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 یانگ ار  ج ر   الملل ی،  ینب   یفریعدالت ک هبرجست یاز جستارها یکی ویکم، یستب هسد یدر ابتدا
اس ت  ب ا از    یمج را  ی ن ا یمل یگردپ یدمنظورِ تمه به یمل یفریدر نظا  عدالت ک المللی ینب یمجرا

و آرام     ی ت از صلح و امن یگذشته، پاسدار هتصور سد یرقابلغ هددمنشان یسرگذراندن رفتارها
 یه دف  ینب ه نن    یابیدس ت  ی  ب را شود یانگاشته م یارزشمند انسان یها از آرمان یکی المللی بین

منظ ورِ   به المللی ینب یفریک یوانو د یژهو یها دادگاه گذاری یهاز جمله پا یتاکنون اقدامات گوناگون
 ی ن است  در ا یدهآنها، به انجا  رس یتبه مصون یدنبخش یانو پا المللی ینب یمو مجازات جرا یگردپ

دست خ ود   هب یمیجرا ینبه نن یدگیکشورها، همواره رس یتراستا، به سبب پاسداشت حق حاکم
آماده سازند   یمجرا ینا یگردپ یخود را برا یدرو کشورها با ینقرار داشته و از ا یتکشورها در اولو

 یآم ادگ  یته ب را یس  اب اار با  یداخل یفریدر حقوق ک المللی ینب یمجرا یانگار جر  یب،ترت ینبه ا
 رس د  یبوده که به نظر م یاز عوامل گوناگون یناش یستگیبا یناست  ا یمبه آن جرا یدگیجهتِ رس

 یستگیبا ینآنهاست که به موجب آن، ا ینِتر از جمله مهم المللی ینب یفریبرآورده کردن عدالت ک
وج ود دارد ک ه در    نیگوناگو یمنظور، الگوها ینبد ی،  وانگهشود یم یهتوج یمل یفریدر حقوق ک

 ی را است، ز یداخل یفریقوق کالگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در ح ینتر آنها مناسب یانم
  گردند یم یفو بدون ابها  تعر یبودن به روشن یاصل قانون یروپ یفرهاو ک یمسان، جرا ینبد

 یدیکل واژگان
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 ییجستارگشا

ی ف ر یک وانی  دی گ ذار  هیپا این وی الدیم 1994 و 1993ی ها سال در ژهیوی ها دادگاهیی برپا با

 ،یالدیم   2002 سال در دادگاه نیا اساسنامه شدنیی اجرا وی الدیم 1998 سال دری الملل نیب

 نی  ا تم ا   دری اساس نکته اما  است دهید رای رینشمگی ها یدگرگون یالملل نیبی فریک حقوق

 ب ا  رابط ه  در رو، نی  ا از  اس ت  داده رخ یالملل   نیب سطح در آنها تما  که است نیا ها یدگرگون

 نی  ا ب ا   اس ت  داشته قرار توجه کانون در آنهای الملل نیب گردیپ همواره ،یالملل نیب میجرا گردیپ

 ک ه ی ا گون ه  به نبودهی الملل نیب میجرا با وندیپ دری داخل حقوقیی ایپو نبودِی معن به نیا همه،

 میجرا آن یمل گردیپ ژهیو به و یمل حقوق دری الملل نیب سطح در دهیرس انجا  بهی ها یدگرگون

 ق انون ی ب ازنگر ی درپ   کشورهای برخ ر ، اساسنامه بیتصو رویپ راستا، نیا در  است بوده مؤثر

 ف راهم ی داخلی ها دادگاه دسته بی الملل نیب میجرا فریک و گردیپ امکان تا برآمدند خودی فریک

 را ینیقوان هلند و فرانسه آلمان، انگلستان، کانادا، ا،یاسترال همانندیی کشورها باره، نیا در  گردد

 س وئد  و هی  ترک مانند کشورهای برخ در  اند برنهاده و نگارشی الملل نیب میجرا گردیپ با وندیپ در

 نظیری برخ کشورها، نیای رو فرا  است مجلس دری قانونگذار ندیفرا در باره نیا دری بازنگر این

، ام ا نظ ا  جمه وری    ان د  ن داده  ب روز  ب اره  نیا دری واکشن نین و هیروس کا،یامر متحده االتیا

 نهیزم نیا در قانون سینو  یپ نگارش مرحله در که است ییکشورها دسته آن ازاسالمی ایران 

  است

 در دی  با ،یالملل نیب اتیجنا و میجرای انگار جر ی ستگیبای یعن ،پرسمان نیا برابر در اکنون

 هس تند  ی الملل نیب میجرا گردیپ به ملا  کشورها اساساً ایآ: بود ها پرس  نیا بهیی گو پاسخی پ

 ،یکش   نسل) رای الملل نیب میجرا رسیدگی به امکان دیبا نگونه کشورهای فریک حقوقی ها نظا 

   کنند   فراهم خودی داخلی ها دادگاه در( تجاوز وی جنگ میجرا ت،یبشر هیعل اتیجنا

 دری الملل   نیب   میج را  گ رد یپی س تگ یبا ک ه  اس ت  نی  ای پ   در نوش تار  نی  ا راستا نیا در

 ک دا   آنی ها یکاست وی برترها و گوناگونی الگوها است  استواریی مبنا نه بر یملی ها دادگاه

 دارد ی جهان تیصالح وی لیتکم تیصالح بای ارتباط نه موضوع نیا و است 

ی آم ادگ  ازمن د ین ،یالملل   نیبی فریک عدالت رشد به رو نظا  با کشورهای هماهنگ   نهیشیپ

 ب ه  ن ارر  آن نیت ر  مه م  بس ا  ن ه  وی آمادگ نیا وجوه ازی یک گمان یب  است نهیزم نیا در آنها

 ,Bergsmo)اس ت ی مل  ی ه ا  دادگ اه  دری الملل نیب میجرا گردیپ جهتِی قانون  یگنجا گسترش

Harlem and Hayashi, 2007: 3)  ی مل  ی ها دادگاه بای الملل نیب میجرا بهی دگیرس در تیاولو نه

 ر ، اساس نامه  ب ه  وس تن یپ از پ س  کش ورها ی برخ   راس تا،  نیا در  (Inazumi, 2004: 46) است

 وی قانونگ ذار  ندیفرا مرحله دری برخ اند، برنهاده رای الملل نیب میجرای انگار جر  به نارر مقررات
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ی انگ ار  ج ر   که نمود اشاره نکته نیا به دیبا نجایا در  هستند سینو  یپ هیته مرحله دری برخ

ی انگار جر  به اقدا  کشورها  ندارد ر  اساسنامه به وستنیپ موضوع بهی ارتباطی الملل نیب میجرا

  کنند یم نقض رای بشر جامعه کلی ها ارزش و داشتهی الملل نیب جنبه که ندینما یمیی رفتارها

 میج را ی انگ ار  ج ر   م ان   آن، ب ه  وستنیپ عد  و شرط  یپ ر ، اساسنامه به وستنیپ ن،یبنابرا

  (ر  اساسنامه 1۷ ماده) شود ینم انگاشتهی الملل نیب

 ام ا   اس ت  وس ته ینپ ر  اساس نامه  ب ه  که استیی کشورها جمله از رانیای اسالمی جمهور

 ب ا   س ت ین ر  اساس نامه  به وستنیپ به منوط اساساًی انگار جر  موضوع شد، انیب که گونه همان

 میج را ی انگ ار  جر  دری دیترد چیه شد، خواهد اشاره آن به کهیی ها یستگیبا بر بنا ن،یا وجود

 مرحل ه  در ک ه  اس ت یی کش ورها  دسته آن از رانیا کشور راستا، نیا در  ندارد وجودی الملل نیب

 در ب اره،  نی  ا در  (259: 1390)میرمحمدصادقی،  است نهیزم نیا در قانون سینو  یپ نگارش

 ق انون  ح ه یال سین و   یپ   هییقض ا  ق وه یی قض ا  توس عه  وی حقوق معاونتی شمس هشتاد دهه

 ب ود  م اده  151 ش امل  ک ه  گذاش ت  انی  م در رای الملل نیب میجرا بهی دگیرس نحوه و مجازات

 فی  تعر وی عم وم  قواع د  وی کل   اصول به نارر سینو  یپ نیا 60 تا 1 ادوم  (1395)اردبیلی، 

 نی ی آ و تیص الح  ب ه  ن ارر  151 ت ا  60 ادوم   و بودهی ماهو مقررات عنوان به فرهایک و میجرا

  اس ت  ب وده ی شکل مقررات عنوان به تیامنی شورا اتیتصم یحت ویی قضای همکار ،یدگیرس

 3 م ورخ ) گ اارش  نیآخ ر  بنابر و دهینرس سرانجا  به تاکنون سینو  یپ نیا متن ن،یا وجود با

)پرت ال ج ام  ق وه قض ائیه      اس ت  مجل س  در همچنان که استی حیلوا جمله از (1390 بهمن

 خیت ار  در مجل س یی قضا ونیسیکم سیرئ گاارش بنابر ن،یا بر افاون  جمهوری اسالمی ایران(

ی الملل   نیب  یی قض ا  معاض دت  ح ه یال دری الملل نیب میجرا بهی دگیرس حهیال 1392 رماهیت 11

 ش ده  هی  تهیی قض ا  توس عه  وی حقوق معاونت توسط که آنچه با سنج  در البته که شده ادغا 

 آن به نارر تیصالح و اتیجنا فیتعر به ماده 9 در تنها کهی ا گونه به است، تر کوتاه اریبس بود،

 اس ت  دهینرس   س رانجا   ب ه  کن ون  ت ا  نیش  یپ م ورد  همچ ون  ای  ن ح ه یال نیا  است پرداخته

 هییقض ا  ق وه ی تارنم ا  در ک ه  راتیتعا حهیال متن در استی گفتن  (1392)خبرگااری تسنیم، 

)پرت ال جامع ه ق وه قض ائیه جمه وری اس المی        خورد ینم نشم بهی الملل نیب میجرا شده درج

 اش اره ی الملل   نیب   میجرا به آن، یها یدگرگون نیآخر در ارهارنظرهای برخ بر بنا اگرنه ایران(

  است تر کوتاه اریبس ،یا ماده 151 حهیال آن با سنج  در البته که شده

 ی الملل نیب وی ملی ستگیبا .1

: گذاش ت  انی  درم رای ستگیبا از گونه دو توان یمی الملل نیب اتیجنا و میجرای انگار جر  درباره

 آن ب ا  ک ه  استی ا یمبان انگریب نخست موردی  الملل نیبی ستگیبا ،دو  و ؛یملی ستگیبا ،نخست
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 اس ت ی الملل نیبی مبان انگریب دو  مورد  استی الملل نیب میجرای انگار جر  به ریناگا کشور یک

 حق وق  در رای الملل   نیب   میج را  که شده هیتوص آنها به یا بوده ریناگا کشورها آن موجببه  که

 طور به که شود اشاره نکته نیا به است ستهیشا نخست، مورد در  کنندی انگار جر  خودی داخل

 نداش ته  وج ود ی الملل   نیب میجرای انگار جر  لاو  بری مبنی ا شده نییتع  یپ از یِستگیبای کل

 ب ا  رابط ه  دری قانونگ ذار  ب ه  اقدا  خود ،یالملل نیب یفریک حقوق بودن نوپا بر بنا کشورها بلکه

 که استی موارد شاملی مبان از مراد نجایا در رو، نیا از  ندینما یمی الملل نیب میجرای انگار جر 

 م ورد  کش ورها ی اساس   یها قانون در -کننده هیتوجی فلسفی مبان مثابه به -میرمستقیغ طور به

ی س تگ یبا ،یالملل   نیب   میج را ی انگ ار  ج ر   هدربار مواردی برخ در البته  است گرفته قرار اشاره

  شود یم جادیا ونیکنوانس در تیعضو اساس بر که استی تعهد بری مبتن که دارد وجودی قانون

 ،یس از  ن اتوان  ،یبازدارن دگ  ،یس ااده  اگر که است نیا توجه درخور نکته باره نیا در ،یبار

 نظ ر  ب ه  باش ند، ی فریک حقوقی اساس اهدافی آشت و مصالحه و دگانید باه به توجه ،یبازپرور

 تی  حاکم ح ق  ب ه  احت را   نیهمچن وی فرهنگ وی اجتماع ،یاسیس طیشرا به توجه با رسد یم

 ,Cryer)باش د  م رجح ی الملل   نیب   بی  تعق ب ا  سهیمقا دری الملل نیب میجرای مل بیتعق کشورها،

Friman, Robinson & Wilmshurst, 2014: 28)  ،ب ه ی دگیرس   و گ رد یپ باره دری اساس نکته پس 

 و نخست درجه در بلکه نبودهی اصل نهادی الملل نیبی فریک وانید که است نیای الملل نیب میجرا

 نی  ا بهت ر  ن ه   ردیگ قرار توجه مورد دیبا که استی ملی ها دادگاه وی حقوق نظا  آن، از تر مهم

 مس لله  ب ا  امر نیا آن بر افاون و ردیگ صورت میجرا وقوع محل همان در عدالت اساساً که است

انگ اری ی ک رفت ار در     گفتنی است ک ه ع د  ج ر      است سازگارتر کشورها تیحاکم به احترا 

آن شود، اساساً مسئولیت کسی را مرتکب  الملل جر  انگاشته می حقوق داخلی که در حقوق بین

( و از این رو به سبب بایستگی تحقق ع دالت کیف ری و   22: 1390کند )اردبیلی،  شده نفی نمی

الملل ی نیس ت  ب اری، ج رایم      انگ اری ج رایم و جنای ات ب ین     اولویت پیگرد ملی گایری از جر 

الملل و حقوق داخلی مکم ل یک دیگر تلق ی     ای است که در آن نظا  حقوق بین المللی حوزه بین

توان انتظ ار داش ت در براب ر     سویی یکدیگر است که می ( و درسایه هم80: 13۷8س، شده )واال

الملل ی در بس تر    المللی پاسخی مناسب داده شود؛ در واق  گرنه اساس اً ج رایم ب ین    جرایم بین

الملل زاییده شده اما بدون فعالیت حقوق داخلی واک ن  در براب ر آنه ا ب ه درس تی       حقوق بین

 انجا  نخواهد یافت   
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 بایستگی ملی .1-1

 رم اساسنامه به وستنیپ فرض .1-1-1

  کن د  یم نییتب رای الملل نیب میجرا فیتعری ستگیبای مل تیحاکم ازی پاسدار ،یفرض نینن در

 کش ورها  ازی ت وجه  قابل شمار تیعضو به توجه با ر  اساسنامه به وستنیپ که داشت توجه دیبا

یی تنه ا  به که گفت دیبا ر  اساسنامه با رابطه در ،یوانگه  رسد ینم نظر به انتظار از دور نانند

 یمبن ا  ن،ی  ا وج ود  با  آورد ینم دیپدی الملل نیب میجرا گردیپی برا عضوی کشورهای برای الاام

 واداش تن  ب ه  منج ر  مینامس تق ی ا گونه به نیا که کرده استواری لیتمک تیصالح بر رای دگیرس

 تی  اولوی عن  ی ؛(Cryer et al, 2014: 63) ش ود  یم  ی داخل   حقوق دری دگیرس به عضوی ها دولت

و در این باره قوانین داخلی مرب وط بای د ب ه     است کشورها خود بای الملل نیب میجرا بهی دگیرس

در واق  ،   ( 26: 1380ص الحیت داش ته باش ند )دیه یم،     ه ای داخل ی    تصویب رسد تا دادگ اه 

و  اس ت ی ل  یتکم و هی  ثانو یمل  ی دگیرس   ی ک  به نسبتی الملل نیبی فریک وانید دری دگیرس

 و بانهید راستا، نیا در  (81: 13۷8صالحیت اولی و اصلی با محاکم ملی است )شریعت باقری، 

 اص ل   اس ت  برنه اده ی ل  یتکم ط ور  ب ه  رای الملل نیبی فریک وانیدی دگیرس اساسنامه، 1 ماده

 :دینما یم مقرر رشیپذ تیقابل با رابطه در اساسنامه 1۷ ماده در بودنی لیتکم

 :استی دگیرس قابل ریغ موضوع ریز موارد در که گرفت خواهد میتصم وانید      1»

(a )اس ت،  بیتعق یا قیتحق دست در دارد، تیصالح آن بر کهی دولت توسط موضوع آن 

  «نباشد بیتعق یا قیتحق یاجرا به قادر یا لیما قتاًیحق دولت آن آنکه مگر

 رای الملل   نیب میجرا بهی دگیرس طیشرا دیبا که هستند ها دولت نیا نخست گا  در نیبنابرا

 ازی ریجل وگ  ب ا  ون د یپ دری ی  واال مص لحت  ه ا  دولت واق ، در  کنند فراهم خودی مل حقوق در

ی الملل   نیب   میج را  ب ه  یمل  ی دگیرس   در بودن توانا سان، نیبد دارند؛ وانید تیصالح رشیپذ

 مینامس تق  الاا  کی از که دیرس اانیم نیا به تا توان یم رو، نیا از  است تیاهم و توجه درخور

 ک ه ی ا گون ه  به (142: 1388)حسینی اکبرنژاد،  گفت سخنی الملل نیب میجرا یمل گردیپی برا

 س ازوکار  از س ان   نیب د  ت ا  شدهی نیب  یپ ها دولتی برا وانید اساسنامه لهیوس بهی الاام نینن

 نیا بر دیبا ن،یا وجود با  کنندی پاسدار خودی مل تیحاکم از و شده مند بهرهی لیتکم تیصالح

 ب ه ی الملل نیب میجرا یمل گردیپ آوردن فراهم جهتی قانونی تعهد اساسنامه که فشردی پا نکته

 م اده  در مق رر ی ل  یتکم تیصالح موضوع پس،  (Kreicker, 2006: 5) دینما ینم لیتحم کشورها

 و ش ود  یم  ی ملی دگیرس امکانی ساز فراهم تیتقو به منجری ا گونه به خود، ر ، اساسنامه 1۷

 میج را  مج ازات  و بی  تعق جه ت  را الز ی قانونی کارها تا ادیانگ یبرم را کشورها راستا نیا در

 کشورهاس ت  تی  حاکم ح ق  به احترا ی راستا دری سازوکار نینن  رسانند انجا  بهی الملل نیب
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 وا کش ورها  خ ود  ب ه  را تیاولو وی برتر -یالملل نیب میجرا بهی دگیرسی یعن -نهیزم نیا در که

  (Politi and Gioia, 2008: 63) گذارد یم

 انی  ب در ر ، اساس نامه  ش دن  ریفراگ به لینی برا عضو دول اقدا  طرح در که استی گفتن

 کم ک  وی الملل نیب دیشد میجرا مرتکبان تیمصون به دنیبخش انیپا به آن،ی ستگیبا و تیاهم

 ط رح  باره، نیا در  است شده اشارهی الملل نیب عدالت به احترا  نیتضم و میجرا ازی ریشگیپ به

 نظر در رایی ها هیتوص عضو دول مجم  رخانهیدب و عضوی کشورها عضو، دول مجم ی برا اقدا 

 توس ط  آنی ریکارگ هب و ر  اساسنامه کردن ریفراگ جیتروی برا تالش آن توجه کانون که گرفته

 م ورد ی ه ا  تالش همه ن،یبنابرا  (CPI,l’Assemblée des États Parties, 2016) است کشورها ریسا

ی یعن   گفت ه   یپ   اه داف  تحق ق ی راس تا  در کشورها ازی ریگ نشم شمار وستنیپ این و اشاره

 ک ه  است نکته نیا انگریبی همگ ،یالملل نیب عدالت نیتلم وی الملل نیب میجرای ریشگیپ و مقابله

 ،یوانگه    الملل ی اس ت   ی مفید از لحاظ تلمین عدالت کیف ری ب ین  امر ر  اساسنامه به وستنیپ

 نظ ر  دری داتی  تمهد ی  با ر ، اساس نامه  ب ه  وس تن یپی ورا که است نیا نجایا دری اساس لهئمس

 ت ا  اس ت ی الملل   نیب   میج را ی انگ ار  جر  وی داخلی قانونگذار آن نیتر برجسته که شود گرفته

   نرسدی ا لطمه کشور تیحاکم حق به ،یلیتکم تیصالح اصل موجب به و سان نیبد

 رم اساسنامه به وستنیپن فرض .1-1-2

 -یل  یتکم تیصالحی عنی -یالملل نیب میجرا بهی دگیرس در وانید رشیپذ موردی مبنا نه اگر

 ام ا  کنند، فراهم رای داخلی فریک حقوق دری دگیرس امکان و مقدمات که دارد یم وا را کشورها

 در یحت   ک ه  نم ود  اش اره  اینی اساس قانون ژهیو بهی ملی قانونی مبان به توان یم ن،یا بر افاون

 الق ا  رای الملل   نیب میجرای انگار جر ی ستگیبای ا گونه به ر  اساسنامه رعضویغی کشورها مورد

 عن وان  ب ه  رانی  ای اس الم ی جمه ور ی اساس   ق انون  مقدمه به توان یم راستا، نیا در  دینما یم

 :  کند یمی نیب  یپ نینن که نمود اشاره نظا  نیای اساسی ها ارزش

 در را انقالب نیا تداو  نهیزم     رانیا انقالبی اسالمی محتوا به توجه بای اساس قانون»

 گ ر ید ب ا  ،یالملل   نیب   رواب ط  گس ترش  در ژهی  و به کند، یم فراهم کشور خارج و داخل

     کن د  هموار رای جهان واحد امت لیتشک راه تا کوشد یمی مردم وی اسالمی ها جنب 

  «یابد قوا  جهانی تمام در ستم تحت و محرو  ملل نجات در مبارزه استمرار و

 اتی  جنا و میج را  ب ا  رابط ه  دری اساس   ق انون  گرن ه  ک ه  رفتیپ ذ  ت وان  یم بیترت نیبد

 نینن   مرتکب ان  محاکم ه  و گ رد یپ ب اره  در و دارد ینم   انی  ب رای حکم صراحت بهی الملل نیب

 اتی  جنا و میج را ی انگ ار  ج ر   ب ه  ال اا   ت وان  یمی ا گونه به اما کند، ینم مقرری الاامی میجرا

ی ق انون  مقدم ه  ازی ف راز  از رای م  یجرا نینن   مرتکبان گردیپ امکان آوردن فراهم وی الملل نیب
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 و انق الب  نیا تداو  که برداشت را نکته نیا آمده، اسال  در حکومت وهیش عنوان ریز کهی اساس

 ه ا  آن دس ت ه ب که استیی اباارها مستلا ی الملل نیب روابط گسترش این و آنی واالی ها آرمان

 حق وق  از بت وان  آن ب ا  ک ه ی س ازوکار  گم ان،  یب باره، نیا در  یافت دست اهداف نیا به بتوان

 نم ود، ی بانیپش ت  وی پاس دار      و تی  ثیح ،یآزاد ت،ی  امن ات،یح حق همچونی انسانی اساس

 ،یراس ت  ب ه   باشند یم دیتلک مورد این اسال  دری اساسی ها ش ارز نیا ننانکه د؛ینما یمی ضرور

 مل ل  نج ات  در دهن ده  یی ار  نیهمچن وی الملل نیب روابط کننده نیتضمی نوع به ،یامکان نینن

 از بت وان،  ک ه  است نیا سااوار گفته  یپ موارد به یافتن دست رایز باشد، یم دهید ستم و محرو 

 ط ور  ب ه  و کش ورها  تیامن ت،یامن و صلح ناقضی رفتارهای برا اجرا ضمانت برنهادن با سو، یک

 و میجرا مرتکبان گردیپ امکان با گر،یدی سو از و نمود؛ نیتضم رای الملل نیب جامعه تیامنی کل

 نی ی تب در اس ت  یگفتن    ب ود  جه ان ی تم ام  دری س تمگر  با مبازرهی پ در ،یالملل نیب اتیجنا

 مقدم ه،  ب ر  اف اون  ،یاساس   ق انون  اس اس  ب ر ی الملل نیب اتیجنا و میجرای انگار جر ی ستگیبا

 :  کند یمی نیب  یپننین  سو  و دو  اصل ننانکه نمود، اشاره این آن اصول به توان یم

 :دو  اصل»

 :به مانیا هیپا بر استی نظام ،یاسالمی جمهور

    

 ی    کش ستم وی ستمگر هرگونهی نف   ج

 :سو  اصل

    

 هم ه  ب ه  نسبت برادرانه تعهد اسال ،ی ارهایمع اساس بری خارج استیس میتنظ     -16

 « جهان مستضعفان از غیدری ب تیحما و مسلمانان

ی اساس   ق انون  از اش اره  م ورد  م وارد  از ی ک  چیه   ک ه  میفش ار  یمی پا نکته نیا بر دوباره

 چیه   جه ت  نی  ا از و نداش ته  بح    مورد موضوع با میمستقی ارتباط ران،یای اسالمی جمهور

 م ورد  م وارد  ن،یا وجود با دارد؛ ینم مقرری الملل نیب اتیجنا و میجرای انگار جر ی برا رای الاام

 ه ا  آن انی  ب از م راد  ،یراست به  است موضوع نیای فلسفی مبان هیتوج مثابه بهی ا گونه به اشاره

ی ه ا  آرم ان  ت داو   ب ر  دیتلک بر افاون رانیای اسالمی جمهور دولتی اساس قانون که است نیا

 وی گ ر  س تم  هرگون ه ی نف   ب ر  -باش د  یم   س تم  تح ت  مل ل  از تیحما ها آن ازی یک که -خود

 وی آزاد ت،یامن ات،یح حق نونیی ها ارزش ازی پاسدار گمان، یب  فشارد یمی پا اینی کش ستم

 ق رار  حمل ه  مورد رای بشری واالی ها ارزش نیا کهی اعمال و رفتارها که است نیا ازمندین رهیغ

ی یک   رو، نی  ا از  گردد فراهمی میجرا نینن مرتکبان گردیپ امکان و شوندی انگار جر  دهد، یم
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 آن ش رط   یپ   ک ه  اس ت ی الملل   نیب   مجرم ان  مج ازات  ،یستمگر زدودن ستهیبای اباارها از

 ق انون  از گفته  یپ نکاتی راستا در و باره نیا در  استی الملل نیب اتیجنا و میجرای انگار جر 

 اشاره لیاسرائ میرژی ارتکاب اتیجنا و نیفلسط مورد به توان یم ران،یای اسالمی جمهوری اساس

 ک ه  رن د یگ قرار گردیپ مورد رانیا در اتیجنا آن مسئوالن تا شد تالش دوره یک در که (1)نمود

 جنب ه  باشد، داشتهی حقوق جنبه که آن از  یب کارشناسانی برخ نظر به بنا مذکور اقدا  البته

 ب ه  ک ه  ش د  هیتهی ا حهیال غاه،ی رخدادها به واکن ی پ در یحت مورد نیا در  داشتی اسیس

 آن دری جنگ   اتی  جنا آم ران  و مرتکب ان  مج ازات  و محاکم ه  ،یری  گیپی نگ ونگ  آن موجب

 مستکبرانی سو ازی الملل نیب اتیجنا وقوع به ژهیو توجه با اشاره مورد حهیال  بود شده مشخص

 ,BBC)ب ود  ش ده  هی  تهی نیفلس ط  مسلمانان ژهیو به و تیبشر هیعلی ستیونیصه میرژ و جهان

ی  حق وق ی اقدام تا بودهی اسیسی ژست بروزی پ در شتریب اقدا  نیا دیشا که است یگفتن  (2009

 س رانجا   ب ه ی ا ح ه یال نینن   ک ه  شد نیا به منجری حقوق نه وی اسیس اهیانگ همان بسا، نه

 نینن توان ینم ،یالملل نیب میجرای انگار جر  بدون نکهیا مورد نیا دری اساس نکته ،یبار  نرسد

 لی  دل  ک رد  مج ازات  را آن مرتکب ان  و داده ق رار  گ رد یپ موردی داخلی ها دادگاه در رای میجرا

 و روش ن  نی ی تع ل او   ؛گ ردد  یم بازی فریک حقوق دری اساس قاعده یک به گفته  یپ استدالل

 اس ت  مس لم ی امر ها، آن مجازات قیدق اانیم و گونه نیهمچن و مجرمانهی ها رفتار ابها  بدون

 اتی  جنا و میج را  بی  تعقی ب را ی اساس   ش رط  ج ه، ینت در 1 نم ود ی تخط   آن از توان ینم که

  باشد یم میجرا نیای انگار جر  ،یمیجرا نینن مرتکبان مجازات وی الملل نیب

 رانی  ای مل   حق وق  دری الملل   نیب   اتیجنا و میجرای انگار جر ی قانونی ستگیبا با رابطه در

 ش ده  ج اد یای انگ ار  جر  بری مبنی تعهد آن موجب به که نمود اشاره بارز مورد یک به توان یم

 بن ابر ی کش   نسل یمل گردیپ به است نارر معاهده بری مبتنی انگار جر  تعهد باره، نیا در  است

  (Kleffner, 2008: 16) 1948 دسامبر 9 مصوب آن مجازات وی کش نسل ازی ریجلوگ ونیکنوانس

 ونیکنوانس نیا بهی شمس 1335 مرداد 24 با برابری الدیم 1956 اوت 14 خیتار در رانیا کشور

 ک ه  ش ده  متعهد رانیا دولت ن،یبنابرا  (تهران -متحد ملل سازمان اطالعات مرکا) است وستهیپ

 ریتداب نیهمچن و (2)دهد قرار مجازات مورد را آنمرتکبان  کردهی ریجلوگی جرم نیننوقوع  از

 طب ق ای ن   (3) دی  نمای ن  یب  یپ   ون،یکنوانس نیا ازی ناش تعهدی اجرا منظور به را الز ی قانون

 داده رخ آن نیس رزم  دری کش   نس ل  اَعم ال  که بود خواهد مرتکب گردیپ به ملا ی دولت ،تعهد

 ه ر  ای یکش نسل عنوان با خاصی جرم ران،یای فریک مقررات مجموعه در کنون تا ،یبار 2 باشد

                                                                                                                                                       
1. Le Principe de Légalité. 

2. Art. VI 
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 ب ه  ک ه  استی تعهدی اجرا عد ی معن به نیا و نگرفته قراری انگار جر  مورد گرید مشابه عنوان

  است شده جادیا ونیکنوانس آن به وستنیپ موجب

 ام ر  کی ی  الملل   نیب میجرا گردیپ گرنه که گفت توان یم نظر یک بر بنا :محض گردیپ -

 موض وع  نیا با وندیپ دری ا ه ژیوی فریک حقوق مقررات بردن کاره بی معن به نیا اما است ستهیبا

 انج ا   ب ه  ب ا  نک ه یا ن د یبرآ  آنی نگ ونگ  ن ه  و اس ت  سنجه گردیپ خودِ ،نظر نیا بر بنا  ستین

 ب ه  ب وده،  نظر موردی الملل نیب میجرا بیتعق از که آنچه متناسب، مجازات یک و گردیپ رساندن

 ف ر یک امکان حال هر در که شود گفته است ممکن ن،یبنابرا  (Kreicker, 2006: 8) رسد یم انجا 

 رهیغ و نفس هیعل اتیجنا به مربوط مقررات جمله ازی فریک مقررات ریسا بر بنای کش نسل جر 

 ،یالملل   نیب   میج را  ک ردن  مجازات در که است انگاره نیا بری مبتنی پاسخ نینن  دارد وجود

 ،یجرم   نینن   براب ر  در ک ه  نیهم   جهت نیا از و است سنجه خود یِخود به نمودن مجازات

 میج را  مجرم ان  نم ودن  مج ازات  ل او   ب ه  ن ارر  تعه د ی اجرای معن به رد،یگ صورت یمجازات

 قتل جمله ازی داخل حقوق در مقرر میجرا فیتعر که گفت دیبا آنی رو فرا اما  استی الملل نیب

 مقرری قانون مجازات توان ینم نیا بر افاون و است متفاوت آن عناصر وی کش نسل جر  فیتعر با

 آشکار است؛ نشده مقرر آنی برای قانون مجازات چیه که برد کار هبی جرمی برا را جر  کی یبرا

 ب ودن ی ق انون  اص ل  و جر  بودن یقانون اصل بهی بندیپای ستگیبا بری مبتن استدالل نیا است

 و ج ر   ب ودن ی ق انون  اص ل ی تکامل ریس خالف بری کردیرو نینن ن،یا بر افاون  است مجازات

 هی  اعالم باره، نیا در  (632-610: 1392فرد،  )رضوی است یالملل نیبی فریک حقوق در مجازات

 ونیکنوانس   ،(15)م اده   یاسیس وی مدن حقوقی الملل نیب مانیپ ،(11)ماده  بشر حقوقی جهان

 (19( م اده  dبن د ) ) ق اهره ی اس الم  بش ر  حق وق  هی  اعالم و (۷ماده  1)بند  بشر حقوقیی اروپا

ی ه ا  دادگ اه  مورد در و امری باد در اگرنه ن،یهمچن  فشارند یمی پا گفته  یپ اصل بری جملگ

 در تیبش ر  هیعل اتیجنا و صلح هیعل اتیجنا ،یجنگ مایجری انگار جر  ضمنی الملل نیبی نظام

 ن اقص ی ا گون ه  ب ه  مج ازات  ب ودن ی ق انون  اصل به جر ، بودنی قانون اصل بهی بندیپای راستا

 ش ود  یم   ستهینگری فریک الملل نیب حقوق تکامل به رو روند ادامه در اما (4)است، شده پرداخته

 و حق وق  نق ض  و دیشد میجرای انگار جر  ضمن ژهیوی الملل نیبی فریکی ها دادگاه مورد در که

 وی کش نسل ،19۷۷ دو  پروتکل و 1949 ژنوی ها ونیکنوانس مشترک 3 ماده نقض جنگ، عرف

 دری ش تر یب ص راحت  (5)ج ر ،  ب ودن  یق انون  اصل بهی بندیپای راستا در تیبشر هیعل اتیجنا

 مق رر  ه ا  دادگ اه  نی  ای ه ا  اساس نامه  ک ه ی ا گونه به خورد، یم نشم به مجازاتی نگونگ مورد

 ب ه  مورد نیا در البته داد؛ دنخواه قرار حکم مورد را حبس فریک تنهای بدو دادگاه که دارند یم

ی ق انون  اص ل  ب ه ی بن د یپا گفت توان یم (6)است،ی ارجاع مجازات قیدقی گذار نرخ نکهیا لیدل
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 تکام ل  ب ه  هن وز  ه ا  دادگ اه  نی  ا در ابها  بدون و قیدق نییتعی یعن آنی ژگیو و مجازات بودن

 اساسنامه مقررات در توان یم را مجازات و جر  بودنی قانون اصل تکامل سرانجا ،  است دهینرس

 تیص الح  در داخ ل  میجرا (۷)،22 ماده در گفته  یپ اصل بر اشاره بر افاون که نمود مشاهد ر 

 نی ی تع ص راحت  ب ه  را اعم ال  قاب ل ی ه ا  ف ر یک ۷۷ م اده  در و نموده اعال  5 ماده در را وانید

  (8) (100-۷۷: 1392)رضوی فرد،  دینما یم

مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص ی ا  : »دارد یمقرر م یقانون مجازات اسالم 9ماده 

شود، اگ ر   المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می ها و مقررات بین نامه عهد

؛ «گ ردد  ایران محاکمه و مجازات م ی  اسالمی  در ایران یافت شود طبق قوانین جاایی جمهوری

محاکم ه و   ی ره، و غ یکش   نسل یرنظ المللی ینب یمعناصر جرا یفاست بدون تعر هویدانکته  ینا

مح ض ب ر    یگ رد پ یهنظر یرا  زیستن یرپذ کشور امکان ینظا  حقوق ییجاا ینمجازات طبق قوان

ان د   نش ده  یفکه هرگا تعر یمیها نسبت به جرا موجود و اعمال مجازات آن ییجاا یناساس قوان

 یمب ه ج را   یدگیامک ان رس    ش رط  ی جر  و مجازات اس ت  پ س، پ     دنبو یخالف اصل قانون

 ,Cassese)(364: 1390آنهاس ت )س اعد،    یمج ازات ب را   یینو تع یمآن جرا یفتعر المللی، ینب

2008: 13)  

 بس تر  در مج ازات  بودن یقانون اصل و جر  بودن یقانون اصلی لتکام ریس به توجه با ،یبار

ی ف ر یک حقوق مسلم اصول عنوان به اصول آن بهی بندیپای ستگیبا و یالملل نیبی فریک حقوق

 اانی  م و گون ه  نی ی تع ب دون  وی سادگ بهی الملل نیب میجرا مجازاتی برا که رفتیپذ توان ینم

 ب ا  تنه ا ی دگیرس   که معنا نیبد داد؛ ارجاعی داخلی فریک حقوق در موجودی فرهایک به فر،یک

 حاتیتوض   ب ه  توج ه  ب ا  ک ه  یاب د  انج ا   ه ا  آنی ب را  مق رر  مجازات وی معمول میجرا به توجه

 گفت ه   یپ اصل خالفی دگیرس نینن نکهیا بر افاون  است بودنی قانون اصل خالف گفته  یپ

 ،یالملل   نیب   ج ر   ش دت  ن ه  اس ت؛  ع دالت ی مقتضا خالف گمان یب این است،ی فریک حقوق

 ب ا ی مج ازات  نینن   جه ت  نی  ا از و (Cryer et al, 2014: 81) کند یم جابیا را ناسبمتی مجازات

 میج را  بی  تعق امک ان ی ه ا  شرط  یپ ازی یک ،در نتیجه  است متفاوتی معمول میجرا مجازات

)فروغ ی،   اس ت ی داخل   نیقوان در ها بینی مجازات برای آن و پی  ها آن قیدق فیتعری الملل نیب

1389 :129-164( )International committee for Red Cross)  

ی نقش  ی ف ا یا ب ا  ک ه  اس ت  نیای الملل نیب میجرای مل گردیپ با رابطه دری اساس اریبس نکته

ی ف ر یک المل ل  نیب   حق وق  هی  رو ازی بخش  ی اتخاذ ماتیتصم ،یداخلی ها دادگاه توسط فعال

ی ف ر یک المل ل  نیب   حق وق ی س از  انی  جر در مهمی عاملی مل بیتعق ،یرو نیا از و شد خواهد
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 از  یب   رای الملل   نیب   میجرای مل گردیپ ضرورت نکته، نیا  (Cryer et al, 2014: 64) بود خواهد

  ازدس یم انینما  یپ

 یمل تیامن نیتأم .1-1-3

ب ه   ت وان  ینم   یگ ر ام روزه د  ی،است  به لحاظ راهبرد یمل یتامن یننارر به تلم یگرد یستگیبا

 ی د با الملل ی  ینب   یمبسنده کرد  با رهور و بروز ج را  یمحل یمبا تمرکا بر جرا یمل یتامن ینتلم

 & Andreas)توج ه داش ت   یان المللی یندر سطح ب یفریعدالت ک یننسبت به کنترل جر  و تلم

Nadelmann, 2006: 6)ی ت امن ینب   یاسپتامبر فاصله و تما 11حادثه  یرنظ یراخ یها سال ی   وقا 

 الملل ی  ینب یتامن یو به عبارت یخارج یتامن ینتلم ،رو ینرا کمرنگ کرد؛ از ا یو خارج یداخل

(  لح اظ  Andreas & Nadelmann, 2006: 189خواه د ب ود )   ی ا ن یداخل   ی ت امن ینت لم  یبه معن

 ی   و توز یدتول یی،شو قاناق انسان، پول یسم،قاناق مواد مخدر، ترور یرنظ یافته سازمان یمیجرا

 Gauger et)( یستز یطمح یب)تخر ید(، اکوسAttaran, Bate and Kendall, 2011) یتقلب یداروها

al, 2012) ی ت و امن یافت ه ارتکاب  المللی ینسطح ب رکه د یمیبه مثابه جرا  یبریسا یمجرا یاو ن 

به کنترل جر  و مقابله با آن در  ی از پ ی لاو  توجه ب یانگرب دهند یرا مورد گاند قرار م یمل

 یاص ل ق انون   ی رو پ المللی ینب یفریعدالت ک یننق  در تلم یفایا ی،است  بار المللی ینسطح ب

 ینا یرآن است  در غ یها و مجازات المللی ینم بیقانون معرف جرا یازمندبودن جر  و مجازات، ن

 le Club des amis du droit)ب ود   خواهد یدر محاکم مل یدگیمان  رس یقانون ینصورت، نبود نن

du Congo, 2010)   یف ری ک یهنجاره ا  س ازی  یمل   یالز  ب را  یاس ی   گرن ه ت ا کن ون اراده س 

نش ده   یس ته ان د، نگر  ک رده  یبتص و  راک ه اساس نامه ر     ییکش ورها  یاندر م یحت المللی، ینب

(Fourcans, 2007اما با توجه به فرا ،)الملل ی  ینب   یمج را  ی ش دن و اف اا   یبه رشد جهان رو یند 

 است  یجد یتالش یازمندبوده و ن یضرور یمدسته جرا ینمقابله با ا یستگیبا

 یالملل نیب یستگیبا .1-2

 در این راستا نند نکته قابل ذکر است:

 یالملل نیب تیامن و عدالت نیتأم .1-2-1

 ی ت ص لح و امن  ینک ه ت لم   یاف ت در ت وان  یم المللی ینب یفریحقوق ک یتکامل یربه س یبا نگاه

 یجملگ   کیفرمانی، یمبازره با فرهنگ ب ینبازگرداندن آن در موارد نقض و همچن یاو  المللی ینب

 الملل ی  یناز جامع ه ب    یکش ورها ب ه عن وان همون د     یکه تم ام  آورند یم یدرا پد یستگیبا ینا

الز  را فراهم آورند  از  یطو مجازات مرتکبان آن شرا المللی ینب یمجرا یگردمنظورِ پ ت بهبایس یم

، 1919در س ال   یو تالش نافرجا  در معاهده ورس ا  المللی ینب یفریعدالت ک ی همان اوان زا
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 الدر س   ینظام یها در دادگاه المللی ینو به پشتوانه اخالق ب -عادالنه یدو شا -نامنصفانه یتالش

و  1993 یه ا  دا در س ال س ابق و روآن    یوگس الوی  ی ژه و یها ، تالش نسبتاً موفق دادگاه1945

 یاو  ینبودهاند که هدف از آن تلم یتطلبانه بشر و عدالت یانهجو صلح یها تالش ی؛ جملگ1994

 یناز اخالق بوده اس ت  در هم    یبانیعدالت و پشت یاجرا ینو صلح و همچن یتبازگرداندن امن

در س ال   ی ا ن لل ی الم ینب   یفرینهاد ک یک یلبر تشک یمبن یتبشر یانهگرا خواست آرمان ،راستا

و مج ازات   یگردپ ییتوانا ی از پ ی ب المللی ینپس جامعه ب ینو از ا یوستپ یقتبه حق 2002

ت ا   نمای د  یم یرآنچه که کشورها را ناگا ینکها یندرا خواهد داشت  برآ المللی ینب یممجرمان جرا

آن  یهم واره در پ    یتاست که تما  جامعه بش ر  یآرمان یندنما یانگار را جر  المللی بین یمجرا

 تحق ق ی راس تا  در دی  با جامعه نیا ازی هموند عنوان به این کشورها جهت نیا از (9)بوده است؛

 انی  م نی  ا در ک ه  اس ت ی گفتن   البت ه   دهن د  انجا  را الز  اقداماتی آرمان نینن به دنیبخش

 در رای  ز  (Robert Cryer, 2010: 68) اس ت  برخ وردار یی ابسا تیاهم از کشورهای اسیس خواست

 من اف   نی  ا ب ه  نس بت ی گاند اندک اگر و شندیاند یم خود مناف  به همواره کشورها مورد نیا

 ب ا یی همس و  در تی  مانع ب ه  منج ر  توان د  یم رتبه،ی عال مقامات گردیپ امکان نظیر کنند حس

  گرددی الملل نیبی فریک عدالت موضوع دری الملل نیب جامعه

 ع دالت  و ع دالت  بدون صلح بسا نه که است نیا آورد یم دیپد رای ستگیبا نیا آنچه ،یبار

 تیمص ون  ب ه  دنیبخش   انیپا پرتو در ،یرو نیا از  نیست ریپذ امکان بشر حقوق به احترا  بدون

ی بش ر  جامع ه  تم ا  ی نگران   ب ه  منج ر  کهی میجرا رتکابا لیدل بهی الملل نیب میجرا مرتکبان

 ,Bergsmoش د  خواه د  فراهمی الملل نیب صلح و عدالت که است بشر حقوق به احترا  و شود یم

Harlem and Hayashi, 2007: 12)  آن ازی بازتاب که ر  اساسنامه بانهید از یفراز بر بنا ،در نتیجه 

 عن وان  بهی الملل نیب جامعهی نگران موجب کهی دیشد اریبس میجرا است؛ ارزشمند و واال آرمان

 ن،یبنابرا  گردد نیتضم باید آن کارساز گردیپ و بماندی باق مجازات بدون دینبا شود، یم کل یک

یی کشورهای کل طور به گفته  یپ هیتوج پرتو در پس  گردد یمی ناش جا نیهم از گردیپ فهیور

 الزم ه  اس ت ی هیب د   هس تند  بیتعق و اقدا  به ملا  دارند، اقامت آنها نیسرزم در مرتکبان که

 آن در ک ه  استی قانونی متن وجود لاو  مجازات، و جر  نبودی قانون اصل بنابر بیتعق به اقدا 

 انج ا   ب ه  را محاکم ه  و بی  تعق آن اساس بر بتوان تا شده نییتعی روشن به ها مجازات و میجرا

  رساند

ی ه ا  ونیس  نکنوا در ک ه ی الملل نیب میجرا گردیپ جهت ها اقدا  گستره بنابر موارد،ی برخ در

 دارد اقامت او نیسرزم در مرتکب کهی دولت است، آمده 1984 شکنجه ونیکنوانس و 1948 ژنو

در  ج ر   ک ه ی دولت   -گ ر ید ص الح  دول ت  به را او یا و گردیپ مورد یمل دادگاه در را او تواند یم
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 گ رد یپ خواس تار  ک ه  یطور به دارد مسترد -دارد را آن تیتابع مرتکب یا و داده رخ آن نیسرزم

 یمل   گ رد یپی برا الملل نیب حقوق تعهد گرنه مورد، نیا در 3 است توانمند آن به نسبت و بوده

 آن نیس رزم  در مرتک ب  یا و داده رخ آن نیسرزم در جر  که استی کشور به نارر استرداد ای

 تیه دا  رای ق ات یتحق کش ورها  ریسا که نداردی منع چیهی عرف الملل نیب حقوق اما دارد حضور

 ب ه  رای ف ر یک گ رد یپ اس ت،  آن تاب  کهی مرتکب به نسبت تواند یم کشور یک نمونهی برا کنند

(  باری، کش ورها در  Kreicker, 2006: 6-7) باشد نداشته امتاق آن نیسرزم در گرنه رساند انجا 

های ژنو نه تنها مسئولیت جل وگیری از نق ض معاه ده را     ته مانند کنوانسیونگف های پی  نمونه

فراهم آوردن ضمانت اجرای کیفری م وثر تنظ یم و   دارند بلکه باید مقررات ضروری را هم برای 

   ( 231 و 230: 13۷5تصویب کنند )شریفی طراز کوهی، 

ب وده ام ا    الملل ی  ینب   ی ت ع دالت و امن  یندر ارتباط با ت لم  یجهان یتصالح یان،م یندر ا

در  دارد  یآن را روا م   المل ل  ینحقوق ب   یاانو تا نه م یستاست که گستره آن ن ینپرس  ا

است  یامکان استناد به آن در حالت یجهان یتامکان استفاده از صالح ینهگفت کم یداره باب ینا

و مک ان   یس ت مرتک ب ن  ی ت مل ینکهکشور باشد بدون در نظر گرفتن ا ینسرزم رکه مرتکب د

اص ل   یتب دون مح دود   یبارون د ک ه اج را    ی ن ب ر ا  یراستا، برخ ینارتکاب جر  کجاست  در ا

ک ه   یدر م ورد کش ور   ی ژه کشورها خواهد بود، به و یرسا یتناقض اصل حاکم یجهان یتصالح

 ی ن در رد ا یآن، برخ   ین آن رخ داده اس ت  ف را رو  یجر  در س رزم  یامرتکب تاب  آن است و 

را مت لثر   الملل ی  ینتما  جامعه ب   یکش همانند نسل یمیاند که جرا پاسخ گفته ینگونهاستدالل ا

مجازات مرتک ب آن   و نبوده کشورهای داخل امور با وندیپ دری میجرا نینن رو، نیا از 4کند، یم

 ریپ ذ  سرزن  آنچنانی میجرا نینن بلکه بود، نخواهد آنها تیحاکم حق ناقض در سایر کشورها

 نی  ا بی  تعق ح ق ی دولت   هر جهت نیا از و شده فرض ملل تما  دشمن آن مرتکب که هستند

 با  (30: 1393)میرمحمدصادقی،  (149-136: 13۷6ادقی، )میرمحمدص داشت خواهد را میجرا

 & Bantekas)نب وده ی رفتنیپ ذ  تیصالحی ها گونه ریسا در ماندن محدود نیشیپ نکته به توجه

Nash, 2007: 71) ب ه  نس بت  باش ند،  داش ته  ج ر   ب ا ی ارتباط نکهیا لحاظ بدون ها دولت همه و 

 :Kreicker, 2006) داش ت  خواهند تیصالح ،یجهان تیصالح اصل بنابری الملل نیب میجرا گردیپ

 آن مح دود ی معن ا  در خ واه  آن گس ترده ی معنا در خواهی جهان تیصالح رشیپذ ،یوانگه  (7

(Compétence universelle, Législation belge)،         ،ب ر بنی ادِ اص ل ق انونی ب ودن ج ر  و مج ازات

  بود دنخواه ریپذ امکان آن به استناد وگرنه ؛استی الملل نیب میجرای انگار جر  ازمندین

                                                                                                                                                       
3. Principe de Aut dedere aut judicare 

4. Jus cogens et erga-omnes 
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 را کش ورها ی عرف الملل نیب حقوق ایآ که است نیا گذاشت انیم در دیبا کهی گرید پرس 

 دارد یم انیب اساسنامه بانهید ششم فراز باره، نیا در د ینما یمی الملل نیب میجرا گردیپ به ملا 

ی الملل   نیب میجرا مرتکبان به نسبت را خودی فریک تیصالح که است دولت هر فهیور نیا که

 ب ه  ک ه  اس ت  آن ازی ا گونه وجود انگریب اما ستین تعهد کی یمعنا بهی انیب نینن  کند اِعمال

 ب ا  ن ه، یزم نیا در  (Kreicker, 2006: 5) شود یم شناختهی عرف الملل نیب حقوق ازی بخش عنوان

ی الملل   نیب   مناب  عنوان ریز رای الملل نیب عرفی برخ دارد، وجود باره نیا در که ی دیترد وجود

  (13: 1390فرد،  )رضوی اند برشمردهی فریک الملل نیب حقوق

 یالملل نیبی فریک وانید محدود نقش. 1-2-2

 تیص الح  و ب وده  مح دود ی الملل   نیب  ی فریک وانید تیصالح که داشت توجه نکته نیبد دیبا

ی ف ر یک وانی  د هب ار در توجه درخور نکته رو، نیا از  ندارد رای الملل نیب میجرا تما  بهی دگیرس

 یالملل   نیب   دیش د  اریبس   ج ر   نه ار  ب ه  نس بت  تنه ا  نهاد نیا اصوالً که است نیای الملل نیب

: 1393نی ا،   )زم انی  دارد تیص الح  (تج اوز  وی جنگ   میج را  ،یکش نسل ت،یبشر هیعل اتیجنا)

 امک ان  و ر  اساس نامه  به کشورها وستنیپ فرض در رو، نیا ازی  الملل نیب میجرا تما  نه ؛(188

ی الملل   نیب جر  نهار به نسبت تنها نهاد آن در ،یالملل نیبی فریک وانید در میجرا بهی دگیرس

 قان اق  س م، یترور رینظی الملل نیب میجرا ریسا بهی دگیرس نیبنابرا  دارد وجود یدگیرس تیقابل

 نک ه یا ندیبرآ  (199: 1388ذاقلی، ) ماند یم پاسخی ب جهت نیا از     و ، قاناق انسانمخدر مواد

 دری دگیرس   و یانگار جر  و یمل سطح در اقدا  ازمندینی الملل نیب میجرا از دسته نیا هب پاسخ

  (Concannon, 2000) استی داخلی فریک حقوق

 یالملل نیب میجرای مل گردیپ گوناگونی الگوها .2

 گون اگون ی الگوه ا  ،یالملل   نیب   اتی  جنا و میج را ی انگ ار  جر ی ستگیبای بررس از پس اکنون

ی دارا الگوه ا  نی  ا از ی ک  ه ر   ردیگ یم قراری بررس موردی مل حقوق در میجرا نیای انگار جر 

 از ی ک  ه ر  ها یکاست وی برتری عنی -سنجه نیهم اساس بر تینها در که استی برتر و  یکاست

    شود یم دهیبرگای الملل نیب میجرای انگار جر ی برا الگو کی -الگوها

 یعرف الملل نیب حقوق میمستقی اجرا .2-1

 در  اس ت ی عرف الملل نیب حقوق میمستق اِعمالی الملل نیب میجرا مجازاتی برا نهیگا نینخست

  شوند یم انگاشته جر ی عرف الملل نیب حقوق بنابری الملل نیب میجرا که گفت توان یم راستا نیا

 نق ض  لی  دل ب ه  و اس ت  جر ی کش نسل ونیکنوانس 1 ماده موجب به که یکش نسل نمونهی برا

 مجازات امکان یالملل نیبی فریک حقوق اعمال با ،یکش نسل تیممنوع بری مبن الملل نیب حقوق
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 المل ل  نیب   حق وق  نکهیا نخست  باشد یم شرط  یپ دوی دارا روش نیا  دارد وجود آن مرتکب

 در ک ه ی دولت ن،یبنابرا  باشد داشته اعمال تیقابل مربوط دولتی مل دادگاه لهیوس بهد یبای عرف

 را آن س ت یبا یم   اس ت، ی عرف   المل ل  نیب   حق وق  واس طه  بهی الملل نیب جر  یک مجازات یِپ

 ق انون  25 اص ل  موج ب  ب ه  آلم ان  در نمونهی برا  ردیبپذ انجا  قابل و آور الاا  حقوق همچون

 ,Kreicker) اس ت  آور ال اا   و ب وده  آلم ان  فدرال حقوق ازی بخشی عرف الملل نیب حقوقی اساس

 «اس ت  نیس رزم  حق وق  ازی بخش   المل ل  نیب حقوق» اصل این ال کامنی کشورها در  (8 :2006

ی مل حقوق درد یبا نکهیا دو  شرط  یپ  شود یم رفتهیپذی عرف الملل نیب حقوق میمستق اِعمال

 در که بودنی قانون اصل نیب دیبا راستا، نیا در  باشد فراهم نانوشتهی فریک حقوقی اجرا امکان

  شد کیتفک به قائلی ملی حقوق نظا  در بودن یقانون اصل و است شده فیتعری الملل نیب سطح

 ث  اقیم( 1( )1) 15 م  اده و بش  ر حق  وقیی اروپ  ا ونیکنوانس  ( 1( )1) ۷ م  اده راس  تا، نی  ا در

 بن ابر  خواه ،یمل حقوق بنابر خواه را مجرمانه رفتار یک گردیپی اسیس وی مدن حقوقی الملل نیب

 ی ک  ک ر یپ دری ف ر یک حق وق  ک ه  است امر نیا لحاظ بدون نیا و دارد یم روا الملل نیب حقوق

 اِعم ال  گف ت  ت وان  یم  ی کش نسل مانندی جرم درباره رو، نیا از  ریخ یا باشد شده نوشته قانون

 ام ا   اس ت ( 1( )1) 15 م اده  و( 1( )1) ۷ ماده با همسو نانوشتهی عرف الملل نیب حقوق مقررات

ی س ازگار  ازمن د ینی( اساس قانون( 2) 103 اصل) آلمان نمونهی برا کشورهای برخی حقوق نظا 

 ب ه  آلم ان  حق وق  در ب ودن ی قانون اصل جهت، نیا از  است بودن یقانون اصل بای تر موشکافانه

ی مفه وم  نینن   اما  است روشن و شده نوشتهی قانونی هنجارهای مبنا بر مجازات امکانی معن

 مق ررات  ب ه ی ازی  ن که هم ییها دولت البته  گردد ینم برآوردهی عرف الملل نیب حقوق واسطه به

 ال ک امن ی کشورها مانند دانند یم معتبر رای عرف الملل نیب حقوق و ندارند نوشتهی فریک حقوق

 پژوه  در  نندیگا ینم بر رای عرفی الملل نیبی فریک حقوق میمستقی ریکارگ هبی الگو نهیآ هر

 چیه   ،یداخلی فریک حقوق دری الملل نیب میجرا درج درباره پالنک ماکس مؤسسه گرفته صورت

 گ رد یپب رای  ی ملی فریک حقوق مقررات وجود رو، نیا از  است نبرده کار هب را الگو نیای کشور

 اما نگردد، نقضی عرف الملل نیب حقوقی ریکارگ هب با بشر حقوق است ممکن  استی ضروری مل

 نینن   رای  ز  داردی برتر روشن و نوشتهی فریک حقوق مقررات موجب به مجازات اعمال همواره

 درخواهن د  ابه ا   بدون وی روشن به افراد که است جهت نیا از و هستند دسترس قابلی مقررات

  (Kreicker, 2006: 9-10) شد خواهد آنهای فریک تیمسئول به منجریی رفتارها نه که یافت
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 یملی فریک حقوق مقررات اساس بر مجازات .2-2

 بر تنها رای مل بیتعق کی اند، کرده اقدا  باره نیا در کهیی کشورها نهیشیب الگو، نیا با رابطه در

 بیتعقی برای گوناگونی ها وهیش ن،یا وجود با اند؛ نموده ریپذ امکانی ملی قانونی هنجارها اساس

  دارد وجودی مل حقوق تیحاکم تحتی الملل نیب اتیجنا و میجرای فریک

 یملی فریک حقوق مقررات لهیوس بهی عرف الملل نیب حقوق به 5ایپو ارجاع .2-2-1

 ب ا  س ازگار  کام ل  ط ور  ب ه  ر  اساس نامه  در من درج  فیتعار که فرض نیا لحاظ با الگو نیا در

  دنش و  یمی مل حقوق وارد فیبازتعر ضمن میجرا ست،ینی عرف الملل نیب حقوق و ها ونیکنوانس

 ری  نظ من اب   ریس ا  به توجه با را فیتعار قانونگذار تا آورد یم فراهم را امکان نیای ا وهیش نینن

  (Bergsmo, Harlem and Hayashi, 2007: 15) دی  نما لیتکم 1949 ژنوی ها ونیکنوانس 1 پروتکل

ی جنگ   میج را  و تیبش ر  هی  عل میاج ر  قانون واسطه به کانادا کشور توسط نمونهی برا الگو نیا

 المل ل  نیب   حق وق  از میجرا فیبازتعر در قانون، نیا که یطور به 6است شده اجرا 2000 مصوب

 مق رر  قانون نیا( a( )1) 4 قسمت  است جسته بهره حقوقی کل اصول و ها ونیکنوانس از ،یعرف

 :دارد یم

 موارد مرتکب اگر بود خواهد گناهکار بیتعق قابل جر  یک به نسبتی شخص هر( 1) 4

 :شود ریز

 ی    کش نسلالف( 

ف راهم   یبه موج ب حق وق داخل     یکش نون نسل یجرم یبمورد اگرنه امکان تعق یندر ا

در رابطه ب ا   گفته ی که قانون پ یا است به گونه یدهنگرد یهجر  ارا یناز ا یفیشده است اما تعر

( هم ان  3) 4راس تا، قس مت    ین  در ادهد یارجاع م الملل ینبه حقوق ب ی،کش جر  نسل یفتعر

گ روه   یک یاست که به قصد نابود یترک فعل یافعل  یبه معن یکش نسلکرده:  بینی ی قانون پ

دهن ده ج ر     یلتش ک  ی ن و ا رس د  یب ه انج ا  م     ی،جائ   ی ا  یمشخص از اشخاص، به طور کل

 ییف ر ب ه س بب ک   ی ا و  یمعاه دات  الملل ینحقوق ب ی،عرف الملل ینبر اساس حقوق ب یکش نسل

 است  المللی ینجامعه ب یلهشناخته شده به وس قیحقو یقلمداد شدن آن بر اساس اصول عموم

قلم داد ش ده اس ت ک ه در      یفریک ی،اساس در حقوق مل ینبر ا گفته ی رو، رفتار پ ینا از

 ی ات و جنا یمب ودن ج را   یف ری ک یگ ر د ی ان ب ه ب  ش ود؛  یانگاش ته م    یفریک الملل، ینحقوق ب

 ییالگو یناست  نن الملل ینبودن آنها در حقوق ب یفریبر ک یمبتن یدر حقوق داخل المللی ینب

 المل ل،  ینبه حقوق ب یابا ارجاع پو ینکهآن در ا یاست  برتر یکاست یهم دارا و یبرتر یهم دارا

                                                                                                                                                       
5. Dynamic 

6. The Crimes Against Humanity and War Crimes Act 2000 
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 یمل یفریحقوق ک ی،  به راستشود یجبران م یا به گونه یداخل یفریکمبود موجود در حقوق ک

راستا، اگر حق وق   ین  در انماید یمجازات م الملل ینکه حقوق ب کند یمجازات م انیابه همان م

 یت،تحت حما یها به عنوان گروه یاسیس یها گروه یرشِنمونه، با پذ یبرا یابد، هتوسع الملل ینب

 ی،ب ه عن وان کاس ت    یگر،د ی  از سونماید یرا اعمال و اجرا م ینبه طور خودکار ا یان یحقوق مل

مطرح اس ت و   یالگو تنها موضوع ارجاع در حقوق مل یننکته اشاره نمود که در ا ینبه ا توان یم

الگو  یهکه عل یهمان استدالل ین،  بنابراگردد یم یفتعر الملل ینبه موجب حقوق ب یفریرفتار ک

 ( Kreicker, 2006: 10هم، قابل استناد است ) ینجادر ا ید،نخست عنوان گرد

 رم اساسنامه هب ۷ستایا ارجاع .2-2-2

 ب ا  ت ا  اند کردهی دگرگون دنار را خودی فریک حقوق نظا  کشورها ازی برخ الگو، نیا با رابطه در

  باش ند  داش ته  را ر  اساسنامه بیتصو از پسی الملل نیب اتیجنا و میجرای مل بیتعق امکان آن

ی ف ر یک رایی رفتارها آنی مبنا بر که اند نهاده بر رای مقررات نه،یزم نیا در کشورها از دسته نیا

 ب ه ی مل  ی ف ر یک حق وق  دری مقررات   نینن    اس ت  ر  اساسنامه پوش  تحت که نمودهی تلق

یی الگ و  نینن   نمونه  دهند یم ارجاعی الملل نیبی فریک وانید اساسنامه 8 تا 6 مواد بهی روشن

 را امک ان  نیا 2001 سال دری الملل نیبی فریک دادگاه قانون بیتصو با که است ولا و انگلستان

 2001 مص وب ی الملل نیبی فریک دادگاه قانون با اسکاتلند کشور است نیهمچن  اند نموده فراهم

 خص وص  نی  ا در  2000 مصوبی الملل نیبی فریک دادگاه وی الملل نیب میجرا قانون با وزلندین و

 ول ا  و انگلس تان ی الملل   نیب  ی فریک دادگاه 2001 قانون( 1) 51 قسمت به نمونهی برا توان یم

ی جرم   ،یجنگ   میج را  یا تیبشر هیعل اتیجنا ،یکش نسل ارتکاب: دارد یم مقرر که نمود اشاره

 مق رر ی کش   نس ل  فی  تعر در قانون نیا( 1) 50 قسمت  بود خواهد ولا و انگلستان حقوق علیه

 نظر موردی الملل نیبی فریک وانید اساسنامه 6 ماده در رفته کار بهی معنا بهی کش نسل: دارد یم

  است

 الملل ی  ینب   یمجرا یانگار حدود جر  ینکهدارد: نخست ا یگوناگون های یبرتر ییالگو یننن

آش کار و ب دون    یفریک یتبه مسئول یمنته یکه رفتارها یا روشن است به گونه یدر حقوق مل

 یدگاه ملنسبت به اساسنامه داشته باشد، دا یوانکه د یریهرگونه تفس ین،ابها  است  افاون بر ا

را اتخاذ کن د  اف اون ب ر     یواند یرو تفس یمتاب  اساسنامه است، تصم ینکهبا اعال  ا تواند یم یان

در س نج  ب ا    یکمب ود  یچه   یکه حق وق مل    شود یحاصل م یناناطم ینا گفته، ی موارد پ

 یل ی دلب ه   -یوانمورد ناد د یرشپذ یتاز اعال  قابل ینکها یندنخواهد داشت  برآ یواناساسنامه د

روش  ینا یت(  ماKreicker, 2006: 11-12) شود یاجتناب م -یدگیو رس یبدولت در تعق یناتوان

                                                                                                                                                       
7. Static 
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مقرر در اساسنامه ر  دخ ل   یفدر تعار یدنبا یرو یچباورند به ه ینبر ا یاست که برخ یبه حد

 منجر ش ود ک ه اساس نامه ر  آنه ا را     یاعمال یانگار ممکن است به عد  جر  یراو تصرف کرد، ز

 یاز محاکم داخل   یلیتکم یتصورت امکان استفاده از سازوکار صالح یندر ا ت؛جر  شمرده اس

  ( 10: 138۷ ی،و فقه یحقوق یها )گروه پژوه  شود یگرفته م

 مستقلی فریک حقوق مقررات .2-3

به ط ور   یمل یفریبرنهادن مقررات حقوق ک المللی، ینب یممجازات جرا یکشورها مبنا یدر برخ

م د نظ ر    الملل ی  ینب یفریک یوانو اساسنامه د یعرف الملل ینمستقل و بدون ارجاع به حقوق ب

به واسطه مق ررات حق وق    یب  نخست؛ تعقشود یم یمالگو خود به دو بخ  تقس ینبوده است  ا

اس ت   یاختصاص   یبه واسطه مقررات قانون یبو دو ؛ تعق یعموم یفریکد ک «مولمع» یفریک

 به طور خاص مقرر شده است  المللی ینب یمجرا یکه برا

 یفریک حقوق عام مقررات اعمال .2-3-1

 ان د،  نمودهی اختصاصی فریک حقوق مقررات بیتصو به اقدا ی اندکی کشورها تنها رابطه نیا در

ی ب را   اس ت ی کاس ت ی دارا الگ و  نی  ا  اند رسانده بیتصو به این رای کش نسل ونیکنوانس گرنه

 کمب ود  دن ار  -لیبرز و نین ه،یترک رینظ -ییکشورها نینن مقررات ،یکش نسل مورد در نمونه

 حق وق  در ک ه  نن ان  آن رای کش   نس ل  اعمال تما  توانند ینم کشورها نیا اساس، نیا بر  است

یی کش ورها  نینن   ک ه ی ح ال  در  دهن د  ق رار  مجازات وی دگیرس مورد شده، فیتعر الملل نیب

ی ب دن  دیش د  ص دمه  س بب  ی ا  وی عم د  ریغ ای یعمد قتل عنوان تحت را گروهی اعضا کشتار

ی طیش را  لیتحم خصوص در کنند، مجازات توانند یم -یمعمولی بدن صدمه عنوان تحت -شدن

 وی ق وم  ،ین ژاد  ،یمل   گ روه ی نابود قصد مورد در یا و شود یم توالد ازی ریشگیپ بهی منته که

 دربردارن ده ی تیوض ع  نینن   ج ه، ینت در  ندهس ت  س اکت  موارد نیا در و ندارندی حکمی مذهب

 م ورد  در ت ر   یپ   ای  ن  س ت ینی کش   نس ل  مانن د ی الملل   نیب   میجرا برابر در مناسب واکن 

  شد هیارای حاتیتوض موجود،ی فریک مقررات موجب به محض گردیپی ها یکاست

 یاختصاصی فریک حقوق مقررات اعمال .2-3-2

 ونیکنوانس عضو ایدنی کشورها تما  سو  دو حدود کهیی آنجا از است انیب انیشا رابطه نیا در

 ک ه  هس تند  مور ف  دارن د،  آن در تیعض و  واس طه  به کهی تعهد اساس بر هستند،ی کش نسل

 کش ورها  ازی اریبس   راس تا،  نیا در  سازند توانمندی کش نسلی مل بیتعق منظور به را خودشان

 مق ررات  آلم ان  کش ور  نمون ه ی برا اند؛ رسانده بیتصو به خصوص نیا در رای اختصاص مقررات

ی ف ر یک ک د  a 220 بخ   ) اس ت  رس انده  بیتص و  ب ه 1954 سال در رای کش نسلی اختصاص
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 خ ود ی ف ر یکی ک دها  در رای ا ژهی  و ای ی  اختصاص مقررات کشورها نیا اغلب ن،یبنابرا(  آلمان

ی ب را ی گ اه  ن،یهمچن  ی(  جنگ   میجرا به مربوط مقررات با همراه معموالً) اند نمودهی نیب  یپ

 مقررات کشورها ازی برخ نه،یزم نیا در  دارد وجودی اختصاص مقررات این تیبشر هیعل اتیجنا

 ا،یاس ترال  مانن د  دارن د  خ ود ی ف ر یک ق انون  ازی قسمت عنوان بهی کش نسل جر ی برای مستقل

 نیق وان  کش ورها  ازی برخ   ،یت ازگ  به  نگرو مونته و صربستان لهستان، فرانسه، ،یاستون  ،یاتر

 هی  عل اتی  جنا ،یکش   نسل دربردارنده که اند نموده بیتصوی الملل نیب میجرای برای ا یاختصاص

 ق انون  ک ه  اس ت  آلمان کشورها، نیشروتریپ ازی یک راستا، نیا در  استی جنگ میجرا و تیبشر

 میج را  ق انون  اس ت  نیهمچن    اس ت  نه اده  ب ر  2002 سال در رای الملل نیب حقوق ضد میجرا

 ن د یفرا در ک ه  س وئد ی الملل   نیب   میجرا قانون سینو  یپ نیا و 2003 مصوب هلندی الملل نیب

 ب ر  1950 سال در رای کش نسل مجازات وی ریشگیپ ژهیو قانون این لیاسرائ میرژ  است بیتصو

  (Kreicker, 2006: 13) است نهاده

 دری کش   نسل جر  فیتعر گردد؛ یبازمی کش نسل ونیکنوانس به مقررات نیا شتریب نجایا در

این  ی( و گاهی حتII ماده) کند یمی روریپ ونیکنوانس در آن فیتعر ازی ادیز حد تای مل حقوق

کش ی(    کنوانس یون نس ل   IIها و م اده  رتعاریف یکسان است )تعاریف مقررات اختصاص ی کش و  

ان د، راس ت    گرای  داش ته ر  همچنین، این موضوع در مورد کشورهایی که به سمت اساسنامه 

کش ی   کنوانس یون نس ل   IIالمللی برابر ب ا م اده    اساسنامه دیوان کیفری بین 6آید، زیرا ماده  می

 است 

ای در  بیشترِ کش ورهایی ک ه مق ررات وی ژه     در این موضوع دربردارنده این واقعیت است که

قاب ل   المل ل  حقوق بیناین جر  به همان میاان مقرر در  ،اند کشی تصویب کرده مورد جر  نسل

ان د ک ه در کنوانس یون     کشی را برگایده مجازات است  از آنجایی که این کشورها تعریفی از نسل

ه ا از کش ورها در    توان برداشت نمود که این دس ته  شود، می یافت می ر کشی و اساسنامه  نسل

ها  دادگاه یاین راستا، حتالملل کنند  در  نیخود را برابر با حقوق ب اند که حقوق ملی پی این بوده

تفسیری از عناصر  پیِ درسان  بدینکنند؛  المللی تفسیر می قوانین ملی را در تطابق با قوانین بین

از جمل ه تفس یرهایی    ،الملل کیفری شکل گرفته است جر  خواهند بود که در بستر حقوق بین

و همچن ین در پرت و عملک رد      المللی ویژه یوگسالوی سابق و روآن دا  های بین که در رویه دادگاه

المللی ایجاد شده و شکل گرفته است  در این زمین ه، دادگ اه ق انون اساس ی      دیوان کیفری بین

های ملی آلمان در جهت اعمال مقررات ملی  فدرال آلمان به تازگی تلکید نموده که تعهد دادگاه

کش ی، ب ه وی ژه تفس یر      لالملل ی نس    کشی در تطابق با تفسیر ب ین  آلمان در رابطه با جر  نسل

رسد در مورد  باری، به نظر می های سازمان ملل متحد خواهد بود  صورت گرفته به وسیله دادگاه
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یعن ی وض   مق ررات حق وق      -المللی در حقوق کیفری ملی، این الگو درج جرایم و جنایات بین

عمال ساده یا ارجاع به بر سایر الگوها برتری داشته باشد  این الگو از ا -کیفری اختصاصی یا ویژه

و جرایم را به روشنی  کرده اجتناب المللی کیفری بین الملل عرفی یا اساسنامه دیوان حقوق بین

کند ک ه   کند  برآیند اینکه این الگو تضمین می بینی می و بدون هیچ ابهامی در قوانین ملی پی 

ف ت ک ه ن ه    مقررات حقوق کیفری ب ه راحت ی در دس ترس هس تند و ه ر ک س درخواه د یا       

  المللی منجر به مسئولیت او خواهد شد رفتارهایی در رابطه با جرایم بین

کش ی و مج ازات آن، در    در مورد ایران، با وجود پیوستن به کنوانسیون پیش گیری از نس ل  

المللی، در حقوق کیفری داخلی مقررات خاصی به تصویب نرسیده اس ت  ب ا    مورد این جر  بین

الملل ی در ل وایح در دس ت نگ ارش،      بینی جرایم ب ین  یدوار بود که با پی توان ام وجود این، می

 انگاری قرار بگیرند  سرانجا ، این جرایم مورد جر 

 فرجام

 و تج اوز  وی جنگ   میج را  ،یکش نسل ت،یبشر هیعل اتیجنای عنی یالملل نیب میجرا نمودن وارد

 ع دالت  ح وزه  موض وعات  نیت ر  مه م  جمله از باشدی الملل نیبی ژگیوی دارا کهی جرم هر یحت

 مقررات بر بنای الملل نیبی فریک عدالت ساختار گفت توان یم سو یک از  استی الملل نیبی فریک

 میج را  مج ازات  و بی  تعق کهی ا گونه به شده استواری لیتکم تیصالح اصل بر وانید اساسنامه

 عدالت نظا  توسط موضوع که است ریپذ امکانی زمانی الملل نیبی فریک وانید توسطی الملل نیب

 ازمن د ین یمل   حق وق  واسطه به بیتعق راستا، نیا در  باشد نشده واق  بیتعق مورد یملی فریک

 واس طه  به تا استی داخل حقوق دری الملل نیب میجرا نمودن وارد آن و است موضوع یک تحقق

 ر ؛ اساس نامه  به وستنیپ موضوعی ورا گر،یدی سو از  شود فراهم میجرا آن بیتعق تیررف آن

 ب ه  وس تن یپ ازی مس تقل  موض وع  اساس اً ی الملل   نیب   میجرای انگار جر ی ستگیبا که گفت دیبا

 بخشد یم اثری لیتکم تیصالح موضوع بهی انگار جر  ،آن به وستنیپ فرض در و است اساسنامه

و در نتیج ه پاسداش ت    یل  یتکم تیص الح  ازی مند بهره یافتن تحقق شرط  یپ جهت نیا از و

 میج را ی انگ ار  ج ر   شرط  یپ اساسنامه به وستنیپ ،یکل طور به ن،یبنابرا  است حاکمیت ملی

 ع دالت  تحق ق ی راس تا  در آن، ب ه  توجه بدون کشورها، رو، نیا از  شود ینم انگاشتهی الملل نیب

 م ورد  خ ود ی داخل   حقوق در رای الملل نیب میجراد یبا خود یمل تیامن این وی الملل نیبی فریک

  دهند قراری انگار جر 

  است بح  محل آنی نگونگ ،یالملل نیب میجرای انگار جر ی ستگیبایی نرا شدن روشن با

 نیا رایز ردیگ  ینم قرار رشیپذ موردی عرف الملل نیب حقوق میمستقی اجرای الگو نهیزم نیا در

 گ ر ید یالگ و   اس ت  ناسازگار آن مجازات و مجرمانه رفتار ابها  بدون و قیدق نییتع لاو  با الگو
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ی ش تر یب تیش فاف  از نیش  یپ مورد با سنج  در الگو نیا است؛ ر  اساسنامه مقررات به ارجاع

 هی  عل اتی  جنا ،یکش نسلی عنی -یالملل نیبی اصل جر  نهار روشنی ا گونه به و است برخوردار

 گفته  یپ میجرا آن در که اساسنامه به ارجاع لهیوسه ب را -تجاوز جر  وی جنگ میجرا ت،یبشر

 ن ه  ست؛ینی کاست بدون و کامل این الگو نیا اما  دهد یم قراری انگار جر  مورد اند، شده فیتعر

 مغف ول ی الملل   نیب   میج را  ریس ا  جه ت  نیا از و گرفته قرار نظر مدی الملل نیب جر  نهار تنها

 حق وق  مق ررات  از اس تفاده  ن ه یزم نیا در الگو نیتر کامل رسد یم نظر به ن،یای رو فرا  ماند یم

 مج ازات  ،یمل   حقوق دری الملل نیب میجرا فیتعر بر افاون ب،یترت نیا به  باشد مستقلی فریک

 ب ه  نس بت ی باالتریی اجرا قدرت از ریاخی الگو رسد یم نظر به  گردد یم نییتع این آن مناسب

 م ورد  در مث ال  ط ور  ب ه  -اس ت  داده نش ان  تجربه ننانکه رایز باشد برخوردار نیشیپی الگوها

 نتوانسته -مربوطه ونیکنوانس به ارجاع صرف و آن مجازات وی کش نسل ازی ریشگیپ ونیکنوانس

 وی الملل   نیب   میج را  ب ه  نارری مقررات نیتدو ن،یبنابرا  برسد انجا  به است ستهیبا که گونه آن

ی ش کل  وی م اهو  مق ررات  ریس ا  همچون را آنی قانونگذار قوه در بیتصو ندیفرا کردنی سپر

 گذاش ته  اج را  به موق  به داخلی یفریک مقررات ریسا همچون سان نیبد و دهد یم قراری فریک

 ،یالملل   نیب   میج را ی انگ ار  ج ر  ی س تگ یبا به توجه با شود یم شنهادیپ نکهیا ندیبرآ  شود یم

 م ورد ی داخل حقوق در آنی شکل مقررات این و ها مجازات و میجرا فیتعر شاملی ماهو مقررات

 از یبانیپش ت  دری الملل   نیب   جامع ه  ب ا  یهمگام سو، یک از ،یکار نینن اثر  ردیگ قرار بیتصو

 ع د   ب ه  م تهم  اساس نامه،  به وستنیپ فرض در گر،یدی سو از و استی الملل نیبی فریک عدالت

 مج ازات  و محاکم ه  وی الملل نیب میجرا بیتعقی برا الز ی فریک مقررات نبودِ موجب بهیی توانا

 ر ، اساس نامه  ب ه  وستنیپ ضمن است ستهیبا که طور آن جهینت در و شد مینخواه آن، مجرمان

  شود یمی پاسدار اینی مل تیحاکم از

 :ها نوشت یپ
منب     ینبه ا یندر فلسط یلاسرائ یمتوسط رژ المللی ینموارد نقض مکرر و هدفمند حقوق بشردوستانه ب ه( دربار1)

مجل ه   ،«یندر فلس ط  الملل ی  ینحقوق بش ر و حق وق بشردوس تانه ب     »(، 1381) زاده ین: الها  امیدمراجعه کن
  23۷-20۷، 12قم، شماره  یمجتم  آموزش عال

و   متعاه د تص دیق    های : طرف1948دسامبر  9  مصوب  آن  و مجازات یکش از نسل  جلوگیری  کنوانسیون 1( ماده 2)
  الملل ی  ب ین   حق وق   موج ب   به  گیرد یا جنگ  صورت  صلح  در موق   از اینکه  ( اعمیکش )نسل  کنند که تلیید می
 قرار دهند   و مورد مجازات  کرده  جلوگیری  کنند از آن شود و تعهد می می  محسوب  جنایت

  متعاه د ملت ا     : طرفه ای 1948دس امبر   9  مص وب   آن  و مج ازات  یکش از نسل  جلوگیری  کنوانسیون 5( ماده 3)
ق رارداد را    ای ن   مق ررات   اج رای   تلمین  برای  الز   خود تدابیر قانونی  مربوط  اساسی  قوانین  بر طبق  شوند که یم

  در م اده   مش روحه   دیگ ر از اعم ال    یا یک ی  یکش نسل  رتکبینم  مؤثر درباره  اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای
 را در نظر بگیرند   سو 
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ده د ص ادر    یصرا که مناسب تش خ  یگریهر مجازات د یااعدا   یفردادگاه     ک»نورنبرگ : اساسنامه  2۷( ماده 4)
 کار رفته است  هب یان یواساسنامه دادگاه توک 16در ماده  یعبارت یننن«  خواهد نمود

اساس نامه دادگ اه    3و  2و همچن ین م واد    یوگس الوی الملل ی   اساسنامه دادگاه کیفری ب ین  5و  4، 3، 2مواد ( 5)
  المللی روآندا کیفری بین

 المللی روآندا  اساسنامه دادگاه کیفری بین 23و ماده  یوگسالویالمللی  اساسنامه دادگاه کیفری بین 24ماده ( 6)

(۷ )aکشی  ( نسلb جنایات علیه بشریت )c جرایم جنگی )dجر  تجاوز ارضی ) 

(8 )a سال؛  30حداکثر ( کیفر حبس موقتb     کیفر حبس ابد؛ )c      جاای نق دی )d    مص ادره من اف ، ام وال و )
 ها     دارایی

و  یجنگ   ی ات جنا یریم رور زم ان ناپ ذ    هسازمان مل ل متح د در ب ار    ی( مجم  عمومxxiii 2391( قطعنامه )9)
مرتک ب   یجن گ دو  جه ان   یه ا  که در طول س ال  یکسان یاتجنا یبدر مورد لاو  تعق یتبشر یهعل یاتجنا
 یدگیم ورد رس    ی د با اش د ب یافتههر جا و هر زمان که ارتکاب  یاتجنا یناند مقرر داشته ا شده یاتیجنا یننن

 ین د اق دا  نما  ی ات جنا ی ن منظ ورِ محاکم ه اف راد مظن ون ب ه ارتک اب ا       ها مکلفند به قرار گرفته و همه دولت
تحق ق آرم ان    ی ت اهم یانگرسو ب یکامر از  ین(  اAssemblée générale( )23: 1390 یلی،اردب ی)محمدعل

 یس تگی دالل ت ب ر با   یگ ر د یب وده و از س و   یلملل  ا ینب   یتک اران و محاکم ه جنا  یدگیدر رس   یتجامعه بشر
 ین ه زم ی ن خ ود را در ا  ی ف ها بتوانن د تکل  دولت سان یندارد تا بد یدر حقوق داخل یاتیجنا یننن یانگار جر 

 محقق سازند 
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