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 دانشگاه آزاد واحد نوراباد ممسنی ، فارغ التحصیل در رشته ی حقوق خصوصی 1

 راز اد واحد شیدانشگاه آز، جرم شناسیفارغ التحصیل در رشته ی حقوق جزا و  2

 

 چکیده 

جرایم علیه ،  کشیاعم از نسل  iccاین نوشتار تالش بر این است که مصادیق جرایم بین المللی مندرج دردر  زمینه و هدف؛

گیری   را تبیین و نکات مهم آن را روشن و مختصری از تاریخچه و شکلاوز  و جرم تج  جنایت علیه بشریت،  جرایم جنگی ،  صلح

های    روش های مواجه و پاسخ  در این مقاله برآنیم مصادیق جرایم بین المللی ذاتی و شقوق آنرا بررسی؛ آنگاه  آن را بیان گردد.

 . جرایم را مورد ارزیابی قرار دهیم به این  قضایی و غیر قضایی

گرفته   تجزیه و تحلیل اطالعات انجام،  فیش برداری،  مطالب گرد آوری شده بر اساس مطالعات کتاب خانه ای  روش پژوهش؛

 ت و مقاالت پژوهشی و کتب حقوقی و علوم سیاسی در این زمینه نیز بهره فراونی گرفته شده است. است. استفاده از رساال

یافته های پژوهش حاکی از این است که زمینه ی تفسیر موسع و گسترده بلحاظ تعدد مصادیق در این جرایم وجود    یافته ها؛

هنوز بر سر موضوع ساختار عناصر این  ، جنایت نسل زدایی  مضای کنوانسیون منع و مجازاتسال از ا 55با گذشت بیش از  .دارد

اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری الزم دانسته است عناصر جرایم از    9جرم اختالف نظر وجود دارد. بی دلیل نیست که ماده  

  لذا در تحلیل جرایم بین المللی نسل  . ذیرفته شودعضای مجمع دولت های متعاهد پجمله نسل زدایی با اکثریت دو سوم آرا ا

دریافتیم که مصادیق این جرایم با هم متفاوت    iccجنایت علیه بشریت و جرم تجاوز در،  جرایم جنگی،  جرایم علیه صلح،  کشی

 هستند. هستند هرچند مصادیق آنها گاها موازی

 

 سازمان ملل ، ادیق جرایم بین المللیصم، بین المللی ذاتی  جرایم، اساسنامه دیوانهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

ریزی   سیس آن پس از جنگ جهانی دوم پایهأ که طرح ت  است  سازمان ملل متحد ،  گاه حقوقی در جهاندادو    مهمترین سازمان 

است شناسایی    .شده  برای  متحد  ملل  منشور  یا  است،  سازماناین  اساسنامه  اهمیت  حائز  پیش  از  جنگ   .بیش  پایان  از   بعد 

کشورهای توسعه   ذهنسیس سازمان ملل متحد با فلسفه حفظ و حراست از صلح و امنیت بین المللی در  جهانی دوم طرح تأ 

،  اعالمیه سازمان ملل،  ند از جمله این جلسات منشور آتالنتیکیافته رقم خورد . اغلب کشورها جلسات مختلفی را برگزار کرد

انس سان فرانسیسکو بودند که مبنای تاسیس سازمان ملل محسوب می  لیا و کنفرکنفرانس با،  کنفرانس تهران،  کنفرانس مسکو

بحث و گفتگو شد  ،  ندریزی کبنیان یک نهاد مستقل که بتوانند صلح جهانی را پی  و   در بین این کنفرانس ها پی ریزی ند.شو

ملل متحد به    که درآن طرح منشورشد  کشور دنیا کنفرانسی برگزار    50با حضور    در شهر سانفرانسیسکو آمریکا  1945.در سال  

 50این منشور به تصویب  نهایی  متن  ن این جلسه به رسمیت شناخته شد .  رسمأ سازمان ملل متحد بعد از پایا تصویب رسید و

ن  متن را تاکنون امضا کردند و رعایت مفاد آاین  دنیا    یکشورها  اغلبکشور به غیر از لهستان رسید و این متن الزم االجرا شد و

  این متن یک متنی است که مقدم بر قرار بین المللی است . متن منشور ملل متحدبر تمامی این کشورها الزم االجرا است.  

تاه را  و ساختار سازمان ملل  و    . کندعیین میداف  مقدمه  منشور شامل یک  این  به    111ساختار  مربوط  و یک ضمیمه  ماده 

کند که به قرار زمان ملل متحد را مطرح میسا  مقاصد و اهدافاساسنامه    1ماده  ر  د  . اساسنامه دیوان کیفری و بین المللی است

اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و بر طرف و بدین منظور به عمل آوردن    حفظ صلح و امنیت بین المللی:زیر است

م آوردن موجبات تعدیل و  ح و فراهناقض صل  یکردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارها

  حل و فصل اختالفات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه های مسالمت آمیز و بر

المللاصول  ق  طب بین  حقوق  و  باقری)  .عدالت  جنگی«  (17-14،  1387،  شریعت  »جنایت  واژگان  علیه  ،  معموالً  »جنایت 

و »نسل کشی«   روند بشریت«  کار می  به  یکدیگر  اما،  به جای  یکسانی داللت می کنند.  اعمال  به  این کلمات  ،  گویی همگی 

متفاو پیامدهای  و  مفاهیم  و  حقوقی  دقیق  تعاریف  هستنددارای  شکنجه  .تی  همچون  حبس  ،  تجاوز،  اعمالی  و  داری  برده 

  .ط به عنوان جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریتغیرقانونی هم به عنوان جرائم معمولی قابل مجازات هستند هم بسته به شرای

علیه بشریت   تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می شوند درحالی که جنایت  تفاوت مهم آن است که جنایات جنگی  یک 

معموالً   .ممکن است در هر زمانی واقع گردد از جمله زمان صلح یا در شرایط خشونت آمیز که به درگیری مسلحانه نمی رسد

»جنو جنگی«اژگان  »ن،  ایت  و  بشریت«  علیه  روند»جنایت  می  کار  به  یکدیگر  جای  به  کشی«  اعمال  ،  سل  به  همگی  گویی 

اما پیامدهای متفاوتی هستند. جنایت جنگی،  یکسانی داللت می کنند.  ،  این کلمات دارای تعاریف دقیق حقوقی و مفاهیم و 

مرتکب می شوند؛ خواه    هستند که در ارتباط با یک درگیری مسلحانهاتی  جنای ،  همانگونه که از واژۀ »جنایت جنگی« بر می آید

از جمله تجاوز و شکنجه که اگر  ،  واژه »جنایت جنگی« افعال مختلف و گسترده ای را شامل می شود  .بین المللی باشند یا نه

ل مجازات خواهند  ن ملی قابتحت قوانی،  در زمان صلح یا در شرایط خشونت آمیزی که درگیری مسلحانه نباشد حادث گردند 

 .هر نقض قوانین جنگ »جنایت جنگی« نخواهد بود، جنگی« نقض قوانین و عرف جنگ است. با این وجود»جنایات ، بود. لذا

مرگ  یعنی  که  باشد  »جدی«  کافی  اندازه  به  که  شناخته می شود  جنگی«  »جنایت  زمانی  تنها  عرف جنگ  و  قوانین  ،  نقض 

ن که به طور فیزیکی مستقیماً اشخاص یا اشیاء را به  یا بدون آ،  ر بر داشته باشد ر قانونی مال را دتخریب یا تصاحب غی،  جراحت

،  رفتار تحقیرآمیز با اشخاص، جنایات جنگی شامل سوء استفاده از اجساد، برای مثال.خطر اندازند ارزش های مهم را نقض کنند

به عملیا افراد به انجام کارهایی که مستقیماً  استفاده و  ،  محاکمه عادالنهنقض حق  ،  ت نظامی دشمن کمک می کند واداشتن 
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،  برای نمونه.و گرسنگی دادن به غیرنظامیان می گردد، سال برای مشارکت در درگیری های مسلحانه 15بکارگیری کودکان زیر 

دازه ای جدی  ن عمل به انپیامدهای ای ،  درحالی که دزدیدن تکه ای نان از روستاییان نقض احترام به اموال شخصی ایشان است

بمباران نانوایی این روستا با هدف گرسنگی دادن به جمعیت غیر نظامی  ،  د که آن را جنایت جنگی بدانیم. در مقابلنخواهد بو

که  ،  1977ژنو و پروتکل اول الحاقی    1949شماری از نقض های کنوانسیون های  ،  به عالوه   .یک جنایت جنگی تلقی می شود

نه تنها جنایت جنگی هستند بلکه حتی فراتر از آنها به  ،  ربوط می شودنۀ بین المللی مبه مخاصمات مسلحا  طبق تعریف تنها 

شکنجه شامل  اعمال  این  شوند.  می  تلقی  جدی«  »نقض  بیولوژیک،  عنوان  های  اموال،  آزمایش  گستردۀ  و  ،  تبعید،  تخریب 

هم به عنوان جرائم برده داری و حبس غیرقانونی  ،  اوزجت،  جنایت علیه بشریتاعمالی همچون شکنجه.گروگان گیری می باشند

یک تفاوت مهم آن است که .معمولی قابل مجازات هستند هم بسته به شرایط به عنوان جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت

واقع  جنایات جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می شوند درحالی که جنایت علیه بشریت ممکن است در هر زمانی  

تفاوت دیگری که میان جنایت جنگی و  .شرایط خشونت آمیز که به درگیری مسلحانه نمی رسد  گردد از جمله زمان صلح یا در

علیه   بوده در حالی که جنایات  و مجزا  منفرد  اقدامات  تواند  است که جنایت جنگی می  آن  دارد  بشریت وجود  علیه  جنایت 

به  رتکب می شوند. آنچه واقعاً اهمیت  بشریت جنایاتی هستند که در مقیاس بزرگ م علیه بشریت  دارد آن است که جنایات 

یک عمل منفرد ،  برای مثال.عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا نظام مند است که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است

اگر این عمل به عنوان تجاوز که مرتبط با یک درگیری مسلحانه مرتکب می شود به وضوح یک جنایت جنگی است. هرچند  

 .الگوی گسترده تر و نظام مند تجاوز به غیرنظامیان مرتکب شده باشد جنایت علیه بشریت استبخشی از یک 

تفاوت دیگری که میان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد آن است که جنایت جنگی می تواند اقدامات منفرد و  

زرگ مرتکب می شوند. آنچه واقعاً اهمیت دارد آن  شریت جنایاتی هستند که در مقیاس بمجزا بوده در حالی که جنایات علیه ب

است که جنایات علیه بشریت به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا نظام مند است که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده  

کلمه  ترکیبی از دو کلمه است:   (genocide)  واژۀ نسل کشی تا پیش از جنگ جهانی دوم ساخته نشده بود. این واژه   .است

به معنای کشتن یا قتل عام کردن. بنابراین به معنای  ،  «caedere» به معنای تولد و گونه و کلمه التین،  «genos» یونانی

، کشته شدن یا قتل عام شدن مردم به علت آنچه که هستند می باشد. طبق تعریف حقوقی اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری

،  »با نیت نابودی بخش یا تمامی یک ملت   6که یکی از اعمال فهرست شده در بند    کشی هنگامی مرتکب می شودنسل    جنایت

بعضی از جرائم بین المللی به قدری اهمیت  ،  نژاد یا گروه مذهبی و اینچنین مرتکب گردد. طبق اصل صالحیت جهانی،  قومیت

ارتکابدارند که دولت ها ملزمند مرتکبین آن جرائم را فار از ملیت آنها یا محل  جرم پای میز عدالت آورند. این یک اصل   غ 

پیروی کنند از آن  باید  ها  از نسل  .حقوق عرفی است و بدان معنی است که کلیۀ دولت  نو  و ذهنیتی  کشی: یک واژه جدید 

و  ،  مذهبی ،  فیزیکی،  زیستی،  اقتصادی،  فرهنگی ،  اجتماعی،  های گوناگون: سیاسی کشی در زمینه های نسلها. شیوهنابودی ملت

کنترل ،  کشی در زمان جنگ و صلح و همچنینممانعت از نسل ،  دیوان کیفری بین المللهدف  القی انجام می گرفته است.اخ

   (1-21 :1398، بهلولی یاقوتی و ) المللی برای جلوگیری از تجاوز و اشغال. بین

و سازو کارهای بین المللی غیر قضایی    المللی ای قضایی بین  کاره سازو،  روش های پاسخ به پدیده های مجرمانه ی بین المللی 

اما بدلیل گستردگی مصادیق چهار جرم اصلی   و جرم   جنایت علیه بشریت،  جرایم جنگی،  جرایم علیه صلح،  کشینسل است. 

مسئولیت ه  لی کدرحادر وش قضایی    با چالش هایی مواجه می کند .  توسط دیوان  معموال شناسایی و پاسخ به آن را،  اوزتج

است ها  دولت  با  المللی  بین  جرائم  مرتکبین  دادن  قرار  پیگرد  تحت  و  جستجو  سایر ،  اصلی  که  است  داده  نشان  تاریخ 
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همچون دادگاه های ویژه برای یوگسالوی سابق ،  محاکم بین المللی:سازوکارهای حقوقی نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند

میرمحمد  )  .سیرالئون و کامبوج،  از جمله برای تیمور شرقی،  محاکم و دادگاه های مختلط و کیفری  دیوان بین المللی،  و رواندا

 ( 1392:47، صادقی 

توانند عملکرد جبرانی  غیر قضایی می  از چنین روش هایی نشان  ،  روش های  استفاده  باشند.  تلفیقی داشته  یا  یابی  حقیقت 

با انتخاب یک روش  .سر گذاشتن میراث مخاصمۀ مسلحانه استپشت  دهندۀ خواست جوامع مختلف برای رسیدن به صلح و  

دولت ها تصمیم می گیرند که قساوت ها را شناخته و آنها را تحلیل کنند و بیشتر از آن  ،  غیرقضایی برای رسیدگی به تخلفات

شناخ هدف  کنند.  می  تمرکز  قربانیان  به  آمده  وارد  های  خسارت  بر  بپردازند  مرتکبین  مجازات  به  وکه  از   تن  گرفتن  درس 

گذشته برای پیشگیری از خشونت ها در آینده است. مثال های بسیاری از اقدامات انجام شده در راستای جبران خسارت ها و  

المللی وجود دارد آلمان تصمیم گرفت تا به بازماندگان اردوگاه های آدم سوزی :آسیب های وارد شده به قربانیان جرائم بین 

برای توضیح بیشتر الزم است که تشکیل  .ان که در این اردوگاه ها کشته شدند غرامت مالی پرداخت کندی آن نازی و خانواده ها

ق و  آن  لبسازمان ملل  از،  به  را  المللی  بین  دادگاه کیفری  اول   یعنی  از جنگ جهانی  بعد  و  اول  از جنگ جهانی  قبل  دوران 

 (1388:43،  میرمحمد صادقی)  . آشکار گردمان روشن و دادگاه برایبررسی کنید تا بسترهای تولد این سازمان و 

 

 . بستر هاي تاریخی ظهور جرایم بین المللی 2

 پیش از جنگ جهانی اول  -2-1 

و قربانی رسیدگی می    محدودی از جرایم بدون توجه به مکان ارتکاب یا تابعیت مرتکبتا پیش از جنگ جهانی اول به تعداد   

از سوی طلبکار به طور نا ،  برده داری و رویه های مشابه،  دریایی   شد. این محدود جرایم شامل دزدی بیگاری گرفتن بدهکار 

،  سواستفاده جنسی از زنان،  بدهکاری والدین  لنقل و انتقال کودکان دلی،  خرید و فروش زنان و دختران به عنوان عروس،  معین

دریایی زیر  های  لوله  علیه  المللی،  جرایم  بین  پستی  قانواستفاده  ،  جرایم  پستغیر  از  را شامل  وتو  نی  نشریات مستهجن  زیع 

علی  . شدمی اول  از جنگ جهانی  قبل  انجام می شد جرایم ذکر شده  داخلی کشورها  بودن طبق مکانیزم های  فراملی    و   رغم 

 . های قوی برای رسیدگی به این جرایم را نداشتالمللی قدرت اجرای کافی و مکانیزممعه بینجا

 

 هانی اول پس از جنگ ج  -2-2

آغاز کنندگان جنگ  تعیین مسئولیت  به  مربوط  اول کمیسیون  از جنگ جهانی  نقض    و   پس  برای  آنان  علیه  مجازات  اعمال 

پاریس در سال  ،  جنگی  عرف قوانین و   پیشنهاد گردید یک    . تشکیل گردید  1919به وسیله کنفرانس صلح  این کنفرانس  در 

 در این کنفرانس تصمیم گرفته شد فقط قیصر   .قوانین بشری تعیین گرددمحکمه موردی برای ترکیب جنایات جنگی و نقض  

معا  قرار گیرد  1919هده ورسای  به موجب مفاد  المللی  از    .در مقابل یک محکمه بین  به هلند فرار کرد و کشور هلند  قیصر 

جنگی   متهمان  سایر  برای   . پذیرفت  سیاسی  پناهنده  عنوان  به  را  وی  و  کرد  خودداری  آن  ارائه  استرداد  از  پس  شد  مقرر 

و پاریس  کنفرانس صلح  اثنای  در  آلمان  دولت  از  متفق  دول  این   895تسلیم    برای  درخواست  پذیرش  از  آلمان  دولت  متهم 

نفر برای محاکمه نفرات انتخاب شدند که در محاکمه الیپزیک    12درخواست خودداری کرد در نتیجه و با مخالفت دولت آلمان  

،  نه اصل موضوعبه مسائلی چون شیوه رفتار با سرا و  صرفأنهایتاً این محکمه تشکیل و    . دهند  کمه قرارآلمان آنان را مورد محا 

 (1392:13، میرمحمد صادقی)  .شروع مخاصمات پرداخته و رسیدگی شد 
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 جنگ جهانی دوم و پیامدهاي آن   -2-3

دو  ، و جبهه یکی در اروپا دیگری در خاور دور جریان داشتپس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و با توجه به اینکه جنگ در د  

بر   حکمه نورنبرگفعالیت م .محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل گردید یکی در نورنبرگ و دیگری در توکیومحکمه مجزا برای  

امضای چهار    و   جنگی صورت گرفت و این منشور به توافق  کارانبرای محاکمه جنایت  اساس منشور محاکمه نظامی بین المللی

این محکمه مجرمان اصلی را در جبهه   .دیگر بدان پیوستند  کشور  19رسید که بعدها   آمریکا و شوروی،  انگلیس،  دولت فرانسه

بر  ،  حکم برائت صادر کرد .صالحیت محکمه نورنبرگ  3و   حکم حبس 7  ، نفر را به اعدام  12این محکمه    کنداروپا رسیدگی می

  :رم می باشدمنشور آن سه ج 6اساس ماده 

 جنایت علیه بشریت -3 جرایم جنگی -2 جرایم علیه صلح -1

المللی برای خاور دور بود که پیوسته اعالمیه ژنرال مک آرتور محکمه توکیو بر اساس منشور   و به یک محکمه نظامی و بین 

یل تعقیب کننده از سوی چهار لندن تهیه شده بود راجع به مجرمان اصلی بود . برخالف محکمه نورنبرگ که در آن چهار وک

فرد به انتخاب  فاً از طریق وکیل منحصربهصر  صدور کیفرخواست ها.  صدور کیفرخواست را انجام می دادند   أکشور متفق مشترک

نماین به  آرتور  از  ژنرال مک  استرالیا  11دگی  کننده  امضا  ، فیلیپین،  هلند،  هندوستان،  انگلستان،  فرانسه،  چین،  کانادا،  کشور 

گرفت  و  یشورو انجام  توسط  .آمریکا  نیز  سوی    مک  قضاوت  از  پیشنهادی  نامزدهای  بین  از  انتخاب   11آرتور  مذکور  دولت 

 (2-1387:10، میرمحمد صادقی)  .شدندمی

 

 بود: درسه بخش وظیفه دادگاه توکیوبه جرایم زیر   رسیدگی

  بخش اول جرایم علیه صلح-1

   بخش دومجرایم قتل عمد-2 

 و جرایم جنگی معاهداتی  م علیه بشریتبخش سوم جرای-3 

ی خود را صادر کرد .ظرف این مدت شهادت  أر  1948نوامبر    4در توکیو آغاز به کار نمود و در    1946می   3  توکیو درمحکمه   

استماع شد و    419 نامه کتبی مورد رسیدگی قرار گرفت  779شاهد  ب  .شهادت  نفر  :  زیر محکوم شدند  ه شرحمتخلفان  هفت 

  نورنبرگ و توکیو به دلیل   دردادگاه   .نفر هم تبرئه شدند  3 و  حبس سال  7نفر  1 ،سال حبس 20نفر 1، نفر حبس ابد  16، اعدام

هردو محکمه   اما ،  محکمه توکیو زیر نظر مالحظات سیاسی ژنرال مک آرتور بود کامالً در مسیر عدالت جزایی قرار نداشت  اینکه

 همان()  .ها و دفاعیاتی مثل اطاعت از اوامر مافوق رد کردند  مسئولیت کیفری شخصی را پذیرفتند و معافیت

 

 تحوالت دهه آخر قرن بیستم  .3

سوی  ارتکابیجنایات   از  المللی  بین  کیفری  دیوان  دو  تشکیل  موجب  بیستم  قرن  آخر  دهه  در  رواندا  و  ثابت  یوگسالوی  در 

این دو دی  . برای تعقیب جنایتکاران شد  امنیت سازمان ملل متحد  را در شهر الهه در هلند و شهر شورای  فعالیت خود  وان 

طرف های پیروز یک جنگ تشکیل نشده    وان این بود که این دو از سویاهمیت این دو دی  . آروشا پایتخت تانزانیا آغاز کردند 

کیل تم منشور ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی تشفبودند بلکه چون از سوی شورای امنیت بر اساس فصل ه

 . یک محکمه بین المللی محسوب می شود یشده بودند به مفهوم دقیق
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  لمللی در آستانه قرن بیست و یکمتشکیل دادگاه کیفري بین ا-3-1

رساند 1948در    تصویب  به  را  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  ملل  سازمان  عمومی  قطعنامه  .مجمع  موجب  به  سال  همان  ای در 

به تهیه پیش  متحد کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل   المللی بودموظف  اساسنامه دادگاه کیفری بین    1998در سال    . نویس 

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا  ،  کننده در کنفرانس دیپلماتیک رومکشور شرکت  160مجموع    از  کشور  120حدود  

کشور   60یش از به به تصویب رسید و با الحاق اد م  128فصل و  13کردند . بدین ترتیب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در 

المللی و دادگستری شهر الهه پایتخت هلند می باشد . الزم االجرا گردید . مقر این د  2002در سال     ادگاه مثل دادگاه بین 

 اساسنامه(  3ماده )

از این رو چهار اصل مهم    .است  -هاغیر موقتی بودن آن نسبت به سایر دادگاه    -های این دادگاه استقالل و دوام  ی از ویژگییک

 : در دادگاه کیفری بین المللی به شرح زیر است

المللی زمانی صالح به رسیدگی است که هیچ دادگاه صالح    اصل اول:    تکمیلی است یعنی دادگاه بین  این دادگاه  صالحیت 

لوگیری از چنگال عدالت جزایی  ی برای جدادگاه بین الملل  . داخلی نتواند یا نخواهد مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد

 . اعمال صالحیت می کند

آمده است دادگاه کیفری بین المللی فقط مهمترین جرایم بین المللی را رسیدگی میکند که عبارتند از  دراساسنامه  اصل دوم:  

 . تجاوز اراضی و  جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت، کشی سلن

بصورت سازشی و   مفاد قرارداد ازحقوق بین المللی عرفی عدول نکرده،  ویتها در عضبرای پذیرش حداکثری کشور  اصل سوم: 

 یعنی سازمانها و نهادها عمل مینماید.بنابراین این سیستم بصورت سازشی و عرفی و یک واحد غیرقابل تجزیه است.

حق شرط  وحفظ  یرفت اجازه تهرکشوری عضویت دادگاه کیفری بین المللی و اساسنامه منشور ملل متحد را پذ   اصل چهارم:

بر اساس  ،  یا کل اساسنامه را بپذیرد و یا از عضویت خارج شود .در صورت تمایل به پذیرش،  یعنی باید در صورت الحاق   .ندارد

پذیرا  120ماده   بدون حق شرط  را  آن  باید کل  دادگاه    اساسنامه  های  و محدودیت  معایب  از  یکی  بتوان گفت  شاید   . باشد 

الم بین  تکمیلکیفری  دادگاه  یک  اوالً  است که  این  استللی  قابل    ی  المللی  بین  دادگاه کیفری  تنها جرایمی در  اینکه  و دوم 

نهم به شرط آنکه شورای ارتکاب یافته باشد آ،  دولت عضو اساسنامه  ه ی رسیدگی هستندکه در قلمرو دولت عضو یا از سوی تبع

 ( اساسنامه 16ماده )  .مایدنفاده نامنیت از حق خود برای متوقف کردن جریان رسیدگی است

 

 دیوان کیفري بین المللی اساسنامه  -3-2 

با آگاهی از این که روابط مشترکی همۀ ملتها را به یکدیگر پیوند می دهد و فرهنگهای ملتها  ،  کشورهای عضو این اساسنامه 

اندیشناك از  ،  ه ممکن است از هم بگسلدمیراث مشترکی را تشکیل می دهند و نگران از این که این پیوند ظریف هر لحظ،  همه

زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی های غیرقابل تصوری شده اند که وجدان بشریت از آن  ، این که طی این قرن میلیونها کودك

با  ،  امنیت و آسایش جهان را تهدید می کند،  حقیقت که چنین جنایات هولناکی صلح   با تصدیق این،  به شدّت یکه خورده است

نباید بدون مجازات بماند و این که الزم  ،  ید بر این که فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعۀ بین المللی می شودتاک

مصمّم بر   .ت همکاری بین المللی تضمین گردداست تعقیب مؤثر مرتکبین آن جنایات بااتخاد تدابیری در سطح ملی و نیز تقوی

تیجه در پیشگیری از ] وقوع [ چنین جنایاتی  ات و فرار آنها از مجازات پایان داده و در ناین که به مصونیت مرتکبین این جنای

نمایند که  ،  مشارکت  بر کسانی  را  خود  کیفری  که صالحیت  است  دولتها  از  یک  هر  وظیفۀ  که  نکته  این  یادآوری  مسئول با 



 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 

 544-565، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

550 

 

المللی هستند نمایند ،  ارتکاب جنایات بین  بر مقا،  اعمال  به ویژه این که کلیۀ  ،  حدصد و اصول منشور ملل مت با تأکید دوباره 

دولتها بایستی از تهدید به استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر دولتی یا هر روش دیگری که با مقاصد  

ارتباط که در این اساسنامه هیچ نکته ای ،  خودداری نمایند،  اشدملل متحد مغایرت داشته ب این  وجود ندارد که   با تأکید در 

 . ر منازعۀ مسلحانه در امور داخلی دولت دیگر دانستبتوان آن را اجازۀ مداخله یک دولت عضو د

اند  المللی  ،  آیندهبه خاطر رسیدن به این اهداف و مصلحت نسلهای کنونی و  ،  در حالی که تصمیم گرفته  دیوان کیفری بین 

ت فیجع  بر  که  متحد  ملل  نظام  با  مرتبط  دائمی  داردمستقل  المللی صالحیت  بین  جامعه  نگرانی  مورد  جنایات  تاسیس  ،  رین 

مکمل محاکم کیفری ملی  ،  با تأکید بر این که دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود،  نمایند

ه موارد ذیل توافق نمودند  ت بنسب،  با تصمیم بر این که احترام دائم به اجرای عدالت بین المللی را تضمین نمایند،  خواهد بود

قبال الزم است جرایم جنگی را تعریف کنیم: مطابق تعریف جنایات جنگی    مکرر را ذکر مینماییم. 8و    8و    7و    6که ما موارد  

برای روشن شدن (1388:87،  شایگان فرد )  .دوستانه ناظر بر مخاصمات مسلحانهنقض فاحش حقوق بین الملل بشر    :عبارتند از

عبارت است از مجموعه مقرراتی  حقوق بین الملل بشر دوستانه.  نیز نیاز به تعریف دارد  ق بین الملل بشر دوستانهموضوع حقو

از کنوانسیون ها یا حقوق بین   بیان آداب و سلوك جنگ یا به تعبیر دقیق تر و امروزی آن مخاصمه  اعم  الملل عرفی که به 

نچه که به صورت عمده و  ه می پردازد و به دنبال انسانی کردن جنگ و تعدیل خشونت ها و پیامد های ناگوار آن است آمسلحان

را نقض کند جنایات جنگی است عرفی  یا  ای  نامه  این مقررات عهد  اوصاف   (45،  1387،  از و رنجبریانممت)  . فاحش  این  ،  با 

  .تقسیم می شوند جرایم بین المللی قراردادی و لمللی ذاتیجرایم بین ا جرایم بین المللی به دو دسته عمده

 

 جرایم بین المللی -3-2-1

المللی به دو دسته عمده المللی ذاتی جرایم بین  المللی قراردادی و جرایم بین  از جرایم  شوند.تقسیم می   جرایم بین  منظور 

کشی نسل  جنایت  ذاتی  المللی  جنگی  ،  بین  جنایات  و  بشریت  علیه  بجنایات  دیوان  اساسنامه  تعبیر  به  که  المللی است  ین 

از آن لکه دار شده ،  کیفری المللی شده و وجدان بشریت به شدت  فجیع ترین جنایاتی است که موجب اضطراب جامعه بین 

یم بین المللی قراردادی هم جرایمی هستند که علت بین المللی قلمداد شدن آن ها معاهده ای است . از طرفی منظور از جرا

نامه عالوه بر تعهد به جرم انگاری بین المللی است که چندین دولت با توافق یکدیگر آن را ایجاد کرده و بر اساس مفاد آن عهد  

یا مسترد کردن مجرمان موضوع آن ه به محاکمه  .مثل جرم قاچاق مواد مخدر مصوب  عمل خاص متعهد  اند   1988م شده 

 .م متعهد به محاکمه یا مسترد کردن مجرمین موضوع آن شده انددولت های عضو هم متعهد به جرم انگاری و ه

 . گروگان گیری هستند،  *آپارتاید،  نمونه های دیگر از جرایم بین المللی قراردادی مثل دزدی دریایی  

از   : آپارتاید  است  و    عبارت  بومی  سیاهپوست  اکثریت  علیه  جنوبی  آفریقای  جمهوری  کشور  نژادپرستان  که  تبعیضی  سیاست 

  .کنندمیان آن کشور اعمال میبو

اکنون موضوع  به  تا  از گذشته  یا قراردادی  ذاتی  از  اعم  المللی  این است که هر دو دسته جرایم بین  موضوعی که مهم است 

بوده اند اما در حال حاضر در خصوص جرایم بین المللی ذاتی متولی دیگری نیز برای صالحیت دادگاه های داخلی کشور ها  

جرایم   جود آمده است که آن دیوان بین المللی کیفری است .البته مرجع اصلی رسیدگی کننده در خصوص اینرسیدگی به و

 . حیت تکمیلی در این خصوص داردهمچنان دادگاه های داخلی کشور ها هستند اما دیوان بین المللی کیفری نیز یک صال

https://www.idlo.int/
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ماده   ذیل  اس   1در  شده  بیان  کیفری  المللی  بین  دیوان  صالحیت اساسنامه  به  نسبت  تکمیلی  صالحیت  دارای  دیوان  که  ت 

 ( 24-1396:1، میوه یان) .ستکیفری ملی ا

 

 جرایم بین المللی ذاتی-3-2-2

 (6ماده )  نسل کشی  -3-2-2-1

هریک از اعمال مشروحۀ ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از  ،  این اساسنامهنسل کشی منظور از نسل کشی در  

قتل اعضای یک گروه ایراد صدمۀ شدید نسبت    نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد.،  قومی ،  لییک گروه م

ضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال  به سالمت جسمی یا روحی اعضای یک گروه قراردادن عمدی یک گروه در معرض و

مانند انتقال  ،  جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد  قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود . اقداماتی که به منظور

 .اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر

یافتن  از خاتمه  و    1942دسامبر    17در  ،  دومجنگ جهانی   بعد  متفقین میالدی  1943ژانویه    5میالدی  بیانیه   نیروهای  دو 

هردو در  که  کردند  مبنی  تصمیمشان،  صادر  مرتکب  را  جنگ  خالل  در  که  آلمانی  افراد  کردن  محاکمه  جنایت  بر 

بشریت و جنگی علیه  بودند شد  جنایات  در  ،  ه  آن  دنبال  به  کردند.  در  1943فوریه    11اعالم  یالتا میالدی  تئودور  ،  کنفرانس 

ای توافقنامه  لندن متفقین در  1945اوت    8در    قطعنامه مشابهی را تصویب کردند.  ژوزف استالین و تون چرچیلوینس،  روزولت

توافق کنندگان در ض دادگاه نورنبرگ را امضا کردند که مفاد آن تأسیس میمه توافقنامه مزبور منشور دادگاه نورنبرگ را  بود. 

جرایم ضد بشری را به ،  المللوق بیناعالم کردند. این منشور از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا برای اولین بار در تاریخ حق

 ( 1393:6، مؤمنی) رسمیت شناخت و مصادیق آن را برشمرد.

 اختصاص داشت. بر طبق این بند جرایم ضد بشری عبارت بودند از: بشری  ج( منشور یادشده به جرایم ضد) بند

 قتل عمد -1

 ریشه کن کردن-2

 به بردگی گرفتن -3

 اخراج -4

یابد. اعم از اینکه قبل یا در اثنای جنگ رخ داده باشد یا  رتکاب میعلیه یک جمعیت غیرنظامی ا  و سایر اعمال غیرانسانی که

اعم  ،  یا مذهبی در ارتکاب جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت محکمه قرار دارد،  ادینژ،  اذیت و آزار بنا به دالیل سیاسی

ب محسوب شود یا خیر؟ اصطالحی که در منشور دادگاه نورنبرگ از اینکه ارتکاب آنها نقص قوانین داخلی کشور محمل ارتکا

میضم کار  به  لندن  توافقنامه  موارد،  رودیمه  شامل  که  است  ضدانسانی  بود  جرایم  گفته  توسط ،  پیش  ژنوسید  اصطالح 

بین)  هادادستان نظامی  دادگاه  در  قضات(  نه  نورنبالبته  دادگاه  دادستان  شد.  گرفته  کار  به  نورنبرگ  جنایتکاران ،  رگالمللی 

لذا    ،ژنوسید( متهم کرد؛ اما این اصطالح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشد)  جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان

  ( 1390:47،  ویلیام شبث)  جنایت علیه بشریت( محکوم کرد. )   های ارتکابی علیه یهودیان اروپا بهدادگاه آنها را به دلیل سبعیت

نسل محکشدرواقع  منشور  در  محوری  دول  جنگی  جنایتکاران  محکمه  برای  نورنبرگ  نظامی  بشریت  ،  کمه  علیه  جرم  یک 

 جرایم علیه بشریت عبارتند از:  C6محسوب شده بود. مطابق ماده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF
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یابد یا  اخراج و سایر اعمال غیرانسانی که قبل یا هنگام جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می،  نابود کردن،  »قتل عمد

بنا به دالیل سیاسی آزار  اذیت و  ر،  اعمال  یا در  اجرا  یا مذهبی در  به آن در صالحیت نژادی  با هر جرمی که رسیدگی  ابطه 

 (1383:123حسینی نژاد؛  ) محکمه قرار دارد.«

جرم  هنوز بر سر موضوع ساختار عناصر این  ،  سال از امضای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی  55با گذشت بیش از  

المللی کیفری الزم دانسته است عناصر جرایم از جمله    اساسنامه دادگاه بین  9نیست که ماده  اختالف نظر وجود دارد. بی دلیل  

مطالعه عناصر مذکور است ،  نسل زدایی با اکثریت دو سوم آرا اعضای مجمع دولت های متعاهد پذیرفته شود. موضوع این مقاله

ن حقوقی قبل  دکتری، صورت جلسات مذاکرات کمیسیون مقدماتی، ون منع و مجازات نسل زداییبا در نظر گرفتن متن کنوانسی

میالدی در جلسه اعضای    2002و بعد از تصویب کنوانسیون و لحاظ متن پیش نویس نهایی عناصر جرم که در سپتامبر سال  

این بررسی به تصویب رسیده است.در  اعمال درك درس،  نکته مهم،  مجمع دولت های متعاهد  روانی و در  ،  مجرمانه  ت  عنصر 

به ویژه از حیث تمایز قصد نابودی گروه از  ،  ات عنصر روانی مساله پیچیده ای استنتیجه مسوولیت کیفری مرتکب است. جزیی

قطعنامه  ،  پس از آن سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود.که تالش شده حل گردد،  انگیزه های ارتکاب نسل زدایی

الملل  کشی به موجب حقوق بینمیالدی تصویب و به موجب آن صراحتاً تأیید کرد که »نسل  1946را در دسامبر    I96  شماره

می تقبیح  را  آن  متمدن  جهان  و  است  در  جرم  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  پیرو  موجب   1948دسامبر    9کند«.  به 

اعالمیه جهانی  لکنوانسیون منع و مجازات جرم نس)  متن،  260 -قطعنامه شماره   از تصویب  پیش  را درست یک روز  کشی( 

 (133تا  1385:131، میر محمد صادقی) حقوق بشر مورد تصویب قرار داد.

قرن بیستم به کرات شاهد وقوع این جنایت یعنی نابودی دسته جمعی ،  نسل کشی ناگوارترین شکل جنایت علیه بشریت است

قتل عام  ،  به دست دولت ترکیه  1916و    1915جنگ جهانی اول در فاصله سالهای  ل  انسان ها بوده ایم .کشتار ارامنه در خال

نازی آلمان  اواسط دهه  ،  یهودیان توسط  از کامبوجی ها در  نفر  رژیم خمرهای سرخ و   1970کشتار حدود دو میلیون  توسط 

است انسانی  غیر  جنایت  این  از  هایی  نمونه  رواندا  در  ها  هوتو  توسط  ها  توتسی  ماده  لوا  . کشتار  در  بار  کنوانسیون    2ین 

اساسنامه دیوان بین المللی    6به تعریف این جنایت پرداخته شد این ماده عینا در ماده    1948جلوگیری و مجازات نسل کشی  

از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد  از نسل کشی در این اساسنامه هر یک  کیفری تکرار شد به موجب این ماده منظور 

 : یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب یابد ، نژادی، قومی،  قسمتی از یک گروه ملی  یا نابودی تمام 

 قتل اعضای یک گروه -1

 ایراد صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی یا روحی اعضای یک گروه-2

 قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی  -3 

از تولد و تناسل یک   نا مناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن  اقداماتی که به منظور جلوگیری  بشود د( 

 گروه صورت گیرد

   (33: 1395، عبدالحسین زاده) انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر-4

 

 (7ماده  )  جنایات ضد بشریت  -3-2-2-2

بشریت ضد  اعمال   جنایات  از  هریک  اساسنامه  این  در  بشریت  ضد  جنایات  از  استمشروحۀ  منظور  در ،  ذیل  که  هنگامی 

ریشه   ؛چارچوب یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می گردد. قتل
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حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که    ؛اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت  ؛ به بردگی گرفتن  ؛کن کردن

حاملگی  ،  فاحشگی اجباری،  برده گیری جنسی،  تجاوز جنسی  ؛شکنجه  ؛ین الملل انجام می شودحقوق ب  د اساسیبرخالف قواع 

اجباری،  اجباری کردن  آنها ،  عقیم  با  همسنگ  جنسی  خشونت  دیگر  شکل  هر  مجموعۀ    ؛یا  یا  هرگروه  مداوم  آزار  و  تعقیب 

در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این  ،  یگریا علل دجنسی ، مذهبی،  فرهنگی، قومی،  ملی،  نژادی، مشخصی به علل سیاسی

 ؛که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است، بند یا هر جنایت مشمول صالحیت دیوان

اجباری اشخاص آپارتاید  ؛ناپدید کردن  ایجاد رنج عظیم    ؛ جنایت  به قصد  عامداً  انسانی مشابه دیگری که  یا صدمۀ  اعمال غیر 

این ماده [ حملۀ گسترده   1جسم یا به سالمت روحی و جسمی صورت پذیرد. منظور از ] تعبیرات به کار رفته در بندشدید به  

بر ضد هر جمعیت   1یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی رفتاری است مشتمل بر ارتکاب مکرر اعمال مذکور در بند  

یا یک سازمان برای انجام چنین حمله ای صورت گرفته باشد. ریشه کن   یک دولت  رد سیاستغیر نظامی که در تعقیب یا پیشب

از دسترسی به غذا و دارو که به منظور  از زندگی است از جمله محروم کردن  کردن شامل تحمیل عمــدی وضعیت خاصی 

  منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می شود.

ه حق مالکیت بر انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاری در جهت خرید  مربوط ب اختیاراتبه بردگی گرفتن یعنی اعمال 

و فروش انسان به ویژه زنان و کودگان. اخراج یا انتقال اجباری یعنی جا به جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون  

آنجا در  قانوناً  از منطقه ای که  آمیز  اعمال قهر  یا دیگر  الملل. شکنجه ،  رندحضور دا  راندن  براساس حقوق بین  بدون مجوزی 

یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که درتوقیف یا تحت کنترل متهم ] به شکنجه [ است؛ اال  

از مجازات قانونی که ذاتی و یا الزمۀ آن است ری لگی اجبانمی شود. حام،  اینکه شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی 

استیعنی   شده  حامله  زور  به  که  زنی  قانونی  غیر  کردن  دیگر  ،  حبس  یا  جمعیت  یک  قومی  ترکیب  بر  تأثیرگذاری  قصد  به 

نقضهای فاحش حقوق بین الملل. این تعریف به هیچوجه نباید طوری تفسیر شود که بر قانون ملی ]داخلی کشورها[ مربوط به  

تأثیر بگذارد آزار  .حاملگی  ی  تعقیب و  به  عنی محرومداوم  الملل  اساسی برخالف حقوق بین  از حقوق  م کردن عمدی و شدید 

از طریق یک  ،  1جنایت آپارتاید یعنی ارتکاب اعمال غیر انسانی ازنوع اعمال مذکور در بند    ؛ دلیل هویت آن گروه یا مجموعه

دی دیگر و ارتکاب آن اعمال  ههای نژاه یا گرورژیم نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطۀ منظم توسط یک گروه نژادی بر یک گرو

به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم . ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا  

تناع از  یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا ام،  سازمان سیاسی

از سرنوشت یا محل وجود آناندادن اطال آنان از حمایت قانون برای مدت طوالنی.،  عات  در این اساسنامه   با قصد دور کردن 

. اصطالح جنسیت به هیچ معنای  به دو جنس مرد و زن اطالق می شود  از اصطالح جنسیت مفهومی است که عرفاً  منظور 

، در اعالمیه مشترك سه کشور انگلستان  1915طالح اولین بار در سال  اص  این  .کرددیگری غیر از معنای فوق داللت نخواهد  

روسیه و فرانسه که به مناسبت محکومیت قتل عام ارامنه توسط ترکیه صادر گشت به کار رفت پس از جنگ جهانی دوم این  

المللی موضوع صالحیت دادگاه های   از سه جرم مهم بین  به عنوان یکی  قراجرم  توکیو  بعدنورنبرگ و  . تحوالت  ی  ر گرفت 

 . حقوق بین الملل باعث استقالل جنایات علیه بشریت از پدیده جنگ گردید 

 … حق امنیت و، حق آزادی، مبنای جرم انگاری جنایات علیه بشریت حمایت از حقوق بشر است حقوقی مانند حق حیات
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منظور از جنایات علیه بشریت در این    :ت می گوید ریف جنایت علیه بشریاساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مقام تع  7ماده  

هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت  ،  اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است

 : غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می یابد

 قتل  -1

 ریشه کن کردن -2

 ن به بردگی گرفت -3 

 جباری یک جمعیتتبعید یا کوچ ا-4 

 حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خالف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام شود -5

 شکنجه -6

 .… برده گیری جنسی و، تجاوز جنسی-7

یگر در  جنسیت یا علل د،  مذهبی،  فرهنگی،  قومی ،  ملی ،  نژادی،  تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی-8

با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صالحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین ارتباط  

 . الملل غیر مجاز شناخه شده است

 ناپدید کردن اجباری اشخاص -9

 جنایت تبعیض نژادی-10

یا به سالمت روحی رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم  که بصورت عمدی و به قصد ایجاد  اعمال غیر انسانی مشابه دیگری   -11

 ( 1386:67، احمدپور) . و جسمی صورت پذیرد

 

 (8ماده  )  جنایات جنگی  -3-2-2-3

برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب   ارتکاب  دیوان نسبت به جنایات جنگی صالحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک 

باش گرفته  صورت  جرائمی  چنین  اساسنامه  گستردۀ  این  در  جنگی  جنایات  از  منظور  استد.  ذیل  فاحش    :موارد  نقضهای 

یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارائیهایی که تحت حمایت مقررات ، ژنو 1949اوت  12کنوانسیون های 

فراهم   ؛مایشهای زیست شناختیله آزاز جم،  شکنجه یا رفتار غیر انسانی  ؛ر عمدی کنوانسیون مربوطۀ ژنو قرار گرفته اند: کشتا

آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمۀ شدید به جسم یا سالمتی؛ تخریب و ضبط گسترده امــوال که ضرورتهای نظامــی آن را  

اجرا شده است و به صورت غیرقانونی و خودسرانه  یا   ؛توجیه نمی کند  اسرای جنگی  دیگر اشخاص مشمول حمایت ]    اجبار 

به  ] نیروهای دولت دشمن  کنوانسیون  اشخاص مشمول   ؛خدمت در صفوف  یا دیگر  اســرای جنگی  عــمدی  مـحروم کردن 

 .گروگان گیری ؛ تبعید یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی ؛ حمایت از حق محاکمۀ عادالنه و قانونی

ه بین المللی یعنی هر یک از اعمال  حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحان  دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای مسلم

هدایت عمدی حمالت بر ضـــد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا برضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در    :ذیلمشروحۀ  

ندارند نظامی   ؛مخاصمات  غیر  اهداف  بر ضد  حمالت  عمدی  تاسیسات  ؛هدایت  کارکنان  بر ضد  عمدی حمالت  ،  مواد،  هدایت 

که در کمک رسانی بشردوستانه یا ماموریتهای حفظ صلــح به موجب منشور ملل متحد به کار    ــایل نقلیه ایواحــدها یا وس

نظامیان یا اهـداف غیرنظامی بــه موجب حقوق بین المللی   مادام کـه آنها از حمایتی برخوردارندکه به غیر،  گرفته می شوند
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چنین حمله ای باعث تلفات جــــانی یــا آسیب به    انجام عمدی حمله ای با علم به این که  ؛ منازعات مسلحانه داده شده است

آسیب گسترده یا  نظامـی  غیر  اهداف  به  یاخسارت  زیست خواهد  ،  غیرنظامیان  به محیط  و شدید  آشکارا  دراز مدت  و  شـــد 

،  روستاهــا،  حمله یا بمباران شهرها  ؛ندازه استنسبت به مجموعۀ فایدۀ نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از ا

مناطق مسکونی یا ساختمانهایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیله ای که باشد؛ کشتـن یا زخمی کردن  

تخریب یا    ت.خــود را بر زمین گذاشته یا وسیله ای یا برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده اسرزمنـده ای که سـالح  

اعالن ایــن مطلب که حقــوق و    ؛ ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورتهای جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید

اجبار اتباع طرف دشمن به شرکت در عملیات   ؛قابل قبول استمعلّق یا غیر  ،  دعاوی اتباع طرف دشمن در هر دادگاهی منسوخ

گرچه غلبه ،  ا پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده اند. غارت شهر یا محلیهرچند آنه،  جنگی برضد کشور خود

سایر گازها و تمام  سمی یا  ،  استفاده از گازهای خفه کننده   ؛به کار بردن سم یا سالحهای سمی  ؛ بر آن با زور صورت گرفته باشد

ابزارهای مشابه،  سیاالت یا  به آسانی  ؛ مواد  از گلوله هایی که  یا پخش می شـود  استفاده  انسان منبسط  مانند گلوله  ،  در بدن 

به کار   ؛هایی که دارای پوستۀ سختی هستند که تمام هسته را نمی پوشاند یا آن که شکافهایی روی پوسته ایجاد شده است

سالحـها رپرت،  بردن  مـوجب  یـا  حـد  از  بیش  رســانـی  آسیب  خــاصیت  دارای  کــه  جنگی  روشهای  و  مواد  و  ها  نـج  ابه 

بدون تمیز وتفکیــک ] اهداف [ و مغایر حقوق بین الملل منازعــات مسلحانه هستند؛   غیـــرالزم می شوند یا آنکــــه ذاتاً 

در    123و    121اصالحیه ای مطابــق مقررات مربوط در مـواد  مشروط بر آنکه این سالحها موضوع منع جامع بوده و از طریق  

اساسنام  این  بــه  الحاقی  کرامت شخصضمیمۀ  به  تجاوز  شود؛  درج  ]  ،  ه  تجـاوز  ارتکاب  آمیز؛  تحقیر  و  موهن  رفتار  ویژه  به 

عقیم  ،  ف شده استتعری  7و( ماده  )  2حاملگی اجباری آنچنانکه در بند  ،  اجبار به فحشای جنسی،  برده گیری جنسـی،  جنسی [

کنوانسیونهای ژنو می شود؛ بهره برداری از یا هر شکل دیگر از اشــکال خشونت جنسی که موجب نقض فاحش  ،  کردن اجباری

مناطـق یا نیروهای نظامی  ،  حضور اشخاص غیر نظامی یادیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مـصون نگاه داشتن نقاط

حـــمالت عمدی  هدایت  ساختمانها  معین.  ضد  مشخّصۀ ،  مواد،  بر  نشانهای  که  افرادی  و  پزشکی  نقلیه  وسایل  و  واحدها 

با محروم  ،  سیونهای ژنو را مطابق حقوق بین الملل به کار می برند؛ تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگیکنوان

ی خودسرانه از رسیدن کمکهای امدادی پیش بینی  از جمله جلوگیر،  کردن آنان از مـــوادی کـه برای بقایشان ضروری اسـت

سال در نیروهای مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای    15داوطلبانه کودکان زیر  بسیج اجباری یا    ؛شده در کنوانسیونهای ژنو

جنگی کارهای  در  فعال  المللی  ؛مشارکت  غیربین  مسلحانه  نزاع  وقوع  حالت  مادۀ  ،  در  فاحش  چهار   3نقض  در  مشترك 

ارتکابی زیر بـر ضد اشخاصی کـــه هیچگون  1949اوت    12کنوانسیون   از اعمال  ه شرکت فعالی در کارهای  ژنو یعنی هریک 

ندارند و کسا،  جنگی  اند  زمین گذاشته  را  نیروهای مسلح که سالحهایشان  افراد  بیماریاز جمله  بــه سبب  ، جراحت،  نی که 

،  قطع عضو،  حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند: خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل از هر نوع

صادر کردن احکام و اجرای    ؛گروگانگیری  ؛تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیرکننده  ؛رفتار بیرحمانه و شکنجه

ا تضمـینهای  مجازاتهای  تمام  و  باشد  شده  تشکیل  قانونی  طور  به  کــه  دادگاهی  از  شده  صادر  قبلی  حکم  وجود  بدون  عدام 

است پذیرفته شده  و  عام شناخته  به طور  آن  را کـه ضرورت  نماید؛ت،  قضائی  بین    (ج)  2بند    امین  غیر  منازعات مسلحانه  بر 

تن و  آشوبها  حالتهای  شامل  بنابراین  و  است  منطبق  یا  المللی  منفرد  آمیز  خشونت  اعمال  و  شورشها  همچون  داخلی  شهای 

بین المللی  پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی شود. دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر  

الملل بین  تعیین شده در حقوق  بر ضد مردم ،  در چارچوب  زیر: هدایت عمدی حمالت  اعمال  از  در    یعنی هریک  غیرنظامی 
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،  مواد،  کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند؛ هدایت عمدی حمالت بر ضد ساختمانها

و افــرادی که از نشانــهای مشخصه مـذکــور در کنوانسیونهای ژنـو مطابق حقـــوق بین   ،واحدها و وسایل نقلیــه پزشـــکی

واحدها و خودروهایی که در کمک رسانی بشر ،  مواد،  تأسیسات،  ند؛ هدایت عمدی حمالت بر ضد کارکنانالملل استفاده می کن

می گرفته  کار  به  متحد  ملل  منشور  موجب  به  صلح  حفظ  ماموریت  یا  از ،  شوند  دوستانه  برخورداری  شایسته  آنها  که  مادام 

هدایت    ؛رنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده شده استحمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل منازعات مسلحانه به غی

علمی یا خیریه اختصاص یافته و ] نیز بر ضد [  ،  هنری،  آموزشی،  عمدی حمالت بر ضد ساختمانهایی کـه برای مقاصد مذهبی 

غارت شهر یا    بیمارستانها و مکانهای تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آنکه آن مکانها اهداف نظامی نباشند؛،  آثار تاریخی

،  اجبار بـه فحشای جنسی،  برده گیری جنسی،  گرچه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد؛ ارتکاب تجاوز ] جنسی [ ،  محلی

بند   در  آنچنانکه  اجباری  است  7مادۀ    و( )  2حاملگی  شده  خشونت ،  تعریف  ازاشکال  دیگر  شکل  هر  یا  اجباری  کردن  عقیم 

سال در نیروهای    15بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر    ؛یونهای ژنو می شودجنسی نیز که موجب نقص فاحش کنوانس

جنگی  کارهای  در  فعــال  مشارکت  برای  آنـان  کارگرفتن  به  یا  مسلح  گروههای  یــا  اهالی  صدو  ؛مسلح  جایی  جابه  دستور  ر 

  ؛الزام آور نظامی چنین اقتضا کند لمگر آن که امنیت غیر نظامیان مورد نظر یا دالی، غیرنظامی به دالیل مربوط به نزاع

اعالن این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد ] احدی در قید حیات نخواهد    ؛خائنانه کشتن یا زخمی کردن رزمنده دشمن

نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قراردادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به طوری ماند.[ در معرض  

جهت منفعت وی صورت می   دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می کند و نه در،  که نه درمان پزشکی

ب یا ضبط اموال دشمن مگر آن که ضرورتهای تخری  ؛گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می شود

بند   نماید؛  ایجاب  را  اموال  یا ضبط  بنابراین   ( ه)  2جنگ چنین تخریب  اجراست و  المللی قابل  غیر بین  منازعات مسلحانه  بر 

یا اعمال مشابه دیگر نمشامل حالتهای آشوبها و تن ی  شهای داخلی همچون شورشها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پراکنده 

شود . ]مقررات[ این بند در مورد منازعات مسلحانه ای قابل اجرا است که در قلمرو دولتی اتفاق می افتد که منازعۀ مسلحانه 

یا میان چنین گروههایی وجود دارد. هیچیک از مطالب    طوالنی مدتی میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته

و)  2بندهای   مسئو)  ج(  بر  تاثیری  و  د(  از وحدت  دفاع  یا  نظم در کشور  و  قانون  برقراری مجدد  یا  برای حفظ  لیت حکومت 

 ( 241 -247: 1398، پوربافرانی) ا تمام وسایل قانونی نخواهد گذاشت.تمامیت قلمرو دولت ب

 

  8انواع جنایات جنگی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفري وفق ماده  

ر مخاصمات مسلحانه  اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جنایات جنگی به دو دسته کلی جنایات جنگی د  8با توجه به ماده   

 . بین المللی و جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی تقسیم می شوند

 جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی خود به دو دسته تقسیم می شوند 

  ژنو 1949لف( نقض فاحش کنوانسیون های ا

 بر منازعات مسلحانه بین المللی   ب( نقص فاحش قوانین و عرف های مسلم حقوق بین المللی حاکم 

 جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی هم به دو دسته تقسیم می شوند 

 صمات مسلحانه غیر بین المللی مشترك هر چهار کنوانسیون ژنو ناظر به مخا 3الف( نقض فاحش ماده 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
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قسم در ذیل این بند می    4ین المللی که به هر  ب( نقض فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه غیر ب

 (1382:118، احمدپور) .پردازیم

 

 نقض هاي فاحش کنوانسیون هاي ژنو 

فراهم آوردن موجبات  ،  انسانی از جمله آزمایش های زیست شناختیشکنجه یا رفتار غیر  ،  این موارد عبارت اند از کشتار عمدی

تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند و ،  رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سالمتی 

سیون به خدمت  اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت کنوان،  به صورت غیر قانونی و خودسرانه اجرا شده است

ق محاکمه عادالنه  محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از ح ،  در صفوف نیرو های دولت دشمن

 ( 241: 1398، پوربافرانی) گروگان گیری،  تبعید یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی، و قانونی

 

 بین المللی  نقض هاي فاحش قوانین و عرف هاي مسلم حقوق بین بین الملل حاکم بر منازعات مسلحانه

نظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات  غیر  افراد  بر ضد  یا  آن  نظامی در کلیت  غیر  بر ضد مردم  هدایت عمدی حمالت 

نظامی هدایت عمدی  ،  ندارند غیر  اهداف  بر ضد  تاسیسات،  حمالت  بر ضد کارکنان  یا  ،  مواد،  هدایت عمدی حمالت  ها  واحد 

دوستانه یا ماموریت های حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می  وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشر  

اهد یا  نظامیان  غیر  به  برخوردارند که  از حمایتی  آن ها  مادام که  منازعات  شوند  المللی  بین  به موجب حقوق  نظامی  غیر  اف 

لفات جانی یا آسیب به غیر نظامیان یا  انجام عمدی حمله ای با علم به اینکه چنین حمله ای باعث ت،  مسلحانه داده شده است

گسترده آسیب  یا  نظامی  غیر  اهداف  به  شد،  خسارت  خواهد  زیست  محیط  به  شدید  و  شهر  ،  درازمدت  بمباران  یا  ،  هاحمله 

کشتن یا  ،  مناطق مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند یا به هر وسیله ای که باشد ،  روستاها

سو ،  دن رزمنده ای که سالح خود را بر زمین گذاشته یا وسیله ای برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده استزخمی کر

نشان ها و لباس های متحد الشکل دشمن یا سازمان ملل یا عالئم مشخصه کنوانسیون ،  پرچماستفاده از پرچم متارکه جنگ یا  

اقدام دولت اشغالگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای ،  ید به اشخاص شودهای ژنو به طوری که منجر به مرگ یا آسیب شد

ا تبعید یا انتقال تمام یا بخش هایی از جمعیت  انتقال بخش هایی از جمعیت غیر نظامی اش به سرزمینی که اشغال می کند ی 

سرزمین از  خارج  به  یا  داخل  در  اشغالی  سمی،  سرزمین  های  سالح  یا  سم  بردن  کار  جنسیا،  به  تجاوز  گیری ،  رتکاب  برده 

فحشای جنسی،  جنسی به  اجباری،  اجبار  اجباری،  حاملگی  کردن  که ،  عقیم  اشکال خشونت جنسی  از  دیگر  هر شکل  به  یا 

قض فاحش کنوانسیون های ژنو می شود . به طور کلی مبنای این جنایات صرفا عرفی و تابع عرف بین الملل است اگر  موجب ن

 . الهه برخی از این جنایات را مدون کرده است 1907و  1899چه کنوانسیون های 

  

  مشترک کنوانسیون هاي ژنو  3نقض هاي فاحش ماده  

به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده،  از هر نوعخشونت بر ضد جسم و جان و به ویژه قتل   گروگان  ،  تجاوز 

اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل  صادر کردن احکام و اجرای مجازات های  ،  گیری

  ده است تامین نمایدشده باشد و تمام تضمین های قضایی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته ش

ر ضد مردم غیر هدایت عمدی حمالت ب نقض های فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی

ندارند  مستقیم  شرکت  جنگی  اعمال  در  که  نظامی  غیر  افراد  ضد  بر  یا  آن  کلیت  در  ضد  ،  نظامی  بر  حمالت  عمدی  هدایت 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.alimohsenzadeh.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9/
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ها و خودروهایی که در کمک رسانی بشر دوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل    واحد ،  مواد،  تاسیسات،  کارکنان

سال در نیرو های مسلح یا گروه های مسلح یا به کار    15اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر    بسیج،  متحد به کار گرفته می شوند 

 (230: 1398، پوربافرانی )  .گرفتن آن ها برای مشارکت فعال در کارهای جنگی

 

 ( مکرر–  8ماده  ) تجاوز  –  3-2-2-4

پاراگراف است. بند اول جرم    8ماده    : تعریف جرم تجاوز از دو  پردازد متشکل  مکرر اساسنامه که به تعریف جرم تجاوز می 

توسط صاحب منصبی که به نحو موثری   آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه،  تدارك،  برنامه ریزی"تعریف می کند:  تجاوز را چنین  

موجب نقض آشکار  ،  شدت و گستره آن،  که با توجه به ماهیت،  نداقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می ک

تجاوز را بر می شمارد: تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله بند دوم نیز مصادیق جرم   ."منشور ملل متحد می شود

یا هر نوع ضمیمه ، شودهر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی ، یا هر نوع اشغال نظامی، یک دولت نیروهای مسلح

دیگ دولت  سرزمین  بمباران  مسلح؛  نیروی  از  استفاده  با  دیگر  دولت  سرزمین  از  بخشی  یا  علیه  تمام  سالح  کاربردن  به  یا  ر 

استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خالف شرایط مقرر    سرزمین دولت دیگر؛ محاصره بنادر یک دولت.

منعقده  توافقنامه  اجازه    در  موافقتنامه؛  شرایط  بر خالف  فرستنده  دولت  سرزمین  در  حضور  دوره  تمدید  یا  پذیرنده  دولت  با 

س از  ها استفاده  گروه  ارسال  ثالث؛  دولت  علیه  تجاوزکارانه  اقدام  ارتکاب  برای  انجام ،  رزمین  برای  مزدوران  و  نامنظم  نیروهای 

 ( 33: 1378، برنوسیما)  عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.

پذیرفته شده حقوق بین  3314طبق قطعنامه شماره   اساس اصول و قواعد  بر  اِعمال هر  ،  الملل تعریف تجاوز و  و  گونه تصرف 

قانونى  ،  گر در آمده استحاکمیت بر منابع سطح األرضى و تحت األرضى کشورى که بر اثر تجاوز نظامى به اشغال دولت اشغال

 .شودنبوده و نامشروع محسوب مى

اقدامات زیر بدون توجه به اعالم جنگ،  قطعنامه  3طبق ماده   ،  : اعالم جنگشود. توضیح اینکهتجاوز محسوب مى،  هر یک از 

 :چون جنگ به خودى خود یک عمل غیرقانونى است، کندوصف غیر قانونى بودن را زایل نمى

ناشى از چنان  ،  هرچند موقت،  نظامى  هرگونه اشغالیا  ،  تهاجم یا حمله نیروهاى مسلّحِ یک دولت به سرزمینِ دولت دیگر  -اول

یا حمله یا هرگونه ضمیمه سازى سرزمین یک دولت تهاجم  یا    اى  پر واضح است که ضمیمه سازى  به زور.  از آن  یا قسمتى 

 .اشغال سرزمینى که ناشى از دفاع مشروع یا اقدامات دفاع جمعى باشد خارج از شمول این بند است

ن یک دولت توسط نیروى مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سالح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت  بمباران سرزمی  -دوم

 .دیگر

 .محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهاى مسلّح دولت دیگر -مسو

اى باشد که  ونهتوضیح اینکه: محاصره نیز عملیات نظامى محسوب شده و با تحریم متفاوت است. کیفیت این محاصره باید به گ

بندر ه  از تهاجم گردد. حتّى محاصره یک  ناشى  تبعات  و دچار  تبعات شدیدى  یک کشور در مضیقه قرار گرفته  آثار و  اگر  م 

 .مشمول این تعریف خواهد شد،  داشته باشد

 .دریایى و هوایى دولت دیگر، حمله نیروهاى مسلّح یک دولت به نیروهاى زمینى -چهارم

نیروهاى مسلّحاستفاده یک د  -پنجم از  با دولت دیگر که در سرزمین آن مستقر شده،  ولت  توافق  با شرایط مورد  یا  مغایر  اند 

 .مه حضور آن نیروها در آن سرزمین پس از پایان مدت توافقادا

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
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داده  -ششم قرار  دیگر  دولت  اختیار  در  که  سرزمینش  یا  نظامى  نیروهاى  از  استفاده  براى  دولت  یک  ان ،  اجازه  منظور  جام به 

مى تجاوزکارانه هم  در جنگ  معاونت  اینکه:  توضیح  ثالث.  دولت  علیه  تجاوزکارانه  ماقدامى  تجاوز  شودتواند  آنکه  ،  حسوب  بى 

 .مستقیماً در منافع جنگ مشارکت داشته باشد

یا گروهاعزام دسته  -هفتم عملیات م،  توسط دولتى ،  هاى منظم و مسلّحها  انجام  به منظور  از جانب آن دولت  علیه  یا  سلّحانه 

ابل مالحظه دولت مزبور در آن با چنان شدّتى که در زمره اقدامات فهرست شده باال قرار گیرد یا درگیر شدن ق،  دولتى دیگر

اساس   بر  باال ،  قطعنامه  4عملیات.  بر شمرده  امنیت مى،  اقدامات  و شوراى  نیستند  موارد  را شامل همه  اقدامات دیگرى  تواند 

 ( 1375:67، شفیعى) .شونداد منشور سازمان ملل متّحد تجاوز محسوب مىاحراز کند که طبق مف

نقض صلح و یا تجاوز را احراز کرده و  ،  شوراى امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح،  متّحدمنشور سازمان ملل    39مطابق ماده  

المللى به چه اقداماتى بر طبق مواد هایى خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینتوصیه 

نقض صلح و  ،  احراز وجود یکى از سه وضعیت تهدید صلح، نخستین کار شوراى امنیت، باید مبادرت شود. بر این اساس 42و 41

طبق ،  کند و پس از آن توصیه کرده و یا در صورت حادّ و بحرانى بودن وضعیتیا تجاوز است و سپس شورا آن را توصیف مى

بنا به  ،  آمده  39اده  غیر از آنچه در م،  نماید. البته شوراى امنیت گاهى از الفاظ و یا اسامى دیگرىاقدام عملى مى  42و    41مواد  

سیاسى  شده،  دالیل  توصیف  عمل  متعاقب  امنیت  شوراى  است.  نموده  مى،  استفاده  تصمیم  اخذ  یا  و  توصیه  به  به  .کنداقدام 

به منظور جلوگیرى از   39تواند قبل از عمل کردن بر طبق ماده  شوراى امنیت مى،  منشور سازمان ملل متّحد  40موجب ماده  

هاى ذى نفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى قداماتى که باید معمول گردد تصمیم بگیرد و از طرفدرباره ا،  وخامت اوضاع 

هاى ذى نفع  ق یا ادعاها و یا موقعیت طرفانجام دهد. این اقدامات موقت به حقو،  دهد امنیت ضرورى یا مطلوب تشخیص مى

از نظر   .مات موقت را آنچنان که باید و شاید در نظر خواهد گرفتاى وارد نخواهد کرد. شوراى امنیت تخلّف در اجراى اقدالطمه 

واهد که  خاز طرفین مى،  باشد؛ یعنى شورا قبل از توصیفمى  39قبل از ماده    40ماده  ،  اقداماتى که ممکن است صورت گیرد

تصمیمات الزم است. اقدامات   اقدامات موقت انجام دهند و این ماده براى مرحله به مرحله انجام دادن احراز و توصیف و اتخاذ

منع عزیمت ،  غیر نظامى کردن یک منطقه،  دعوت به صلح موقت،  تعلیق،  تواند شامل موارد ذیل باشد؛ مانند آتش بسموقت مى

عدم وضع قانون در یک منطقه به منظور اقدامات مختلف مثل یهودى ،  ها آزاد کردن گروگان،  ها به کشورهاى متخاصمکشتى

 ...آزادى اسرا و، منطقهکردن یک 

ماده   متّحد  41مطابق  امنیت مى،  منشور سازمان ملل  به چه  شوراى  آن شورا  اجراى تصمیمات  براى  بگیرد که  تصمیم  تواند 

تواند از اعضاى سازمان ملل متّحد بخواهد که به این گیرى نیروى مسلّح نباشد و مىاقداماتى مبادرت کند که متضمّن به کار

اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف کردن تمام یا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه آهن و  

 ( 78-49، 1382، اهیمیبر ا) .بط سیاسى باشدرادیویى و سایر وسایل ارتباطى و قطع روا، تلگرافى، پستى ، هوایى، دریایى

برای الزم االجرا شدن اصالحیه ها تصویب سی دولت ضروری است. دولت ها ممکن است با   م االجرا شدن اصالحیه ها:الز

و اگر دولتی چنین اعالمیه را صادر نکند ملتزم به اصالحیه ها  ، رند صدور اعالمیه ای صالحیت دیوان را در مورد جرم تجاوز نپذی

   برای دولت مربوطه الزم االجرا خواهد بود. اصالحیه ها پس از گذشت یک سال از پذیرش یا تصویبخواهد بود. 

 

http://ensani.ir/fa/article/author/35822
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 8ماده    یهاصالح

نیز در  بلژیک  اصال قطعنامه دوم پیشنهاد دولت  این  اساس  بر  تصویب شد.  عام  وفاق  ماده  با  بندهای  به  بند دیگر    8حیه سه 

مواد و گازهای خفه کننده و سمی را در ،  گنجانده شد که به کارگیری و استفاده از سالح هاراجع به جرایم جنگی(  )  اساسنامه

مخاصمات غیر بین المللی همانند مخاصمات بین المللی ممنوع می کند و دیوان را نسبت به رسیدگی به این دسته از جرایم  

 رتکابی در مخاصمات داخلی صالح می داند. ا

 

 ک دادگاه هاي موقتی و دادگاه دایم بی الملل کیفري بررسی وجوه مشتر  -3-2-2-5

اندازیم به دو محکمۀ خاص که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به مخاصماتی خاص   اینجا نگاهی می  در 

یوگ برای  المللی کیفری  بین  دادگاه  از  ،  سالوی سابقایجاد شد:  به جرائمی که  است که  برخوردار  این صالحیت  در    1991از 

در حالی که دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا می تواند به جرائم واقع شده  ،  اند رسیدگی کندیوگسالوی سابق ارتکاب یافته

     بپردازد 1994در رواندا در 

 ویژگی های ذیل در بین آنها مشترك است:

 سل کشی؛ جنایت علیه بشریت و ن، ا جرائم مشابهی سرو کار دارند: جنایات جنگیآنها ب

 آنها اشخاص را مورد پیگرد قرار می دهند و نه دولت ها یا سازمان های سیاسی؛ 

 آنها برای موقعیت ویژه ای ایجاد شدند؛ 

 ال آنها به عنوان مث این دو دادگاه کمک شایانی به توسعه حقوق بین المللی کیفری کرده اند 

 ی را تصریح کردند؛ از طریق پرونده های حقوقی ماهیت و محدودۀ جرائم بین الملل

 الهام بخش تأسیس دادگاه ها و محاکم دیگر برای محاکمۀ جرائم بین المللی شدند؛ 

در زمان   یک مثال مهم محکومیت سربازان برای تجاوز جنسی  –توجه به اجرای حقوق بین المللی بشردوستانه را تقویت کردند  

جنگ بود. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسالوی سابق مخاصمۀ مسلحانه است. تجاوز جنسی برای مدت ها از خصوصیات  

و  ،  و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا با محکوم نمودن اشخاص متعددی به جرم تجاوز جنسی به عنوان یک جنایت جنگی

رائم بین المللی م به نسل کشی پیام متفاوتی می فرستند. سایر نهادهای قضایی که به جو حتی اقدا،  یک جنایت علیه بشریت

افتاده اتفاق  آن  در کشور  جرائم  که  دولتی  توسط  ها  دادگاه  این  هستند.  مختلط  محاکم  و  ها  دادگاه  کنند  می  با  ،  رسیدگی 

اغلب متحد  ملل  سازمان  حضور  شوند.  می  برپا  متحد  ملل  سازمان  نفوذ  یا  نشان  حمایت  روی  ها  )  از  دادگاه  این  های  آرم( 

است. چنین   رامشخص  و ملی  المللی  بین  ابعاد  و  ،  کارشناسان،  نظام حقوقی،  قضات)  دادگاه هایی  ترکیب می کنند  غیره(  و 

،  عناصر جرائم بین المللی و غیره بکار می برند. به عالوه،  قواعد حقوق بین المللی کیفری را در خصوص ضمانت های قضایی 

اص تأسیس شدند. اغلب آنها با جرائمی سر و کار دارند که در  امی این دادگاه ها و محاکم برای رسیدگی به یک موقعیت ختم

  (.43-32همان: ،  صادقی) سیرالئون و کامبوج نمونه هایی از آنها می باشند ، بازه زمانی معینی روی داده است. تیمور شرقی

ی و قضات و دادستان های  ددی ارائه می کنند. آنها اغلب متشکل از قضات بین المللدادگاه ها و محاکم مختلط مزیت های متع

محلی است که درباره شرایطی که جرائم تحت آنها ارتکاب یافته است اشراف کامل دارند و نظام حقوقی کشور مربوطه را می 

ق محلی با دقت بیشتری در مقایسه با یک در اجرای عدالت حقای،  شناسند و به زبان های آن کشور صحبت می کنند. بنابراین

الملل برپا گردد،  یمحکمۀ بین  از آن کشور  لذا،  به ویژه محکمه ای که خارج  یک دادگاه مختلط  ،  مدنظر قرار خواهند گرفت. 
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   . نسبت به یک محاکمۀ بین المللی که دوردست ها در کشوری دیگر انجام شود راحت تر توسط مردم محلی پذیرفته خواهد شد

   

المللی کیفری بین  یا مختل ICC یا دیوان  میان  با محاکم خاص  توافقی  یا  طی که محصول یک قطعنامه سازمان ملل متحد 

دیوان کیفری بین المللی توسط یک معاهدۀ چندجانبه که میان  ،  دولت ها و سازمان ملل متحد هستند تفاوت دارد. در عوض

مه رُم هم یاد می  به همین دلیل است که از این معاهده با عنوان اساسنا)  ددر رُم به امضا رسید ایجاد ش  1998دولت ها در  

دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به یک وضعیت خاص در یک زمان معین ایجاد نشده است و بنابراین قرار نیست  .  شود

اولین   المللی برای تحت  در کوتاه مدت یا میان مدت بسته شود. در عوض بناست تا تداوم یابد: این دیوان  دیوان دائمی بین 

صی است که مسئول ارتکاب شدیدترین جنایات بین المللی هستند. این اختیار را دارد که اشخاص متهم پیگرد قرار دادن اشخا

تاریخ به اجرا درآمدن اساسنامه دیوان  )  2002جنایت علیه بشریت و نسل کشی که پس از یکم ژوئیه ، به ارتکاب جنایات جنگی 

دادهکیف رخ  المللی(  بین  این دیوان  ری  را محاکمه کند.  اعمال  اند  آن که شرایط  به محض  تا  اختیار خواهد داشت  همچنین 

    (43-32همان: ، صادقی)  صالحیت دادگاه مهیا شود اشخاص متهم به ارتکاب جنایت تجاوز را نیز محاکمه کند.

 

 و محاکم بین المللی  تفاوت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و دادگاه ها-3-2-2-5

تمامی تالش ها در جهت ترویج احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه و تقویت مبارزه علیه  کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ  

المللی   المللی صلیب سرخ یک دادگاه نیست. کار دادگاه ها و محاکم بین  از مجازات را حمایت می کند کمیتۀ بین  معافیت 

کمیتۀ   کار  و  سرخکیفری  صلیب  المللی  جای،  بین  و  کننده  تکمیل  بین  روشهایی  حقوق  های  نقض  از  پیشگیری  برای  گزین 

آنها از ابزار متفاوتی برای رسیدن به آنها بهره می برند.  ،  المللی بشردوستانه هستند. هرچند که اهداف نهایی هردو یکی است

ترویج احترام  و کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ با  ،  و تحریم کردن  با تحت پیگرد قرار دادن،  دیوان بین المللی کیفری،  برای مثال

از طریق گفتگوی محرمانه و تشویق عمل می کنند المللی بشردوستانه  المللی صلیب سرخ روشی  .  به حقوق بین  کمیتۀ بین 

می یابد دارد. این  مشخص و بلند مدت از ورود پیدا نکردن به محاکمه های قضایی و علنی نساختن آنچه در حین کار خود در  

ی و احترام شدید سازمان نسبت به رازداری است. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در یادآوری  روش ریشه در تجربۀ وسیع میدان 

چه دولت های و چه گروه های مسلح غیر دولتی( در خصوص وظایفشان طبق حقوق بین  )  به شرکت کنندگانِ در مخاصمات 

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ قویاً باور  ،  به عنوان یک سازمان بی طرف و مستقل، ماید. هرچندالمللی بشردوستانه درنگ نمی ن

رساند.  انجام  به  را  مهم  این  تواند  می  مخاصمه  طرفین  تمامی  با  مداوم  و  محرمانه  گفتگوی  تضمین  طریق  از  تنها  که    دارد 

       ( 43-32همان: ،  صادقی )

 

 جرایم بین المللی قراردادي -3-2-2-6

هستند و بسته به نوع معاهداتی که بین دولت های مختلف منعقد می گردد تعیین  رایم بین المللی قراردادی بسیار متنوع  ج

اساسنامه در  که  هستند  جرایمی  واقع  در  ذاتی  المللی  بین  جرایم  اما  شوند  می  انگاری  جرم  و  گردند  المللی  می  بین  دیوان 

که در این مقاله ما سعی  نسل کشی و جنایت علیه بشریت هستند  ،  گی مورد جنایات جن  3بیان شده اند که منحصر به   کیفری

 . مورد را بررسی نماییم 3میکنیم این 

 

https://www.alimohsenzadeh.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87/
https://www.alimohsenzadeh.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87/
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  آپارتاید،  دزدي دریایی  از قبیل؛جرایم بین المللی قراردادي  

بوم سیاهپوست  اکثریت  علیه  جنوبی  آفریقای  جمهوری  کشور  نژادپرستان  که  تبعیضی  سیاست  از  است  عبارت  و  آپارتاید:  ی 

موضوعی که مهم است این است که هر دو دسته جرایم بین المللی اعم از ذاتی یا قراردادی از .کنندمیبومیان آن کشور اعمال  

گذشته تا به اکنون موضوع صالحیت دادگاه های داخلی کشور ها بوده اند اما در حال حاضر در خصوص جرایم بین المللی ذاتی  

وان بین المللی کیفری است .البته مرجع اصلی رسیدگی کننده  به وجود آمده است که آن دیمتولی دیگری نیز برای رسیدگی  

در خصوص این جرایم همچنان دادگاه های داخلی کشور ها هستند اما دیوان بین المللی کیفری نیز یک صالحیت تکمیلی در 

ت تکمیلی نسبت  است که دیوان دارای صالحی  اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بیان شده  1در ذیل ماده  . این خصوص دارد

 ( 54همان ، پوربافرانی) . به صالحیت کیفری ملی است

 

 جرایم بین المللی -3-2-2-7

برای روشن    .نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه  :مطابق تعریف جنایات جنگی عبارتند از

نیز نیاز به تعریف دارد. موضوعی که مهم است این است که هر دو دسته جرایم    شدن موضوع حقوق بین الملل بشر دوستانه

بین المللی اعم از ذاتی یا قراردادی از گذشته تا به اکنون موضوع صالحیت دادگاه های داخلی کشور ها بوده اند اما در حال  

آمده است که آن دیوان بین المللی کیفری  مللی ذاتی متولی دیگری نیز برای رسیدگی به وجود حاضر در خصوص جرایم بین ال

اما دیوان بین  این جرایم همچنان دادگاه های داخلی کشور ها هستند  اصلی رسیدگی کننده در خصوص  .البته مرجع  است 

 . المللی کیفری نیز یک صالحیت تکمیلی در این خصوص دارد

ماده   ذیل  کها  1در  است  شده  بیان  کیفری  المللی  بین  دیوان  صالحیت   ساسنامه  به  نسبت  تکمیلی  صالحیت  دارای  دیوان 

الملل بشر دوستانه. کیفری ملی است الملل  حقوق بین  یا حقوق بین  از کنوانسیون ها  اعم  از مجموعه مقرراتی  عبارت است 

مه مسلحانه می پردازد و به دنبال انسانی کردن  آداب و سلوك جنگ یا به تعبیر دقیق تر و امروزی آن مخاصعرفی که به بیان  

جنگ و تعدیل خشونت ها و پیامد های ناگوار آن است آنچه که به صورت عمده و فاحش این مقررات عهد نامه ای یا عرفی را  

 ( 54همان ، پوربافرانی) .  نقض کند جنایات جنگی است

 

 انواع دادگاه هاي رسیدگی به جرایم بین المللی   -3-2-2-8

،  به تصویب رسید  2006آوریل    28که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در  ،  شورای امنیت سازمان ملل  1674طعنامه  ق

جهانی   سران  اجالس  نتایج  سند  بندهای  ،  2005»در  در  در    139و    138مجدداً  جمعیت  از  حمایت  مسئولیت  برابر روی 

 کند«.تأکید می، قبیل که علیه بشریت هستندپاکسازی قومی و جنایاتی از این  ، جنایات جنگی، کشینسل

 

 هاي موقت توسط دادگاه  کشیالمللی در مورد نسلپیگرد قانونی بین

شند. البته  باکشی چه در صلح و چه در زمان جنگ میملزم به جلوگیری و مجازات جنایات نسل CPPCGهمه امضا کنندگان 

،  بنگالدش،  به عبارت دیگر کشورهای بحرین  –برخی از امضا کنندگان  ،  هکند. به ویژبرخی موانع اجرای این کار را مشکل می

کشی با این شرط که هیچ ادعایی برای نسل  –یمن و یوگسالوی سابق  ،  ویتنام ،  ایاالت متحده،  سنگاپور،  فیلیپین،  مالزی،  هند

 ( 88همان: ، باقری)  اند.ند را امضا نمودهاین س، المللی دادگستری مطرح شودتواند بدون رضایت آنها علیه آنها به دیوان بیننمی

https://www.idlo.int/
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 (1۹46  -1۹45)   دادگاه نورنبرگ

های گسترده تحت پیگرد قانونی قرار  هولوکاست و دیگر قتلاندکی پس از جنگ جهانی دوم به دلیل شرکت در  ،  رهبران نازی

از سال   اینکه تا قبل    کشیی و مجازات جنایات نسلطور رسمی تعریفی توسط کنوانسیون پیشگیربه  1948گرفتند. به علت 

(CPPCG از جرم »نسل )فتند.گرمجرمان تحت پیگرد قانونی قرار نمی، کشی« و جنایاتی علیه بشریت ارائه نشده بود 

 

 (2۰17  –  1۹۹3)  المللی براي یوگسالوي سابقدادگاه جنایی بین

مرتکب شده توسط نیروهای صرب( قوم صرب از  های  رود. یکی به معنای قتلکشی بوسنیایی به دو معنی بکار میاصطالح نسل

کند که در جاهای دیگر در طول جنگ میو دیگری به پاکسازی قومی اشاره  ،  باشدمی  1995در سربرنیتسا در سال  )  نژاد اسالو

 است.انجام شده 1995–1992بوسنیایی 

 

 تا حال حاضر(  1۹۹4)   المللی جنایی براي رواندادادگاه بین

کند تا در  دادگاهی است که سازمان ملل به آن کمک مالی و با آن همکاری می،  (ICTR)   ی کیفری برای روانداالمللدادگاه بین

 6کشی ای که از روز  اتفاق افتاد پیگیری کند. نسل  1994کشی که در آوریل  مرتکب شده در رواندا در طول نسلمورد جرائم  

 ( 63 :همان،  میرمحمد صادقی) آوریل شروع شد.

 

 تا حال حاضر(  2۰۰3) هاي کامبوجالعاده در دادگاهي فوقهاشعبه

به رهبری پوت خمرهای سرخ  بین عام کردن گروهقتل،  رهبران  و دیگر تا مک،  پل  دادند.  ترتیب  را  ایدئولوژیکی مظنون  های 

مرگ ناشی از کار  ،  شود؛ که در این رقممیلیون کامبوجی تخمین زده می  1٫7تعداد قربانیان حدوداً  ،  1979تا    1975  سالهای

العاده را در  های فوق رسیدند که شعبه  دولت کامبوج و سازمان ملل متحد به توافق،  2003ژوئن    6شود.در  بردگی نیز شامل می

ها منحصراً بر جنایات مرتکب شده توسط مقامات باال رتبه خمر سرخ این شعبه  ( تشکیل دهند کهECCC)  های کامبوجدادگاه

از   سرخ  خمر  حکومت  دوره  ژوئیه    1979تا    1975در  اوایل  در  شود.قضات  کردند.   2006متمرکز  یاد  ،  موتمنی)  سوگند 

 ( 67همان:

 

 نتیجه گیري 

واژگان »جنایت جنگی«  و »نسل  ،  معموالً  بشریت«  علیه  روند»جنایت  می  به کار  یکدیگر  به جای  به  ،  کشی«  گویی همگی 

اما کنند.  می  داللت  یکسانی  هستند،  اعمال  متفاوتی  پیامدهای  و  مفاهیم  و  حقوقی  دقیق  تعاریف  دارای  کلمات  واژه    .این 

رایط از جمله تجاوز و شکنجه که اگر در زمان صلح یا در ش،  ای را شامل می شود  »جنایت جنگی« افعال مختلف و گسترده

»جنایات جنگی«  ،  لذا  .تحت قوانین ملی قابل مجازات خواهند بود،  خشونت آمیزی که درگیری مسلحانه نباشد حادث گردند

کنفرانس  )  1998در سال    .بودهر نقض قوانین جنگ »جنایت جنگی« نخواهد  ،  نقض قوانین و عرف جنگ است. با این وجود

نقض قوانین و به تصویب رسید که هم مستقل و هم دایمی است.   (ICC)  المللی کیفریدادگاه بین   رم( تحولی ایجاد شد و

تخریب یا  ،  جراحت،  عرف جنگ تنها زمانی »جنایت جنگی« شناخته می شود که به اندازه کافی »جدی« باشد که یعنی مرگ

اشخاص یا اشیاء را به خطر اندازند ارزش   یا بدون آن که به طور فیزیکی مستقیماً،  را در بر داشته باشد  تصاحب غیر قانونی مال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%BE%D9%88%D8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Ta_Mok
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تواند   است که جنایت جنگی می  آن  دارد  بشریت وجود  علیه  و جنایت  میان جنایت جنگی  تفاوت  نقض کنند.  را  های مهم 

ایاتی هستند که در مقیاس بزرگ مرتکب می شوند. آنچه واقعاً  اقدامات منفرد و مجزا بوده در حالی که جنایات علیه بشریت جن

جمعیت اه علیه  که  است  مند  نظام  یا  گسترده  حملۀ  یک  از  بخشی  عنوان  به  بشریت  علیه  جنایات  که  است  آن  دارد  میت 

می    جنایت نسل کشی هنگامی مرتکب،  غیرنظامی هدایت شده است. طبق تعریف حقوقی اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری

نژاد یا گروه مذهبی و اینچنین ،  قومیت،  بخش یا تمامی یک ملت»با نیت نابودی    6شود که یکی از اعمال فهرست شده در بند  

بعضی از جرائم بین المللی به قدری اهمیت دارند که دولت ها ملزمند مرتکبین آن ،  مرتکب گردد. طبق اصل صالحیت جهانی

و بدان معنی است که  ارتکاب جرم پای میز عدالت آورند. این یک اصل حقوق عرفی است    جرائم را فارغ از ملیت آنها یا محل

جنایت   4ولی وقتی به اعمال صالحیت به دادگاه رسیدند چنین اختیاری را به آن ندادند.  کلیۀ دولت ها باید از آن پیروی کنند.

  :را بعنوان جرم های قابل بررسی در این دادگاه به تصویب رساندند

 جنایت علیه بشریت -1

  جنایات جنگی -2

  نسل کشی یا نسل زدایی -3

  تجاوز ارضی -4

برای   2013سال تعریف آن به تصویب می رسید ولیکن در سال  7وصف تجاوز ارضی هنوز تعریف مشخصی ندارد و باید پس از 

  .سال دیگر وصف آن تمدید شد 7مدت 
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