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Abstract 
International Criminal Law (ICL), in order to meet the 
multidimensional requirements of international 
community, plays different roles and has contributed to 
the consolidation and improvement of international 
legal order. This article, which is conducted through a 
descriptive-analytic method and by means of a library-
based approach in collecting data, aims at reviewing the 
most significant roles and achievements of ICL in 
international legal order. Doing so, as the first role, it 
deals with adding and fixing the notion of international 
criminal justice to international legal order through the 
establishment of international criminal tribunals and 
specifically International Criminal Court (ICC) and the 
institution of individual criminal responsibility. 
Thereafter, systemizing and reinforcing the rules of 
international legal order through codification and 
progressive development of international law and 
revitalization of general principles of law as the 
fundamental but forgotten source of international law 
that implies the domination of natural rights school’s 
view regarding the sources of law is taken into account 
as the second role of ICL. Afterwards, the interesting 
subject of preservation of fundamental values and 
interests of international community as the mandate and 
raison d’être of ICL would be discussed. It appears that 
ICL is both a sign of evolutionary development and a 
factor in dynamism and sustainability of international 
law. Furthermore, it seems that emergence and 
development of ICL should be regarded as a sign in the 
gradual formation and relative consistency of 
international community and transition from 

international society.  
 Keywords: International Law, International Criminal Law, 
International Criminal Justice, Individual Criminal Responsibility, 
International Community. 

 چکیده
 های چندبعدی جامعهه ی در راستایِ تحققِ بایستهالملل کیفرحقوق بین

نمایهد و بهه تحکهیم و تقویهت     های گوناگونی ایفها مهی  المللی نقشبین
المللی یاری رسانده است. ههد  ایهن نوشهتار کهه بهه      نظم حقوقی بین
هها بهه صهورت    تحلیلهی و ا  رهگه ر گهردیوری داده   -شیوه توصیفی
ههای حقهوق   تهرین نقهش  مههم پ یرد، مروری بهر  ای انجام میکتابخانه
سهان  المللی است. در این راستا، بهالملل کیفری در نظم حقوقی بینبین

المللهی در  نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بهین 
المللهی  های کیفری بینالمللی ا  رهگ ر برپایی دادگاهنظم حقوقی بین

اد مسهئولیت کیفهری فهردی    المللی کیفری و نیهز نهه  ویژه دیوان بینو به
-مندسا ی و تقویت قواعهد  نظهم حقهوقیِ بهین    پردا یم. سپس نظاممی

الملهل و احیهای   المللی ا  طریق تهدوین و توسهعه مترقیانهه حقهوق بهین     
شهده حقهوق   عنوان منبه  بنیهادین ولهی فرامهو     اصول کلی حقوقی به

الملههل کههه نشههان ا  چیرگههی دیههدگاه مکتهه  حقههوق طبیعههی در  بههین
المللهی  مناب  حقوق دارد را در قاله  نقهش دوم حقهوق بهین     خصوص

دههیم. پهس ا  ین، موعهوع جاله  توجهه      کیفری مطمح نظر قرار می
منزلهه رسهالت    المللی بهه ها و مناف  بنیادین جامعه بینپاسداری ا  ار  

گه اریم. بهه   الملل کیفری را به بحه  مهی  و فلسفه وجودی حقوق بین
ای اسهت ا  سهیر   لملهل کیفهری ههم نشهانه    ارسهد، حقهوق بهین   نظر مهی 

الملل و هم عامل پویایی و پایایی ین. افزون بر ایهن،  تکاملی حقوق بین
الملل کیفهری را بایهد   نماید که پیدایش و گستر  حقوق بینچنین می

المللهی و  یافتگی نسبی جامعه بینگیری تدریجی و قوامحاکی ا  شکل
 المللی دانست.  گ ار ا  اجتماع بین
الملهل کیفهری،   الملهل، حقهوق بهین   حقهوق بهین   :واژگان کلیددی 
 المللی.المللی، مسئولیت کیفری فردی، جامعه بینعدالت کیفری بین

:10.22034/FLJ.20.118847 
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 مقدمه

کیفرمانی در  مره ین دسته ا  یمال مقدسی است که همواره وجدان اجرای عدالت و مبار ه با بی  

های ار شمندی در جهان امرو  که در کمال های بیدار را با خود همراه کرده است. چنین یرمانانسان

ها در اقصا نقاط جهان است، نمودی ترین انسانگناهتأسف، یکنده ا  ستم و تجاو  به حقوق بی

نشاند که های پاک میچنان سو ی بر عمیرهای یگاه و رواندیدگان ینستمدوچندان دارد و ندای 

عدالتی و استقرار صلح بخشیدن به جنگ و بیشان را مصرو  پایانسا د همه تال ها را وادار میین

المللی در تقابل با مفهوم سنتیِ نظم عمومی بین (.94، 0911 اده و عبداللهی، جاودان کنند )بیگ

-بین های جامعهمناف  و ار   المللِ پو یتیویستی قرار دارد و دربرگیرندهولت و حقوق بینحاکمیت د

المللی و مناف  و پاسداری ا  نظم عمومی بین  مهمی (. بخش41، 0911)علیزاده و رحمانی، المللی است 

الملل قوق بینالملل کیفری قرار دارد و این شاخه ا  حدهنده ین بر دو  حقوق بینهای تشکیلار  

-کیفرمانی در ساحت جامعه بینگاه ین یر وی مقدس یعنی اجرای عدالت و مبار ه با بیعمومی تجلی

 المللی است.

دهی و الملل، نقش چشمگیری در شکلای جوان ا  حقوق بینشاخه الملل کیفری، به مثابهحقوق بین  

خالل هفت دهه پس ا  جنگ دوم جهانی، چندین المللی ایفا کرده است. در ارتقایِ نظم حقوقیِ بین

دیوان  اند. با تصوی  اساسنامهالمللی برپا شدهکیفری ویژه یا موقتی در سطح بین دادگاه و محکمه
-کیفریِ بین المللی با ایجاد نخستین دادگاهبین ا  سوی یکصدوبیست دولت، جامعه 0المللیکیفریِ بین

ای تاریخی بود و برخی کارشناسان حو ه المللیِ مستقل، شاهد لحظهبینالمللیِ دائمی به سان یک رکن 

عنوان نقطه عطفی در پیوند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و نیز تال  جدی الملل ا  ین بهحقوق بین

الملل (. حقوق بین410، 0981کنند )قاری سیدفاطمی،جامعه جهانی در مقابله با نقض این حقوق یاد می

کند و ا  رهگ ر مسئولیت کیفری انگاری میالمللی جرمای رفتارها را به عنوان جنایت بینارهکیفری، پ

-سا ی، پیشگیری و مجا ات چنین جنایاتی در نظم حقوقی جهان، بهیید. ممنوعفردی به اجرا در می

م حقوقیِ جهانی، اند. این مفاهیمِ نظمورد شناسایی قرار گرفته الشمولتعهدات عامو قواعد یمره عنوان 

ای موارد برخی مفهوم الملل کیفری نیز هستند؛ به شکلی که در پارهبیانگر سیر تکاملی حقوق بین

عنوان مبنایِ نظریِ صالحیت جهانی برای پیگرد را به« مناف  مشترک بشریت«یا « الشمولتعهدات عام»

 (.Lulu,2012,42-43اند )المللی به کار بردهجرائم بین

                                                      

1- Statute of the International Criminal Court 
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های الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایستهه پیچیدگیِ جهان در رو گار کنونی، حقوق بیننظر ب  

نماید، رهاوردهای مختلفی داشته و ا  چندین های گوناگونی ایفا میالمللی نقشبین چندوجهیِ جامعه

مطالعه  رسدالمللی یاری رسانده است. به نظر می اویه به تحکیم، تقویت و تکامل نظم حقوقی بین

المللی و ساحت جامعه جهانی در الملل کیفری در سپهر حقوق بینجایگاه، نقش و رهاورد حقوق بین

رو، این نوشتار سه مورد ا  قال  یک مقاله و نوشته مستقل، ج اب، سودمند و بلکه بایسته باشد. ا  این

یورد. در این راستا، به سان می ها نیز هستند را به بررسی درترین ینها و رهاوردها که اصلیاین نقش

پردا یم المللی میالمللی در نظم حقوقی بیننخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین

المللی المللی را در قامت نقش دوم حقوق بینمندسا ی و بهبود قواعد  نظم حقوقیِ بین(. سپس نظام0)

های بنیادین   ین، بح  جال  توجه پاسداری ا  ار  (. پس ا4دهیم )کیفری مطمح نظر قرار می

(. سرانجام، پس ا  بیان و 9گ اریم )الملل کیفری را به بح  میالمللی ا  رهگ ر حقوق بینجامعه بین

شویم یا یم. یادیور میگیری دست میبندی مطال  و نتیجهگانه یادشده، به جم های سهبررسی نقش

 یا یم.ها دست مینیست و ما تنها به بررسی سه مورد مهم ا  ین ها حصریکه فهرست این نقش

-المللی در نظم حقوقیِ بینافزودن و تثبیت مفهومِ عدالتِ کیفریِ بین -1

 المللی
 عدالت به منزله روح در کالبد حقوق -1-1

شوقی را کند که چنین ها نیز وانمود میترین دلانسان همواره طال  اجرای عدالت است. حتی سخت  

دهد در درون خود دارد. تاریخ  ندگی بشر را تال  در راه تمیز و اجرای عدالت تشکیل می

ترین مفهوم در فلسفه اخالق، سیاست و حقوق است. (. مفهوم عدالت اساسی044، 0،ج0914)کاتو یان،

ن شیوه در به طور کلی، عدالت باید وقتی در ذهن یدمی پیدا شده باشد که پرسش ا   یستن به بهتری

اندیشه او ظهور یافت. بهزیستی در سطح  ندگی فردی و جمعی متضمن مفهومی ا  عدالت است 

شناخته و (. به سخن دیگر، عدالت مفهومی است که بشر ا  یغا  تمدن خود می11-18، 0989)بشیریه،

را مرهون برای استقرار ین کوشیده و معیار برتری است که بر حقوق حاکم بوده و حقوق مشروعیتش 

( و در هر بخشی ا  جهان مالک یرمانی سنجش اعتبار نظام 490و  444، 0911ین است )کاتو یان،

، 0911شود )فلسفی،حقوقی و مقیاس انتقادی حقوق موعوعه و محرک تکامل جامعه محسوب می

اقامه (. قواعد حقوق به 019، 0981روح است )کاتو یان،(. به راستی که حقوق بی عدالت کالبد بی11

، 0981داند )کاتو یان،عدل تمایل دارند و بر همین مبناست که، حقوق همه را در پیشگاه قانون برابر می
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ویژه در ساحت حقوق بشر که کارگاه منزلت و کرامت انسانی است، (. عدالت در دنیای حقوق و به08

سوفان حقوق، ا  سویی عدالت ای که به تعبیر فیلای به خود اختصاص داده است. به گونهجایگاه برجسته

رود و ا  سوی دیگر، شمار میواالترین ار   انسانی و گوهری گران بها در راه تحقق حقوق بشر به

 (.944، 0980های حقوق بشر است )کاتو یان،ها و یرمانخود یکی ا  خواسته

در استقرار  های گوناگونی است و در این میان، یکی ا  عواملی که نقش مهمیعدالت را ساحت  

(. عدالت 14، 0988و اصول حاکم بر ین است )اسدی، 4ای دارد، عدالت کیفریعدالت در هر جامعه

ها در درون اجتماع معنای کنترل هدفمند و هوشمندانه جرایم و مجا اتکیفری در دنیای کنونی به

دوران روشنگری در  های پس ا بشری، پیشینه  یادی ندارد و سریغا  پیدایش این اصطالح به اندیشه

تاریخ حقوق کیفری غرب نسبت داده شده است و هد  اصلی و اساسی ین را استخراج نظام کیفری 

(. عدالت 01، 0914دانند )جعفری،مطلوب و کاریمد در راستای منکوب اعمال و رفتارهای مجرمانه می

عنوان یکی ا  فری بهبیش و پیش ا  هرچیز مفهومی اخالقی است. به همین خاطر است که عدالت کی

-روایی گزارهطور سنتی بر پایه سزاگرایی است؛ چون  سزاگرایی به جهت فرمانهای عدالت، بهساحت

(. اگر در بیانی اجمالی و با اغماض، اجرای 84، 0914پور،های اخالقی در حقوق کیفری است )عالی

داخلی را به عدالت کیفری  عدالت در چهارچوب حقوق کیفری و ا  رهگ ر ابزارهای ین در جامعه

الملل کیفری به طور خاص و الملل به طور عام و حقوق بینا ای ین در سپهر حقوق بینبدانیم، مابه

است. اجرای عدالت کیفری  9المللیها، عدالت کیفری بینالمللیِ متشکل ا  دولتساحت جامعه بین

المللی، بلکه برای حفظ حاکمیت قانون و های بینتالمللی نه تنها در تأمین عدالت برای قربانیان جنایبین

پاسداری ا  صلح پایدار نیز واجد اهمیتی ویژه است. به همین سب  است که برخی نویسندگان ا  

 (.Megret,2018,835-858اند )عنوان پروژه صلح یاد کردهالمللی بهعدالت کیفری بین

الملل ها در روابط بینیا بکارگیری  ور میان دولتمنشور ملل متحد، تهدید  4(4امرو ه، طبق ماده )  

ملل و میثاق ین(،  میالدی )یعنی تا پیش ا  برپایی جامعه 0141 ممنوع است. با وجود این، پیش ا  دهه

ها برای مبادرت به جنگ را محدود نکرده است. الملل حق دولتعموماً پ یرفته شده بود که حقوق بین

 مانیِ دو  گرفته در راستایِ پیشگیری ا  وقوع جنگ در با هناموفقِ صورت هایِدر مقایسه با تال 

                                                      

2- Criminal justice   

3- International criminal justice 
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 یادی به مفهوم  یمیز جنگ پس ا  جنگ دوم جهانی تا اندا ه، الغایِ موفقیت4جنگ  اول و دوم جهانی

المللی نظامیِ بین المللی بستگی دارد و مرهون ین است که با ایجاد دو محکمهعدالت  کیفریِ بین

المللی المللی و نظم حقوقی جهان شد. در واق ، عدالت کیفری بینبین رمبرگ و توکیو( وارد صحنه)نو

جانبه در  مینه مجا ات عامالن المللی و همکاری همهمحصول اراده جدی برای مقابله با جنایات بین

ن رسیدگی به المللی کردجنایات ارتکابی است. مفهومی که با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و بین

هایی ا  امید در ارتقای ترین جنایات، با تعریف شد و تشکیل محکمه نورمبرگ و نیز توکیو، بارقهشنی 

المللی را در اذهان مشتاقان عدالت کیفری در صحنه جایگاه عدالت کیفری ا  صحنه ملی به قلمرو بین

المللی به نظم عدالت کیفری بین(. ایجاد و تثبیت مفهوم 01، 0914المللی روشن ساخت ) مانی،بین

المللی و توسعه مسئولیت کیفری های کیفری بینویژه ا  رهگ ر ایجاد دادگاهالمللی، بهحقوقی بین

 فردی انجام گرفته است.

 المللی های کیفری بینبرپایی دادگاه -1-2

برای خاور دور )توکیو(، المللی المللی در نورمبرگ و دادگاه نظامیِ بینتأسیسِ دادگاه نظامیِ بین  

وجود گ اشت و مفهوم  الملل کیفری پا به عرصهای تاریخی را رقم  د که در ین حقوق بینلحظه

ها مسبوق به سابقه نبود و عدالت  کیفری قویاً در نظم حقوقیِ جهانی تجسّد یافت. ایجاد این دادگاه

المللی به ق و یئین دادرسیِ کیفری بینها، نخستینِ تجلیِ کامل حقوقانون حاکم و ییین دادرسی ین

قضایی  (. کارشناسان بر این باور هستند که رویهBantekas and Nash,2003,325یمدند )شمار می

(. این Heller,2011,374-375المللی کیفری دارد )حقوق بین های ذیربط تأثیر شگرفی بر توسعهدادگاه

                                                      

توسهل بهه جنهگ بهرای حهل و فصهل       »یها پیمهان پهاریس اسهت کهه       بریهان -پیمان ک لُگهای قابل توجه در این  مینه یکی ا  تال  -4

بها  « کنهد. بها یکهدیگر را محکهوم مهی    ها در روابهط خهود   المللی و تمسک به ین به عنوان ابزار سیاست ملی ا  سوی دولتمناقشات بین

کهه ایهن پیمهان نقطهه     رغهم ایهن  المللهی و بهه  وجود اهمیت  چشمگیر پیمان پاریس در تاریخچه تنظیم توسل به  ور در سپهر حقوقی بهین 

سهاختن  یید، این سهند سها کاری بهرای ملهزم    الملل به شمار میعطف تحوالت ناظر بر توسعه حو ه حقوقیِ توسل به  ور در روابط بین

منظهور تضهمین   رفهت کهه یئهین و سها کار ال م را بهه     ای ا  قواعد به شمار مهی ها به اجرا کردن مفاد خود نداشت و تنها مجموعهدولت

بهه جهای توسهل بهه  ور ا  اصهطالح       یهان بر-ک لُهگ اجرای ین قواعد در خود تعبیه نکرده بود. ا  سوی دیگهر، عبهارات مقدمهه پیمهان     

ای ، اقهدامات نظهامی گسهترده   «جنگ»کارگیری رسمی واژه ها بدون بهبود و همین امر موج  شد برخی دولتاستفاده نموده « جنگ»

مهیالدی( اشهاره کهرد     0191میالدی( و چین علیه ژاپن ) 0190توان به اقدامات ژاپن علیه چین )علیه یکدیگر انجام دهند. ا  این میان می

گمهان  به شمار نرفت. این رویکهرد بهی  « جنگ»یک ا  ین دو کشور د؛ ولی ا  سوی هیچای منجر شکه به تلفات جانی و مالی گسترده

 (.  48، 0911میالدی( بود )فضائلی و کرمی، 0111اکتبر  8برخال  مقررات کنوانسیون سوم الهه درباره یغا  مخاصمات )
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منشور به  1و  0المللی در مواد اکنون هم بیان جرائم بینواقعیت به خود پوشید و هم بینی جامهپیش

المللی خاور دور و هم اصل المللی نورمبرگ و دادگاه نظامی بینترتی  منشور دادگاه نظامی بین

های اند. تأسیس دادگاهالملل کیفریِ معاصر مبدل شدهبناهایِ حقوق بینمسئولیت کیفری فردی به سنگ

الملل به شمار ای مهم در تاریخ حقوق بینسابقه بود که باید ین را مرحلهکاری بیالمللی ابتکیفری بین

گیری ویژه شورای امنیت، با فاصله(. امرو ه سا مان ملل متحد و به404، 0919یورد )ممتا  و رنجبریان،

نامدار  گرایانه فیلسو ا  رهیافت صلح سلبی و پیش گرفتن صلح ایجابی و نیز تحت تأثیر فلسفه اخالق

المللی قلمداد المللی را عامن حفظ صلح و امنیت بین، ایجاد محاکم کیفری بینایمانوئل کانتیلمانی 

کنند و ا  سوی دیگر با به رسمیت سو احترام به حقوق بشر را ترویج میکند. این محاکم، ا  یکمی

مدتی کارکردهای میان دهند و ا  رهگ رشناختن مسئولیت کیفری فردی، حاکمیت قانون را بسط می

مانند با دارندگی، توجه به نیا های قربانیان، با پروری اجتماعی، احترام به حقوق بشر و اعالم 

گ ارند المللی قدم در راه تال  برای رف  خشونت ساختاری ناشی ا  جنگ میهنجارهای بین

المللی های نظامی بینتوان بیان داشت که برپایی محکمه(. در واق ، می001، 0911فر،)موسوی

المللی و رویکرد شورای امنیت و در نتیجه نورمبرگ و توکیو موج  افزودن مفهوم عدالت کیفری بین

المللی ویژه تأسیسی دیوان بینسو و بهمیالدی به این 0111المللی ا  دهه های کیفری بینایجاد دادگاه

 اند.گردیدهالمللی کیفری، منجر به تثبیت ین در نظم حقوقی بین

 المللیمسئولیت کیفری فردی به منزله محور عدالت کیفری بین -1-3

گیرد. بنابراین، گمان هرگاه حق خصوصی یک فرد نقض شود، ترمیم ین ا  طرق مدنی صورت میبی  

عمانت اجرای مدنی، تضمین مناسبی برای رعایت حقوق خصوصی افراد است. خطای مدنی مسئولیت 

های جمعی که المللی نقض گردد، انواعی ا  واکنشل دارد. ولی هرگاه مناف  جامعه بینمدنی را به دنبا

(. حقوق 440-444، 0911نیا،گردند، عروری است )نقل ا :قرباناغل  در قال  اقدام تنبیهی متجلی می

ا هم ا  گیرد، تعهداتی رالمللی متعددی را برای حمایت ا  افراد در نظر میالملل که تعهدات بینبین

طور به« فرد»هایی هست که مسئولیت المللی موقعیتخواهد. در واق ، در نظام حقوقی بینافراد می

الملل کیفری، (. بر همین منوال، در حقوق بین080، 0919شود)ممتا  و رنجبریان،مستقیم مطرح می

دارد. مقررات حقوق های خاصی وجود الملل، تعهدات و مسئولیتهای حقوق بینهمانند دیگر شاخه

های شده، افراد را بدون در نظر گرفتن مصونیتالملل کیفری، با من  ارتکاب برخی جرائم شناساییبین

شناسد و به همین دلیل، اصل الملل سنتی، مسئول اعمال و رفتارهای خود میشده در حقوق بینشناخته

گردد الملل کیفری تلقی مینترین ویژگی حقوق بیعنوان شاخصبه« مسئولیت کیفری فردی»
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المللیِ نورمبرگ و توکیو، در رویارویی با این چالش (. هر دو دادگاه نظامی بین444، 0911)دلخو ،

توان رو به طور طبیعی نمیاینالمللی نیستند و ا که طبق دیدگاه سنتی، افراد مخاطبانِ اصلیِ قواعد بین

 (، با این بیان، یمو هCassese,2005,435مسئول دانست )الملل ها را شخصاً برای نقض حقوق بینین

توان برای نقض افراد را می»ایجاد کردند: « جنایتکاران جنگی»مسئولیت کیفری فردی را برای مجا ات 

گیرند و ها صورت میدست انسانالملل بهالملل مجا ات کرد. جرائمِ ارتکابی علیه حقوق بینحقوق بین

توان مقررات انتزاعی و تنها ا  طریق مجا ات  مرتکبینِ چنین جرائمی است که مینه ا  سوی نهادهای 

 1«الملل را اجرا نمود.حقوق بین

 0 الملل ملل متحد به عنوان اصل شمارهمسئولیت کیفری فردی، که متعاقباً توسط کمیسیون حقوق بین  

ی قضاییِ بعدی ین یافته و رویه اکنون به پ یر  جهانی دستنورمبرگ تدوین شد، هم 0111ا  اصول 

اساسنامه  0المللی برای یوگسالوی سابق، ماده اساسنامه دادگاه کیفری بین 1است و ماده  را به ارث برده

دادگاه کیفری  اساسنامه 09ی داران ین هستند. مادهالمللی برای رواندا ا  جمله میراثدادگاه کیفری بین

مسئولیت  کیفریِ فردی را به جرائم ارتکابی در بافت مخاصمات  ق، دامنهالمللی برای یوگسالوی ساببین

(. شایسته یادکرد است که Bantekas and Nash,2003,351دهد )المللی گستر  میغیربین مسلحانه

المللی ا  رهگ ر پیگرد، الملل کیفری جهت رویارویی با نقض تعهدات وابسته به جامعه بینحقوق بین

سا د، ولی با ها و هم افراد را مخاط  خود میالمللی هم دولتمجا ات مرتکبین جرائم بینمحاکمه و 

الملل بر مسئولیت کیفری فردی، بدیهی است که در این منظومه توجه به ابتنای این شاخه ا  حقوق بین

ویژه در زاره به(. این گ011، 0919ها نمود بیشتری دارد )حسینی اکبرنژاد،نقش افراد در مقایسه با دولت

الملل کیفری و به طور خاص مسئولیت کیفری فردی بافت حقوق بشردوستانه که مقررات حقوق بین

که رعایت قواعد حقوق بشردوستانه چنان اهمیتی تر است. توعیح اینعامن اجرای ین هستند، نمایان

ان  تعهد مستقیم افراد در ها بسنده کرد. تعهد دولت متوان به تعهد دولت در رعایت یندارد که نمی

 رعایت قواعد نیست. 

 المللیمندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بیننظام -2
-الملل کیفری، ا  رهگ ر تدوین و توسعه مترقیانه خود و نیز احیای اصول کلی حقوقی بهحقوق بین  

-المللی، موج  نظامحقوقی بینالملل در سپهر شده حقوق بینراندهعنوان منب  بسیار مهم ولی به حاشیه

                                                      

5- Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. 22, p. 

466 (http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp). 
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 رانیم.ها سخن میالمللی گردیده است، که در  یر ا  ینمندسا ی و تقویت قواعد نظم حقوقیِ بین

 مترقیانه تدوین و توسعه -2-1

 یادی به دو فرییند  تنگاتنگ و مرتبط بستگی  المللی، تا اندا همندی و تحکیم نظم حقوقیِ بیننظام  

ا  جمله وظایفی که منشور ملل متحد به مجم   .المللحقوق بین« مترقیانه توسعه«و « تدوین»دارد: 

در « الملل و تدوین ین است.تشویق توسعه تدریجی حقوق بین»عمومی سا مان ملل متحد محول کرده، 

الملل های نخست فعالیت سا مان ملل متحد، مجم  این مسئولیت را ترجیحاً به کمیسیون حقوق بینسال

ها نسبت به مرک  ا  کارشناسان حقوقی مستقل محول نمود. با وجود این، حساسیت رو افزون دولت

الملل مجم  را بر ین الملل و مسائل نوین حقوق بینابعاد سیاسی توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین

 ها نقش بیشتری قائل شودداشت که به تدریج برای ارکان سیاسی متشکل ا  نمایندگان دولت

 الملل کیفری به طر  چشمگیری موج  تدوین و توسعهسری  حقوق بین توسعه 0(.410، 0911)ممتا ،

المللی گردید. دو فرییند یادشده در ترین جرائم بینالمللی در رابطه با اصلینظم حقوقیِ بین مترقیانه

اساسنامه  1ویژه ماده الملل کیفری کنونی و بهالمللی مورد شناسایی در حقوق بینبح  جنایات بین

 المللی کیفری تجلی بار  دارد.دیوان بین

تبار و مبدع واژه ، حقوقدان یهودی لهستانیرافائل لمکینناپ یر های خستگی. تال  داییجنایت نسل  

های مهمی مانند واشنگتن پست، و حمایت مؤثر افکار عمومی و فشار مطبوعات و رسانه« ژنوسید»

 دایی و تصوی  کنوانسیونی جهت وموند و ساندی تایمز موج  شد تا مسئله نسلنیویورک تایمز، ل

جلوگیری ا  ارتکاب ین در یینده و مجا ات مرتکبان احتمالی، ا  یغا  برپایی سا مان ملل متحد در 

، مجم  عمومی سا مان 0140در دسامبر  (.014، 0914قرار گیرد )نقل ا :عزیزی،دستور کار این نهاد 

الملل یک جرم شناخت و ا  شورای را در حقوق بین«  دایینسل» 10(0د طی قطعنامه )ملل متح

                                                      

الملهل بهه رکنهی    نماید که اندیشه واگ اری مسئولیت فراهم کردن مقدمات توسعه و تدوین حقوق بینیادکرد این نکته سودمند می -0

گیرد. به پیشنهاد کمیته حقوقهدانان ایهن   امعه ملل شکل میالملل برای نخستین بار در قال  جالمللی متشکل ا  متخصصان حقوق بینبین

المللی را بر عهده داشت و پشتیبانی دولت سهوئد، مجمه  عمهومی جامعهه ملهل بها       سا مان که مسئولیت تنظیم اساسنامه دیوان دائمی بین

موفهق بهه تنظهیم فهرسهتی ا  مسهائل قابهل        نماید. این کمیتهه اقدام به تشکیل چنین رکنی می 0144سپتامبر  44ای به تاریخ صدور قطعنامه

کند که توسعه نظام دریای سر مینی و مقررات مربهوط بهه تابعیهت اشهخاص     توصیه می 0141شود و به سال الملل میبررسی حقوق بین

ههه تشهکیل   در ال 0191هها بهه سهال    المللی با شهرکت نماینهدگان دولهت   حقیقی ا  اولویت برخوردار شوند. به این منظور کنفرانسی بین

 (.  414، 0911شود که تنها حاصل فعالیت ین تصوی  کنوانسیونی در خصوص تابعیت است )ممتا ،می
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نویس سندی در این خصوص اقدام نماید سا ی پیشاقتصادی و اجتماعی خواست نسبت به یماده

-المللی، موج  تحریک  تال ِ بینهای نظامی بین(. در کنار ین، عملکرد دادگاه11، 0914)اردالن،

پیشگیری و  0148کنوانسیون  دایی در  مان صلح گردید که به انعقاد ی رویارویی با نسلالمللی برا
کند که تأیید می 0انجامید؛ این کنوانسیون در ماده   دایی( دایی )کنوانسیون نسلمجا ات جنایت نسل

یت به الملل جنا دایی، چه در  مان صلح ارتکاب یافته باشد و چه هنگام جنگ، طبق حقوق بیننسل

المللی برای المللی برای یوگسالوی سابق و هم دادگاه کیفریِ بینیید. هم دادگاه کیفری بینشمار می

اند رواندا، افراد  متهم به ارتکاب این جنایت را محاکمه و یراء مهمی را در این موعوع صادر نموده

(Cassese,2005,444) .شمول جهان ماهیت  عرفی و دامنهالمللی دادگستری نیز به تبیینِ دیوان بین

 دایی را این دیوان کنوانسیون نسل (.ICJ,28 May 1951,23 دایی کمک کرده است )کنوانسیون نسل

 دایی و ای تفسیر نمود که بر اساس ین، این کنوانسیون تعهداتی دائر بر عدم ارتکاب نسلبه گونه

(. ICJ,26 February 2007,paras.166-179ید )نماهای عضو ایجاد میپیشگیری ا  ین را برای دولت

المللی برای پایان دادن اکنون ابزار حقوقی مهمی در تال  بینهم  داییکنوانسیون من  و مجا ات نسل

  (.00، 0911ترین جرائم علیه نوع بشر است )عزیزی و حاجی،کیفری برای شنی به بی

مربوط به   یادی بیانگر قواعد  دیرینه ت تا اندا ه. این جنایاجنایات علیه بشریت و جنایات جنگی  

اند. کنونی مبدل شده الملل بشردوستانهحقوق در جنگ هستند که به صورت تکاملی به حقوق بین

الملل بشردوستانه ذیل های فاحش حقوق بینالملل کیفری، ا  طریق گنجاندنِ نقضحقوق بین توسعه

اساسنامه به ترتی  دادگاه کیفری  8و  4، 4للی )برای نمونه: مواد المهای کیفری بینصالحیت دادگاه

المللی کیفری(، تبیین المللی برای رواندا و دیوان بینالمللی یوگسالوی سابق، دادگاه کیفری بینبین

اجرایِ  1ین، های جدید و پیشبرد و تسهیل تدوین و توسعهالملل بشردوستانه در بافتا عمال حقوق بین

المللی ویژه تا پیش ا  تصوی  اساسنامه دیوان بینالملل بشردوستانه را ارتقاء بخشیده است. بهحقوق بین

ای در دست نبود. حتی کمیسیون شدهکیفری، ا  مفهوم جنایات علیه بشریت تعریف روشن و پ یرفته

، تعریفی ا  ین به «امنیت بشرجرائم علیه صلح و »ا  قانون  0110نویس سال الملل در پیشحقوق بین

                                                      

نهویس  پهیش  را در دسهتور کهار خهود قهرار داده و ههد  ین، تهیهه      « جنایهت علیهه بشهریت   »الملهل، موعهوع   کمیسیون حقوق بهین  -1

دسهت کمیسهیون   نسیون پیشگیری و مجا ات جنایهات علیهه بشهریت بهه    نویس کنوااست. تدوین پیش« کنوانسیون جنایت علیه بشریت»

 دایی و نیز اساسنامه رم، اقدامی مههم در تحهول و توسهعه نظهام حقهوق      الملل، افزون بر کنوانسیون پیشگیری و مجا ات نسلحقوق بین

 (.448، 0911حسینی اکبرنژاد،اکبرنژاد و یید )حسینی شمار میها بهالمللی دولتالملل کیفری و نیز تقویت نظام مسئولیت بینبین
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دست نداده بود. ولی اساسنامه دیوان، این ابهام را برطر  نموده و شماری اعمال را در  مره جنایات 

سا ی، به بردگی گرفتن، کنتوان به قتل، ریشهعلیه بشریت قرار داده است. ا  جمله این اعمال می

سی، تعقی  و ی ار مداوم یک گروه، کوچانیدن اجباری یک جمعیت، حبس، شکنجه، تجاو  جن

عنوان جنایت ناپدیدسا ی اجباری اشخاص و تبعیض نژادی اشاره کرد. البته همه این اعمال هنگامی به

یافته علیه یک جمعیت شوند که در چهارچوب یک حمله گسترده یا سا مانعلیه بشریت تعریف می

عنوان جنایات علیه بشریت، تعریف این اعمال به غیرنظامی و با عمل به ین حمله ارتکاب یابند. ولی در

 (.444-441، 0911نیا،تحقق منا عه مسلحانه شرط نشده است )قربان

. جنایت تجاو  سر مینی به سب  مرک  و پیچیده بودن و نیز عطش جامعه جنایت تجاو  سر مینی  

با وجود این، تا پیش ا  کنفرانس  المللی است.ترین جرائم بینالمللی به محاکمه مرتکبان ین، ا  مهمبین

المللی در مورد تعریف و ارکان ین به اجماع نرسیده بود؛ اگرچه در ، جامعه بین4101کامپاال در سال 

مورد جرم بودن و مسئولیت کیفری فردی مرتکبان ین، ا   مان محاکمات نورمبرگ اتفاق نظر حاصل 

ی، تعریف تجاو  صرفاً یک امر حقوقی نیست، بلکه الملل کیفرگردیده است. به گواه تاریخ حقوق بین

-(. پ یر  اساسنامه دیوان بین004، 0911الشعاع مسائل سیاسی قرار داشته است )خالقی و اختری،تحت

المللی عنوان یکی ا  جنایات بینرم که جنایت تجاو  سر مینی را به 0118المللی کیفری در کنفرانس 

اد و همچنین پ یر  مقررات ال م برای تعریف جنایت تجاو  و مشمول صالحیت این دیوان قرار د

تعیین شرایط اعمال صالحیت دیوان در خصوص این جنایت در کنفرانس با نگری کامپاال در سال 

الملل کیفری هستند. این دو رویداد هواداران حقوق بشر و ، نمایانگر نقاط عطف حقوق بین4101

و مجا ات افراد متهم و محکوم به جنایت تجاو  سر مینی که گاه  خواهان را به پیگرد، محاکمهعدالت

یبادی و مظاهری اند )حیدریان دولت دایی است، امیدوار کردهمنشأ بسیاری جنایات دیگر مانند نسل

الملل انگاری جنایت تجاو  سر مینی در بافت حقوق بین(. به راستی، جرم91، 0918کوهانستانی،

عنوان تابعان ها بههای دولتاندا یرغم سنگالمللی کیفری، بهیوان بینکیفری و تحت صالحیت د

المللی، نشانی دیگر ا  افول گیران اولیه ساحت روابط بینیفرینان و تصمیمالملل و نقشاصلی حقوق بین

 المللی است.های مشترک بشری و بینها و چیرگی ار  اراده دولت

شویم که سا ِکار کنونی احرا  تجاو  سر مینی با محوریت  شورای امنیت، در رویارویی با یادیور می  

تجاو  سر مینی خیلی کاریمد نبوده و در عمل، شورا به ندرت ا  اختیارات خود برای شناساییِ عمل 

یت  منشور استفاده نموده است. در مواجهه با وعع 44و  40تجاو  سر مینی و اتخاذ اقدام وفق مواد 
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مکرر  01 میلیِ متداول شورای امنیت در واکنش به تجاو  سر مینی، مادهموجود و رخوت یا بی

برای احرا  وقوع  8رأساًالمللی، با فراهم ساختن امکان این که دادستان دیوان دیوان کیفری بین اساسنامه

«  مان تعلیق» ده است.  تجاو  سر مینی تحقیقات را یغا  کند، پیشرفت  شگرفی را در این  مینه رقم

توان کند. میالمللی و شورای امنیت ایجاد میماهه نیز، تعادل ظریفی را میان دیوان کیفری بینشش

هائی که شورا تمایلی به تعیینِ وجود  تجاو  سر مینی ندارد و دادستان دیوان بینی نمود در وععیتپیش

کان دارد شورا در تنگنا قرار گیرد و اعتبار سیاسی خود یغا د، امالمللی رأساً تحقیقات را میکیفری بین

رو احتمال شناساییِ وجود  تجاو  سر مینی افزایش یابد. در این سناریو، یافته ببیند و ا اینرا کاهش

کنند. با المللی عمل میالمللی نیز در خدمت ار   صلح و امنیت بینحقوق و عدالت کیفری بین

ویژه در چهارچوب دیوان کیفری الملل کیفری بهنواییم که حقوق بینل همالملکارشناسان حقوق بین

گر حرکتی هرچند محتاطانه و بااغماضِ کشورها در خروج ا  ماهیت اطالقیِ حاکمیت المللی نمایانبین

 (. 090، 0910هاست ) مانی و شیران خراسانی،المللی یعنی ملتخود به نف  وارثان و صاحبان اصیل بین

 المللیمثابه عامل پویایی نظم حقوقی بیناحیای اصول کلی حقوقی به -2-2

به این سو در نظر  1الملل، حتی اگر ا  معاهدات صلح وستفالیتحلیل تاریخ تکوین و تحول حقوق بین   

ها و اصالت بخشیدن به ین در حال بخشیدن گرفته شود، نشان ا  این دارد که تکریم حاکمیت دولت

المللی است. این روند که ا  سده نو دهم میالدی یغا  شده، در های مشترک بینر  جای خود به ا

یغا  سده بیستم با وقوع جنگ جهانی اول و پس ا  ین ناکاریمدی جامعه ملل و در پی ین برو  جنگ 

المللی ریشه در های مشترک بینها و ار  جهانی دوم شدت یافته است. این نبرد میان حاکمیت دولت

و « ینچه هست»ای دیگر، میان المللی و به گفتههای جامعه بینیارویی همیشگی واقعیات و ار  رو

دارد. هریک ا  این دو رویکرد به واق  نماینده یکی ا  دو نحله عظیم فکری در « ینچه باید باشد»

حقوق  روند که عبارتند ا  مکت  حقوق وععی یاالملل به شمار میراستای مبانی نظری حقوق بین

(. در این میان، نگاه این دو مکت  به اصول کلی 0، 0911موعوعه و مکت  حقوق طبیعی )صابرتهرانی،

کند و بیانگر غلبه تدریجی رویکرد مکت  الملل خودنمایی میعنوان یکی ا  مناب  حقوق بینحقوق به

                                                      

8- Proprio motu  

-تردید حقوق بینگردانند. بیبه عق  بر می 0048های وستفالیای الملل به معنای واقعی را تا پایان جنگبرخی تولد حقوق بین -1

تر گردیده در این مقط   مانی پررنگ المللتوان گفت مر  میان حقوق داخلی و حقوق بینالملل در این  مان متولد نشده، بلکه می

 (.04، 0981است )شهبا ی،
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المللی دادگستری، سه منب  دیوان بین اساسنامه 98(0) که مادهطبیعی در این عرصه است. توعیح ین

شمارد: معاهده، عر  و اصول کلی حقوقی. با وجود این، اصول کلی الملل را بر میاصلی حقوق بین

اند؛ به شکلی که پژوهشگران حقوق حقوقی همیشه ا  اهمیتی برابر با معاهده و عر  برخوردار نبوده

 اده و اند )امینیاد کرده« المللبین شده حقوقمنب  فرامو »ها با عنوان الملل گاه ا  ینبین

 (.011، 0914علیزاده،

رود و برای ین ار   در مکت  حقوق طبیعی، اصول کلی حقوق مافوق معاهده و عر  به شمار می   

بسیار قائل است. در واق ، به خاطر اهمیتی که مکت  حقوق طبیعی برای اصول عمومی حقوق در نظر 

داند. ا  ینجایی که اصول کلی حقوق مناب  موعوعه یعنی معاهده و عر  می ها را برتر ا گیرد، ینمی

با اصول حقوق طبیعی نزد پیروان مکت  جدید حقوق طبیعی یک معنا دارند، هواداران این مکت  

عنوان منب  اصلی المللی دادگستری بهاساسنامه دیوان بین 98شدن اصول کلی حقوق در ماده گنجانده

یورند و ین را شکست مکت  حقوق وععی شمار میلی را فتحی بزرگ برای خود بهالملحقوق بین

کند. در نقطه مقابل، مکت  حقوق کنند که تنها معاهده و عر  را منب  اصیل محسوب میقلمداد می

داند و برای ین موعوعه اصول کلی حقوق را چکیده حقوق موعوعه )معاهده، قراداد و عر ( می

ل نیست. بنابراین، بدیهی است که نزد هواداران این مکت  اصول کلی دنباله و تاب  وجود مستقلی قائ

(. شایسته یادکرد 111-101، 0988حقوق معاهداتی و عرفی بوده و دارای ار   فرعی هستند )ذوالعین، 

ها منب  قواعد و مقررات حقوق است که به باور پیروان این مشرب، توافق صریح یا عمنی اراده دولت

الملل ین قواعدی است که به طور صریح )معاهده( یا عمنی الملل است؛ بنابراین، منب  حقوق بینبین

ها هم خالق قاعده هستند و و هم تاب  ین ها رسیده باشد. به باور اینان، دولت)عر ( به تصوی  دولت

اده صریح یا (. ناگفته پیداست که در این چهارچوب، اصول کلی حقوق که ا  ار4، 0989)فلسفی،

 کند.ها برنخواسته، چه جایگاه و منزلتی پیدا میعمنی دولت

های حقوقی حاکم بر هر جامعه بوده و قلمروی جهانی دارد. این اصول کلی حقوقی نماینده ار    

ها باشد، بیانگر وجدان حقوقی نوع بشر است و به همین دلیل، که ناشی ا  اراده دولتاصول، پیش ا  ین

ها باشد، خارج ساخته و به الملل را ا  نظامی که صرفاً وابسته با رعای دولتها حقوق بینوجود ین

(. جایگاه اصول 911، 0911سا د )محمودی کردی،ها نقش دارند نزدیک مینظامی که در ین ار  

با گردد. الملل کیفری دگرگون میالملل، با پدیدار شدن حقوق بینکلی حقوق در منظومه حقوق بین

الملل و حقوق کیفری، قواعد ای ا  حقوق بینسانِ یمیزهالملل کیفری بهحقوق بین توجه به سرشت ویژه
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الملل عمومی اهمیت چشمگیری ا  حقوق بین ماهوی و شکلیِ محاکمات کیفریِ داخلی در این شاخه

المللی، اصول کلیِ اساسنامه دیوان کیفری بین 40(0یادکرد است که وفق ماده )پ() دارند. شایسته

های حقوقیِ ملی، در این دیوان منب ِ حقوق حاکم بر ین هستند. بخش سوم ا  شده ا  نظامحقوقیِ مشتق

های حقوقیِ کیفریِ داخلی شده ا  سوی بیشتر نظامالمللی به اصول شناساییدیوان کیفری بین اساسنامه

-هایِ کیفریِ بینهای محاکم و دادگاهدرسیپردا د. سب  این امر ین است که دادر سرتاسر جهان می

عنه، اشتراکات فراوانی با محاکمات کیفری در سطح المللی، ا  نظر تضمینات شکلیِ مربوط به مشتکی

-المللی کیفری، ا  رهگ ر احیایِ اصول کلی بهالمللیِ دیوان بینداخلی دارند. نظام عدالت کیفریِ بین

هایِ سا یِ اصول، قواعد و یئینیمیز هماهنگمحصولِ موفقیت»، به المللیعنوان منب  نظم حقوقی بین

 ( مبدل شده است.Lee,1999,38« )جهان های حقوقی و قضائیِ عمدهمتمایزِ نشأت گرفته ا  نظام

الملل اصول کلی حقوق را عامل پویایی یور نیست که کارشناسان حقوق بینبر این پایه، شگفتی   

( و گزافه نیست که با توعیح 09-19، 0911اند )موسوی و میرمحمدی،خوانده الملل کیفریحقوق بین

الملل کیفری برانیم. در واق ، مختصر باال، سخن ا  حیات دوباره اصول کلی حقوق در دامان حقوق بین

گیری ا  اصول کلی حقوقی، این منب  فرعی در پس ا  رکود رکن قضائیِ اصلی ملل متحد در بهره

الملل کیفری احیا شد. علت اصلی این امر هم وجود خألهای بسیار در این حو ه ینحو ه حقوق ب

الملل عمومی است. اهمیت قابل مالحظه اصل قانونی بودن یافته ا  حقوق بینتر توسعهنوپدید و کم

، سا ی قضائی را به دنبال داردها که خود لزوم رهایی ا  تفسیرهای خودسرانه و قاعدهجرائم و مجا ات

المللی در احرا  این اصول شده است. این های کیفری بینگیری دادگاهمنجر به موشکافی و سخت

المللی دادگستری و سَلَف ین، رو  خود را در شناسایی این اصول ها بر خال  دیوان بیندادگاه

-سامانهاند. رو  اصلی برای احرا  اصول یادشده رو  تطبیقی یا به سخن دیگر ار یابی مشخص کرده

ال است. رو  فرعی که ژرمنی و کامن-های حقوقی اصلی یعنی رومیهای حقوقیِ گوناگون ا  نظام

هائی است که این در واق ، برگرفته ا  همان رو  اصلی است، استناد به رویه قضائی دیگر دادگاه

دی که خأل یا نقص ویژه در مواراند. شایان بیان است که استناد به این اصول بهاصول را احرا  کرده

ها در مراحل بعدی تحول الملل کیفری و جبران این کاستیقانونی وجود دارد، موج  توسعه حقوق بین

یاد المل را حفظ کرده و به  عم  ندهرو، این اصول، پویائی حقوق بیناین حقوق شده است؛ ا این

روند )موسوی و می شمارالملل کیفری به، منبعی امیدبخش در حقوق بینینتونیو کاسسه

توان مدعی شد که پیوندی دوسویه میان اصول کلی حقوقی و (. به این اعتبار، می81، 0911میرمحمدی،
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الملل کیفری برقرار است؛ اولی عامل پویایی دومی است و دومی جانی دوباره به اولی حقوق بین

 بخشیده است.

 لمللیابین ها و منافع بنیادین جامعهپاسداری از ارزش -3
 المللالمللی تا تکامل حقوق بیناز تحول جامعه بین -3-1

المللی که در بین جامعه المللی، به ظرفیت ین در حفظ نظم حسنهاعتبار و کاریمدی نظم حقوقی بین  

های مشترک یا خیر های گوناگونی در کنار هم وجود دارند، وابسته است.  مانی که ا  ار  ین ار  

های مربوط به یید، منظور ارجحیت یا تمایز ار  الملل معاصر سخن به میان میحقوق بینعمومی در 

های مبتنی بر حقوق یک منطقه، یک فرهنگ یا برداشتی خاص ا  اخالقیات نیست، بلکه مقصود ار  

د که همراه دارنای را بهخواهانهبشر و دموکراسی است. این مفاهیم در ذات خود معانی حقوقی و ی ادی

هائی تفسیر شوند. و ذهنی بودن چنین ار   صورت خنثی و در راستای توجه و احترام به نسبیباید به

های گوناگون، مناطق جغرافیایی مختلف و حتی باورهای این امر منجر به شناسایی و احترام به فرهنگ

بر نسبیت و تسامح نیز  هایی همزمان که بر عدالت استوارند،فردی متنوع است. در واق ، چنین ار  

-المللی، نقض پارهبین ها و مناف  موجود در جامعهار   (. در میان همه18، 0981تکیه دارند )شهبا ی،

-توان چنین گفت که مبنای جرمالمللی بیش ا  اندا ه بنیادین است و میبین ها برای جامعهای ا  ین

گر لی، شدت  چشمگیر و تأثیرات فراگیر، منفی و ویرانالملای اعمال به عنوان جنایت بینانگاریِ پاره

سا د المللی است که کلیت این جامعه را ا  خود متأثر میی بینها بر نظم حاکم بر جامعهین

(Stahn,2019,18  برخی اندیشمندان بر این باورند که یگاهی فزاینده نسبت به مناف  و ار .) های

 (.Tanaka,2011,331انجامد )الملل میر ساختاری حقوق بینالمللی، به تغییمشترک جامعه بین

است؛ « تحول»اصلی ین  تحوالت فراوانی را پشت سر گ اشته و شاخصه 01«المللیبین جامعه»مفهوم   

اجتماع »المللی با بین پ یرد. جامعهگ ارد و هم ا  ین تأثیر میتحولی که هم در جامعه حقوقی تأثیر می

مورد نظر در قال  یک اجتماع  یکی نیست؛ برای شناسایی هر جامعه، نخست باید مجموعه 00«المللیبین

بایست میزانی ا  پایداری و استحکام در روابط میان اعضای گروه شناسایی شود که در این راستا می

اساس، های مشابه تشخیص داده شوند. بر این مربوطه وجود داشته باشد تا ا  این رهگ ر ا  سایر گروه

ها ترسیم نمود. یک اجتماع، بر خال  جامعه، تنها مبین باید بتوان مر ی میان این گروه و دیگر گروه

                                                      

10- International Community  

11- International Society  
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های مشابه دیگری است. بنابراین، ال م است تا چنین اجتماعی، افراد خویش ا  گروه 04وابستگیِ عملی

این صورت است که یک  ها و منافعی خاص شکل بگیرد و دربا اذعان به باوری اجتماعی، حول ار  

-بین شناختی، جامعه مفهومی نسبی است و با این وصف، جامعهشود. ا  بعد جامعهجامعه تشکیل می

انجامد و ا  این جهت در ها میهاست و به تعالی یکایک ینالمللی بیشتر حاکی ا  مناف  جمعی دولت

های مشترک( محور )با تکیه بر ار  ار  المللیِ بین ، مفهوم جامعه«گراییدوجانبه»پارادایم سنتیِ 

المللی، ما توان ادعا کرد که در بافت بین(. در واق ، می11-00، 0981مصداقی نخواهد داشت)شهبا ی،

الملل المللی و به تب  ین تکامل حقوق بینبین المللی به جامعهشاهد گ ار هرچند تدریجی ا  اجتماع بین

 (.Widlak,2015,11-19هستیم )

ها هائی وجود دارند که نظامِ حقوقیِ ین جامعه با حفاظت ا  یندر هر جامعه، مناف ، مصالح و ار    

ها و مناف  عالیِ هر جامعه و شود. در واق ، ار  های اجتماعی میپاشیدگیِ بنیانمان  سقوط و ا  هم

ها و ه دارای ار  حفظ ین موج  پدیدار شدن مفهوم نظم عمومی شده است. ا  سوی دیگر، هر جامع

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، م هبی و... مناف ِ عالیِ خاص خود است، چرا که عرورت

دیگر متفاوت است.  ای به جامعهها، مصالح و مناف  هر جامعه بر ین استوار گردیده ا  جامعهکه ار  

ی، سیاسی، اقتصادی، م هبی و اخالقی تواند شامل مبانی اجتماعبر این اساس، مبانیِ نظمِ عمومی می

ها ا  حساسیت خاصی برخوردار است. یافته، این مناف  و ار  سا مانالمللیِ نیمهبین باشد. در جامعه

المللی است که با ها، مصالح و مناف  عالیِ جامعه بینالمللی نامید، ار  توان نظم عمومی بینینچه می

المللی، منبعی ماهوی برای حقوق اند. این نظمِ عمومیِ بینیج توسعه یافتهالمللی به تدربین ظهور جامعه

المللی را در رود. به سخنِ دیگر، در عالم حقوق، موعوعِ تجلیِ نظم عمومیِ بینالملل به شمار میبین

(. به باور قاعی برجسته دیوان 81-11، 0981بینیم )حدادی،می 04الشمولتعهدات عامو  09قواعد یمره

                                                      

12- Factual interdependence  

13- Jus Cogens 

 Vienna 1969) 0101یمره برای نخستین بهار بهه صهورت رسهمی در کنوانسهیون ویهن حقهوق معاههدات بهه سهال            اصطالح قاعده

Convention on the Law of Treatiesیمهره  حاعهر، قاعهده   ا  نظهر معاههده  »این کنوانسیون:  19 ( تعریف گردید. وفق ماده 

ای کهه تخلهف ا  ین مجها  شهمرده     ها در کل، به عنوان قاعهده المللی دولتبین ای است که ا  سوی جامعهالملل عام، قاعدهحقوق بین

 «بعدی با همان ویژگی قابل تغییر باشد، پ یرفته و به رسمیت شناخته شده است. عدهنشده و تنها ا  طریق یک قا

14- Erga Omnes Obligations 
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هائی چون استناد به مسئولیت ا  سوی دولتی المللی دادگستری، در سطح هنجاری، در کنار مفهومنبی

روند شمار میدیده، مسئولیت کیفری فردی و... این دو مفهوم ا  جمله مفاهیم حقوقی بهجز دولت  یان

 (.Tanaka,2011,332ها تبلور یافته است )المللی در ینهای جامعه بینکه مناف  و ار  

المللی، میزانی پ یرفتنی ا  همبستگی گیری جامعه بیندر این  مینه بایسته یادکرد است که برای شکل  

« مناف  مشترکی»و « هاار  »نیست. درک « شرط کافی»است، ولی « ال م»مند و همچنین تعامل سامان

های گوناگون مورد توجه شیوه  ند در رویکردهای نظری بهالمللی را به یکدیگر پیوند میکه جامعه بین

ها همواره در حال جنگ به سر اند. در رویکردهای هابزی یا سنت رئالیسم سیاسی که دولتقرار گرفته

الملل تنها به بیان است. در این رویکرد، حقوق بین« قدرت»کننده و عملی برند، تنها ار   تعیینمی

هائی شکل خواهند گرفت که به نوعی تنها در قال  های مشترکپردا د و طبعاً ار  ساختار قدرت می

بینجامند. هرچند که رویکردهای جدیدتری ا  رئالیسم به جای توجه به » قدرت جمعی مشترک»

گرایانه یا کانتی، که بر محور اند. در مقابل، رویکردهای جهانمتمرکز شده« تمدن»به مفهوم « دولت»

المللی ندانسته، عنوان سا ندگان جامعه بینها را به تنهایی بهلتاستوارند و دو« جامعه بالقوه بشری»یک 

، «المللیجایگاه جامعه مدنی بین»اندیشند، نقش و هائی مانند عدالت، برابری و انصا  میبلکه به ار  

-های افراد در تشکیل یک جامعه بینهای غیردولتی، حقوق و خواستههای چندجانبه و سا مانهمکاری

ه معنای واقعی کلمه ا  اهمیت فراوانی برخوردار است. در میانه این دو رویکرد نیز، برخی که المللی ب

                                                                                                                                   

تعههدات  یهک دولهت در قبهال     »المللی دادگستری به این شکل تعریهف شهد:   ا  سوی دیوان بین 0111الشمول در سال مفهومِ تعهد عام

المللهی دادگسهتری کماکهان غیرقهانونی     دیوان بین«. هاستی دولتمورد اهتمام همه»ین  که سرشت  اصلی« المللی در کلی بینجامعه

 ICJ,5 February) شهمارد تعههدات  ایهن چنینهی بهر مهی       دایهی را در جَرگهه  قلمداد کردن اعمالی ماننهد تجهاو  سهر مینی و نسهل    

1970,paras.33-34). «رسهماً وارد   بارسهلونا تراکشهن   ادگسهتری در قضهیه  المللهی د مشهورتی دیهوان بهین    این مفهوم پس ا  نظریه

الملل شهد. ولهی اجمهاعی بهر تعریهف ین و نیهز نسهبت و پیونهد  بها          های فراوانی در حقوق بینادبیات حقوقی گردید و موج  بح 

 کهامالً بهر قاعهده    شهمارد، ها بهر مهی  المللی دادگستری برای تعهدات عام دولتمفهوم قواعد یمره وجود ندارد. مصادیقی که دیوان بین

هها را دو روی  ای دیگهر ین یمره انطباق دارند. شاید همین امر موج  شده که برخی حقوقدانان این دو مفهوم را یکهی انگاشهته و پهاره   

د ایهن  تهوان و نبایه  الملل بدانند. با این حال، نمهی الشمول در حقوق بینو قواعد یمره را منب  اصلی تعهدات عام یک سکه به شمار یورده

ای تعههدات اسهت، ولهی قواعهد     پهاره  الشمول مربوط به دامنهه دو را یکی پنداشت، هرچند دارای اوصا  مشترکی هستند. تعهدات عام

هر دو یکی اسهت، ولهی بهه     ی الزام یک قاعده و عدم جوا  توافق برخال  ین ارتباط دارد. روشن است که نتیجهیمره به شدت درجه

-914، 0911نیها، برای یگهاهی بیشهتر در ایهن  مینهه بنگریهد بهه:)قربان      » تعهد است ولی یمره وصف قاعده. الشمول وصفهر روی عام

411.) 
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دهنده جامعیت ها )دولتی و غیردولتی( و افراد را نشانها، سا مانمرک  ا  دولت« المللیاجتماع بین»

المللی در میان تمامی هائی مانند عرورت همکاری در جامعه بیندانند، به ار  المللی میجامعه بین

الملل در گستره کنند. با این وصف، همزمان با حضور دیگر تابعان حقوق بینمخاطبان ین توجه می

عنوان ها و مناف  مشترکی که بهشوند تا در جهت تحقق ار  ها تشویق میالمللی، دولتجامعه بین

ایند و در این میان، نظم و حاکمیت گردند، همکاری نمالمللی ا  ین برخوردار میاعضای جامعه بین

گمان (. در این میان بی01-01، 0981هائی حاکم است )شهبا ی،قانون نیز بر چنین همکاری

خوانی الملل همهای حقوق بینهای حاکم بر ین با یرمانگرایانه یا کانتی و ار  رویکردهای جهان

ها، حقوق بشر کنند و در رأس ینمت میهائی که بر جامعه بالقوه بشری حکوبیشتری دارند. ار  

 (.990، 0914نماید ) مانی و حسینی اکبرنژاد،گری میاست که جلوه

هائی که در خصوص شناسائی شخصیت ین وجود المللی و تردیدبین یافتگیِ جامعهسامانبه رغم نیمه  

و گسیختگی بیرون یمده و نماید که این جامعه در حال حاعر تا حدودی ا  پراکندگی چنین می»دارد، 

ها با عقد ای نیست که در ین، دولتالملل شده است،  یرا دیگر جامعهراستی تاب  حقوق بینبه

المللی امرو ی با تحوالتی که در ین پدید بین معاهداتی چند فقط در پی مناف  خویش باشند. جامعه

المللی ا متکی است. دیوان بینههائی یافته که موجودیتش بر ینیمده هویت خود را در ار  

هائی ا  این مفهوم اشاره نموده است. به طور تلویحی به جنبه 01بارسلونا تراکشن دادگستری در قضیه

 یافتهالمللیِ به صورت تحولبین الملل نیز مبینِ مفهومِ حقوقیِ جامعهیمره در حقوق بین وجود قاعده

المللی در رویه و بین ها و مناف ِ عالیِ جامعهوجود ار  (. تأیید 914، 0989)فلسفی،« امرو ی است

الشمول به همراه اقدامِ طوالنیِ دکترین معاصر و پیدایش مفاهیمی مانند قواعد یمره و تعهدات عام

دهد که المللی، نشان میالمللی در مورد ساختار نظامِ حقوقیِ بینهای بینصورت گرفته ا  سوی سا مان

محور مشتمل بر قواعد نظمِ المللِ جامعهالملل در حال تحول است. پیدایشِ حقوق بینماهیت حقوق بین

الملل المللی و تعهدات ناشی ا  ین، واقعیتی انکارناپ یر است. در حقیقت، در حقوق بینعمومیِ بین

مناف  المللی هستیم که در جهت حمایت ا  جدیدی ا  قواعد و تعهدات بین معاصر شاهد پیدایش دسته

المللی چنان اهمیتی یافته اند. نظم عمومیِ بینالمللی تدوین شدهبین های عالیِ جامعهمشترک و ار  

 (.11، 0981گردد )حدادی،ها تلقی میدولت همه است که حفظ ین وظیفه

 المللیها و منافع جامعه بینالملل کیفری به منزله پاسدار ارزشحقوق بین -3-2

                                                      

15- Barcelona Traction  
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های نوینی گشته که المللی موج  طرح ایدهبین ا   یست  مشترک  اجتماعی در عرصهعرورت ناشی   

المللی در تعدیل مفهوم بین جامعه هاست. روند رو به تکامل ایدهین المللی ا  جملهبین مفهوم جامعه

ی در مناف  مشترک و جمع ها و نیز تقویت ایدهاختیارات و تعهدات دولت حاکمیت دولتی، گستره

المللی چهارچوبی مبتنی بر عدم تقابل نقش بسیار مهمی داشته است. امرو ه تعهدات دولت در نظام بین

المللی مورد های دیگر، بلکه در مقابل افراد انسانی و جامعه بینمعاصر نه فقط در برابر دولت یا دولت

ها بوده، با تحوالت وق متقابل ینها را که مبتنی بر مناف  و حقتأکید است و همین امر، مناسبات دولت

عمیقی مواجه نموده است. به نحوی که اکنون سخن ا  تعقی ، محاکمه و مجا ات مرتکبین نقض 

شود، بدون این که المللی و متعلق به بشریت گفته میبین های بنیادین جامعهگسترده و شدید ار  

کیفر ماندن . به بیان دیگر، مقابله با بیهائی خاص در معرض تهدید باشدمناف  فردی دولت یا دولت

المللی است، محل تالقی المللی که تهدیدی برای کل بشریت و امنیت و صلح بینجنایات مهم بین

(. 900، 0914عدالت کیفری جهانی است ) مانی و حسینی اکبرنژاد، المللی و ایدهبین مفهوم جامعه

نسبت جدید المللی دیدگاهی بهیکی ا  عناصر نظم حقوقیِ بینالمللی به مثابه ی عدالت کیفری بینایده

حقوقی  الملل که در ین این شاخههای اتخاذ شده در فرییند با تعریف  حقوق بیناست و به نخستین گام

(. Hirsch Ballin,2019,202گردد )دیگر به صورت انحصاری بر رعایت دولت مبتنی نیست با  می

های ای دیگر ا  شاخهالملل کیفری، همچون و همگام با پارهرد که حقوق بیناین امر حکایت ا  ین دا

حاکمیت  سا یِ قلعهالمللی حقوق بشر در راستای کوچکالملل عمومی به ویژه نظام بینحقوق بین

 0111 الملل کیفری ا  دههحقوق بین کنندهدارد. پیدایش و رشد چشمگیر و خیرهها گام بر میدولت

الملل عمومی به و با پایان دوران موسوم به جنگ سرد، دستاوردی بسیار بزرگ در حقوق بین میالدی

 (. Anderson,2009,331رود )شمار می

الملل سنتی یک تابعان ین باشد. حقوق بین تواند تنها ناشی ا  ارادهافزون بر این، هیچ نظم حقوقی نمی  

 کنندهگ ار، ناظر بر رعایت قواعد و تضمینهای قاعدهالدولی است که در ین دولتنظام حقوقیِ بین

 خود بر اراده الملل مبتنی بر منشور سا مان ملل متحد نیز در بخش عمدهها هستند. حتی حقوق بینین

ای نیا مند سا ِکارهائی با وجود این، هر جامعه 00ها استوار است.صریح یا عمنی تابعان ین یعنی دولت

                                                      

الملل ین است که ابتنهای افراطهی بهر رعهایت و     گرایی در حقوق و ا  جمله حقوق بینیکی ا  نقدهایِ جدی وارد بر مکت  اراده -00

روح ا  ای  نده و قابل رشد در حیات اجتماعی اسهت را بهه فهرسهتی خشهک و بهی     تابعان نظام حقوقی، حقوق که در اصل پدیده اراده

دهد و در ایهن صهورت، بهه جهای ایهن کهه راهنمها و پیشهگامِ         ها تنزل میالملل دولتقراردادها و رسوم معتبر بین تابعان و در حقوق بین
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تابعان ین، در  بله با موارد نقض قواعد و دفاع ا  مناف  عالیِ جامعه را، فراسوی ارادهاست که امکان مقا

-بین هائی حقوقی و ا  طریق نهادهای حقوقیِ دائمی و با صالحیت اجباری فراهم نماید. جامعهقال 

یِ حقوق گیرنیافتگی ین ا  این اصل مستثنی نیست و ا  این رو، شاهد شکلالمللی نیز به رغم تکامل

الملل به الملل هستیم. گ ار فرد ا  موعوع حقوق بینای ا  حقوق بینالملل کیفری به عنوان شاخهبین

الملل، با سختی، احتیاط و کندی فراوان صورت گرفته است و قابل توجه ین که این تاب  حقوق بین

ملل پیش ا  ین که به حقوق الالملل کیفری یغا  شده و این یعنی حقوق بینتحول ا  حو ه حقوق بین

تواند موج  مسئولیت ها میفرد بپردا د، وظایف او را تعیین کرده است؛ وظایفی که عدول ا  ین

،پیشگفتار(. به باور ما، چرائیِ شناساییِ مسئولیت کیفریِ فردی در 0981کیفری فرد گردد )کَس سه،

الملل در قبال یف فرد به موج  حقوق بینانگاریِ تخطی ا  وظاالملل کیفری که برییند جرمحقوق بین

-بین های جامعهالملل کیفری ا  بنیانالمللی است، در حمایت حقوق بینبین مناف  و مبانیِ عالیِ جامعه

الملل حقوق بین المللی نهفته است. نیز معتقدیم، به به همین سب  است که برخی اندیشمندان حو ه

المللی بر عنوان جنایتی بینها را در شناسایی عملی بهی متشکل ا  دولتالمللبین جامعه کیفری، اراده

 (.4، 0981چایساری،دانند )کیتیکننده میاساس یخرین تحوالت حقوق، اخالق و عدالت کیفری تعیین

های مشترک در الشمول، نمایانگر وجود مناف  و ار  به باور ما، مفاهیم قاعده یمره و تعهدات عام

یمره تخطی کرد،  توان ا  هنجارهایِ واجد وصف  قاعدهالمللی هستند. به تب  این اعتبار، نمینجامعه بی

منفعت »که به  «المللی استبین شده ا  سوی جامعههای بنیادینِ شناسایی و پ یرفتهار  » یرا حاوی 

و عمیقاً در وجدان المللی عرورت دارد برای حیات بین»و « گویدالمللی در کل پاسخ میبین جامعه

به واسطه این سرشت  ویژه، قواعد یمره موج  پدیدار شدنِ تعهدات  « المللی ریشه دوانده است.بین

الشمول ا  ععف مشترکی که در گردند. سا ِکارهایِ حقوقی قواعد یمره و تعهدات عامالشمول میعام

حقوق  ت اجرا در  مان نقض. توسعهبرند: فقدان عمانالملل وجود دارد، رنج میکلِ نظام حقوق بین

المللی، تأثیر این ععف را کاهش داده است. ا  ین جائی الملل کیفری و تأسیس دیوان کیفریِ بینبین

های ای یمره پ یرفته شده است، محاکم و دادگاهالمللی به عنوان قاعدهکه ممنوعیت جنایات بین

ها قرار دارند را ایاتی که در چهارچوب صالحیت ینتوانند مرتکبینِ چنین جنالمللی میکیفریِ بین

                                                                                                                                   

کهه  رغهم ین (. بهه 410، 0988)ذوالعین، شودرو تغییرات اجتماعی مبدل میای منجمد و مقید، به دنبالههتحوالت اجتماعی گردد، به گون

حقهوقی را   کند، ولی یارایِ رویاروئی با مشکالت بزرگ  فهراروی ایهن شهاخه   الملل نقش مهمی ایفا میها در حقوق بینرعایت دولت

 (.Guzman,2011,2شود به نام معضل رعایت )مبدل میالملل ندارد و گاه خود به باری بر دو  حقوق بین
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ین هر دولت  عضو دیوان  ی یادکرد است که سیستمی که به وسیلهتحت تعقی  قرار دهند. نیز شایسته

المللی را ارجاع دهد، با تابِ گوهرِ تعهدات تواند وععیت  مربوط به جنایات بینالمللی میکیفریِ بین

های بنیادینِ حقوق بشر و تواند ا  ار  المللی میطریق، دیوان کیفریِ بینالشمول است. ا  این عام

الملل کیفری، با به چالش کشیدنِ المللی پاسداری کند. افزون بر این، حقوق بینصلح و امنیت بین

-کافی مورد توجه قرار نمی المللی به اندا هبین های بنیادین جامعهوععیت موجود، هنگامی که ار  

 کند.ها نیز کمک میشوند، به ترویج و ارتقای این ار  رند و نادیده انگاشته میگی

ها و المللی هستیم که در ین ار  ای بینگیری و پیشرویِ جامعهنماید امرو ه ما شاهد شکلچنین می  

ین جامعه این جامعه و حیات ا دهندههای تشکیلها و مناف ِ فردی دولتمنافعی وجود دارند ورای ار  

-گردند. ا  سوی دیگر، رسالت  اصلی حقوق بینها و منافعی با  میبه حفظ و پاسداشت چنین ار  

-ا  حقوق بین ها و مناف  بنیادین است و دیگر اهدا  این شاخهالملل کیفری، پاسداری ا  این ار  

-امی سخن ا  حقوق بیناین رسالت تفسیر کرد و نگریست. به دیگر سخن، هنگ الملل را باید در سایه

-بین یید که ار   یا منفعتی بنیادین ا  جامعهالملل کیفری و سا ِکارهای موجود در ین به میان می

ای جدی قرار گرفته باشد. بر همین پایه است، یکی ا  شرایط  المللی نقض شده یا در معرض مخاطره

المللی یا به بین گمان متأثر شدنِ جامعهبیالمللی، عروریِ احتساب یک عملِ معین به عنوان جنایتی بین

المللی ا  ارتکاب ین عمل است. عملی که واکنشی بین تر وجدان و روح مشترک جامعهبیانی دقیق

المللی به این واسطه که منفعت و ار شی فراتر ا  فرادولتی را در سطح جهانی به دنبال دارد و جامعه بین

کند. در مخاطره افتاده احساس خطر می خاص به ورطه ت یا جامعهمنفعت و ار  ِ متعلق به یک دول

 0911ماه المللی دادگستری رو  سوم دیترین مصادیقِ مؤید این تحلیل، دیوان بینیکی ا  تا ه

الشمول بودن تعهدات  مورد مناقشه، اعالم کرد که به سب  عام 4141ی ژانویه 49خورشیدی برابر با 

در دیوان در طرح دفاع  01حضور در دادرسی به عنوان خواهان و واجد سمت قانونیدولت گامبیا ا  حق 

(. در ICJ,23 January 2020,paras.39-42ا  حقوق مردم روهینگیا در کشور میانمار برخوردار است )

- دائی در میان است و بر این اساس دولتالجرائمِ نسلالمللی یعنی جرماین پرونده پای یک جنایت بین

 دائی حق دارند ایفای تعهدات مندرج در این سند را ا  ی عضو کنوانسیون من  و مجا ات نسلها

های طر  ین درخواست کنند. به باور ما، مبنای این حق برای دولتی همچون گامبیا، همانا مطرح دولت

سوی  مردم روهینگیا و نقض یشکار ین ا  08حیات جمعیبودن ار   و منفعتی جهانی و به تعبیر ما 
                                                      

17  - locus standi 

18- Collective life 
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الشمول مورد بح  هستند که ا  پارادایم دوسویگی میان دولت میانمار است و بر این پایه تعهداتی عام

در رأی  01اند. نیز باور داریم که شناساییِ عمنی حق طرح دعوی ا  جان  جامعهدو دولت فراتر رفته

 را نیز باید در این چهارچوب و فضا تحلیل کرد. بارسلونا تراکشنی پرونده

یمیز و دوران همکاری  یستی مسالمتالملل، مرحله همنماید در فرییند تکامل حقوق بینچنین می  

المللی یغا  شده است. در این دوران، مفاهیم الملل به پایان رسیده و عصر باشکوه همبستگی بینبین

و عدم مداخله ها، حاکمیت دولت محور همچون اصل استقالل و برابری حاکمیتوستفالیائی و دولت

ها و مناف  مشترک تدریج جای خود را به مفاهیم جدیدی همچون ار  ها بهدر امور داخلی دولت

اند که جامعه بشری، مداخله بشردوستانه، تضمین اجرای قواعد حقوق بشری و مسئولیت حمایتی داده

ی بوده و نشانه تأثیرگ اری المللجای تمرکز بر موجودیت دولت و مناف  ین، ناظر بر کلیت جامعه بینبه

المللی هستند. اولویت یافتن الملل نوین ا  تحوالت و مفاهیم جدید در عرصه بینقواعد حقوق بین

ها نشان ا  افول تدریجی الملل و محدود شدن قلمرو حاکمیت دولتهای بشری و مناف  جامعه بینار  

المللی عصر همیستگی بر محور کلیت جامعه بینالملل و شکوفایی مفاهیم دوران وستفالیا در حقوق بین

-دار پاسداری و حمایت ا  بنیادیالملل کیفری، عهده(. در این میان، حقوق بین10، 0411است )ر اقی،

ترین اهدا  ین پایان دادن المللی و نظم عمومی حاکم بر ین بوده و ا  مهمبین های جامعهترین ار  

-Schwartz,2019,1)است در سراسر جهان  اص با هر جایگاه و رتبهکیفرمانیِ اشخبه مصونیت و بی

المللی الملل عمومی برپائی عدالت و حفظ نظم عمومی بین. رسالت این شاخه ا  حقوق بین(22

(Gegout,2013,800که سنتز ین در عالم واق  را می ) (، 1، 0988دانست )شهبا ی،« نظم عادالنه»توان

های بسیاری روبروست و گمان با مخاطرات و چالشاین رسالت خطیر، بی باشد. ین هد  واال ومی

بیند. حقوق ها را در برابر خود میکشی ابرقدرتویژه گردنها و بهقلعه دیرپا و سترگ  حاکمیت دولت

توان ا  پایان ستم و بیداد در ین سخن راند، الملل کیفری نویدبخش جهانی است که اگرچه نمیبین

بینند و ستمدیدگان تنها به نظاره گمان در ین ستمگران خود را یکسره در امان و مصون نمیولی بی

نشینند. سخنی که چه بسا اندکی یرمانی بنماید و دور ا  کشی جفاپیشگان نمیستمگری جباران و گردن

لمی دیگر و های پاک همواره به هوای عاچه باک که دل»دسترس به نظر یید، ولی به بیان پیرانِ طریق، 

های گرامی ین است که مردم را به فرارسیدن دورانی ترین رسالت جاناند و بزرگیدمی دیگر تپیده

                                                      

19  - Actio Popularis 
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، 0911)موحد،« نوید دهند که در پناه کمال نفسانی و رشد عقالنی ا  گزند و ستیزه در امان باشند.

004 .) 

 نتیجه
-المللی به منظومه حقوق بینت کیفری بینالملل کیفری، موج  ورود و تثبیت مفهوم عدالحقوق بین  

ویژه دیوان المللی و بههای کیفری بینالملل گردیده است و برپایی دادگاهالملل و ساحت روابط بین

ترین ویژگی این سان شاخصالمللی کیفری با محوریت و ابتنای بر نهاد مسئولیت کیفری فردی بهبین

-المللی نقشی محوری و تعیینکیفرمانی و نیل به عدالت در عرصه بینسامانه، در تحقق یرمانِ پایانِ بی

-الملل به منزله ابزارهایِ تحکیم و نظامکنند. همچنین تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بینکننده ایفا می

 الملل مانندالمللی و احیایِ مفاهیم بنیادین ولی رو به فراموشی رفته حقوق بینمندسا یِ نظم حقوقی بین

شود که الملل کیفری محسوب میها و رهاوردهای حقوق بیناصول کلی حقوقی، ا  دیگر نقش

گرایی و ابتنایِ افراطی الملل و گ ار ا  دولتالملل در سپهر روابط بینموجبات تقویت مبانی حقوق بین

عنوان لل کیفری بهالمها را فراهم یورده است. افزون بر این، حقوق بینالمللی بر اراده دولتنظام بین

های الملل عمومی، همچون حقوق کیفری در حقوق داخلی که در میان شاخهای ا  حقوق بینشاخه

دهنده جامعه و ا  جمله ها و اخالقیات و عناصر بنیادین تشکیلعلم حقوق بیشترین پیوند را با ار  

بناهای ها و سنگین ار  ترفرهنگ دارد، رسالت و فلسفه وجودی خود را در پاسداری ا  مبنائی

رسد پیدایش و های یادشده به نظر میرفته، با پیگیری نقشهمکند. رویوجو میالمللی جستجامعه بین

-الملل و شکلهایِ تحول و تکامل حقوق بینتوان یکی ا  نشانهالملل کیفری را میگستر  حقوق بین

الملل للی  قلمداد کرد. ا  سوی دیگر، حقوق بینالمبین یافتگیِ نسبیِ جامعهگیریِ تدریجی و قوام

-الملل و پویائی و پایائی ین و نیز تقویت و تحکیم بنیانکیفری خود عامل تکامل رو افزون حقوق بین

ویژه ا  رهگ ر الملل کیفری بهنماید که حقوق بینرود. چنین میشمار میالمللی نیز بههای جامعه بین

ها الملل ا  چنگ حاکمیت مطلق دولتدر اندیشه رهاسا یِ حقوق و روابط بینالمللی دیوان کیفری بین

ای هاست. در کار ار میان فرشته عدالت و غول افسانهملت و سپردن ین به دست وارثان راستین ین یعنی

ها و رغم کاستیالملل کیفری و سا کارهای ین، بهگمان حقوق بینقدرت در قامت لویاتان هابز، بی

چه توانند به یاری عدالت بشتابند و او را در این  وری ماییِ نابرابر همراهی کنند. ینها، میکژی

کیفرمانی به نام مقام و در سایه قدرت در نماید این است که دوران بیهویداست ولی بیان ین بایسته می

الملل کیفری مل حقوق بینالمللی به سر یمده و ا  همین رو به راستی پدیدائی، پویائی و تکاجامعه بین
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م که به باور ما، پیدایش و پیشرفت نماییشمار یورد. نیز افزوده میالمللی بههای جامعه بینبشری و بنیان

سان یک نظام حقوقی در الملل بهدفاع ا  حقوق بین بنای محکمی برایالملل کیفری سنگحقوق بین

 برابر منکران وجود ین است.
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