فاحشرژیم نقض» عدفی در دامنه

بره ایرن سرو  8848ا  سرال های ژنرو مقدرات کنوانسیون بد این باور است که باید احتمال توسعهدادرسی 

داخلری را در نظرد  بره مخاصرمات مسرلحانه« هرای فراحشضنقر»توسط حقوق عدفی بدای تعمیم نظام 

تییید ذیدبط مورد مناسایی قدار گدفت، ولی نه در رو  دادرسی، بلکره در  (.ICTY,1998,para.202)«دامت

ا  دو رویکردد « ایآمیرز »برا عنروان  دون آن راچیزی است که قاضی مر رو  ارتکاب جدم. آراء فوق نتیجه

(. Meron,2005,822-823)7«بدآینردی کراریمحافظره»و  8«مناختیکاری روشمحافظه»کند: توصیف می

و سرنتی بردای مناسرایی قواعرد عدفری  مسرلم هرایانحصاری ا  میو  استفاد »طبق نظد وی، این آمیز  

 (.Meron,2005,822-823)«ان وجرود تددیرد اسرتفع متهم در  مبنیادین تفسید به ن مجدی و اعمال اصل

- یادکدد است که پس ا  مباحثات بسیار، هد دو دادگا  به این نتیجره رسریدند کره هریچ سلسرله مایسته

هرا مرورد جدائمری کره تحرت صرالحیت آن ای میان جدائم وجود نردارد و کلیرهمداتب ا  قبل ایجاد مد 

 (.Hola et al,2012,539)الملل بشددوستانه هستندق بینحقوهای مدید گیدند، نقضرسیدگی قدار می

 المللیهای کیفری بینجایگاه عرف در میان مناب  حقوقی دادگاه -2-1

 اساسرنامه 71 مراد  8اهدات و عردل. وفرق بنرد )ب(الملل دو منبع اصلی وجود دارند: معدر حقوق بین   

مرد   عمومی پذیدفته را به سان ماهدی دال بد رویه لیالملعدل بین»المللی دادگستدی، دیوان دیوان بین

آور بودنرد و ها الرزامها، این قواعد حقوقی تنها بدای دولتنماید. بدای قدنعمال میا« حقوقی به مثابه قاعد 

                                                      

1  - Methodological conservatism  

2 -  Outcome conservatism  



  

 

 

16 

بره  این سو، مروارد رونخست به چالش کشید  مد و ا  آن  مان به  افداد. آن قاعد  پس ا  جن  جهانینه 

المللری ا  در مقابل نهادهای بین المللی، مستقیمامبنای قواعد بینها افداد بد ود دارند که در آنوج افزایشی

موصرول  هرای کیفردیعی مرد کره تأسریس دادگرا تروان مردموند. مینظد حقوقی مسئول مناخته می

 حدکتری هرد گردالملل کیفدی، نمایانکند. حقوق بینیوگسالوی سابق و رواندا این مسئولیت را تقویت می

ان حاکمیت خود بره نفرع وارثران و صراحب اغماض کشورها در خدوج ا  ماهیت اطالقی چند محتاطانه و با

الملل کیفردی، (. در بافت حقوق بین875،8785هاست) مانی و میدان خداسانی،المللی یعنی ملتاصیل بی

کننرد بره سرزای اعمرال خرود مری المللی تعدض کدد  یرابین های بنیادین جامعهباید افدادی که به ار ش

عردالت  هرای داخلریگرد، در بسریاری ا  نظرام(. ا  سروی دی845،8776 اد ،)بی د و مجا ات مروندبدسن

محکروم کردد. ایرن  انگاری مد و جدم توان بدای جدمی که پیش ا  ارتکاب مناختهکیفدی، فدد را تنها می

گیدد که در جوامع معاصد ا  اهمیرت سدچشمه می 8هاقانونی بودن جدائم و مجا ات اساسی مفهوم ا  قاعد 

المللری ویرژ ، های کیفدی بینهای فداروی دادگا تدین چالشواالیی بدخوردار است. بنابداین، یکی ا  بزرو

تئرودور حصول اطمینان ا  صالحیت خویش بدای مجا ات افداد به خاطد جدائم خاص است. به نظد قاضری 

. غیدمدون با این اصل آمتی داد  مرود.. حکومیت کیفدی بدای نقض حقوق عدفیاگد قدار است م» 7:مِدون

های مسلم و کارآمد احدا  حقوق عدفی صرورت پرذیدد. اصرل قرانونی میو  این کار باید ا  طدیق بکارگیدی

حقروق  در ایفای نقش خویش در توسعه« دنمتدقی بو»ها بدای ها، در توانایی دادگا بودن جدائم و مجا ات

 (.Meron,2005,817)«کندالملل عدفی محدودیت ایجاد میبین

هرای خرود و اساسنامه ومتار اجا   داد  مد تا بد پایهنظد در این نالمللی موردهای کیفدی بینادگا به د    

المللی ارتکابی توسط متهمان رسیدگی کنند. به همین خاطد است کره در الملل، به جنایات بینحقوق بین

توان چنین منبعی را اعمرال نمرود، بره ها منبع معاهداتی وجود ندارد یا نمیهایی که در رابطه با آنپدوند 

ژنرو،  8848 هرای چهارگانرهیت عدفی کنوانسیوناند. بد این اساس، وضعالملل عدفی ارجاع داد حقوق بین

تأیید قدار گدفته است. ایرن   دایی موردها یا کنوانسیون منع و مجا ات جنایت نسلهای الحاقی آنپدوتکل

در پدترو هردل و »المللی بدای یوگسالوی سابق ابردا  مرد  اسرت: امد مستقیماً توسط دادگا  کیفدی بین

مشرتدک بردای بشردیت در  هرای بنیرادینای ار شایت ا  پار های ژنو، که تضمین حمموضوع کنوانسیون

در همرین رمی، (. ICTY,2001,para.113)....«هرا مان مخاصمات مسلحانه است و ماهیت عدفی مقدرات آن

                                                      

1 - Nullum crimen nulla poene sine lege 

2 - Theodor Meron  



  

 

 

 

17 

حرداقلی ا   مشتدک، که یک هسته 7 گونه بحثی نیست که ماد جای هیچ» ی استینال بیان دامت:معبه

الملرل بنیرادینی اسرت کره  یدبنرای حقروق برین نماید، با تاب اصول بشددوستانهقواعد الزامی را مقدر می

 ها استوارند. این اصرول کره هردلهای ژنو در کلیت خویش بد آنکنوانسیونبشددوستانه در کل هستند و 

پریش ا  تصرویب انرد و یافتره هرا جنر  توسرعهقردن در نتیجرهمان احتدام به کدامت نروع بشرد اسرت، 

تردین اصرول بشددوسرتانه ؛  یردا با تراب جهرانیانردبره حقروق عدفری مبردل مرد های ژنرو کنوانسیون

 8.)تأکید ا  ماست((. ICTY,2001,para.143)«هستند

آن، قواعرد نامری ا   کنرد کره برد پایرهپیردوی مریترادیچ  ال آمد ا  استدالل مطدح در قضیهآنچه در با    

هرا توسرط عمرال آنملل عدفی هسرتند و بره ایرن خراطد، االحقوق بین دهند های ژنو تشکیلکنوانسیون

هرا را نقرض ئم و مجرا اتصرل قرانونی برودن جرداالمللری بردای یوگسرالوی سرابق اکیفردی برین دادگا 

المللری بردای روانردا نیرز در بدخری افزون بد این، دادگا  کیفردی برین (.ICTY,1997,para.557)نماید نمی

المللری دادگسرتدی توان در نظد دیوان برینکه می دایی، چنانکنوانسیون نسل»ها تصدیح کدد  که پدوند 

تأسریس  متحد نیز در گزارش خویش دربرار  مشاهد  نمود و دبیدکل ملل راجع به مقدرات این کنوانسیون

بره طرد  انکارناپرذیدی بخشری ا   الوی سابق آن را یادآور مد  اسرت،المللی بدای یوگسدادگا  کیفدی بین

چنرد هریچ یرک ا   . هرد(ICTR,1998,para.495; ICTR,1999,para.88)«الملرل عدفری اسرتحقوق بین

قضایی پیشرین ملرزم  م حقوقی کامن ال به دکتدین رویهث در این نومتار، همچون نظاهای مورد بحدادگا 

کنرد. برا وجرود طلبد و تشویق میقضایی را می انسجام در رویه نیستند، ولی قطعیت حقوق کیفدی، وجود

بره پیردوی  آیند. بنابداین، حتی اگد معب، الزامیاین، احکام پیشین در این  مینه منابع ثانویه به ممار می

قبلی اسرتناد کردد  و ا  توصریف  ها ندامته بامند، در بسیاری موراد به تصمیماتا  تصمیمات دیگد معبه

المللری مرورد هرای کیفردی برین اند. در دادگرافدآیندی که به نتایج مزبور ختم مد  خودداری ور ید  کل

آور نبرودن ، یعنری الرزاممطلرب تجدیردنظد الزامری اسرت. ایرن عبهما، تنها تبعیت ا  تصرمیمات مر بحث

المللی بردای قضایی مورد تأیید قدار گدفته است؛  یدا دادگا  کیفدی بین در رویه قضایی پیشین، تصمیمات

بایسرت حقروق مری»قبلری نردارد، ولری  ها و رویهه که الزامی به آمو  یوگسالوی سابق صداحتاً ابدا  دامت

ای دیگرد، توضریح در پدوند  (.ICTY,1997,para.654)«عمال نمایداالملل عدفی  مان ارتکاب جدائم را  بین

                                                      

مداری حقوق بشددوسرتانه بره مشتدک را باید به عنوان نقطه عطفی در انسان 7 ماد »حقوق بشد،  نظدان عدصهبه باور صاحب -8

 دهرد. در حقیقرت نحرو الملل قدار مریپیوندی نزدیک با حقوق بشد بینالمللی را در بین ممار آورد. این ماد ، حقوق بشددوستانه

 (.445، 8711نگارش این ماد ، نگارمی حقوق بشدی است)قاری سیدفاطمی،
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تصمیم قبلی بد مبنای یک اصل حقوقی نادرست اتخاذ مرد  یرا »ها هایی که در آنداد  مد  که در پدوند 

معمروالً »یمی قضایی کره ها تصمیم غلط قبلی ا  سوی دادگا  صادر گددید ، یعنی تصمقضایایی که در آن

عمررال برره امررتبا  گدفترره مررد  قررانون قابررل ا العررات غلررط قاضرری یررا قضررات دربررار طا برره واسررطه

خرردمت برره عرردالت، ا  سررید  ، بایررد در راسررتای(ICTY,2014,para.24; ICTY,2000,para.108)«اسررت

 رایج و پیشینی، فاصله گدفت. استداللی

صمیمات خویش، به تصرمیمات المللی بدای یوگسالوی سابق و رواندا، جدای ا  تهای کیفدی بیندادگا     

 چره مراید رویره اند. اگردالمللی نورنبدو و توکیو نیز استناد جستههای نظامی بیناتخاذی ا  سوی دادگا 

هرای یوگسرالوی قضایی این محاکم تنها واجد ار ش اسنادی بدای هنجارهای موجود بامند، ولری دادگرا 

اعالمری دامرته  امبدد  را که در  مان خویش جنبهنهای سابق و رواندا در تصمیمات خویش نتایج محکمه

. (ICTY,2000,para.541)انرد، مطمح نظد قردار داد «اندالملل عدفی مبدل مد یا به تدریج به حقوق بین»

هرای دادگا  ای مواقع رویهپار »ا حکم کدد، المللی بدای رواندگونه که دادگا  کیفدی بین با این حال، همان

هرای کیفردی عمال در مقابرل دادگرا الملل عدفی قابل اکافی با تاب حقوق بین للی به اندا  المنظامی بین

میران  انرد کره مقایسرهتهبا وجرود ایرن، پژوهشرگدان بیران دامر(. ICTR,2004,para.15)«موقتی نیستند

مربیه هرا همیشره های مدبوط به جن  جهانی دوم باید با احتیاط صورت گیدد، چون ایرن پدونرد  پدوند 

. به عالو ، بدای پشرتیبانی ا  ماهیرت عدفری بدخری قواعرد خراص، (Schlütter,2010,199)یکدیگد نیستند

هرای صرورت گدفتره در محراکم المللری یوگسرالوی سرابق و روانردا، بره تعقیرببرین ی کیفدیهادادگا 

 ، قررروانین(ICTY,1995,para.131)ملررری هرررای نظرررامیدسرررتورالعمل (،ICTY,1995,para.130)ملررری

بدرسی تراریخی  (،ICTY,1995,paras.121-122&83)هاهای دولتاعالمیه(، ICTY,1995,para.132)داخلی

المللری برین اقردامات کمیتره (،ICTY,1995,para.97)المللریبرین  عات گذمته و رفتار پیشین جامعهمنا

 بشددوسرتانه الملرلبراب حقروق برین ایرن نهراد در و مطالعه (ICTY,1995,paras.108-109)صلیب سدخ

ارجراع  (ICTY,1995,para.133)مصوب ارکان ملل متحرد و قطعنامه( ICTY,2006,paras.296-297)عدفی

هرای کیفردی توان افزود این است که بنا به مشاهدات، دادگرا دیگدی که می . نکتهاندداد  و استناد جسته

اند. پرس الملل عدفی متوسل مد وق بینآغا ین کار خود به حق للی مورد بحث ما، بیشتد در مداحلالمبین

 (.Kolb,2014,178)ا  آن، بیشتد به ساید منابع رجوع مد  است
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هاای  قضاایی دادگااه   در رویه الملل عرفیحقوق بین دوعنصری نظریه -2

 المللیکیفری بین

 المللعرف در رویکرد سنتی حقوق بین  -2-1

و براور  8دولتری شرکیل مرد  اسرت: رویرهعدفی ا  دو عنصد تالملل بد اساس رویکدد سنتی، حقوق بین    

توانند اقردامات دولرت یرا مود، چون همه میمورد نخست به عنوان عنصد عینی نیز مناخته می 7.حقوقی

ها را مشاهد  کنند، در حالی که مورد دوم واجد ماهیتی ذهنی اسرت،  یردا متضرمن براور گدوهی ا  دولت

هرای کیفردی کنرد. دادگرا ای معین عمل میقانونی به میو  مطد تعهد و التزادرونی دولتی است که به خا

در الملل عدفی ملترزم هسرتند. دوعنصدی ا  حقوق بین کم ا  لحاظ نظدی، به این نظدیه المللی، دستبین

الملرل بدای باور به اینکه یرک اصرل بخشری ا  حقروق برین»بیان مد  که  صداحتا 7هاد یهاسانلویچ پدوند 

دولترری محقررق  آن در رویرره مؤیررد ذیرردبط بررد مبنررای برراور حقرروقی اصررل ایررد مناسرراییعدفرری اسررت، ب

المللی بدای رواندا تصردیق نمرود کره ، دادگا  کیفدی بین4رواماکابا در قضیه (.ICTY,2003,para.12)«مود

ور حقروقی دولتری و برا آمرنای رویره موصرول بره دارا برودن دو مؤلفرهالملرل عدفری قواعد حقوق بین»

المللی بدای یوگسرالوی دادگا  کیفدی بین 6،داللیچدر حالی که در قضیه  (.ICTR,2004,para.14)«هستند

 رویره-اثبات ماهدی دال بد وجود حقوق عدفی برا چنرین وصرفی»سابق به صورت خالصه ابدا  دامت که 

 (.ICTY,1998,para.59)«گددد...ها به مدت دموار میدر بدخی وضعیت -دولتی و باور حقوقی

دولتری  مرد  با تراب رویره ها کدام یک ا  منابع ارائهکنند که به نظد آنها به ندرت مشخص میدادگا     

به عالو ، پدبسامدتدین منبرع مرورد اسرتناد، (. Wood,2013,para.71)وکدام یک انعکاس باور حقوقی است

ایجراد مرد ، موجرود برود  و ممکرن اسرت عردل  مللی هستند که آنچه ا  قبل رویهالهای بینآراء دادگا 

-قلمررداد مررود و آنچرره کرره صرردفاً تالمرری برردای القررای آن برره ایررن مررکل اسررت را معررین مرری

مرورد ا  ایرن  قابرل اتکراتدیناگد بخرواهیم مشرخص نمراییم کردام یرک ا  (. Schlütter,2010,195)سا ند

                                                      

1 -  State practice  

2 -  Opinion Juris  

3 -  Hadžihasanovic 

4  - Rwamakuba 

5  - Delalić 
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هرای نظرامی و ها، دستورالعملرسمی دولت توان به اظهاراتها کدام یک است، میمستندات ا  دید دادگا 

المللی بدای یوگسالوی سابق در این  مینره چنرین امرعار تصمیمات قضایی امار  کدد؛ دادگا  کیفدی بین

ای عدفری یرا اصرلی کلری، پری دولتی در ضمن احدا  وجود قاعرد  هنگام تالش بدای اثبات رویه» دارد:می

ار اسرت... ا  ایرن رو، در نبردد، اگرد نگروییم غیردممکن، ولری دمرو هبه رفتار واقعی سدبا ان در صحنبددن 

ماهیت ذاتری ایرن موضروع، در  لی باید آگا  بامیم که به واسطهقواعد عدفی یا اصول ک گیدیار یابی مکل

 هرای نظرامی و تصرمیمات ها، دستورالعملبایست به عناصدی مانند اظهارات رسمی دولتنخست می وهله

 (.ICTY,1995,para.99)«کدد قضایی استناد

هرا، اظهرارات رسرمی و توان ا  چنین رویکددی گدفت این است که بدای دادگا ای مهمی که مینتیجه    

-ها همیشه مطابق با اظهارات خویش عمل نمریمواضع مطدوحه ا  رویه اهمیت بیشتدی دارند،  یدا دولت

هرا حدالشکل و دیدپا به نظرد بدسرد، ولری عمرل دولرتوا ممکن است انحدال ا  مفهوم رویه کنند. این امد

افزون بد ایرن، پرس ا   مناسند میایدت و گا  مباینت دارد.ها یا افداد به عنوان قانون میاغلب با آنچه دولت

ها آن را بره دادگا  المللی،مؤسس دیوان کیفدی بین به عنوان سندرلم  و تصویب اساسنامه 8881 ژوئیه 87

المللری بردای یوگسرالوی نگدند. بدای نمونه، دادگرا  کیفردی برینها میا  باور حقوقی دولتعنوان منبعی 

چند آن سند به بعرد ا  اعمرال دخیرل در ایرن  هد» دایی ابدا  دامت که سابق ضمن بدرسی جنایت نسل

اسرتخداج  الملل عدفی که این معبه آن را ا  دیگد منرابعگددد، در ار یابی وضعیت حقوق بینقضیه با  می

کننرد  های مدکتافزاید که دولتاین دادگا  در ادامه می (.ICTY,2001,para.541)«کدد  است، سهم دارد

انردا ، اسرناد ذیردبط ا  ایرن چشرم»توانستند دیدگا  خویش را مطدح کنند و بنابداین، در کنفدانس رلم می

برا وجرود ایرن،  (.ICTY,2001,para.541)«هرا هسرتندابزار سودمندی بدای کشف باور حقروقی آن دولرت

ها در خرالل کنفردانس رلم در وضرعیتی خراص و های مطدوحه توسط دولتتأکید است که دیدگا  بایسته

راجع به تصویب مقدراتی مدبوط به آیند  ارائه گددیدند و نه ضدورتاً به عنوان تأیید موقعیت کنرونی حقروق 

 الملل عدفی.بین

 المللی یوگسالوی سابق و رواندای بینهای کیفرعرف در دادگاه -2-2

الملرل موجرود در قبرال حقروق برین کالسریکهای کیفدی نسل دوم، به صورت سنتی، رویکدد دادگا     

ا براور یر و مثال ا  رویه ها همیشه با ارائهیست که دادگااند. با این حال، این بدین معنا نعدفی را پیش گدفته

در بدخری مروارد، بردون  هراعتبار قواعد عدفی هسرتند. کرامالً بردعکس، آنصدد تأیید اها درحقوقی دولت

مرود. بردای دارند که رفتاری خاص ا  حقوق عدفی نامی میعینی، تنها بیان می مشخص ساختن وضعیت
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هرا و ا  سروی دولرت 7مرارتنز اجدای مدط در پدتو میو »نشان داد  مد  که  8کوپدِسکیچ ، در قضیهمثال

الملرل بشددوسرتانه ممکرن اسرت تحرت دط آمکارا حاکی ا  آن است که اصول حقوق بینمحاکم، این م

 دولتی ناکرافی و غیدمنسرجم اسرت، وجدان عمومی، حتی  مانی که رویهانسانیت یا تلقینات  تمنیاتفشار 

ت یرا اقتضائات انسرانی در قالب باور حقوقی که در نتیجهیندی عدفی پدیدار موند. عنصد دیگد، آا  طدیق فد

ای تأثیدگذار گددد و ا  پدیداری قاعرد  یرا اصرلی تواند مبدل به مؤلفهوجدان عمومی تبلور یافته است، می

دادگرا  لزومری بره یرافتن  (.ICTY,2000,para.527)«کلی ا  حقوق بشددوسرتانه ممانعرت بره عمرل آورد

 است.ها ندید  ای در رفتاری خاص ا  جانب دولتماهدی دال بد وجود چنین قاعد 

توان نتیجه گدفت که در هنگام وجرود قواعرد بدابرد در حقروق معاهرداتی و ها، میبنا به استدالل دادگا    

خاطدنشران  7موباسرا المللی بدای رواندا در قضریهبینکند. دادگا  کیفدی عدفی، تبیین تشابهات کفایت می

المللری روانردا را ساخت که مقدرات پدوتکل دوم، هم به مثابه حقوق معاهداتی و هم در مرکل عردل برین

 ونرد المللری بردای روانردا در ایرن پدبنابداین، دادگا  کیفدی بین (.ICTR,2000,para.242)سا ندملتزم می

قواعد عدفی خرودداری ور یرد  اسرت.  انهاش بیشتد در اثبات عناصد دوگها، ا  کنکخاص و نیز ساید پدوند 

های حقروقی را سا ی و کوتا  ساختن تحلیلالمللی، امکان ساد این رویکدد، یعنی تدکیب منابع حقوق بین

هرا گدی یا نبود مخالفت، بدای دادگا افزون بد این، عدم کنش (.Kolb,2004,273)ها فداهم آوردبدای دادگا 

بردای یوگسرالوی سرابق، در  المللریوقی به ممار رفته است. دادگا  کیفدی بینای ا  انعکاس باور حقنشانه

                                                      

1  - Kupreskić 

2  - Martens Clause  

هرای صرلح ترزار نیکروالس دوم در کنفردانس نخستین بار ا  سوی پدوفسور فددریش ون مارتنس روسی و نمایند این مدط بدای 

ترد ا  قروانین جنگری ای کامرلترا  مرانی کره مجموعره»الهه درج گددید:  8807و  8188های کنوانسیون الهه ارائه و در مقدمه

گیردد، غیدنظامیران مورادی که تحت ممول مقدرات مصوب قدار نمری نمایند درتدوین و تصویب نشود، طدفین معظم موافقت می

های تثبیرت مرد  میران ملرل متمردن، اصرول انسرانیت و الملل منبعث ا  رویهو نظامیان تحت حمایت و اقتدار اصول حقوق بین

الملرل کنرونی، برینگمران، مردط مرارتنز در حقروق (. بی807،8784کولب و هاید،«)اقتضائات وجدان عمومی باقی خواهند ماند

رود و به راسرتی تحرولی نروین در ایرن عدصره مفاهیم انسانی و به طور کلی حقوق بشد به ممار می نمادی عینی ا  رمد و توسعه

الملل بشددوستانه نیز نقش دامرته اسرت. در گیدی و مناسایی قواعد حقوق بینمود؛ تحولی که در تییید روند مکلمحسوب می

الملل برد اسراس و اصرول انسرانیت و اقتضرائات وجردان عمرومی گیدی حقوق بینبه صداحت بد امکان مکلبخشی ا  این مدط، 

آفردینش قواعرد  ای است که اصول و مبرانی حقروق طبیعری در  مینرهواسطهتأکید مد  است و این همان نفوذ و تأثیدگذاری بی

 (.818،8787اند)کدخدایی و  رنشان،المللی ا  آن بدخوردار گددید بین

3  - Mubasa  
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ا   نه تنها به ایرن سربب کره قواعرد کلریپدوتکل اول الحاقی،  67 ماد »کوپدسکیچ ابدا  دامت که  پدوند 

ایی هرالظاهد ا  سوی هیچ دولتی و ا  جمله دولتموجود را مقدر ساخته یا احیا کدد ، بلکه چون علی پیش

الملرل اند با مخالفت روبدو نشد  است، در حال حاضد بخشری ا  حقروق برینکه پدوتکل را تصویب ننمود 

این دادگا ، حین بدرسی پیونرد متقابرل میران عردل و  (.Henckaerts,2005,342)«مودعدفی محسوب می

 بره ویرژ  اگرد قربال -قروقیو براور ح دولتری رویه-معاهد ، به دفعات با ابدا  اینکه اثبات هد دو عنصد عدل 

المللی انعقاد یافته بامد، بره مردت دمروار بین جود دامته که توسط اکثدیت جامعهای چندجانبه ومعاهد 

دولتری نامری ا   امد آن است که تفکیک رویرهامار  کدد  است. سبب این  8پارادوکس باکستدبامد، به می

هرایی نظرد دولت اثبات وجود رویه، باید به رویه است. بدایمعاهداتی و تعهدات عدفی تقدیباً نامدنی  قاعد 

توانرد بهتردین خالصره مری (.ICTY,1998,para.302)انردای خراص را بره امضرا ندسراند افکند که معاهد 

 المللری یرک محکمرهدادگا  برین»که المللی بدای یوگسالوی سابق بامد اظهارات خود دادگا  کیفدی بین

که با صالحیتی مشخص و محدود تأسیس مد  است. این دادگا  منحصرد بره فردد  المللی موقتی استبین

فسرید المللری تنهرا ا  طدیرق تبرین مختص بره خرویش را دارد... جامعره بود  و ساختار تجدیدنظدخواهی

 دانرهنابخد کننردگیتوانرد گریجاست که میالملل عدفی موجود حقوق بین مند مقدراتلمنطقی و نیز هد

بنابداین، یکری ا  اهردال مهرم  (.ICTY,1998,para.170)«انسانی را فدا چن  آورد و درک نمایدرفتارهای 

 این دادگا ، اثبات و پیدوی ا  قواعد عدفی بدای تعقیب متهمان است.

 المللیهای کیفری بیندادگاه ماهوی در رویه الملل عرفیحقوق بین -3

الملرل عدفری مجدمانره ا  اعمال به موجرب حقروق برینای  مانی که محد  مود یک عمل یا مجموعه»   

حقروق دادرسی باید خود را قانع کند که این جدم که فردد بره ارتکراب آن مرتهم مرد ، در  هستند، معبه

کلی، سدمت مجدمانه و مدت تقدیبی تعدیف گددید  اسرت  با وضوح ال م ا  لحاظ ماهیت الملل عدفیبین

تنها با پایبندی بره ایرن  (.ICTY,2002,paras.201-202)«ی و دستدسی بامدبینکافی قابل پیش تا به اندا  

عمرال و ا  آن حداسرت اهرا را ها اصل قانونی بودن جردائم و مجرا اتتوان گفت دادگا مدایط است که می

معاهرداتی کره  الملرل بشددوسرتانهش ا  حقروق برینآن بخر»اند. طبق گزارش دبیدکل ملل متحرد، کدد 

الملل عدفی مبدل مد ، حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسرلحانه اسرت قسمتی ا  حقوق بینگمان به  بی

                                                      

1  - Baxter paradox 

رود که احتدام به تعهدات نامی ا  معاهرداتی کره بره امضرای دولرت رسرید  این تعبید بدای خاطدنشان ساختن این امد به کار می

 ها نیست.  است، به معنای عدفی قلمداد کددن آن تعهدات یا قواعد موجد آن
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بردای حمایرت ا  قدبانیران جنر ؛  8848اوت  87هرای ژنرو که در ایرن اسرناد تجسرد دارد: کنوانسریون

های جن   مینی و مقدرات منضم بره آن؛ الهه راجع به قوانین و عدل 8807اکتبد  81کنوانسیون چهارم 

-برین نظرامی و منشور دادگرا  8841دسامبد  8 دایی مورخ یت نسلوانسیون پیشگیدی و مجا ات جناکن

ق، ایرن المللری بردای یوگسرالوی سرابدادگا  کیفدی برین اساسنامه 8 ماد  مطابق «.8846اوت  1المللی 

را « نهالملرل بشددوسرتاهای جردی حقروق برینمسئول بدای ارتکاب نقض تعقیب امخاص»دادگا  مجو  

ژنرو، نقرض قروانین و  8848های های فاحش کنوانسیونمزبور در این  مینه، صداحتاً نقض دارد. اساسنامه

اساسرنامه(.  8 مراد  6الی  7)بندهای ممارد دایی و مسئولیت بدای جنایات را بد میهای جن ، نسلعدل

در خصروص » روانردا، ایرن دادگرا  المللری بردایاساسنامه دادگا  کیفدی برین 77 طبق ماد  در حالی که

،  دایریبدای ارتکاب جدائمی همچون نسرل« الملل بشددوستانهمحکوم به نقض جدی حقوق بین امخاص

های ژنو و پدوتکل دوم الحاقی، مبادرت بره صردور مشتدک کنوانسیون 7 جنایات علیه بشدیت و نقض ماد 

 مراد اساسرنامه(. افرزون برد ایرن،  77 ماد  4ی ال 8)بندهای نمایدرمی و تحمیل محکومیت و مجا ات می

ریزی کردد ، دیگردان را بره ارتکراب آن تحدیرک مخصی که جدم را بدنامه»دارد: اساسنامه مقدر می 5(8)

سرا ی یرا ریزی، آمراد نمود ، دستور ارتکاب جدم ذیدبط را داد ، مدتکب آن مد  یا به هد طدیقی در بدنامه

برا «. واهرد برودبدای جدم مسرئول خ مخصا»ارچوب صالحیت دادگا  هدر چ ،«اجدای جدم معاونت دامته

اقردامات واقعری برد  انطبراقها استدالل خود را حین تالش بدای مبنایی بود که دادگا  این حال، این صدفا

 مجرالانرد و ایرن اصرطالحات فروق تعدیرف نشرد  توار ساختند. افزون بد این، همهجدائم خاص بد آن اس

 ها بپددا ند.آن مفهوم سا یتوانستند به مفالالمللی میهای کیفدی بینبود که دادگا ای گستدد 

-های فاحش کنوانسریوننقض (8ا بدای این موارد صادر کددند: هایی رها محکومیتبه دنبال آن، دادگا     

بشردیت  مرانی  علیه  دایی و مسئولیت بدای جنایاتهای جن ، ارتکاب نسلهای ژنو، نقض قوانین و عدل

( تجررراو  بررره عنرررف و 7 (؛ICTY,1997,para.4)مسرررلحانه ارتکررراب یافتررره بامرررد کررره در مخاصرررمه

( اذیت و آ ار و به بددگری 4(؛ ICTY,1998,para.283( چپاول)7(؛ ICTR,1998,paras.154-157)مکنجه

حفرد کانرال، ( به بیگاری گردفتن بردای 6(؛ ICTY,1997,para.701; ICTY,2002,paras.116-124)گدفتن

ها، روستاها، نابودی و غارت عامدانره، نرابودی و ایرداد گیدی و سپد انسانی، حمله به مهدها، مهدکگدوگان

تبعریض  متضمن ( بیان تنفدآمیز5؛ (ICTY,2004,paras.204-205)خسارت به نهادهای مذهبی و آمو می

ناقض ایرن  ها افداددادگا (. ICTR,2002,paras.1075-1076)قومی، حمایت ا  تبعیض و تحدیک به خشونت
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مجرا ات  8مشرتدک طد مشرارکت در یرک فعالیرت مجدمانرهقواعد را مخصاً به عنوان فدمانرد  یرا بره خرا

همچنین تصدیق نمود کره المللی بدای یوگسالوی سابق دادگا  کیفدی بین (.ICTY,2003,para.11)کددند

الملرل عدفری ای ا  حقروق برینمخصری، قاعرد جنایت علیه بشدیت به دالیل صردفاً  وجود امکان ارتکاب

بشددوستانه بد مخاصرمات  المللاعمال حقوق بین ها همچنین مسئلهدادگا  (.ICTY,1999,para.271)است

المللری بردای روانردا تصردیح کردد: المللی را مورد واکاوی قدار دادند. دادگا  کیفردی برینغیدبین مسلحانه

هرا، دولرت مشتدک واجد وضعیت حقوق عدفی است،  یدا بسیاری ا  7  امدو   رومن است که قواعد ماد»

 مسرلحانه صورت ارتکراب در خرالل یرک مخاصرمه داخلی خویش، اعمالی که در ا  رهگذر قوانین کیفدی

افرزون برد  (.ICTR,1998,para.608)«اندانگاری نمود موند را جدممشتدک قلمداد می 7 داخلی نقض ماد 

المللی بدای یوگسالوی سرابق مردایطی را مقردر دامرت کره بایرد تادیچ، دادگا  کیفدی بین این، در قضیه

 7 ممول رژیم حمایتی ایجراد مرد  بره موجرب مراد  اساسنامه به منظور 7 های ماد تحقق بایسته جهت

تنرد ا : المللی، بدآورد  گددند. این مردایط عبارفاقد ماهیت بین مشتدک قابل اعمال بد مخاصمات مسلحانه

مزبرور بایرد  قاعرد  الملل بشددوستانه گرددد؛ای ا  حقوق بینتخطی ا  قاعد  گیدیباید موجب مکل نقض

نقرض بایرد  علرق دارد، مردایط ال م محقرق گرددد؛واجد ماهیتی عدفی بامد یا اگد به حقروق معاهرداتی ت

هرای واجرد اهمیرت ار شای گرددد کره ا  گیدی نقض قاعد بایست موجب مکلبامد، یعنی می« جدی»

نقرض  وآورد و نقض مدبوطه باید تبعات مردیدی بردای قدبرانی در پری دامرته بامرد؛ حمایت به عمل می

الملل عدفی متضرمن مسرئولیت کیفردی بردای مرخص نراقض آن قاعرد  قاعد  باید به موجب حقوق بین

الذکد ا  سوی دیگد مرعب وقف های چهارگانهبایسته (.ICTY,1995,para.87; ICTY,2008,para.296)بامد

-Henckaerts and Doswald)انررد المللرری برردای یوگسررالوی نیررز مطرردح گددیررد دادگررا  کیفرردی بررین

Beck,2005,3877-3883)   ای با وحدت رویه روبدوییم. و ا  این رو، در این  مینه، تا اندا 

هرا و پدونرد  ابتنای برد وقرایع گونراگون، با المللی بدای یوگسالوی سابق و روانداهای کیفدی بیندادگا     

انرد. الملل کیفدی پدداختهبیشتد با استناد به وضعیت عدفی قواعد، به تبیین بسیاری ا  نهادهای حقوق بین

 فورونرد یجا، مرعبه در قضریه (.ICTY,2014,para.1621)در خصوص مفهوم معاونت در جدم چنرین برود

به این نتیجه رسرید  ضایی ملی و نیز رمی پیشین خود به عمل آورد وق ای را ا  رویهگا  تحلیل گستدد داد

معاونت در ارتکاب جدم، مساعدت به جدم ا  طدیق ایفای سهمی اساسری اسرت )همچرون  که عنصد عینی

سرا ی آن دارد، حتری مساعدت عملی، تشویق یا پشتیبانی اخالقی و معنوی( که تأثید چشمگیدی بد آماد 

                                                      

1  - Joint criminal enterprise  
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جهرت »بره عرالو ،  (.ICTY,1998,para.269)خود یک عمل مجدمانه به ممار ندوداگد مساعدت به خودی 

-نامی ا  معاونت در ارتکاب جدم محسوب نمری الملل عدفی، رکن مسئولیتقوق بین، به موجب ح«معین

 (.ICTY,2015,para.758)مود

رتکرابی بره جردائم االمللی بدای یوگسالوی سابق همچنین دریافت کره در رابطره برا دادگا  کیفدی بین    

این دادگا ، مسرئولیت بره خراطد ایرن  نیز صالحیت دارد. طبق نظد معبه مشتدک عنوان فعالیت مجدمانه

الملرل عدفری وجرود دامرته بره ایرن سرو در حقروق برین 8887نوع فعالیت مجدمانه دست کرم ا  سرال 

تصدیق کدد که بد اسراس  8یچودرد تجدیدنظد دادگا  در قضیه معبه (.ICTY,2006, paras.100-103)است

جردائم  مشرتدک برد کلیره یوگسالوی سابق، فعالیرت مجدمانره المللی بدایقضایی دادگا  کیفدی بین رویه

دک، مشرت جدمانرهفعالیت م مطابق با نظدیه(. ICTY,2014,para.81)گدددعمال میتحت صالحیت دادگا  ا

مشتدکی که ارتکاب جدایم مقدر در قانون را در خرود گنجانرد  بامرد، اگرد  در صورت وجود طدح یا بدنامه

جردائم ارتکرابی  شرتدک همکراری کنرد، او مسرئول کلیرهای دیگرد در اجردای ایرن طردح مفددی با عد 

المللری، برین هرای کیفردیهای دادگا (. ا  بدخی جهات، اساسنامه81،8787و مید ایی مقدم، خالقیاست)

قضرایی  رویره رود. طبرقالمللری فداترد مریعدفی برین پیدوی ا  دستور مافوق، ا  قاعد  فاعمثالً ا  طدیق د

دسرتور مرافوق را رد  ودکار ا  مسئولیت کیفدی بد پایرهخ ورنبدو، محاکم باید مفهوم معافیتهای ندادگا 

)مانند امرتبا   دایطای مره آیا ممکن است در پرار گا  به طور کامل احدا  نشد ک نمایند. با وجود این، هیچ

هرای هرد دو اساسرنامهدر حرالی کره (. Sato,2012,783)قانونی، اکدا ( بتوان این دفاع را اعمال کدد یا خید

دادگرا  کیفردی  کره در آن مرعبه 7ویچنردا یکنند، این دفاع در قضیهدستور مافوق را رد می دادگا ، دفاع

هم بره ارتکراب جنایرت علیره مت فاع کاملی را بدای سدبا اکدا  د»المللی بدای یوگسالوی سابق دریافت بین

 (،ICTY,1997,para.19)«آوردگنا ، فرداهم نمریهای بیمشتمل بد کشتار انسان یا جنایت جنگی بشدیت و

 به صداحت مطدح گددید.

و انتقرال  7المللری بردای یوگسرالوی سرابق، ایجراد تمرایز میران اخرداجمیداث دیگد دادگا  کیفدی بین    

الملل عدفی است. مورد نخست حکایت ا  انتقال به ورای مد های دولتی دارد، حرال در حقوق بین 4جباریا

 ;ICTY,2006:para.300)ارچوب مد هرای یرک کشرور اسرتهرکه مورد دوم به معنای جابجرایی در چآن

                                                      

1  - Dordević 

2 -  Erdenović 

3  - Deportation  

4  - Forcible transfer  
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ICTY,2001,para.521.) ولری وبردو مرد، این تفکیک، با مخالفت دیگد معب رسریدگی و نیرز دکتردین ر

معین، بدای پی بددن به اینکه آیرا  ددید. با این حال، در یک پدوند تجدیدنظد تأیید گ سدانجام توسط معبه

الملرل عدفری، بره بایست در پدترو حقروق برینکند یا خید، مییک مد  واقعی بدای تصور اخداج کفایت می

وی ا  سروی  8استاتیچ ر قضیهد (.ICTY,2002,para.300)صورت مورد به مورد به بدرسی وضعیت پدداخت

تجدیدنظد حکرم کردد کره بره  اخداج محکوم مد  بود، ولی معبه رسیدگی به خاطد جدائم مدتبط با معبه

دائماً در حال تییید بردای مبنرایی جهرت  ارچوب سدحداتهالملل عدفی، جابجایی در چموجب حقوق بین

   (.ICTY,2002,para.303)محکومیت به سبب اخداج کفایت ندارد

کنرونی  مات فداوانی راجع به وضعیت حقروقیالملل عدفی نیز ابهاتعدیف مکنجه در حقوق بینبه راجع     

داللریچ، بره منظرور بیران اینکره  لی بدای یوگسالوی سابق، در قضریهالملوجود دامت. دادگا  کیفدی بین

سره تعدیرف متفراوت ا   ( نمایانگد حقوق عدفی اسرت، بره8814) ف مقدر در کنوانسیون منع مکنجهتعدی

رد اینکره چردا مشخصی در مرو دالیل این کار بدون ارائهمکنجه در معاهدات مختلف استناد و امار  کدد. 

آورد، داند و مابقی قواعد را صدفاً معاهرداتی بره مرمار مریخاص را مبیه حقوق عدفی می دادگا  این قاعد 

نیرز تأییرد نمرود کره  فورونرد یجا دادگرا  در قضریهبعرداً،  (.ICTY,1998,paras.452-459)انجام پرذیدفت

آور است و ایرن قاعرد  افرزون ممنوعیت مکنجه هم در  مان صلح و هم در  مان مخاصمات مسلحانه الزام

 (.ICTY,1998,para.140)سا ددهد و ملتزم میها افداد را هم مخاطب قدار میبد دولت

بره پایران  7086للی یوگسالوی سابق و روانردا در سرال المهای کیفدی بیندادگا  چند فعالیت رسمی هد

هرای انرد، سرالامرتهار ممندی که این دو نهاد بدجسته ا  خود به جرای گذ گنجینه گمانرسید، ولی بی

المللری قردار خواهرد گدفرت و ا  سروی اندیشرمندان و هرا و نهادهرای بریندیگرد دادگرا  مایهسال دست

الملرل، تراریخ و ... بکرار خواهرد رفرت. میداثری ت، حقوق و روابرط برینهای صلح و عدالپژوهشگدان حو  

هرا نمود  در یوگسالوی سابق و رواندا را جبدان نکدد و تلخی آن رخ چه فجایع دهشتناک ار ممند که اگد

جویی بشرد یراد خواهی و صلحلتوردی بزرو در تاریخ عدااتوان ا  آن به سان دستد، ولی میرا ا  یادها نبد

 .  ودنم

 

 

                                                      

1  - Statić   
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 گیرینتیجه

المللری بردای هرای کیفردی برینالملرل عدفری در دادگرا تحلیل باال نشان داد که اعمرال حقروق برین    

نظرد  ها بود  است. برهرعایت اصل قانونی بودن جدائم و مجا ات سابق و رواندا پیدو و در راستای یوگسالوی

الملرل عدفری را المللی مزبور ا  حقوق بینکیفدی بینهای مندی دادگا بهد  رسد مبنا و هدل درج لزوممی

الملل کیفدی به طور خراص توان پدهیز ا  نقض این اصل بنیادین در حقوق کیفدی در کل و حقوق بینمی

های آغا ین تأسیس خود، بره قواعرد عدفری بره که گفته مد، این دو دادگا  به ویژ  در سال دانست. چنان

المللی بردای یوگسرالوی سرابق و های کیفدی بیناند. فداتد ا  آن، دادگا اد جستهمثابه منبع آراء خود استن

ای اند، بلکه حتی  مانی کره در پدونرد رواندا، نه تنها به توصیف و تبیین حدود و ثیور قواعد عدفی پدداخته

ید قدار داد  اسرت. ا  ها را تحت تأثها عملکدد آتی دولتقضایی آن اند، رویهقواعد را اعمال نکدد خاص این 

المللی یوگسالوی سابق و روانردا قواعرد بسریاری را بره های کیفدی بینتوان ادعا کدد که دادگا این رو، می

ای سریار بدجسرتهقضایی این دو دادگا  نقش ب به طور خاص، رویهاند. الملل عدفی رساند سطح حقوق بین

 و ترا انردا   المللری دامرتهغیردبین د مخاصمات مسرلحانهالملل عدفی ناظد بحقوق بین در تحول و توسعه

الملرل حراکم برد مخاصرمات این حرو   نسربت بره حقروق برین های معاهداتیها و نابدابدیاستیک  یادی

هرا موجرد قرانون نیسرتند، ولری چه در عالم حقوق دادگا  المللی را کاهش داد  است. اگدغیدبین مسلحانه

ار نمایرد. ایرن ها در احدا  قواعد خاص به ویژ  قواعد واجد ماهیت عدفی را انکرنتواند نقش آکس نمیهیچ

کند که سهم آن در اعمرال المللی موصول نیز صدق میقضایی دو دادگا  کیفدی بین امد در خصوص رویه

و  المللری بردای یوگسرالوی سرابقهای کیفدی بینالملل عدفی قابل انکار نیست. دادگا و تبیین حقوق بین

الملل بشددوستانه استناد جسته و بد این امد که محتوای آن قواعرد رواندا، به دفعات، به مقدرات حقوق بین

عدفری و بره ویرژ  الملل اند. ناگفته پیداست حقوق بینالملل عدفی است تأکید ور ید بخشی ا  حقوق بین

یوگسالوی سرابق و روانردا،  المللیبین بهای دو دادگا  کیفدیگدان قضایی عدفی و رویه حقوق بشددوستانه

عاهرداتی محملری الملرل مالملل عدفی،  مانی که در حقروق برینهد یک مدهون دیگدی است؛ حقوق بین

های مدبوطه نبود ، دستاویز و نراجی آنران مرد  ترا بره رسرالت خرویش یعنری دادگا  بدای اجدای وظیفه

الملل عدفری بره دادگا  نیز در توسعه و تحول حقوق بینمجا ات جنایتکاران عمل کنند و در مقابل این دو 

ار مرمند در  گمران ایرن میرداثبریانرد. ها و اختیرارات خرویش کومرید حد توان و به فداخور صالحیت

هرای پرژوهش مایرهدان قدار خواهد گدفت و دستهای پیش رو کماکان مورد تجزیه و تحلیل اندیشمن  سال

حقرایق بسریاری را در قضرایی خرود،  های دوگانه، ا  رهگذر رویرهدگا این، داممار خواهد بود. افزون بد بی
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خرواهی و در تراریخ عردالت ناکش آمکار ساختند کهدهشت های آن و پیامدهایجن ، ریشه مورد عفدیته

 جنگریهرد  د، بار دیگرد نشران داد کره سدچشرمههای این دو نهاانسان ثبت خواهد مد. آورد  جوییصلح

عَدَضری اسرت. بامرد  خصیصهفارغ ا  هد  هاد بد دیگدی و ناباوری به کدامت و حدمت بدابد انسانتدجیح خو

عبدتی بامرد ابردی؛  گد، آینهکار و عصیانا  فداموشگ این موجودها، بدای انسان، که آن حقایق و این آورد 

 ماید که  ین پس جز طدیق صلح نپوید و دیگد ا  جن  نگوید. 
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