Public Law Studies Quarterly, Vol. 51, No. 4, Winter 2022
DOI: 10.22059/JPLSQ.2020.286609.2108

The Development of Individual Criminal
Responsibility under the light of International
Law Fragmentation
(Type of Paper: Research Article)
Mohammad Teimouri 1, Hesamodin Lesani 2*

Abstract
“International law fragmentation” concept has came about and entered into law
literature since 150 years ago .It shows the interactions between law plurality and
unity partisans. Several courts and tribunals have been established, the proliferation
of which has led to the plurality of interpretations in the realm of norms )normative
aspect of fragmentation) and jurisdictions )institutional aspect of fragmentation), and
has reflected the concern of discontinuity in its construes and development. The
consequences of international law fragmentation has been reflected in international
human rights law too and the decisions of related authorities show new
interpretations. This article brushes up on legal practices and sets out to compare
identical norms of international individual responsibility which have meant
differently under different regimes or mechanisms. It deals with changes drawn of
developments in treaty norms of human rights in the realm of international
individual responsibility. Having looked over the atmosphere of international
community, in the abovementioned framework, we will bring the developments of
individual criminal responsibility in international human rights out due to article 38
of ICJ statute and the effect of international law fragmentation on the development
of human rights standards will be taken into account.
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چکیده

*2

3

مفهوم «چندپارگی حقوق بینالملل» از  ۱۵۰سال قبل به ادبیات حقوقی راه یافته و بیانگر تعامل
میان طرفداران کثرت و وحدت حقوق بینالملل است .نهادهای دادرسی متعددی پدید آمدهاندد
که تکثر آنها موجب چندگونگی تفسیرهای هنجاری (بعد هنجاری چنددپارگی) و سدازوکارهای
شکلی و صالحیتهایی قضایی (بعد ساختاری چنددپارگی) شدده و نگراندی از عددم انسدجام در
تفسیر و توسعۀ حقوق بینالملل را منعکس کرده است .آثار پدیدۀ چندپارگی حقوق بینالملل در
حقوق بینالملل بشر نیز منعکس شده و تصمیمات مراجد مربدو ،تفاسدیر جدیددی را نشدان
میدهند .این نوشتار در حوزۀ مسدوولیت کیفدری بینالمللدی بده مقایسدۀ هنجارهدای یکسدانی
میپردازد که در بستر رژیمها یا سازوکارهای متفاوت معانی و گسترۀ گوناگونی یافتهاندد .مقالدۀ
حاضر به بررسی دگردیسیهای ناشی از تغییر در هنجارهای معاهداتی حقوق بینالملل بشدر در
حوزۀ مسوولیت فردی بینالمللی و بررسی تأثیر پدیدۀ چندپارگی حقوق بینالملل در گسدتر
استانداردهای حقوق بینالملل بشر در حوزۀ مسوولیت کیفری بینالمللی میپردازد.
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مقدمه
هر نظام حقوقی باید ارز های گوناگون را سامان دهد و بدا یکددیگر هماهندد کنددد .حقدوق
بینالملل نیز نهادی چندبعدی است و هنجارهای رسمی و غیررسمی و نیز نهادهدا و رژیمهدای
گوناگون را در بردارد ( .)Ruggie,1992: 561این حقدوق از اواسدس سددۀ پیشدین و بدا افدزای
پیچیدگیهای زندگی در فضای مدرن در جهات بسیاری توسعه یافته و از آنجا که برای بقا باید
با واقعیات روزگار هماهن باشد ( )Shaw, 2008: 43الزم است به مسولۀ بروز تغییر در اصدول
عمومی و رویهها و قواعد حقوقی توجه کند .از جمله عواملی که موجب چنین تغییراتی شدهاند
میتددوان بدده افددزای چشددمگیر حجددم معاهدددات قضددایی چندجانبدده در  ۵۰سددال گذشددته
( )Borgen,2005:574تعدد رژیمهدای شدکلی و سدازمانهای بینالمللدی ()Alvarez, 2005: 2
تقنینهدای غیدر معاهددهای ( )Wolfrum & Röben, 2005: 417گسدتر چشدمگیر قواعدد و
نهادهای مربو ،و پیدای عرصههای نوینی که جددایی مطلق میان آنها تنها جنبۀ تصنعی پیدا
کرده ) (Pauwelyn, 2004: 90ظهور قواعد تخصصی و نسبتاً مستقل یا مجموعه قوانین نهادها
و رویههای حقوقی ( )Lescano & Teubner, 2004: 999ظهور نظامهایی چون نهداد مصدونیت
دیپلماتیک و سازمان تجارت جهانی در کنار بازیگران نوینی همچدون سدازمانهای غیردولتدی و
شرکتهای فراملی و نیز ایدۀ جهانی شدن اشاره کرد .از سوی دیگر تعدد نهادهای دادرسدی در
سددط بینالملل دی و منطقددهای نیددز موجددب چندددگونگی تفسددیرهای هنجدداری و سددازوکارها و
صالحیتهای قضایی شده است .در چارچوب این نظم حقوقی قاعدههایی پدید آمدهاندد کده از
نظم سلسلهمراتبی پیروی نمیکنند؛ تا جایی کده حقدوق بینالملدل میتواندد در یدک موضدو
دارای دو قاعدۀ همارز و ناهمخوان باشدد .بده دیگدر سدخن موضدوعات هنجارهدا رژیمهدا و
نهادهای حقوقی فراواندی بدا حقدوق بینالملدل درآمیختهاندد ( )Koskenniemi, 1992: 123کده
انباشت و تعارض آنها موجب نگرانی اندیشمندان حقدوق بینالملدل شدده اسدت .بدروز قواعدد و
سازوکارهای تخصصی که روابس مستقل روشنی ندارند میتواند بده تعدارض میدان سیسدتمهای
محلی و در نهایت ناپیوستگی در تفسیر و توسعۀ حقوق بینالملدل منجدر شدود ( Shaw, 2008:
 .)66عددم گستر و هماهنگی هنجارها و سازوکارهای موجدود در سیسدتم بینالمللدی و نیدز
نگرانی از تجزیۀ حقوق بینالملل ( )Shaw, 2008: 65اهمیت ویژۀ این موضو را نشان میدهد؛
تا جایی که پرس برخی اندیشمندان این است که آیا اساساً میتوان حقوق بینالملل را نهادی
یکپارچدده تلقددی کددرد و جامعددۀ حقددوقی بینالمللددی) )Tomuschat, 1993: 195۱را متحددد
( )Sreenivasa & Rao, 2004: 92و دارای همبسددتگی ارگانی دک ))Durkheim, 1966: 188
دانست؟ در پاسخ برخی حقوقدانان بر این باورند که حقوق بینالملل امروزی را باید شبکهای از
1. International Legal Community
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هنجارهای موازی (اعم از حقوق نرم و سخت) بدانیم که در کل جوامد حقدوقی الدزامآور اسدت
( )Berman, 2007: 303و مفهوم دولت و صالحیتهای آن و نیز مفاهیم و مصادیق و دامنۀ حق
و تعهد دولت و تابعان آن را دگرگون کرده است .در جهانی مشتمل بر اندوا اقتددارات و منداب
مشروعیت ابعاد گوناگون پاسخگویی و تنظیمات پیچیدۀ حاکمیت محدود یا قابل تجزیه فضای
بینالمللی نیز از حاکمیت مطلق دولتها به شبکهای از الزامات مناب بازیگران و مناف متندو
تغییر جهت داده است بهگونهای که  -برای نمونه  -نمیتوان معنای متعارف حاکمیت دولدت را
در خصوص جوام و بازیگران محلی اعمال کرد ( .)Agnew, 2005: 456حتی ادعدا شدده اسدت
که حقوق نرم یادشده بسیار بیشتر از حقوق سخت معاهداتی بده انتظدارات هنجداری دولتهدا
جهت میدهد ()Abbot, 2000: 421؛ که نمونۀ آن را میتوان در کدهای رفتداری سدازمان ملدل
متحد دید ۱.بدانمعنا که شاهد دگرگونیهای گرانسنگی در مفاهیم سدنتی حقدوق بینالملدل و
ایجاد حقوق و تعهدات نوینی برای تابعان این حقوق هستیم؛ امری که در آرای نهادهای قضدایی
و شبهقضایی بسیاری دیده میشود و از آن به چندپارگی حقوق بینالملل2یاد میشدود .اهمیدت
پدیدۀ چندپارگی بهحدی اسدت کده در سدال  2۰۰۰کمیسدیون حقدوق بینالملدل در جلسدۀ
پنجاهودوم خود تصمیم گرفت موضو «خطرهای ناشی از چنددپارگی حقدوق بینالملدل» را در
برنامۀ کاری بلندمدت خود بگنجاند و در نشست پنجاهوپنجم خود در  2۰۰3کارگروه مطالعاتی
به ریاست پروفسور مارتی کاسکنمی3و عضویت ریاددودی 4چیسدال گدالیکی ۵ویلیدام مانزفیلدد6و
توودور ملسانو7تشکیل داد .چندپارگی حقوق بینالملل به زبان سداده عبدارت اسدت از تدورم در
هنجارها رژیمهای حقوقی صالحیتها و تابعان این حقوق که در ایجاد رویۀ قضایی ناهمگون و
پیدای صالحیتهای متعدد انعکاس مییابد .در واق عمدۀ مراج قضایی بینالمللی موقدت و
دائمی تمایل دارند تا بهجای پذیر عملکرد و رویۀ قضایی سایر مراج قضایی هر قضدیه را در
چارچوب اصول کلی حقوق بینالملل بررسی کنند .این رویکرد اتخاذی از سوی مراج قضدایی
همزمان که زمینۀ الزم برای انسجام در نظام قضایی بینالمللی با تأسی بده اصدول کلدی حقدوق
بینالملل را بهعنوان اصولی راهنما هموار میسازد بده شدکلگیری مجموعدههایی از رویدههای
قضایی مختص به مراج قضایی مختلف میانجامد (شهبازی .)۱23 :۱389
1. See: UN Econ. & Soc. Council [ECOSOC], Subcomm. on the Promotion & Prot. of Human Rights,
Economic, Social and Cultural Rights: Draft Norms on the Responsibilities of Transnational
Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/2003/12 (May 30, 2003).
2. International Law Fragmentation
3. Professor.Martti Koskenniemi.
4. Mr. Riad Daoudi
5. Mr. Zdzislaw Galicki
6. Mr. William Mansfield
7. Mr. Teodor Melescanu
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مفهددوم چندددپارگی حقددوق بینالملددل از  ۱۵۰سددال پددی بدده ادبیددات حقددوقی راه یافتدده
( )Martineau, 2009: 2و برخددددی آن را چشددددمانداز پیچیدددددهتر حقددددوق دانسددددتهاند
( .(Martineau,2009:2این مفهوم را میتوان واژهای دانست که برای بیان تعامل میان طرفداران
کثرت و وحدت حقوق بینالملل استفاده میشود ( (Martineau, 2009: 5و ناظر بر اقددامات یدا
رویههای منفککننده است .توجه به مفهوم تحتاللفظی واژۀ چندپارگی که معانی چون «بخ
منتز » یا «بخ مقطو »۱را در برمیگیرد میتواند به روشنتر شدن مفهدوم آن کمدک کندد.
تبیین اجمالی پدیدۀ چندپارگی حقوق بینالملل بهعنوان شاخۀ مستقل مطالعاتی را میتوان در
ادبیات ویلفرد جنکس یافت« :اسناد بهناچار با یکدیگر در تعامدل هسدتند و ازایدنرو همزیسدتی
آنها مشکالتی را پدید میآورد که  -در قیداس بدا تعدارض قدوانین  -میتدوان آنهدا را بدهراحتی
بهعنوان تعارض معاهدات قانونساز توصیف کرد» (.)Jenks, 1953: 403
پدیدۀ مورد بحث دارای دو بعد ساختاری و هنجاری است:
2
بعد ساختاری پدیدۀ چندپارگی متشکل از تکثر در مراج و تعدارض صدالحیتهاسدت .در
واق همزمان که مراج قضایی متعدد صالحیتی توأمدان بدر برخدی موضدوعات یکسدان پیددا
میکنند تال های میان محاکم و دیوانهای مختلف در رسیدگی به قضایا این شائبه را ایجداد
میکند که آنها در رسیدگی با یکدیگر در حدال رقابتاندد (شدهبازی  .)۱2۱ :۱389اگرچده در
سیاق برخی سازمانها تمدایزی میدان دو مفهدوم صدالحیت3و قدانون قابدل اعمدال4ایجداد شدده
( )Lindroos & Mehling, 2005: 860تعارض میان مراجد قضدایی بدرای احدراز صدالحیت در
رسیدگی از ذات سیستم حقوق بینالملل سرچشمه میگیرد .چنین تعارضی بهمنزلۀ تکثر میان
دو هنجار یا دو رژیم حقوقی خاص نیست بلکه مسولۀ مهم توزی صالحیت در میدان نهادهدای
حقوقی متنوعی است که روزبهروز به تعداد آنهدا در گسدترۀ سیسدتم حقدوق بینالملدل افدزوده
میشود (شهبازی  .)۱2۰ :۱389انعکاس ساختاری چندپارگی ناشی از تعارض در صالحیتهای
موازی را میتوان در فراوانی نهادهای بینالمللی یعنی سازمانهای جهانی دارای صالحیت ویژه و
سازمانهای منطقهای باصالحیت ویژه و سازمانهای با ویژگی دوگانه که شمار آنها بی از ۵۰۰
سازمان بینالمللی برآورد شده است ( )Amerasinghe, 2005: 6یافت .تأسیس دیوان بینالمللی
حقوق دریاها در  ۱982دیوان بینالمللی کیفدری در  ۱998دیدوان داوری ایدران و آمریکدا در
 ۱98۱دیوانهای کیفری اختصاصی یوگسالوی در  ۱993و روآندا در  ۱994نمونههایی از تکثر
در نهادهای بینالمللی فراوانی هستند که در نو خود با دیگر نهادهای بینالمللی مدوازی و گداه
دارای پیامدهای متعارضاند و در نهایت به چندپارگی حقوق بینالملل میانجامند .در نموندهای
1. Detached
2. Conflicts of Jurisdiction
3. Jurisdiction
4. Applicable Law
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دیگر نسبت نهاد سدوم سدازمان ملدل متحدد  -شدورای اقتصدادی اجتمداعی و فرهنگدی  -بدا
سازمانهای تخصصی چون یونسکو آنکتاد یونیدو یا میدان باندک بینالمللیتدرمیم و گسدتر
(بانک جهانی) و برنامۀ ملل متحد۱و نیدز میدان اتحادیدۀ اروپدایی2و یدورو کنتدرل3را کده دربدارۀ
امنیت هوایی و مدیریت پرواز است میتوان مثال زد (سادات میدانی و میرعباسی .)۱۱ :۱392
اما تکثر در متون4و تفاسیر و رویهها ۵بعد هنجداری پدیددۀ چنددپارگی حقدوق بینالملدل را
تشکیل میدهد .در واق این مسوله هنگامی رخ میدهد کده دو مرجد حقدوقی در موضدوعی
واحد به شیوههای گوناگون تصمیمگیری میکنند .در چنین حالتی یک مسولۀ حقوقی میتواند
در چند آیین متفاوت نهادی مطرح شود که همگی حقایق واحدی را از زاویۀ دید و طبقهبندی
خاص و گاهی با تعهدات مجزا ( ).ITLS, 2005: Para.51بررسی میکنند .همانگونهکده دیدوان
بینالمللی دریاها در پروندۀ تدأثیرات احتمدالی عملیدات تجهیدزات هسدتهای مداکس پالندت در
سالفیلد انگلیس6اظهار داشته است بهدلیل تفاوت در سیاق موضدو و رویدۀ مدوردنظر قواعدد
مشابه میتوانندد توسدس نهادهدای گونداگون بهصدورت متفداوت اعمدال شدوند ( ITLS, 2005:
 .)Para.51مسولۀ مهم در اینجا این است که آیا این مجموعه قواعد به یکدیگر مرتبس میشوند؟
و اگر میشوند چگونه؟ و چه اصولی باید برای تصمیمگیری دربارۀ یک اختالف بالقوه میان آنهدا
استفاده شوند؟7فراوانی نهادهای دادرسی در سط بینالمللدی و منطقدهای موجدب چنددگونگی
1. UNDP
2. European Union
3. Euro Control

 .4گاهی تکثر هنجاری در یک سند واحد نیز بروز میکند .برای نمونه مادۀ  4میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی حق عدول از شرو ،ویژۀ میثاق را «در هنگام اضطرار عمومی که زندگی ملت را تهدید میکند» مقرر
میدارد .تطبیق این شرایس با وضعیت «مخاصمات مسلحانۀ» مورد اشارۀ دیوان بینالمللی دادگستری در رأی
مشروعیت سالحهای هستهای وضعیت را پیچیدهتر میکند.
5. Conflicts of jurisprudence.
6. Mox Plant case, Request for Provisional Measures Order

 .7برای نمونه مادۀ  287کنوانسیون حقوق دریاها به طرفین این اختیار را میدهد تا از میان نهادهایی مانند دیوان
حقوق دریاها دیوان بینالمللی دادگستری و یک مرج داوری براساس ضمیمۀ معاهده برای حلوفصل
اختالفات مربو ،استفاده کنند .در همین زمینه پروندۀ تأثیرات احتمالی عملیات تجهیزات هستهای ماکس
پالنت در سه آیین متفاوت نهادی مطرح شده است :یک دیوان داوری که تحت ضمیمۀ  7کنوانسیون ملل
متحد دربارۀ حقوق دریاها ( )UNCLOSتشکیل شده آیین حل اختالف اجباری تحت کنوانسیون حمایت از
محیس زیست دریایی آتالنتیک شمال شرقی ( )OSPAR Conventionو نیز تحت معاهدات جامعۀ اروپا و
یوراتوم در چارچوب دیوان اروپایی دادگستری ( .)ECJبهنظر میرسد هر سه آیین حقایق واحدی را مدنظر
دارند .ازاینرو این پرس مطرح می شود که از میان قواعد جهانشمول کنوانسیون ملل متحد دربارۀ حقوق
دریاها قواعد منطقهای کنوانسیون حمایت از محیس زیست دریایی آتالنتیک شمال شرقی و قواعد منطقهای
جامعۀ اروپا و یوراتوم کدامیک باید تعیینکننده باشند؟ در این پرونده دیوان حقوق دریاها روند رسیدگی
خود را به نف رسیدگی دیوان اروپایی به حالت تعلیق درآورد.
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تفسیرهای هنجاری و سازوکارها و صالحیتهای قضایی شده و در چارچوب این نظدم حقدوقی
قواعدی پدید آمدهاند که از نظم سلسلهمراتبی پیروی نمیکنند؛ تا جایی کده حقدوق بینالملدل
میتواند در یک موضو دارای دو قاعددۀ هدمارز و نداهمخوان باشدد .ایدن مسدوله در حدوزۀ
معاهدات حقوق بشر و بشردوستانه ابعاد دیگری نیز مییابدد چراکده تفسدیر ایدن معاهددات از
سدوی نهادهدای مربو ،بهنحوی متفاوت از شیوۀ راید در دیگدر تعهدددات قددراردادی تفددسیر
می شوند و معموالً این اقدام با توجه به هدف و موضو چندین معاهدداتی و در راسدتای تدرجی
ایددن قلمروهددا بدددر تشددریفات انعطافناپددذیر حقددوق بینالملددل کالسددیک صددورت میگیددرد
( .)Koskenniemi, 2006: 10این امر برای نهادهای یادشده این امکان را فراهم میآورد تا بهنحو
گسترده صالحیت خدود را نیز افدزای دهندد.
پژوه پی رو صرفاً با تمرکز بر بعد هنجاری پدیدۀ مدورد بحدث بده تحلیدل موضدوعات
مربو ،میپردازد و نویسندگان ترجی میدهند پرداختن به بعد ساختاری را  -که در جای خود
بسیار تعیینکننده مهم و متضمن تحول در حقوق بینالملل۱است  -و نیز دیگر مسدائل شدکلی
همچون آیین دادرسی و مکانیسمهای طرح شکایت را به مجالی دیگر واگذارند2.
با توجه به نق و اهمیت مسوولیت کیفری فردی  -بهعنوان مؤلفۀ مهم در پیشبرد حقدوق
بینالملل بشر  -و تأثیر مهم آن در توسعۀ این حقوق این نوشتار در حدوزۀ مسدوولیت کیفدری
بینالمللی به مقایسۀ هنجارهای یکسانی میپردازد که در بستر رژیمها یا سازوکارهای متفداوت
معانی و گسترۀ گوناگونی یافتهاند .در مقالۀ حاضر دگردیسیهای ناشی از تغییدر در هنجارهدای
معاهداتی حقوق بینالملل بشر در حوزۀ مسوولیت فردی بینالمللی بررسی شده است و با الهدام
از مادۀ  38اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری و با در نظر گرفتن فضای جامعۀ بینالمللی در
پی پاسخگویی به این پرس هستیم که آیا تأثیر پدیدۀ چندپارگی حقوق بینالملل در گستر
استانداردهای حقوق بینالملل بشر در حوزۀ مسوولیت کیفری بینالمللی اثری مثبت است؟
حقوق بینالملل بشر تفسیرمدارترین شعبۀ حقوق بینالملل است که مبنای سیاسدتگذاری
و یکی از غالبترین حوزههای هنجداری نظدم جهدانی را تشدکیل میدهدد (.)Cmiel, 2012: 27
رژیم حقوق بینالملل بشر در چارچوب رژیم غیرمتمرکدز در حدال گسدتر دارای قاعددههای
نخستین دستدومی و سازوکارهای حلوفصل اختالف ویژۀ خدود اسدت و پیرامدون کانونهدای
گوناگونی متمرکز شده و برخی ادعا کردهاند که شاید بتدوان آن را پراکنددهترین رژیدم حقدوقی
بینالمللدی نامیدد (محمددودی و ربیعدی  .)۱3 :۱394ازایدنرو آثددار پدیددۀ چنددپارگی حقددوق
 .۱برای نمونه تصمیم شکلی دیوان بینالمللی دادگستری در پروندۀ الگراند (آلمان علیه آمریکا  )2۰۰۱مبنی بر
الزامآور تلقی کردن اقدامات نهایی پی از صدور حکم نهایی ( )ICJ Reports, 2001: Para 111موجب شد تا
دیوان بینالمللی دریاها نیز در رویۀ خود اقدامات موقت را الزامآور تلقی کند (.)Benedict, 2003: 12
 .2کمیسیون حقوق بینالملل نیز از پرداختن به جنبۀ ساختاری پدیدۀ چندپارگی خودداری کرده است.
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بینالملل در حقوق بینالملل بشر نیز منعکس شده است .در نتیجه بحث چندپارگی در حدوزۀ
حقوق بینالملل بشر به معنی انعکاس چگونگی مواجهه با مقررات حقوق بشری پراکنده متعددد
است و در این معنا میتوان گفت که چندپارگی و یکپارچگی حقوق بشر دو روی یدک سدکهاند
( .)Oomen, 2018: 86با وجود این خأل بررسی تأثیر پدیدۀ چندپارگی بر اعمال موازین حقدوق
بینالملل بشر  -همچنان احساس میشود .ارز هایی مشدتر چدون حیثیدت برابدری مند
تبعیض حمایت از افراد و گروههای آسیبپذیر تمامیت جسمی و روانی انسان امنیت فدردی و
 ...در عین واگرایی اسناد و نهادها در سراسر قلمرو مفداهیم حقدوق بشدری جریدان دارد .تأکیدد
فزایندۀ دیوانها و نهادهای قضایی و شبهقضایی متعددد بدر حقدوق شدکلی حقدوق اقتصدادی و
اجتماعی و فرهنگی مسوولیت نهادهای غیردولتی حقوق اقلیتها و گروههای متمدایز مفداهیم
مرتبس با توسعه محیس زیست و مانند آن نشان میدهد که فضدای حقدوق بینالملدل بشدر بدا
دغدغهها و مفاهیم نوینی روبهروست .تفسیر دیوان آفریقدایی حقدوق بشدر و خلقهدا از مفهدوم
ملت اقلیت و گسترۀ حقوق اقلیدت در پرونددههای کدامرون جندوبی و دارفدور و مقایسدۀ آن بدا
پروندههای کاتالونیا کبک پادونیا اسکاتلند آبخازیا و کوزوو و یا اختالف دیوان ویژۀ یوگسالوی
پیشین با دیوان بینالمللی دادگسدتری در روشنسدازی گسدترۀ رفتارهدای نقضکننددۀ حقدوق
بشردوستانه و نیز استداللهای مخالفان تشکیل دادگاههای ویژه که توسس شدورای امنیدت و بدا
وجود دادگاههدای پیشدین تأسدیس شددهاند نموندههای خدوبی بدرای ایدن ادعدا هسدتند .ایدن
رویکردهای متفاوت گویای دگرگونیهای مهمی در حقوق بینالملدل هسدتند کده بدرای نمونده
میتوان در آرای دیوان کیفری بینالمللی ۱دیوان یوگسالوی پیشین 2دیدوان بینالمللدی روآنددا3
دیوان ویژۀ سیرالوون 4دیوان ویژۀ لبنان ۵دیوان عالی عراق 6شعب ویژۀ جدرائم سدنگین ارتکدابی
در تیمور شرقی 7شعبۀ جرائم جنگی بوسنی8و شدعبۀ جنایدات جنگدی صدربها9مشداهده کدرد.
آرای یادشده رویکرد نوینی به مفهوم مسوولیت و نیز گسترۀ حقوق فردی دارندد کده در حقدوق
بینالملل کالسیک وجود نداشته است .اهمیت این تفاسیر بهویژه از آن لحاظ است که از سویی
میتوانند در تفسیر مفاهیم حقوقی (بعد هنجاری چندپارگی) بیانگر پویایی در مفاهیم سنتی و
گسدتر دامندۀ حقدوق و تعهددات مبتنددی بدر اسددتانداردهای حقدوقی باشددند و از دیگدر سددو
سازوکارهای اجرا و استیفا (بعد سداختاری چنددپارگی) را نیدز دگرگدون کندد و نظدم ندوینی از
)1. International Criminal Court (ICC
)2. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY
)3. The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR
4. The Special Court for Sierra Leone
5. The Special Tribunal for Lebanon
6. The Iraqi High Tribunal
7. East Timor Special Panels for Serious Crimes
8. The Bosnia War Crimes Chamber
9. The Serbian War Crimes Chamber
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نهادهای رسیدگی به اختالفات حقوقی را به نمای
حقوق بینالملل زنده بسیار تأثیرگذار باشند.

بگذارند و از این رهگذر در تکامل و پویدایی

جایگاه بحث مسئولیت در موضوع چندپارگی حقوق بینالملل
به سخن گزارشگر ویژۀ کمیسیون حقوق بینالملل  -مارتی کاسکنمی  -هر معاهددهای در چدارچوبی
هنجاری و بر پایۀ قاعدههای عام و گاه نانوشتۀ حقوق بینالملدل عرفدی بدهوجود میآیدد .ایدن قواعدد
میتوانند در مورد شیوۀ الزامآوری تفسیر یا اجرای قاعدده باشدند .ایدن فضدای هنجداری دربردارنددۀ
اصولی است که موضو حقها و تکلیفها و شیوۀ پیرای یا دگردیسی آنهدا را تعریدف میکندد .هدر
سلسله از قاعدهها برای تبدیل به نظم حقوقی بایدد دربردارنددۀ قاعددههای نخسدتین و دسدته دومدی
باشد .قاعدههای نخستین قاعدههایی هستند کده در هدر نظدم حقدوقی حقهدا و تعهددها را تعیدین
میکنند .قاعدههای دسته دومی  -یا به سخن هارت قاعدههای دادرسدی  -قاعددههایی هسدتند کده
برای حل اختالفها یا اجرای قاعدهها بهکار میروند و در هر نظم حقوقی سه کارکرد اصلی دارند:
الف) قاعدههایی که شیوۀ رسیدن به قاعدههای نخستین را روشن میکنند (مقررات شکلی)؛
ب) قاعدههایی که شیوۀ پیرای و جایگزینی قاعدههای نخسدتین پیشدین را بدا قاعددههای
نوین روشن میکنند؛
ج) قاعدههایی که پیامدهای نقض قاعدههای نخستین را روشن میکنند (قاعدههای مسوولیت).
ازاینرو مسوولیت بهعنوان مؤلفۀ سوم قواعد دسته دومی ستون فقرات هدر نظدام حقدوقی
است .از جمله زمینههای گرانسن کده بده دگرگدونی در قلمدرو حقدوق بینالملدل انجامیدده
اثرگذاری سیستمهای موازی و مکانیسم نظارتی و سازوکار مسوولیتی خاص آنها بر اسدناد مدادر
حقوق بینالملل است که در این نوشته به آندالیز بخشدی از آنهدا در حیطدۀ مسدوولیت کیفدری
بینالمللی پرداخته میشود.

 .1چندپارگی و مسئولیت کیفری افراد
تأسیس سازوکارهای موردی و موقت (همچون دادگاههای نورنبرگ توکیو یوگسالوی و روآندا)
و سازوکارهای دائمی (همچون دیوان بینالمللی کیفری) و تعدد تعارضاتی که ادعا شدده اساسداً
ماهیدت بینالمللدی ندارندد ( )Graditzky, 1998: 125موجدد تحدوالتی در مسدوولیت کیفدری
اشخاص حقیقی بوده که میتوان آنها را از حیث رفتارهای مجرمانۀ بینالمللی (جنایات جنگدی
جنایت علیه بشریت ژنوسید جنایت تجاوز تروریسم و دیگر جنایات بینالمللی) و نیز به لحاظ
اشکال مداخلۀ اشخاص حقیقی در ارتکاب جرائم بینالمللی اعم از مشارکت مستقیم در ارتکداب
انفرادی جمعدی و ارتکداب بهوسدیلۀ دیگدری اقددام مشدتر و همدسدتی در ارتکداب جدرم و
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مشارکت غیرمستقیم بهصورت کمک و تسهیل معاوندت قبدل از ارتکداب جدرم و سدایر اشدکال
مداخله در شرو به جرم مسوولیت جزایی مقام مافوق معافیت از مسوولیت کیفری بینالمللی
اختالل روانی و جنون دفا مشرو اکراه اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی اوامر مافوق طدرح
اتهام متقابل ضرورت نظامی مصونیت ناشی از سمت رسمی و مرور زمان بررسی کرد.
نفس تلقی افراد بهعنوان تاب حقوق بینالملدل و تمهیدد حقدوق و تعهددات و مسدوولیتها (از
جمله مسوولیت کیفری) بر افراد – از جمله در مادۀ  2۵اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی  -نشانۀ
تغییر در مفاهیم بنیادین و کالسیک حقوق بینالملل است .با توجه به عدم توسدعۀ کامدل حقدوق
بینالملل معاصر عمده مقررات و رویههای مربو ،به مسوولیت کیفری افراد را میتدوان در حقدوق
مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه یافت .در این زمینه تعدد محاکم در عمدل بده تددقیق و
تحلیل دقیقتر از مفاهیم مربو ،به مسوولیت فردی منجر شده و جامعدۀ بینالمللدی بده مجموعده
مفصل ماهوی و شکلی حقوق بینالملل کیفری مجهز شده است (.)Condorelli et al., 1996:26
با توجه به آنکه قواعد حقوق بشردوستانه ناظر بر جنایات و مسوولیتهای بینالمللی معموالً
به اندازۀ کافی روشن نیستند ( )D'Silva, 2003: 60تأسدیس دیوانهدای بینالمللدی و اسدناد و
رویههای ناشی از آنها نق مهمی در توسعه و تددوین شدکلی و مداهوی ایدن حقدوق در قالدب
جنایات علیه بشدریت و جنایدات جنگدی داشدتهاند .بدرای نمونده مفهدوم حملدۀ «گسدترده یدا
سیستماتیک»  -که در اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفری بهکار برده شده و وجود آن از عناصدر
الزم برای احراز مسوولیت فردی در جنایات علیده بشدریت اسدت ( -)D'Silva, 2003: 64بدرای
نخستینبار در رویۀ دیوان بینالمللی کیفری یوگسالوی و روآندا تعریف شده است.
همچنین میتدوان قاعددۀ مسدوولیت فرماندده نسدبت بده نقدض حقدوق بشردوسدتانه توسدس
زیردستان (بند  2مادۀ  86نخستین پروتکل الحاقی به کنوانسدیونهای ژندو) را مثدال زد .دیدوان
کیفری بینالمللی یوگسالوی پیشین در پروندۀ گالیک ۱احراز مسدوولیت فرماندده بهسدبب اعمدال
زیردستان را منو ،به اثبات این میداند که وی اطالعات کلی را در اختیدار داشدته کده بده او در
مورد احتمال وقو اقدامات غیرقانونی توسس زیردستان اخطدار داده باشدد ( ICTY, 2003: Para
 .)278دیوان یادشده در پروندۀ بردجانین2نیز روشن کرده است که چنانچه فرمانده امکانداتی بدرای
کسب اطالعات مربو ،در اختیار داشته باشد میتوان اطال داشتن او را مفروض دانست ( ICTY,
 .).2004: para 278این در حدالی اسدت کده دیدوان کیفدری بینالمللدی بدرای روآنددا در پرونددۀ
هالیلویک3رویۀ پیشین حقوق بینالملل را مبنی بر اینکه مسامحۀ فرماندده در کسدب اطالعدات در
مورد عملکرد زیردستان برای احراز مسوولیت او کافی است رد کرده است ( ICTR, 2005: paras.
1. Galic
2. Brdjanin
3. Halilovic
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 .)97-100در عین حال مادۀ  28اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفری کوتاهی یک فرمانده در کسب
اطالعات مربو ،به عملکرد زیردستان را برای احراز مسوولیت کیفری وی کافی میداند.
قاعدۀ عدم رف مسوولیت مباشر جنایت جنگدی بده اسدتناد دسدتور مدافوق  -کده در رویدۀ
محاکمی چون دادگاه نورنبرگ دیده میشود  -نیز نمونهای دیگر از این دست است .رویۀ دیوان
بینالمللی کیفری برای یوگسدالوی  -کده مبتندی بدر بندد  4مدادۀ  7اساسدنامۀ آن اسدت  -در
پروندههایی چون اردمویک ۱با پایبندی به این قاعدده تحلیدل مفصدلتری از آن بده دسدت داده
است (.)ICTY, 1997: Para 10
برخی مفاهیم مانند حمله علیه جمعیدت غیرنظدامی (بدهعنوان مؤلفدۀ تحقدق جدرائم علیده
بشریت)  -که در جای دیگری از حقوق بینالملل یافت نمیشوند ( -)D'Silva, 2003: 67نیز بدا
درج در اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفدری وارد ادبیدات حقدوق بینالملدل شددهاند .محاکمدات
نورنبرگ نیز بهخوبی نشان دادهاند که احراز وقو جنایات علیه بشریت مندو ،بده اثبدات وقدو
شرایس جنگی نیست.

 .2جرائم علیه بشریت
پیشینۀ ممنوعیت ارتکاب جنایدات علیده بشدریت بده پدی از جند دوم جهدانی بدازمیگردد
( )D'Silva, 2003: 64و بخشی از مقررات عرفی بینالمللدی اسدت بدا وجدود ایدن هدی سدند
بینالمللی مبدأیی را نمیتدوان بدرای ممنوعیدت آن در نظدر گرفدت .مدادۀ  7اساسدنامۀ دیدوان
بینالمللی کیفری نخستین سندی است کده تعریدف جدامعی از ایدن جدرائم بهدسدت میدهدد.
ازاینرو از سویی نفس تأسیس دیوان بینالمللی کیفری در این زمینده موجدد توسدعۀ حقدوق
مربو ،است و از سوی دیگر تحوالت صورتگرفته در عناصر این مفهوم  -یعنی قتدل گسدترده
یا سیستماتیک بودن حمله حمله علیه جمعیت غیرنظامی ارتبا ،با نیروهای مسدل  -را بایدد
نسبت به سند و رویۀ یادشده سنجید.
اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفری ضمن جداسدازی برخدی از زیرشداخههای مفهدوم کلدی
ممنوعیت قتل آنها را به مصادیق مستقلی تقسیم کرده است که هریک واجدد عندوان مجرماندۀ
مستقل و طبقهبندی ویژۀ خود است .این اساسنامه مفهوم ژنوسید2را از نابودسدازی3جددا کدرده
و جرم اخیر را در شمار جنایات علیه بشریت تلقی کدرده اسدت .بدرخالف نابودسدازی ژنوسدید
جنایت عمدی است و برای تحقق آن باید عالوهبر عمد در ارتکاب مصدادیق مدادۀ  6اساسدنامه
قصد خاص یعنی قصد از بین بردن یکی از گروههای مذهبی ندژادی قدومی و ملدی نیدز وجدود
1. Erdemovic
2. Genocide
3. Extermination

تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در پرتو چندپارگی حقوق بینالملل 11

داشته باشد .مادۀ  7اساسنامه بر لزوم آگاهی مرتکب نسبت به حملۀ وسی گسترده و نظاممندد
علیده جمعیدت غیرنظدامی تأکیدد دارد ( .)ICTY, 1995: para. 565در نابودسدازی الزم اسدت
اقدامات انجامگرفته بهعنوان بخشی از یک حملۀ سازمانیافته یا گسترده یا بخشی از یک طدرح
کلی یا سازمانیافته برای از میان بردن گروه انجام گرفته باشد؛ شرایطی کده بدرای احدراز جدرم
ژنوسید الزم نیستند .همچنین در جرم نابودسازی برخالف ژنوسید غیرنظامی بدودن جمعیدت
مورد حمله ضروری است .در احراز جرم ژنوسید تمرکز مرتکب روی هدف گروهی مطرح اسدت
و در نابودسازی فردی یا گروهی بودن مورد حمله اهمیتی ندارد (.)ICTY, 2007: para. 54
رسیدگی دیوان روآندا به پروندۀ کامباندا )ICTR, 1998(۱نخستین تجربۀ جامعۀ بینالمللدی
از محکومیت یکی از سران دولتها بهدلیل ارتکاب ژنوسدید اسدت .همچندین رسدیدگی همدین
دیوان به پروندۀ ایکاییسو )ICTR, 1998(2نخستین موردی اسدت کده یدک دیدوان بینالمللدی
مسولۀ تعریف ژنوسید مندرج در کنوانسیون  ۱948و نیز جرائمی چون تجاوز را پی رو داشته
است .ازاینرو ورود و توسعۀ ادبیات و رویۀ مربو ،به مفاهیم یادشده را میتوان مرهون تأسیس
دادگاههای ویژه دانست.
دیوانهای ویژه همچنین در مواردی بده تشدری مفداهیم از پدی موجدود پرداختده و در
شناسایی دقیقتر آنها مؤثر بودهاند .برای نمونه دیوان یوگسالوی اجزای عنصر معندوی (قصدد)
ژنوسید را در پروندۀ کرستیک3آنالیز کرده ( )ICTY, 2001: para. 590و قصد نابود کردن 4را بده
معنای تخریب فیزیکی یا بیولوژیکی جزئی یا کلی یک گروه (و منصرف از حمله به شداخصهای
فرهنگی و اجتماعی ایشان) برای از میان بردن هویت متمایز آن میداند ( ICTY, 2004: para.
 .)25در نمونهای دیگر دیوان روآندا در پروندۀ ایکاییسدو بده تحلیدل مفهدوم عضدویت در گدروه
پرداخته ( )ICTR, 1998: para. 511و در پروندۀ کامباندا چنین حکم کرده اسدت کده ژنوسدید
میتواند هم از طریق فعل و هم از طریق تر فعل محقق شود (.)ICTR, 1998: paras. 39-40

 .3ژنوسید
آنچنانکه دیوان بینالمللی کیفری روآندا در پروندۀ کایشما ۵و کامباندا اشعار میدارد« :ژنوسدید
جنایت جنایات6است و هنگام تصمیمگیری در مورد مجازات مجرم باید ایدن واقعیدت را در نظدر
گرفت» (.).ICTR, 1998: para.9
1. Kambanda
2. Akayesu
3. Krstic
4. Extermination
5. Kayishema
6. Crime of Crimes
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اساسنامۀ دادگاه ویژۀ کیفری روآندا و یوگسالوی پیشین در مواد  2و  4خدود عینداً تعریدف
مندرج در مادۀ  2کنوانسیون من و مجازات جنایت ژنوسید از عنصر قدانونی جنایدت ژنوسدید را
تکرار کردهاند و چندپارگی حقوق بینالملل و تعدد محاکم از ایدن حیدث توسدعهای در مفهدوم
ژنوسید در برنداشته است .بسیاری از مفاهیم مرتبس در اسناد مادر این جرم و دکترین حقدوقی
پی از تأسیس محاکم موازی موجود نبوده است .با وجود ایدن رویده و محاکمدات دادگاههدای
یادشده نهتنها نق بسیار مؤثری در شفافیت ارکان این جنایت و نیز شیوههای احراز وقدو آن
بهویژه از حیث تعریف دقیق مجنیعلیه مصادیق مادی جرم و مفاهیم مدرتبس بدا قصدد و نیدت
مرتکب داشته بلکه در مواردی الهامبخ دیوان بینالمللی دادگستری نیز بوده و حتدی دیدوان
در رأی ماهوی پروندۀ بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونتهنگرو ۱به تداریخ  26فوریدۀ 2۰۰7
به نظدر شدعبۀ تجدیددنظر دیدوان یوگسدالوی در پرونددۀ اسدتاکی ).ICTY, 2006: para. 20(2
استناد کرده است ( .)ICJ Reports, 2007: Para 195دیوان در کندار قواعدد کمیسدیون حقدوق
بینالملل از قواعد دیوانهای بینالمللی روآندا و یوگسالوی بهعنوان قواعد منسجم3یاد کدرده و
به آنها استناد جسته است ( )ICJ Reports, 2007: Para198حتی در مواردی چندین مینمایدد
که برای تثبیت و تحکیم نظر خود و اقنا مخاطبان به یافتههای دیوانهای ویژه تکیه میکند
( .)ICJ Reports, 2007: Para374این نشان میدهد که تعدد مراج قضایی بینالمللی در احراز
مسوولیت ناشی از ارتکاب ژنوسید در این خصوص نهتنها موجب تعارض آرا نشدده بلکده زمیندۀ
ایجاد رویۀ یکسان در این حوزه نیز بهوجود آمده است .البته رویۀ دیوانهای مدوازی بینالمللدی
در تشری مصادیق مادۀ  2کنوانسیون مند و مجدازات ژنوسدید گونداگون و شداید از دیددگاهی
تکمیلکننده است .برای نمونه دیوان بینالمللی کیفری روآنددا در پرونددۀ ایکاییسدو بدرخالف
مادۀ  7اساسنامۀ دیوان بینالمللی کیفری کده پاکسدازی قدومی را از مصدادیق اخدراج یدا کدو
اجباری جمعیت و در نتیجه در شمار جنایدات علیده بشدریت تلقدی کدرده ( Jackson Preece,
 ).1998: 821این عمل را از مصادیق قرار دادن عمدی یک گدروه در معدرض وضدعیت زنددگی
نامناسبی که به نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از گروه منتهی شود دانسته است و در نتیجده آن
را زیرمجموعۀ جنایت ژنوسید معرفی میکند .دادستان دیوان کیفری یوگسدالوی نیدز در مدتن
کیفرخواست راتکو مالدید  )ICTY, 1995: para25(4و رادوان کدارادزی ICTY, 1995, para. (۵
 )23چنین عملی را از مصادیق ژنوسید میداند .در عین حال شعبۀ بدوی دیوان یوگسدالوی در
پروندۀ استاکی تصری میکند« :اخراج یک گروه یا بخشی از آن بهخودیخود کافی نیست تا آن
1. Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
2. Stakic
3. Consistent Rulings
4. Mladić
5. Karadzic
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را ژنوسید تلقی کنیم» ( .).ICTY, 2003: para. 519دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پرونددۀ
بوسنی علیه صربستان با استناد به عدم احراز نیت نابود کردن کلی یا جزئی گروه تحت حمایت
این عمل را از مصادیق ژنوسید نمیداند (.)ICJ Reports, 2007: Paras 329-334
در این حوزه تکثر محاکم حقوق بینالملل تحول مهم دیگری را نیز در خصوص تلقی تجاوز و
خشونتهای جنسی علیه زنان بهعنوان ژنوسید در برداشته که در کنوانسدیونهای چهارگاندۀ ژندو
 ۱949و پروتکل اول الحاقی  ۱977در شدمار مصدادیق نقدض شددید قدرار نگرفتده بدود .مدادۀ 3
اساسنامۀ دیوان روآندا و مادۀ  ۵اساسنامۀ دیوان یوگسالوی ایدن عمدل را در زمدرۀ جنایدات علیده
بشریت قرار دادهاند .شعبۀ اول دیوان روآندا در پروندۀ ایکائیسو خشونت جنسی را ابزاری در جهت
نابودی گروه دانسته و در پروندۀ کایشما۱و روزیندانا2این عمدل را در قالدب آسدیب شددید جسدمی
( )ICTR,1999: para.108و نیز قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زنددگی نامناسدبی
که به نابودی فیزیکی تمام یا بخشدی از گدروه منتهدی شدود ( )ICTR,1999: para. 116در شدمار
مصادیق جنایت ژنوسید تلقی کرده است .دیوان یوگسالوی نیز در رأی کریستی تجاوز جنسدی را
در قالب بند  2مادۀ  2کنوانسیون من ژنوسید طبقهبندی میکند (.)ICTY, 2001: paras. 513
تحول مهم دیگر در رویۀ محاکم موازی تفسیر موس و مترقدی از مصدادیق بندد  4مدادۀ 2
کنوانسیون من ژنوسید است .در این زمینه میتوان بده احصدای ایدن مصدادیق توسدس دیدوان
روآندا در قالب قط اعضای جنسی عقیم کردن کنترل اجباری زاد و ولد جداسازی جنسیتی و
ممنوعیت ازدواج در میان اعضدای گروههدای تحدت حمایدت ( )ICTR, 1998: para. 507و نیدز
افزودن اعمال فشارهای روحی بر مصادیق این جنایت ( )ICTR, 1998: para. 507اشاره کرد .در
این تحول مفهومی دیوان روآندا در تحقق مفاهیم حقوق بشدری نسدبت بده دیدوان بینالمللدی
دادگستری پیشروتر بوده و استانداردهای فراتری ایجاد کرده اسدت چراکده دیدوان بدینالمللدی
دادگستری د ر عین پذیر امکان اعمال این رویکرد اجرای آن را مندو ،بده اثبدات لطمده بده
تداوم تولیدمثل میداند (.)ICJ Reports, 2007: Para359-361
ازجمله تعاریفی که برای نخستینبار توسس دیوانهای بینالمللی کیفری وارد ادبیات حقوق
بینالملل شده تعریف «نابودی جزئدی گدروه» توسدس شدعبۀ بددوی دیدوان بینالمللدی روآنددا
( )ICTR, 1998: para.97اشاره کدرد .دیدوان یوگسدالوی نیدز در پرونددۀ جلیسدیک3در تفسدیر
مفهوم نابودی جزئی گروه  -برخالف دیوان روآندا که واژگان شمار معتنابه4را بدهکار میگیدرد -
از واژگان «شمار شایان توجه»۵استفاده میکند .شعبۀ تجدیدنظر دیدوان یوگسدالوی در پرونددۀ
1. Kayishema
2. Ruzindana
3. Jelisic
4. Considerable Number
5. Substantial Number
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رادیسالو کرستی در راستای تعمیق تحلیل یادشده به ذکدر و توضدی مال هدای مربدو ،نیدز
پرداخته و تصری میکند« :این مسوله را که چه تعداد از افراد یک گروه مصداق بخ مهمی از
آن گروه هستند با توجه به چند عامل و معیار میتوان تعیین کرد .نخست بررسی عامل کمی و
تعداد افرادی که در آن بخ از گروه مورد حمله قرار گرفتهاند ضروری و مهم است ولی عامدل
کمی در همۀ موارد تنها معیار نخواهد بود .تعداد افرادی را که مورد حمله قرار گرفتهاند نبایدد
بهصورت مطلق در نظر گرفت بلکه نسبت کلی این افراد با تمام گروه نیز میبایست مدورد توجده
قرار گیرد .جایگاه و موقعیت ممتاز این افراد در میان گروه نیز معیار مفید و تعیینکنندهای است.
اینکه بخ خاصی از اعضای یک گروه نماد و مظهر آن گروه است یا تداوم زیست آنها در بقدای
خود گروه مؤثر باشد میتواند بیانگر آن باشد که افراد موردنظر بخ مهمِ آن گروه را در مفهوم
مادۀ  4اساسنامه دادگاه تشکیل میدهند» ( )ICTY, 2001: paras. 12و میافزاید« :نیت نابودی
مرتکب معموالً به فرصت در دسترس او محدود میشود ( )ICTY, 2001: paras. 13البتده ایدن
مالحظات نه حصری هستند و نه قطعی بلکه تنها راهنماهای مفیدی هستند .اعمال این معیارها
و میزان وزن نسبی آنها برحسب اوضا و احوال متفاوت خواهد بود» (.)ICTY, 2001: paras. 14
از جمله دیگر تحوالتی که در اثر تأسیس دیوانهای ویژه در حقوق بینالملدل پدیدد آمدده
است برشماری امارات و قراین اثبات قصد برخی جرائم است؛ موازینی که بهویژه بهدلیل فقددان
سازوکار دادرسی کیفری در حقوق بینالملل فاقد پیشینه بوده است .برای نمونه امارات و قراین
بهکار گرفتهشده توسس دیوان یوگسالوی در پروندۀ جلیسیک ( )ICTY, 2001: Para37یا دیوان
روآندا در پروندۀ کایشما و روزیندانا ( )ICTR, 1998: para. 93را میتوان مثال زد.
همچنین مفهوم گسترده یا نظاممندد بدودن حملده بدرای نخسدتینبار در اساسدنامۀ دیدوان
کیفری بینالمللدی درج شدده اسدت .اساسدنامۀ دیدوان بینالمللدی کیفدری تعریفدی از مفهدوم
گستردگی حمله بهدست نمیدهد؛ اما مفهوم یادشده در رویۀ دیوانهای بینالمللی یوگسدالوی
و روآندا تشری شده است .ازاینرو تعدد دیوانهای بینالمللی در این زمینه موجب بسس مفهوم
مورد بحث بوده است .از دید دیوان یوگسالوی گستردگی به معنای آن است کده اعمدال مدورد
بحث ناظر بر قربانیان متعدد باشد و در سط گسترده انجام پذیرد .در نتیجه مفهوم گستردگی
متضمن ارتکاب عمل علیه شمار زیادی از قربانیدان در سدط وسدی اسدت .دیدوان یوگسدالوی
یادآوری میکند که میتوان اثر تجمیعی مجموعهای از اقدامات غیرانسانی یا تأثیر منحصر یدک
عمل با ایدن ویژگدی را گسدترده دانسدت .در نتیجده در رویدۀ دیوانهدای کیفدری بینالمللدی
گستردگی متضمن وسعت جغرافیایی نیست .دربدارۀ نظاممندد بدودن حملده رویدۀ دیوانهدای
بینالمللی ماهیت مکرر۱و مستمر2حمالت و استظهار آنها به الگو یا طدرح یدا سیاسدت اجرایدی۱
1. repeated
2. continuous
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را الزمۀ تحقق این ویژگی میدانند .همچنین نظاممند بودن مستلزم وجدود طراحدی روشدمند
است2.دیوان یوگسالوی وجود هریک از عناصر طدرح یدا هددف سیاسدی 3اعمدال غیرانسدانی در
سط وسی یا مکرر و مستمر 4شدت ابزارهای بدهکار گرفتهشدده اعدم از نظدامی و غیرنظدامی۵
نق مراج عالی در اسدتقرار طدرح روشدمند 6حملدۀ علیده جمعیدت غیرنظدامی و ارتبدا ،بدا
نیروهای مسل را دلیل وقو حملۀ نظاممند میداند.
مادۀ  ۵اساسنامۀ دیوان یوگسالوی برخالف دیگر اسناد مشابه به ضرورت حملۀ گسترده یا
نظاممند بهعنوان الزمۀ احراز جنایات علیه بشریت اشارهای ندارد و همین رویکدرد را در پرونددۀ
تادیک7نیز بهکار گرفته و واژگان «مستقیماً علیه جمعیت غیرنظدامی»8را بده ایدن معندا تفسدیر
کرده است که اعمال مورد بحث باید بر مبنایی گسترده یا نظاممند رخ داده باشند کده متضدمن
اشکالی از سیاست دولتی سازمانی یا گروهی برای ارتکاب ایدن اعمدال باشدد و مرتکدب بایدد از
سیاقی که اعمال او در آن انجام شدهاند مطل باشد (.).ICTY, 1995: para. 644
در پروندۀ ایکاییسو دیوان روآندا مسولۀ ضرورت حملۀ گسترده یا نظاممند را مطرح کدرد .شدعبۀ
 ۱۰در
رسیدگیکننده اعالم کرد که مفهوم «گسترده» میتواندد بده معندای اقددامات جمعدی 9مسدتمر و
مقیاس گستردهای۱۱باشد که در مجمو با جددیتی فدراوان۱2مسدتقیماً علیده قربانیدان متعددد۱3صدورت
۱4
گرفتهاند و مفهوم «سیستماتیک» میتواند بهعنوان اقدامات کامالً سازمانیافته تداب الگدوی مدنظم و
 ۱۵دربرگیرندۀ ابتکدارات عمدومی یدا خصوصدی تعریدف شدود بددون آنکده
مبتنی بر سیاست متداول و
نیازی به احراز بهکارگیری رسمی آن بهعنوان سیاست دولت باشد (.)ICTR, 1998: para. 580
شعبۀ رسیدگیکنندۀ دیوان یوگسدالوی در پروندپدۀ بالسدکیک۱6مفهدوم «سیسدتماتیک» را
بهعنوان وجود هدف سیاسی یا طرحی که حمله بدر آن اسداس انجدام گرفتده یدا ایددئولوژی در
معنای موس کلمه برای نابودسازی ایذا یا تضعیف یک جامعه ارتکاب اعمال مجرمانه در سط
گسترده علیه گروه غیرنظامی یا اعمال غیرانسانی مکرر و مسدتمر مدرتبس بده یکددیگر کداربرد
1. A 'pattern' in its execution or the existence of a plan or policy behind an attack.
2. Requires a high degree of and methodical planning.
3. existence of a plan or political objective
4. very large scale or repeated and continuous inhumane acts
5. the degree of resources employed, military or other
6. The implication of high-level authorities in the establishment of the methodical plan.
7. Tadic
8. Directed against anyCivilian Population
9. Massive
10. Frequent
11. Large Scale
12. Considerable Seriousness
13. Amultiplicity of Victims
14. Following a Regular Pattern
15. on the basis of a common policy
16. Blaškić.
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تدابیر عمومی یا خصوصی مهم  -اعم از نظامی یا غیرنظامی  -و اعمال نفوذ سیاسدی یدا نظدامی
شدید در تعریف و ایجاد طرح روشمند میداند که ضرورتاً الزم نیست صریحاً و دقیقداً اعدالم یدا
بیان شده باشد (.)ICTY, 2000: paras. 203-204
۱
شعبۀ استیناف دیوان یوگسالوی در پروندۀ کونارا چنین رأی داد کده در عدین حدال کده
اثبات وقو حملۀ مستقیم علیه جمعیت غیرنظامی و گسترده یا نظاممند بودن آن عنصر قانونی
این جرم را تشکیل میدهند ضرورتی برای نشان دادن این مطلب نیست که آنها نتیجدۀ وجدود
سیاست یا طرحی بودهاند (.).ICTY, 2002: para. 98
دیوان روآندا در پروندۀ ایکاییسو مفهوم حمله را بهعنوان عمل غیرقانونی از نو منددرج در
مادۀ  3اساسنامه (مانند قتل نابودی بردگی و مانند آن) تعریف میکند و میافزاید کده ممکدن
است حمله ماهیت خشن نداشته باشد آنچنانکه تحمیل سیستم آپارتاید (مدادۀ  ۱کنوانسدیون
 ۱973آپارتاید)  -بهعنوان جنایتی علیه بشریت  -یا اعمال فشار بر جمعیت جهدت وادار کدردن
آنان به رفتاری با شیوهای خاص چنانچه در مقیاس وسی و بهصورت سازماندهیشده صدورت
پذیرند میتوانند از مصادیق آن باشند (.).ICTR, 1998: para. 581

 .4جنایات جنگی
جنایات جنگی دربرگیرندۀ جنایدات مربدو ،بده رفتدار متخاصدمان مانندد حمدالت عمددی بده
غیرنظامیان یا استفاده از سالحهای موجد رن غیرضروری و نیز جرائم علیه افراد مورد حمایت از
قبیل شکنجه یا رفتار خشن علیه افرادی است که در درگیری مشارکت ندارند ( Toman, 1996:
 .)26دیوان بینالمللی یوگسالوی حقوق بشردوستانۀ بینالمللی را در هرگونه مخاصمۀ مسلحانه
میان دولتها گروههای مسل و دولت و گروههای مسل قابل اعمال میداندد .شدعبۀ اسدتیناف
دیوان یوگسالوی در پروندۀ تادیک عمالً فاصلۀ میان مخاصمات مسلحانۀ داخلی و بینالمللی را از
میان برده و حقوق بشردوستانه را در هر دو آنها قابل اعمال دانسته ( )ICTY, 1995: para.70و
اعالم میدارد که مسوولیت کیفری بینالمللدی در قبدال نقدض عرفهدا و معاهددات بینالمللدی
مربددو ،صددرفنظر از داخلددی یددا بینالمللددی بددودن مخاصددمه محقددق میشددود ICTY,1995:
) .)para.129چنین رویکردی را میتوان گام بزرگی در راستای توجه هرچده بیشدتر بده حقدوق
بینالملل بشردوستانه دانست که دیوانهای موازی در تعمیق آن نق بسزایی داشتهاند.

نتیجهگیری
گمان میرود تکثر دیوانهای بینالمللی بهویژه در حوزۀ حقدوق کیفدری عمدالً موجدب توسدعۀ
1. Kunarac
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حقوق بینالملل بهویژه از حیث مفاهیم و هنجارها شده است .نفس تلقدی افدراد بدهعنوان تداب
حقوق بینالملل و تمهید حقوق و تعهددات و مسدوولیتها نشدانۀ تغییدر در مفداهیم بنیدادین و
کالسیک حقوق بینالملل است .با توجه به عدم توسعۀ کامل حقدوق بینالملدل معاصدر عمدده
مقررات و رویههای مربو ،به مسوولیت کیفری افراد را میتوان در حقوق مخاصمات مسلحانه و
حقوق بشردوستانه یافت .در این زمینه تعدد محاکم در عمدل بده تددقیق و تحلیدل دقیدقتر از
مفاهیم مربو ،به مسوولیت فردی منجر شده و جامعۀ بینالمللی به مجموعۀ مفصدل مداهوی و
شکلی حقوق بینالملل کیفری مجهز شده است .با توجه به آنکه قواعد حقوق بشردوستانه نداظر
بر جنایات و مسوولیتهای بینالمللی معموالً به اندازۀ کافی روشن نیستند تأسیس دیوانهدای
بینالمللی کیفری و اسناد و رویههای ناشی از آنها نقد مهمدی در توسدعه و تددوین شدکلی و
ماهوی این حقوق در قالب جنایات علیده بشدریت و جنایدات جنگدی داشدتهاند و حتدی برخدی
مفاهیم برای نخستینبار در رویۀ دیوانهای یادشده تعریف شده است .قواعدد حقدوق بینالملدل
نیز از این رهگذر دستخو توسعه شده و رویۀ دیوانهای موازی تحلیل مفصلتری از آنهدا بده
دست داده است .برخی مفاهیم که در جای دیگدری از حقدوق بینالملدل یافدت نمیشدوند نیدز
توسددس اسددناد مددادر یددا رویددۀ ایددن دیوانهددا وارد ادبیدات حقددوق بینالملددل شدددهاند .تأسدیس
سازوکارهای موردی و موقت و سازوکارهای دائمدی ویدژه موجدد تحدوالتی از حیدث رفتارهدای
مجرمانۀ بینلمللی و نیز به لحاظ اشکال مداخلۀ اشخاص حقیقی در ارتکداب جدرائم بینالمللدی
بوده است .نفس تأسیس دیوان بینالمللی کیفری در این زمینه موجد توسعۀ حقوق مربو ،بوده
و از سوی دیگر تحوالت صورتگرفته در عناصر مورد بحث قابل توجه بودهاند.
با آنکه دیوانهای ویژه عنصر قانونی برخی جنایات را مبتندی بدر معاهددات پیشدین اعدالم
کرده و همان تعاریف را تکرار کردهاند اما رویه و محاکمات آنها نهتنها نقد بسدیار مدؤثری در
شفافیت ارکان این جنایات و نیز شیوههای احراز وقو آنها داشته بلکه در مدواردی الهدامبخ
دیوان بینالمللی دادگستری نیز بوده است .ازایدنرو تعددد مراجد قضدایی بینالمللدی در ایدن
حوزه نهتنها موجب تعارض آرا نشده بلکه اغلب این مراج با پیروی از آرا و تصمیمات پیشین
رویۀ واحدی را بهخصوص در زمینۀ مسائل قانونی مربو ،به احراز عناصر جنایات ایجاد کردهاند.
تکثر محاکم حقوق بینالملل با ارائۀ تفسیر موس و مترقی از مصادیق مجرمانه تحوالت مهمدی
را ایجاد کرده و از این رهگذر موجب شده است تدا دیوانهدای مدورد اشداره نسدبت بده دیدوان
بینالمللی دادگستری در تحقق مفاهیم حقوق بشری پیشروتر باشند.
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