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 دهكيچ
خـاص آن و اسـناد    يهـا  یژگـ یشمول است که به لحاظ وري و جهانبش ی، حق»یت حقوقیشخص ییفرد به شناسا حق«

دارد، حق موصوف که به حـق کرامـت    يگاه ممتازیجا ير حقوق بشریان سایاند، در م د نمودهیکأن حق تیکه بر ا يمعتبر
شـده و  َ  ییالملل، شناسا نی، به همراه تحول حقوق باریبس يها بیو فراز و نش زیاديان یسال یبخشد، ط یت میواقع یانسان

ـ   نیتحوالت اثرگذار در عرصه حقوق ب یر برخیثأت به بررسیمقاله این  ،رو نیازاافته است. ی  توسعه الملـل   نیالملل، حقـوق ب
عنـوان   که براساس آن افـراد بشـر بـه    ،حقوق بشر ینظام جهان والملل بودند،  نیها موضوع حقوق ب دولت که صرفاً ی،سنت

الملـل   نیاش در منابع حقوق ب یت حقوقیشخص ییحق فرد به شناسا نیز شدند و یی ن عرصه شناسایدر ا یاشخاص حقوق
 .پردازد می، »یت حقوقیشخص ییحق فرد به شناسا«رش یپذ تاًیرش قرار گرفت، نهایبشر مورد پذ

 ولت، شناسایی، حقوق بشر.حق بر شخصیت حقوقی، فرد، د :ها کلیدواژه
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 مقدمه
خصوص ظهور حقوق بشر و  الملل و به هاي بسیار، همراه تحوالت گسترده حقوق بین طی سالیان دراز و فراز و نشیب

الملل بشر مورد پذیرش قرار گرفت و  گسترش قابل مالحظه آن، شخصیت حقوقی افراد انسانی، در عرصه حقوق بین
گونه داشتند، در ابتدا در  المللی وضعیتی شیء عرصه بین یافت. به این ترتیب، افراد که در عنوان حقی بشري توسعه  به

المللی  المللی، به عنوانِ موضوعات بین الملل و بعدتر در رویه و عملکرد مراجع بین آثار و باورهاي علماي علم حقوق بین
همراه با ظهـور و  آن،  دنبال  گرفت. به  در خصوص افراد شکل  »المللی شخصیت بین«رو، مفهوم   شدند. ازاین پذیرفته 

حق تمامی افراد بشري به شناسـایی در مقابـل   «، 1بشر  بشر با تصویب اعالمیه جهانی حقوق پذیرش جهانی حقوق 
شد. حق مزبور   ، مورد پذیرش جامعۀ جهانی واقع»حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی«عبارت دیگر،  یا به » قانون

، مسیري طوالنی پیموده است. بیان این فرایند، ارزش و اعتبار این حق براي رسیدن به موقعیت فعلی و پذیرش جهانی
شان مورد  اساس، آنچه این نوشتار، درخصوص حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی کند. براین می  را بیشتر آشکار

ها،  ایک انسانعنوان حقی بشري براي یک الملل براي پذیرش حق مزبور، به گرفته، این است که حقوق بین توجه قرار 
و  اند؟ افتهی یحقوق تیموضوع یانسان افراد امروزه ی،خیتار تحوالت کدام ،جهینت درچه فرایندي را طی نموده است؟ 

 قرار رشیپذ مورد شوند، ییشناسا »شخص« کی عنوانبه یحقوق هاي عرصه یتمام در نکهیا يبرا شانیا حقکدام 
 مبحث سه در ی،حقوق اسناد و متون یبررس با و یاکتشاف یروش قالب در ،ها پرسشاین  پاسخ به لین در است؟ گرفته
 .مپردازی یم یخیتار يها تالش و تحوالت نیا از یبرخ به ،جداگانه

 ها به دولت يت حقوقيدوره انحصار شخص. ۱
در  ،ت مسـتقل و مطلـق  یـ با حاکم ییرفت و کشورها  نیب پاپ و امپراطور از يش عصر رنسانس، قدرت معنویدایبا پ

لسوف قرن ین فیتر توجه که قابل يفرانسو بدن ژان .)40، ص 1390 ،یگدلیب  یائیآمدند (ض وجود  به یصحنه جهان
ت دولت مطلق اسـت. او  یحاکم ي،منظر و از .کرد یاسیس علوم وارد را »تیحاکم« واژة زمان  نیشانزدهم بود، در ا

ایـن   در يدر واقـع، و  .)166، ص1390ا، یـ ن ی(فروغـ  دانسـت  یت مقتدر و مطلق مـ یبر حاکم یرا مبتن یاسینظم س
ی کرسـ  بـه  ،درآورده یاسـ یس ی حقـوق  يا صـورت قاعـده   مسـلط و شـاه را بـه     تیـ بود که مثلث دولت، حاکم اندیشه

د و یت مفهوم جدیات فالسفه، حاکمیر از نظریبا تأث ،اساس، در قرن شانزدهم نیبرا .)71، ص1382ن، ید (ککبنشاند 
از منظـر   ،الملل نیهفدهم حقوق ب قرن در .)40، ص1390 ،یگدلیب یائی(ضنمود   دایرا پ» نامحدودقدرت «خطرناك 
، پارلـت ( ها در روابط مابین خودشان بود ن دولتیقابل اعمال ماب يمتشکل از قواعد و اشکال رفتار 2وسیهوگوگروس

 دیـ نبا تیـ حاکم بـود کـه   ت، معتقـد یحاکم ۀینظر یافراط داران طرف از هابز توماس ،راستا  نیا در ).60، ص2012
 قـدرت  زمامـدار  رایز سازد؛ محدود را زمامدار تواند ینم ،کس چیو ه زیچ چیه که بود باور نیا بر باشد. او محدود
ا، یـ ن یسـت (فروغـ  ین اعتـراض  حق او بر را کس  چیه .او ست دست در حکومت همه اقدامات .دارد مطلق و کامل
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گرفـت    شکل هابزو  وسیگروسدر قرن هفدهم توسط  »دولت شخصیت حقوقی«رو، مفهوم  نیازا .)166، ص1390
 يهـا  ان جنـگ یکه در پا ،ایبا انعقاد معاهدات وستفال ،ن دورانیدر ا .)19، ص2011، گاالچینسکیشد (  و توسعه داده

)، 28، صD'Anieri( 2011( يریـ نداد (یبـه امضـاء رسـ    ییاروپـا  يها ان قدرتی) م1648-1618(ی ساله مذهب 30
 یگفتنـ گرفتنـد.    الملل بودند، شـکل  نیحقوق ب یدهنده و مخاطبان اصل لین عناصر تشکیکه اول ي،امروز يها دولت
معمـوالً   ،علم حقوق تادانارتباط بودند، لکن اس وجود داشتند و با هم در یاز معاهدات وستفال پیش ،ها که دولت است
 ؛)120، صPathak( 2010( کیـ پات( داننـد  ین معاهدات مـ یا يریگ را از زمان شکل يامروز يها دولت يریگ شکل

(کـک   شـدند   الملل شـناخته  نین روابط بیادیعنوان اصول بن  ها به دولت يت و تساوین معاهدات، حاکمیا یچراکه ط
 ییالملل شناسـا  نیدر حقوق ب یکه به طور سنت یتیموجود ،ن دورانیشک در ا یب ،اساس نیبرا .)71، ص1382ن، ید

 یموضوع ،که فرد یبودند. درحال یاصل یکه در دست داشتند، موضوع حقوق یها بودند که با توجه به قدرت شد، دولت
، ییایدر مـدل وسـتفال   ،سـان  نیبـد  .)776، ص2007، کولب( شد که از دولت نشات گرفته بود یمحسوب م یاشتقاق
از  ئیها و جز سار دولت هیتنها در سا یافراد انسان .)20، ص2011، گاالچینیسکیبرتر بودند ( یها شخص حقوق دولت
 نیـ ا در یتوجه ه قابلیلکن رو نداشتند. یفیگونه حقوق و تکل چیه ی،الملل نیشان در عرصه بیرفتند. ا یشمار م آنها به

 یاو ست و آن عرفـ  یالملل نیت بیبه حقوق فرد و مسئول یالملل نین توجهات جامعه بیدوران وجود دارد که نشانگر اول 
 تـا  1700ي ها است. سال  ج بودهیها را ن دولتیها در ب سال  نیا ، درییایدر  ياست که در خصوص مجازات جرم دزد

لحـاظ    اسـاس، بـه   نیبـرا  .)15، ص2004اسـمیت،  د (شـو  یمحسوب مـ  ییایدر ي دزد ییدوره طال يالدیم 1725
گرفت که بـه موجـب     شکل یدر عرصه جهان یهمراه داشت، عرفها به  دولت ين جرم برایکه ا یها و خطرات بیآس
 کننـد ت یتوانسـتند نسـبت بـه آن اعمـال صـالح      یهـا مـ   که همه دولت شد یتلق یمنزله جرم به ییایدر ي دزد ،آن

نکـه  یاز ا فـارغ فرد مجرم را  ،شان یقانون داخل يتوانستند برمبنا یها م معناکه دولت نیبد ؛)154، ص1390(واالس، 
ـ  ییایـ نفـر از دزدان در  600-500 ن بود که حدودیچن نیند. ای، مجازات نماددار یتیبعچه تا ـ  یس و آمریانگل ن یکـا ب
شـمار   بـرخالف آنچـه امـروزه در    .)18، ص2010(کـان،   به مجازات اعدام محکوم شدند 1726 تا 1716ي ها سال
تنها نسـبت بـه جـرم     یت جهانیصالحن دوران تا صدها سال یاز ا .باشد یمطرح م یت جهانیصالح م موضوعیجرا
ـ    يا هیـ رو؛ )184، ص2004، کانتورویچ( شد یم  اعمال ییایدر ي دزد  آن روز اعمـال  يهـا  ن دولـت یکـه در روابـط ب

کردنـد   یت میش اعمال صالحیها از جانب خو شد و دولت یسته میها به آن نگر ف دولتید وظایشده، اگرچه از د یم 
حقـوق و   يعنـوان اشـخاص دارا    بـه  ،افـراد  ییها از مجازات، شناسا ز قصد دولتیو ن یالملل نیو نه از جانب جامعه ب

ـ  نیت بیتوجه به مسئول ياست برا يآغاز ين امر تا حدودیا .نبوده است یالملل نیف بیوظا اشـخاص مرتکـب    یالملل
بودنـد.   یخصوصـ ، که در اغلـب مواقـع اشـخاص    ییایدر  يجرمِ دزد یده و قربانید انیت از اشخاص زیو حما جرم
تحـت   یعنـوان جرمـ   بـه  یی،ایدر ي م برقرار شده بود، در واقع جرم دزدیکه در قد ییها عرف يب، بر مبنایترت نیا به

گونه که در برخی از قوانین ملی (رویه قضایی امریکا در قضیه اسمیت علیـه   الملل مطرح بوده است. همان حقوق بین
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در مـورد   ).3، ص2010هم این امر تأیید شده است. (گاالنت،  )United States v. Smith -م 1820ایاالت متحده،
ن یـ الملل در ا نیحقوق ب ی، نکته حائز اهمیت این است کهخین دوران تارین جرم در ایاز ا یناش یالملل نیت بیمسئول
کشـورها را بـر تعقیـب    رت بلکه قد ،است  ل نکردهیتحم ییایدر  يماً تعهدات را بر افراد در ارتباط با دزدیمستق ،موارد

ـ یدر آن زمـان فـرد موضـوع    رو ازایـن  .)17، ص2006، روبیند قرار داده است (ییمورد تأ افراد نیز در  يا حـده  یت عل
تنهـا از   ،1800تـا   1650 يها وع داشت و در سالیبه شدت ش يدار که برده اي گونه بهاست.   الملل نداشته نیحقوق ب
 ينهـاد  یمشـروع و حتـ   یتیعنوان فعال به ،ربوده شدند. تجارت برده یبردگ ين براون انسایلیم 12ب یقا قریقاره آفر

ـ یعنوان  به يدار برده  ییشناسا .شد یم یتلق یدولت  .)1145، ص1382ن، یـ د (کـک   المللـی دشـوار بـود    نیک جرم ب
 نیـ ا بـود. بـا    قرار نگرفتـه رش یوجه مورد پذ چیه به یالملل نیف افراد در جامعه بیحقوق و تکال ،ها ن سالیدرواقع در ا

ـ یحقـوق و تکـال   ییشناسا يها ن جرقهیتر ییتوان از ابتدا یرا م ییایدر يدزد يانگار حال، جرم  ـ  نیف ب افـراد و   یالملل
ش از همه مدنظر جامعـه  یز آنچه بین فقره نی. اگرچه در اکردشان، محسوب یا یت حقوقیشخص ییشناسا ی،عبارت به

عنـوان موضـوعات     بـه  ،مین جـرا یـ ن االمللی مستقیم مرتکبـا  نیت بیف و مسئولیتکال ییآن روز بوده، شناسا یجهان
ی عبـارت  ت داشته اسـت. بـه  ین جرم موضوعیب و مجازات ایتعق ها در زمینۀ ف دولتیالملل نبود، بلکه تکال نیحقوق ب
مطـابق اصـول    امـا شـد،   یم یاتیعمل ییایدزدان در يم بر رویطور مستق ظاهر بهدر  یالملل نیف بیاگرچه تکال دیگر،

 .)539، ص2004، کاسیدي( ، نه در خصوص افرادشده یها اعمال م نسبت به دولت ماًیف، مستقین تکالیا یفن
همچنان بـر   )،Emer de Vattel (1714 –1767)(واتلپردازانی چون  هاي اولیه قرن هجدهم نیز نظریه در سال

). درحقیقت نظریه سـنتی، وجـود هرگونـه حقـوق     52، ص2012(ترینداد،  محور از جهان معتقد بودند تصوري دولت
المللی را براي فرد و امکان اینکه چنین حقوقی خلق شوند، انکار و ظرفیـت افـراد بـراي اجـراي حقـوق       بنیادین بین

ه در ایـن  کرد. در واقع، محرومیت افراد از چنین حقوق و ظرفیتی، به این دلیل اسـت کـ   شان را تکذیب می المللی بین
المللی باشند و باید به دولـت متبـوع    نفع مستقیم حقوق بین توانند ذي پردازان عقیده داشتند که افراد نمی زمان، نظریه

میان، فیلسـوف برجسـته فلسـفه     ). در این 534، ص2004خود، براي دستیابی به حقوق خود تکیه نمایند (کاسیدي، 
عنـوان   ش، براي افراد انسانی حقوق و تکالیف قائل بود و به انسان بهعصران خوی ، برخالف همایمانوئل کانتغرب، 

نگریست. مباحث وي در این خصوص، اگرچه عمدتاً در فلسفۀ اخالق مطرح بود، اما توانست الگویی باشـد   غایت می
الملل  ها بعد، در پی توسعه و سپس، تدوین شخصیت حقوقی فرد در حقوق بین اي که سال دانان برجسته براي حقوق

هـاي مسـتقل    کند که در این زمان، دولت در این دوران، این حقیقت را نقض نمی کانتتالش کردند. اگرچه نگرش 
المللـی محسـوب    الملل بودند که حائز حقوق و تعهدات و در نتیجه، شخصیت حقوقی بین تنها موضوعات حقوق بین

یگـاه و شخصـیت داشـتند و همچنـان در نظـام حقـوق       که افراد تنها در ساختار وجودي دولت، جا شدند. درحالی می
شد. این حاکمیت، استقالل و شخصیت حقـوقی افـراد را    ها محسوب می الملل حاکمیت مطلق، حقی براي دولت بین

عنوان حقوق بشر، شخصیت انسانی، حیات،  حاضر به ترتیب، آنچه که در حال  این تافت. به المللی برنمی در عرصه بین
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، 2009ترویـال،   -هاي آخر قرن هجدهم تنظیم نشده بود (هرنانـدز  شود، تا دهه ها شناخته می ي انسانآزادي و برابر
 ).53ص

 يت حقوقيمفهوم شخص يجيها همراه با تحول تدر دولت يت انحصاريدوره موضوع .۲
المللـی را مشـتق از مفهـوم     حقوقدان مشهورِ قرن نوزدهم میالدي، مفهوم اشـخاص بـین   (1919–1858) اوپنهایم

هـاي متمـدن آنهـا را     کند ازآنجاکه این قانون، قسمتی از قواعدي است که دولـت  داند و تأکید می می »ملل  حقوق«
وي از خـانواده ملـل   هـاي متمـدن و عضـ    دانند، هر دولتی که عضوي از دولـت  آور می درمیان خودشان قواعدي الزام

تواننـد موضـوعات حقـوق     ). وي معتقداست؛ افراد نمـی 55، ص2005المللی است (لیندبالوم،  است، یک شخص بین
موقعیـت افـراد در    که نجاآازالملل صاحب حقوق و تکالیف باشند.  توانند در عرصه حقوق بین ملل باشند؛ زیرا آنها نمی 

و 460، ص 2005رفاً موقعیـت شـیئیتی و ابزارگونـه دارنـد (اوپنهـایم،      حقوق ملل، به این صورت است که ایشان ص
هـاي داراي حـق حاکمیـت،     هاسـت، دولـت   سان، از منظر وي حقوق ملل اصوالً یک حقوق بین دولـت  بدین ).459

همچنـین در راسـتاي عقایـد     ).233، ص2008باشـند (دورویگبـو،    المللی و موضوعات حقوق ملل مـی  اشخاص بین
ها تنهـا   بودند دولت معتقد (1950– 1869) آنزیلوتیتبع وي  و به )1899( تریپلخی از تحلیلگران، از جمله بر اوپنهایم

)؛ چراکـه هـیچ نهـاد برتـر و بـاالتري از سـطح دولـت        214، ص1970الملل هستند (ناینسیس،  موضوع حقوق بین
اند. بنـابراین، آنهـا معتقـد     داده  مللی را شکلال هایی است که جامعه بین گرفته از اراده دولت وجودندارد و حقوق، نشأت

 ). 22، ص2002باشند (رایس،  ها داراي شخصیت حقوقی می المللی منحصراً دولت بودند: در عرصه بین
عنـوان نمونـه،    است. بـه  دانان آن زمان را تأیید کرده  ) نیز عقاید حقوقPCIJالمللی ( دیوان دائمی دادگستري بین

 )Mavrommatis Palestine Concessionsس (قضـیه ماورومـاتی  می در قضیه ماوروماتیس (فرمولی که دیوان دائ
المللی  مثابه تنها شخصیت حقوقی بین ) اجرا کرد، با مفهوم دولت به12، ص1924 دیوان دائمی دادگستري بین المللی

  ،1927، بـین المللـی  دیـوان دائمـی دادگسـتري     )Lotusلوتـوس ( قضـیه  عالوه، در حکم لوتـوس (  مطابق است. به
آور است؛ زیرا آنها به صورت ارادي آن را  ها الزام الملل صرفاً در روابط بین دولت حقوق بین :دارد )، مقرر می44پاراگراف
المللی  ها، تنها بازیگران بین کنند. دولت ها و یا عرف بیان می ها اراده خود را از طریق معاهدات، یا رویه اند. دولت پذیرفته
در نظریه  ،این دیدگاه. )45، بخش 3، فصل2012شود (کو،  الملل بر روابط مابین آنها اعمال می د؛ زیرا حقوق بینهستن

) نیـز تصـریح   Jurisdiction of the Courts of Danzigمشورتی دیوان دائمی دادگستري، در خصـوص دانزیـک (  
طورکلی در دکترین و رویـه امـري    قوقی است و بهاي ح است. در این قضیه، دیوان دائمی اعالم کرد: این قاعده شده 

دهند، بلکه ایـن حقـوق را صـرفاً در     المللی، حقوق را مستقیماً به افراد ارجاع نمی شده است که معاهدات بین  پذیرفته
 ،3) 68، پاراگراف1928،دیوان دائمی دادگستري بین المللی دانزیگ،قضیه ( .نمایند هاي مربوطه وضع می ارتباط با دولت

شود که حقوق و منافع خاص افراد را رعایت کند. اما افـراد   در اغلب موارد، دولت بر اساس معاهده متعهد می ،رو ازاین
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هـا اشـخاص حقـوقی     دست آورند. در حقیقت، در این دوران نیز صرفاً دولت توانند این حقوق را به  خود، نمی خودي به
عنوان اتباع  المللی صرفاً به شدند و حضور افراد در عرصۀ بین ی شناخته میالملل المللی و داراي حقوق و وظایف بین بین
بر این، دیـوان دائمـی دادگسـتري     الملل در ارتباط نبودند. عالوه  ها بود و در نتیجه، افراد مستقیماً با حقوق بین دولت
ها، در تمسک  ن اقدامات دولت، در خصوص حمایت دیپلماتیک اعالم کرد که با در نظر گرفت1932المللی در سال  بین

گونه  المللی از سوي آنان، یک دولت در این هاي قضایی بین به اقدام دیپلماتیک براي حمایت از اتباع خود، یا رسیدگی
نماید. در نتیجه، مقصود از حمایت دیپلماتیک، حفاظت از حقـوق   اعمال، در واقع از حقوق خودش دفاع و حمایت می

المللی دادگستري نیز در قضیه نوتبام آن را مجدداً مـورد تأییـد و    ه دیوان دائمی که دیوان بینهاست. این دیدگا دولت
)، بیانگر این مهم است کـه در ایـن محـدودة    23، صShahabuddeen (2007الدین ( است (شهاب تصریح قرار داده 

المللی نبوده است و آن را  جامعه بینها از افراد نیز به جهت شناسایی حقوق بشري آنها، در  زمانی، حتی حمایت دولت
 توان در مفهوم شناسایی شخصیت حقوقی افراد تعبیر کرد. نمی

الملـل، وجـود مسـتقلی در     گونه که مالحظه شد، در آراء قضایی نیز اینکه در این دوران، فرد در حقوق بین همان
است. با وجود  شده   صورت تلویحی پذیرفته ، بهاي از یک کشور مطرح بوده عنوان تبعه الملل نداشته و تنها به عرصه بین

المللی کـه البتـه رونـد کنـدي را      هاي حقوق بشري در اجتماع بین این، اصل کلی، در این زمان نیز همراه با پیشرفت
ن رو، در ادامه سخن، ای توان مشاهده کرد. ازاین المللی به شخصیت حقوقی افراد را می هایی از توجه بین پیمود، جلوه می

 دهیم. باشد، مورد بررسی قرار می گیري حق فرد، به شناسایی شخصیت وي می نمودها را که سرآغازي براي شکل
حق فـرد بـه شناسـایی شخصـیت     «المللی است و به صراحت با  گرفتن، که امروزه یکی از جرایم بین بردگی  به
داري در قواعد عرفـی   ایت، همه اشکال بردهها مراحل ممنوعیتش آغاز شد تا در نه مغایر است، در این سال» حقوقی

گیري این ممنوعیت، از اوایل قـرن نـوزدهم آغـاز شـد و تـا       الملل، ممنوع گردید. روند شکل اي حقوق بین و معاهده
المللی، در زمینـه الغـاي بردگـی در معاهـده گنـت میـان        اواسط قرن بیستم تداوم داشت، ازجمله اولین تحرکات بین

، میان انگلیس و آمریکا منعقـد  1812نمود پیدا کرد. این معاهده، براي نیل به صلح در پایان جنگ انگلیس و آمریکا 
». بـا اصـول بشـریت و عـدالت ناسـازگار اسـت      «گردید. در این معاهده، طرفین اعالم کردند کـه قاچـاق بردگـان    

). 7، صSoohoo (2008( سـوهو بخشیدن به تجارت بردگان تالش کننـد (  اساس، توافق کردند تا براي پایان  براین
کننده به نـام اصـول جهـانی     هاي شرکت گرفت که در این سند، قدرت وین شکل  1815همچنین در ادامه، اعالمیه 

اي که مدتی مدید آفریقا را به رنج افکنده و اروپـا را   اخالق و بشریت، رسماً تمایل خود را در مورد پایان دادن به بلیه
). افـزون بـر اینکـه    1145، ص1382دین،  بشریت را اندوهگین ساخته است، اعالم داشتند (کک به قهقرا کشانده و 

تعهد نمودند از طریق مذاکرات جهانی جهت ممنوعیت قاچاق برده اقدام نمایند. همچنین، قانون عمـومی کنفـرانس   
-Hernandez( ترویـول  هرنانـدز که اعالم کرده قاچاق بردگان مغـایر بـا قـانون ملـل اسـت (      1881برلین در سال 

Truyol (2009سند برلن، که به موجـب   1885بر این، در سال  باشد. عالوه  می در این زمینه حائز اهمیت )،54، ص
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تجـارت  » حقـوق مـردم  «بود، این قاعده را مطرح کرد که به موجـب   تأیید شده  1890داري بروکسل  سند ضد برده
 ).1145، ص1382دین،  برده ممنوع است (کک 

ملـل تنظـیم    که زیرنظر جامعه  1926سپتامبر  25المللی منع تجارت برده و بردگی در  سرانجام، کنوانسیون بین
شرط براي خود، به جلـوگیري و سـرکوب تجـارت بـرده تعهـد       شدن حق بدون قائل  هاي معاهده، شد و در آن طرف

مـورد دیگـر پروتکـل اصـالحی سـال       ).102، صLauterpacht (2013( الترپاختکرده بودند، حائز اهمیت است (
نمود و مورد تأکید مجدد قرار داد و متعاقـب آن، معاهـدات بیشـتري کـه       است که مفاد کنوانسیون را تکمیل 1956

). همـۀ ایـن مـوارد، نشـان     54، ص2009، هرناندز ترویـول کنند، تدوین گردید ( قاچاق زنان و کودکان را ممنوع می
که  اي گونه گرفته است. به  داري صورت اي در این دوره تاریخی، براي لغو برده گستردهدهد که اقدامات و توافقات  می

الملـل مسـتقیماً بـه     گونـه مـوارد، حقـوق بـین     شود، این است که در این آنچه از ظواهر این اسناد به ذهن متبادر می
این حقوق به افراد تخصـیص   که مطابق اصول علمی، عمدتاً  که واقعیت این است بردگان اعطا شده است. درصورتی

داري  ). با این حال، لغـو بـرده  539، صCassidy (2004( کَسیدياند ( ها عملیاتی شده اند، بلکه نسبت به دولت نیافته
اي براي دستیابی افراد به حق شناسـایی   زمینه مالحظه، در جهت شناسایی شخصیت حقوقی افراد و پیش گامی قابل

الملـل،   ل، اقدامات مذکور این نکته را که در این هنگام افراد در حـوزه حقـوق بـین   حا شخصیت حقوقی است. درعین
اما طی روند شناسایی شخصیت حقوقی براي افـراد و سـپس پـذیرش      کنند، فاقد شخصیت حقوقی بودند، انکار نمی

 شود. حق بشري افراد به شناسایی آن، این امر یک گام و مرحله مهم محسوب می
زمانی، موارد استثنایی دیگري نیز وجود دارد که بیانگر سیرِ تغییر نگرش جامعۀ جهانی، نسـبت بـه   در این دوره 

باشد. یکی از این استثنائات، تشکیل دیوان دادگستري آمریکاي مرکـزي بـود کـه بـه موجـب کنوانسـیون        افراد می
دیـن،   بود، ایجاد گردید (کـک   که بین پنج جمهوري آمریکاي مرکزي منعقد شده  1907دسامبر  20واشنگتن مورخ 

اسـت   ). اهمیت این دیوان، از این جهت است که اهلیت افراد را براي دادرسی مورد توجه قـرار داده  1130، ص1382
 ).102، ص1390(واالس، 

هـاي معاهـدات یـا     نقـض «بـود کـه از دیـوان در مـورد      دیوان دادگستري آمریکاي مرکزي، به افراد اجازه داده 
) سؤال نمایند. این دادگاه، که در عمل براي یک دهه مشـغول بـه   344، صParlett (2012( پارلت» (اه کنوانسیون

کرد که تنها یک مورد از آنها، قابل پـذیرش تشـخیص     بود، بررسی شده   کار بود، پنج مورد را که توسط افراد مطرح 
). سـرانجام،  64، صهمـان گیري نمود ( ه تصمیمکه در این پرونده، دیوان مذکور به نفع دولت خواند داده شد. درحالی

). در این مـورد،  102، ص1390شد (واالس،  متوقف  1918پس از بررسی تنها پنج پرونده، حیات این دیوان در سال 
المللی، رفتـار   عنوان دارندگان ظرفیت و توانایی براي اقامه ادعاهاي بین دیوان دادگستري آمریکاي مرکزي با افراد به

بـود   المللی، پیوند نیافته  عنوان حامالن واقعی حقوق در صحنۀ بین چند این ظرفیت، به طور خاص با افراد بهکرد. هر
 ).64، ص2012، پارلت(
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سـرانجام جنـگ جهـانی اول را پایـان داد،      1919کرد که در سال  توان به معاهده ورساي اشاره  طور، می همین
هـاي مغلـوب    ها و اتباع دولت بات حمایت از دعاوي افراد علیه دولت). این معاهده موج148، صTate (1998( تیت(

اي از ارتقـاي   توانـد جلـوه   عنوان بخشی از معاهده صلح، ایـن نکتـه نمـی    در جنگ را فراهم ساخت. با وجود این، به
 الملل عام محسوب گردد. وضعیت افراد طبق حقوق بین

تـوان بـه دادگـاهی کـه بـه موجـب        ی فـردي، مـی  گیري شخصـیت حقـوق   در این مسیر، از دیگر عالئمِ شکل
اي  داشت به دعـاوي  نمود؛ زیرا این دادگاه صالحیت  ایجاد گردید، اشاره  1922در سال » سالیزیاي علیا«کنوانسیون 

). در همـان  102، ص1390که توسط اتباع یک دولت علیه دولت متبوع آنها مطرح شده بود، رسیدگی کند (واالس، 
تانی نزد این دادگاه داوري، علیه دولت لهستان بر مبناي همان کنوانسیون، شـاکی شـد. دولـت    سال، شهروندي لهس

توانـد نـزد مرجعـی     الملل، که یک فرد نمـی  لهستان به صالحیت این دادگاه اعتراض کرد و به اصل کلی حقوق بین
الملـل   توانند موضوعات حقـوق بـین   میداشت که افراد ن نماید، استناد کرد، و بیان   لمللی علیه دولت خود شکایت ا بین

داشـت کـه تبعـه لهسـتانی بنـابر کنوانسـیون        باشند. در این راستا، دادگاه استدالل دولت لهستان را رد کرد و اعالم 
). ایـن رویـه دادگـاه    797-796، صSpiermann (2008(اسپایرمنسالیزیا حق اقدام نزد این دادگاه را داشته است (

هـاي   عنوان یکـی از مؤلفـه   عبارتی یکی از عملکردهاي آغازین براي شناسایی حقوق فرد به  به سالیزیا یک استثنا و
اتفاق علماي حقوق در این  به باشد. البته این امر، اصل کلی را که قریب شان می حق افراد نسبت به شخصیت حقوقی

 دوره بدان قائل هستند، رد نخواهد کرد.
الملـل داراي حقـوق و    زمان، نیز تنهـا موجـودیتی کـه در حقـوق بـین      این اساس واقعیت این است که در  براین

هـا بودنـد. همـۀ نهادهـا و      المللـی شـناخته شـده اسـت، دولـت      عبارتی، حائز شخصیت حقوقی بین تکالیف بوده و به
هـاي   لـت الملل، از طریـق دو  طور غیرمستقیم با حقوق بین هاي تجاري، به هاي دیگر، مانند افراد و سازمان موجودیت

الملـل،   ترتیب، در نظریـه سـنتی حقـوق بـین     این ). به233، صDuruigbo (2008( بورگیوملی خود در تعامل بودند (
شخصـیت حقـوقی   «هاي مستقل معنا داشته اسـت. اصـطالح    المللی عمدتاً درخصوص دولت شخصیت حقوقی بین

هـا در عرصـه    شده که نمایانگر این بود کـه دولـت   گرا یا ابزاري اعمال می عنوان مفهومی نسبتاً عمل  به» المللی بین
 نـیجمن اسـت (  داده شـده    المللی، تنها نسبت به آنهـا تخصـیص   الملل وجود دارند و حقوق و وظایف بین حقوق بین

)Nijman (2004در حقـوق  » شـخص «عنـوان یـک     رو، افـراد انسـانی در ایـن دوره تحـت     ). ازاین456و455، ص
اولی، حـق بشـري ایشـان بـه برخـورداري از شخصـیت حقـوقی مـورد          بودند و به طریق  الملل شناسایی نشده  بین

 بود. شناسایی قرار نگرفته 
المللی براي تغییر و تحـول جایگـاه فـرد در دوره مـابین دو      دانان برجستۀ بین میان، نظرات حقوق در این 

سازِ  المللی، زمینه ار عمومی جامعۀ بیناست. این نظرات، با همراهی افک اهمیت بوده  جنگ جهانی، بسیار حائز 



 15  بشر  الملل نیب حقوق در ،افراد یحقوق تیشخص پذیرش یخیتار ریس

هـایی از ایـن    رو، در ایـن قسـمت نمونـه    گیري حق افراد به شخصیت حقوقی در دوره بعد شدند. ازایـن  شکل
حقـوق در کتـاب   1912) در سال Manuel Alejandro Alvarez( آلخاندرو آلوارزتفکرات را بیان می کنیم. 

). پـس از وي  22، صTrindade ،2012کند ( حقوق فردي را تأیید می اي طرز محتاطانه خویش، به الملل  بین
) حقوقدان هلندي در اوایل قرن بیستم، در کتابی کـه در آن نظـرات مـدرنی از    Hugo Krabbe( هوگو کراب

). 276-275، ص1919(کـراب،  » الملـل هسـتند   مردم موضوع حقـوق بـین  «نویسد:  دولت ارائه داده بود، می
اشـاراتی بـر ظهـور     الملل هاي جدید حقوق بین گرایشدر کتاب خود، با نـام   1927سال در نیکالس پالیتیس

 فـوکَرلی اسـت (  داده   الملل کیفـري اختصـاص   المللی افراد دارد. همچنین، مباحثی را به حقوق بین حقوق بین

)Focarelli (2012پیشـروي   هـاي  یکی از چهره ی،لئون دوگعالوه، دانشمند مشهور فرانسوي  به  ).184، ص
ها، بلکه افراد موضوعات  دهد. به اعتقاد وي، نه دولت اي است که جایگاه مهمی را به افراد اختصاص می نظریه

اي ایـن   طـی مقالـه   1931در سـال   موریس بورکوین). 235، صDuruigbo ،2008الملل هستند ( حقوق بین
) Bourquin( بـورکین نمایـد (  ند، تقبیح میالملل باش هاي حقوق بین عنوان تنها گزاره ها به نگرش را که دولت

الملـل،   حقوقدان معروف فرانسوي، معتقد بود که در نهایـت جامعـه بـین    ژرژسل). همچنین 42-7، ص1931
). 1064، ص1382دیـن،   شود (کـک   مردم مستقیماً نسبت به آنها اعمال می اي از افراد است که حقوق  جامعه

عمـومی   الملل افراد تنها موضوعات حقوق بین«نویسد:  مردم، می  وي در یکی از اثرات خویش درخصوص حق
در تجزیه و «کند:  در کتاب خود بیان می 1937در سال  جیمز برایلی). 42، صScelle (1932( سل» (هستند

). 184، صFocarelli (2012( فـوکَرلی » (رسـند  نظر می الملل به  تحلیل نهایی، تنها افراد موضوع حقوق بین
الملل، نبایـد بـه بیـان     عنوان موضوع حقوق بین ها، این است که وضعیت فرد، به مشترك همه این نظریه  وجه

دهـی تـدریجی پنـدار     رو، این افکـار در شـکل   باشد. ازاین  صریح یا ضمنی، دولت در این زمینه بستگی داشته
سـازي بودنـد    یگر، زمینهعمومی براي پذیرش حق فرد به شخصیت حقوقی تأثیر بسزایی داشتند. به عبارت د

رود که حقوق افـراد را طـی     هاي پس از جنگ جهانی دوم، جامعۀ جهانی به سمتی پیش براي اینکه در سال
آور مورد پذیرش قرار دهد. در نهایت، تمامی مواردي که بیان شد، در ایـن مرحلـۀ تـاریخی، رونـد      اسناد الزام

بشري بنیادین  شناسایی شخصیت حقوقی افراد تحت یک حق  دهد که در دوره بعد، به می رشدي را نشان  روبه
 گردید. منتهی

 افراد يت حقوقيو توسعه مفهوم شخص يريشکل گ ةدور. ۳
الملـل بـود.    ، نقطۀ عطفی براي تغییر و تحول در وضعیت افراد در حقوق بـین 1945پایان جنگ جهانی دوم در سال 

بـود،   گرفتـه    بشریت، که در طول دو جنگ جهانی صـورت  علیه   تمایل جهانی براي جلوگیري از تکرار مجدد جرایم
همچنین وحشت از تکرار چنین جنایات شنیعی، جامعۀ جهانی را به توسعه استانداردهاي جدیـدي بـراي حمایـت از    
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گونـه کـه بیـان شـد، از اوایـل قـرن بیسـتم،         ). همـان 52، صHernandez-Truyol ،2009داد (  بشر سوق  حقوق
  پردازي در خصوص حقوق افراد و شناسـایی ایـن حقـوق پرداختنـد. در ایـن      و فالسفۀ حقوقی به نظریهاندیشمندان 

شده بود که  قرن بیستم شاهد احیاي حقوق طبیعی به شکلی عمیق و اصالح«دارد:  می بیان  پروفسور ورماخصوص، 
 .)11، ص1998رما، (و» است شده   بشر توسط آن متجلی  الملل در زمینه حقوق رشد فاحش حقوق بین

المللی، مفهوم فرد و جایگاه وي نیز در بـین نظریـات    بشر در عرصه بین در این زمینه، در پی روند توسعه حقوق 
(بخصـوص در عرصـه   » شخصـیت حقـوقی  «کـه مفهـوم    اي گونـه  الملل دچار تحول گشت، بـه  فالسفه حقوق بین

هـا بـوده، مجـدداً بـا تمـایالت فردگرایانـه        مخـتص دولـت   نالمللی) که بنابر عقاید فالسفه حقوق تا پیش از ای بین
شخصیت حقوقی در کنار سایر مفـاهیم آن رشـد نمـود. مفهـوم فردگرایانـۀ      » فردگرایی«سازي شد و مفهوم  مفهوم

الملل است، تأکید دارد. این امر عبـارت اسـت از اینکـه،     شخصیت حقوقی بر یک امري، که اصل اساسی حقوق بین
اي  المللـی اساسـی و ویـژه    الملل حقوق و وظایف بـین  شخصیت حقوقی است و در حوزه حقوق بینفرد انسانی یک 

حقوقـدان مشـهور    )Hersch Lauterpacht(الترپاخـت   طور مؤثري توسـط  دارد. مفهومی که در اینجا ارائه شده، به
، 533-487ص   ،1975: الترپاخـت  كاسـت (ر   قرن بیستم، پیش و بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم طـرح شـده  

شـده، فـرد انسـانی، شـخص      تنظـیم  الترپاخـت  ). براساس مفهوم فردگرایانه کـه توسـط   527-526و  520-521
المللی قـرار گیـرد، صـالحیت دارد     المللی غایی است و در این مقام، به داشتن حقوق و اینکه موضوع وظایف بین بین

هاي اندك حقوقی تا این زمان، و بلکه  ، همگام با پیشرفتچارچوب  نیا در ).128، صPortmann (2010پورتمن ((
بشـریت،   علیـه   المللـی و متعاقـب شناسـایی جـرایم      گرفته، درپی نیاز به تحول نظـام بـین   مقدم بر تحوالت صورت

ق اي را براي شناسایی شخصـیت حقـوقی افـراد، در حـوزه حقـو      گران و علماي علم حقوق، نظریات مترقیانه تحلیل
 نمودند. الملل ارائه  بین

الملـل   داران شخصیت افراد در حقوق بین هاي عمده که توسط طرف ، یکی از بحث1949تا  1947هاي  در سال
 گردد: نکته می بود، پیرامون این  یافته   گسترش

لکن  شده، ها حاکم باشد در نظر گرفته  الملل براي اینکه صرفاً در روابط مابین دولت اگرچه حقوق بین
باشـد. لـذا رونـدي کـه در  واقعیت این است که این طرح رو به افـول رفتـه و درحـال احتضـار می

 ).237، صDuruigbo ،2008حاضر وجود دارد، رویکردي متمایز را خواستار است ( حال 
عنـوان موضـوع    افراد، بهالمللی و جایگاه  ترتیب، آنها معتقدند که مفهوم قدیمی حاکمیت دولت با منافع عالی جامعه بین این به

ـال   بر این،  . عالوه )228، صTrindade (2013( تریندادالملل سازگار نخواهد بود ( حقوق بین در آلـوارز  قاضـی   1946در س
ـین   است، مقرر مـی  شده  نظریه فردي خود، که به حکم قضیه کانال کورفو در ماهیت، الحاق  الملـل جدیـد    دارد: در حقـوق ب

 .)49، صBedi (2007( بِديالمللی(در شناسایی شخصیت حقوقی) سهیم هستند ( هاي بین سازمان ها و افراد با دولت
اي حقـوق   المللـی، بـه نظریـه    گرفته در عقاید علماي حقوق، پندارِ شخصیت حقوقی بـین  درنتیجۀ تحول صورت
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در  المللـی  جنبش بـین  آن دنبال  گردید که درك سنتی از شخصیت حقوقی دولت را محدود نمود و به  بشري منتهی  
بـا  . )18، ص2012،  ترینـداد شـد (  اندازي  راه 1948بشر، توسط اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال   حمایت از حقوق

شـان بـراي    الملل، حق افراد به شناسایی شخصیت حقـوقی  تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در عرصه حقوق بین
 سـندي  در آن روز بشـر  حقـوق  جهـانی  یافت. اگرچه اعالمیـه  ظهور و بروز اعالمیه جهانی  6بار در قالب ماده   اول

تدوین حق بر شخصیت حقوقی در اعالمیه جهانی حقوق بشر، کـه حاصـل تغییـر و    ، اما رفت شمار می آور به غیرالزام
اي المللـی بـر   هاي حقوقی علماي آن دوران و ماقبل آن بود، اولـین عملکـرد رسـمی نهـادي بـین      تحول در اندیشه

شان و نقطۀ عطفی در تکامل و توسعه حق مزبـور در آراء علمـاي حقـوقی و     پذیرش حق افراد به شخصیت حقوقی
 رود. شمار می المللی به هاي قضایی و اسناد بین رویه

) در نظر مخالف خود، در قضایاي آفریقاي جنوب غربی تأکیـد کـرد کـه    Tanaka( تاناکا، قاضی 1966در سال 
توانند وجـود حقـوقِ بشـري را     ند حقوق بشر را براساس قانون یا معاهده ایجاد نمایند، آنها صرفاً میتوان ها نمی دولت

ها، همواره بـا انسـان وجـود داشـته      کنند؛ چراکه حقوق بشر حتی پیش از ایجاد دولت  نمایند و از آن حفاظت تصدیق 
 ).297، ص1966است (تاناکا،  

بر پایۀ اعالمیـه جهـانی حقـوق بشـر،      1966متحد در سال  زمان ملل گرفته، سا در پی تحوالت اساسی صورت
 1976المللی حقوق مدنی و سیاسی را به تصـویب مجمـع عمـومی رسـاند. ایـن معاهـده، کـه در سـال          میثاق بین

  رسـمیت  ي به آور بار به صورت الزام خود، حق بر شخصیت حقوقی افراد را براي اولین  16االجرا گردید، در ماده            الزم
 شناسد. درنتیجه، این حق در اسناد برجسته حقوق بشري متعددي ذکر گردید. می

هـاي   ) را، که پیش از این حقوق افراد را صرفاً در ارتباط با دولتICJالمللی دادگستري ( این تحوالت، دیوان بین
در قضـیه الگرانـد    2001در سـال   کـه ایـن بـار دیـوان     اي گونـه  تأثیر قرار داد. بـه   دانست، تحت مربوط مجري می

)LaGrand2001 بـرادران الگرانـد،  قضـیه  است یک معاهده براي افراد حقوقی را ایجاد کند ( ) تأیید کرد که ممکن ،
هنجار بنیادین حاکم بر مفهـوم حقـوق بشـر،    «نویسد:  می سینگ. درخصوص شخصیت انسانی، قاضی )77پاراگراف

» نظر از رنگ، نژاد، جنسیت، مـذهب یـا سـایر مالحظـات     ق آن است، قطعاحترام به شخصیت انسانی و ارزش مطل
نیز معتقد است: حاکمیت دولـت در وهلـۀ نخسـت بـا پیـدایش       هیگینز). در این زمینه، قاضی 1، ص1986(سینگ، 

، تیلـور ). همچنین از منظر 50، ص1995شود (هیگینز،  الملل محدود می شخصیت حقوقی فرد انسانی، در حقوق بین
عنـوان حـامالن    اي از افرادي است که سزاوار احترام هستند، و باالتر از همه چیز بـه  المللی معاصر، جامعه جامعه بین

 ).173، ص Grear (2006گریر (اند ( شده  حقوق بشر برگزیده
المللی و آراء قضـایی، اعمـال ایـن حـق در      زمان با تأیید و تأکید بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین هم

رشـدي پیـدا کـرد. بـا      المللی افراد گسـترش روبـه   که حقوق و تکالیف بین اي گونه المللی شدت گرفت. به صحنه بین
عنوان حقـوق بشـر، در معاهـدات جهـانی و       تحتالمللی،  شناسایی شخصیت حقوقی افراد، حقوق آنها در عرصۀ بین
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المللی قرار گرفت. افزون بر این، شخصـیت حقـوقی افـراد،     اي بسیاري بارها و بارها، مورد پذیرش جامعه بین منطقه
، Trindade ،2011المللی براي دفاع از حقوق خود به ارمغان آورده اسـت (  دسترسی مستقیم آنها را به صالحیت بین

شـناخته    رسمیت  المللی به قضایی بین اساس، حق افراد به دادخواهی در بسیاري از مراجع قضایی و شبه ). براین3ص
است. ازجمله در دیوان اروپایی، حقوق بشر مستقیماً و در دیـوان حقـوق بشـر کشـورهاي آمریکـایی و دیـوان        شده 

بشـر کشـورهاي آمریکـایی و کمیسـیون     آفریقایی حقوق بشر و مردم، که از طریق رجوع افراد، به کمیسیون حقوق 
  قضایی از جمله کمیته محو همه اشکال تبعـیض  گیرد. همچنین، مراجع شبه می  آفریقایی حقوق بشر و مردم صورت

اي بـراي   نژادي علیه زنان، که حق دادخواهی را به صورت مکاتبـه   نژادي، کمیته منع شکنجه و کمیته محو تبعیض
گیـرد.   ل، شخصیت حقوقی، انحصاراً متضمن حقوق نیست، بلکه تکالیف را نیز دربر مـی حا افراد قائل هستند. درعین

  تواند خود را از برقراري نظامی پیشگیر و کیفردهنده براي تأمین دفاع از منافع عالی خویش معاف اي نمی هیچ جامعه
، 1382دیـن،   ستثنا نیسـت (کـک   المللی نیز هر قدر هم که غیرمنسجم باشد، از این قاعده عمومی م کند. جامعه بین

این امر تأییـد شـد کـه     1946و دادگاه توکیو در سال  1945رو، با تأسیس دادگاه نورنبرگ در سال  ). ازاین1067ص
تبـع آن، مسـئولیت    المللی و بـه  المللی شخصیت حقوقی بین توانند بر اساس قوانین بین تحت شرایط خاصی، افراد می

باشند. هـم اکنـون    المللی داشته  بر حقوق، تعهداتی تحت قوانین بین طور مستقیم، عالوه  هالمللی داشته باشند و ب بین
هاي داخلـی بیشـماري،    المللی، و دادگاه ) مختلف و دیوان کیفري بینad hocالمللی ویژه ( هاي کیفري بین نیز دادگاه

دهنـد   المللـی تحـت تعقیـب قـرار مـی      نشده توسط دادگاه نورنبرگ افراد را براي جرایم بـی  در راستاي خطوط تعیین
 ).155، ص2011، ترینداد(

المللی پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، به دلیـل گسـتره آن و توسـعه ارتباطـات      سرانجام، تحوالت جامعه بین
المللی مورد پذیرش قـرار   هاي مختلف بین اش در عرصه شده حق فرد، به شناسایی شخصیت حقوقی  جهانی موجب
رفتنـد    قدر پیش سان، برخی نویسندگان، آن بدین رود.  پیش  م با بسیاري از قواعد بنیادین حقوق بشر بهگیرد و همگا

اي  که معتقدند فرد با توجه به کرامت انسانی غایی خویش، موضوع اصلی حقـوق گردیـده و دولـت موضـوع ثانویـه     
ترتیـب، پـس از    ایـن  ). بـه 776، صKolb (2007( کُلـب ( گـردد  شده، که تضمین حقوق فردي بـر آن تحمیـل مـی   

گیري مفهومِ فردگرایانه شخصیت حقوقی در این دوران، حق همه افراد بشر به شناسایی شخصیت حقـوقی در   شکل
 شد.  رسمیت شناخته  المللی به هاي حقوقی اعم از داخلی و بین تمامی عرصه

 گيري نتيجه

ها بود. اما  ت حقوقی در مفهوم سنتی محدود به دولتالملل بودند و شخصی ها تنها موضوعات حقوق بین زمانی دولت
لحـاظ منـافع مشـترك و     الملـل، بـه    المللی و وابستگی متقابل تابعـان حقـوق بـین    گسترش روزافزون ارتباطات بین

کرد، منجر به رونـدي شـد کـه بـا      می  المللی را ایجاب هاي بین تهدیدات مشترك موجود، که همکاري و همبستگی
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اساس، تا قرن نـوزدهم در حقـوق    آورد. براین ارمغان  ها، حاکمیت نسبی را براي آنها به  یت مطلق دولتتأثیر بر حاکم
المللـی بودنـد. در آن هنگـام،     تاز عرصه بـین  هاي حاکم یکه نگرفته و دولت الملل، شناسایی جایگاه افراد صورت  بین

عنوان یک شیء حقوقی صـرف بـود. بـه عبـارت      ، بهالملل، به جاي اینکه دارنده حق باشد جایگاه فرد در حقوق بین
دیگر، افراد موقعیتی شیئیتی داشتند؛ چراکه موضوعیت حقوقی نداشتند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیـز کـه   

ها و روابط مـابین   الملل منحصر به دولت گرفت، نظام حقوق بین  تحولی تدریجی در مفهوم شخصیت حقوقی صورت
الملل داراي حقـوق و تعهـدات    توانستند مستقیماً در حقوق بین الملل نبودند و نمی راد موضوع حقوق بینآنها بود، و اف

  رسـمیت   المللـی بـراي افـراد بـه     الملل و توانایی انجام ادعاهاي بـین  باشند. ظرفیت افراد براي مشارکت در نظام بین
هـا   اي اعطاي حقوق به افـراد، تعهـدات بـر دولـت    بود. درنتیجه، براي محافظت و کسب منفعت، به ج شناخته نشده 
گرفته بـود کـه     ). گرچه در این زمان، تحرکاتی در زمینۀ حقوق افراد صورت63، صParlett ،2012شد ( تحمیل می

نمود. با وجود این، پس از جنـگ جهـانی دوم، بـا ظهـور      زمینه را براي شناسایی شخصیت حقوقی انسان هموار می
الملـل شـدت    هاي حقوقی؛ اعم از حقـوق داخلـی و حقـوق بـین     اسایی افراد در تمامی عرصهجهانی حقوق بشر، شن

شناسـی و   المللی بـر اسـاس انسـان    گرفت. پس از تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر، جایگاه شخصیت حقوقی بین
ر حـائز شخصـیت   الملل سنتی تا نظام جهانی حقوق بشر، افـراد بشـ   در طی این مسیر، از حقوق بین اخالق احیا شد.

المللی با گذشت زمان، و در فرایندي طوالنی حـق افـراد    هاي بین دنبال تالش اساس، به  شمار رفتند. براین حقوقی به
عنوان یکی از حقوق بنیادین بشري، براي تمامی اعضاي خانواده بشري، در کنـار   به شناسایی شخصیت حقوقی، به 

اسـت.   پیدا کرده تا به جایگاه کنونی خـویش رسـیده     تدریج، توسعه بهسایر حقوق بشري مورد پذیرش قرار گرفت و 
المللـی   لحاظ پذیرش جهانی آن، حقی بشري و جهانشمول است که بنابر صراحت میثاق بـین  رو، حق مزبور به  ازاین

حـال،   ایـن  نمـود. بـا   تـوان از آن تخلـف    تعلیق بوده و در هیچ شـرایطی، نمـی   حقوق مدنی و سیاسی، حقی غیرقابل 
طور کامـل مـورد شناسـایی قـرار      الملل، به  توان به این امر قائل بود که حق بر شخصیت حقوقی در حقوق بین نمی

هـاي متمـادي در    اي کـه در دوره  مالحظـه  هـاي فـراوان و قابـل    گردد؛ چراکه با وجود پیشـرفت  می گرفته و اعمال 
المللی هستیم که ایـن حـق بشـري را بـه      ه بینگرفته، همچنان شاهد رفتارهایی در عرص خصوص این حق صورت

 سازي اجباري و... . داري نوین تحت عنوان قاچاق انسان، کار اجباري، ناپدید کنند، از جمله برده شدت نقض می 
  _____________________________________________________ ها نوشت پی

1 .The Universal Declaration of Human Rights(UDHR), Article6: “Everyone has the right to recognition everywhere as a 
person before the law.” 

 ».شودشناختهرسمیتعنوان یک شخص بهدارد تا همه جا دربرابر قانون بههر انسانی حق«
2 .Hugo Grotius, The Rights of War and Peace(1625), ed. R. Tuck, Liberty Fund, 2005. 
3.“It is a rule of law generally recognized in doctrine and in practice that international treaties do not confer direct rights on 
individuals, but merely on the governments concerned” 
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