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  کیفری حقوق سازی جهانی در المللی بین کیفری دیوان حقوقی ها چالش
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 چکیده

آوری آنها یا ماهیت تکمیلی و ه به ماهیت تحمیلی و الزامایجاد قواعد، هنجارها و اصولی که با توج»جهانی سازی یعنی 

المللی را مشخص نموده و برای انحراف از این مسیر ضمانت اجرایی قراردادی، روش و مسیر حرکت اعضای جامعه جهانی و بین

لذا درست است جهانی سازی در اصل تکلیفی برای دولتها محسوب می گردد، « متناسب با نوع نقض در نظر گرفته می شود.

ها را شامل می ها و حاکمیتسازی به ابناء بشری برمی گردد ولی اصل این پدیده عملکرد و حوزه اقتدار دولتکه منافع جهانی

دیوان معیارهای خاصی را برای اعمال یکپارچه و همسان در در این راستا  .ها استگردد و الزامات آن نیز مستقیما شامل دولت

ها را مکلف به اعمال و اجرای آنها می نماید و خود در مقابله با جنایات بین المللی معین نموده و دولت سطوح داخلی برای

موارد قصور یا ناتوانی آنها، به دنبال ایفای کارکرد صحیح و مطلوب برمی آید، بدین نحو بر اعمال و فعالیت آنها نظارت می کند 

گردد های نظری و فلسفی، سیاسی و حقوقی میها شامل چالشجه هست. این چالشکه البته در این راه با چالش هایی نیز موا

شود و شامل مواردی چون؛ نداشتن ویژگی ها نهاد که از چالش حقوقی به عنوان موثرترین و تأثیرگذارترین چالش نام برده می

های ثروتمند، عدم شدید مالی به دولت قضایی مطلوب کیفری، نداشتن بازوی اجرایی مستقل و اتکا به همکاری دول، وابستگی

تحلیلی سعی  -گردد در این پژوهش به روش توصیفیانطباق ساختارها با اهداف و ناگزیر بودن دیوان از رسیدگی گزینشی، می

 سازی حقوق کیفری شده داشت.ها حقوقی دیوان کیفری بین المللی در جهانیدر بررسی چالش
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