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چکیده
تمامی اعضای نیروهای مسلح موظف انف وواعف وقفوی فی الملف ررووتفنانر ا و لفور و یفریهفای
مسلحانر ،عایت کنن  .فرمان هان وظیفر وا ن اجرای ای وواع ا ر وتیلر نیروهای تحت امر خوو تضمی
نماین  .کوتاهی و انجام ای وظیفر ،فلسفر وجووی ووانی مذکو ا ر چالش میکر و موجف مسفوولیت
کیفری آنان میشوو .مسوولیت کیفری فرمان ه و واوع ناشی از ترک فع اتت .البنر مأمو ان تحت امفر نیفز
از هر ونر تقصیر و و ننیجر ترزنش و کیفر معاف نیسنن  .وقوی ررووتنانر و ع الت کیفری فی المللفی،
رای تضمی جلو یری از نقض وانون ،نسبت ر مأمو ان تحت امر ،مسوولیت یرنری ر عه ه مقامات عفالی
یا مافوی می ذا و؛ ر ونرای کر مقام مافووی کر و مجازات مأمو تحفت امفری کفر مرتبف ونف شف ه
اتت ،کوتاهی کن  ،ا مجازات ش ی تر از وات مواجر میشوو؛ ا رچر ایف مقفام مفافوی وصف خفام زم
رای ا تباب ون ا ن اشنر اتت .پفووهش وارفر مبننفی فر و تو فیفی ف تحلیلفی و مطالعفر اتفناو ف فا
اتففنفاوه از منففا ع کنا انففرای و ایننرنن فی وز ف اتففت .ه ف ف از تحقی فق ،تحلی ف و ر ت فی عل ف و عوام ف
ایجابکنن ه مسوولیت کیفری فرمان هان نظامی و تأکی ر لزوم عایت وقوی ی المل ررووتنانر اتت.
واژگان کلیدی :ترک فع  ،تلسلر مرات  ،عنصر آ اهی ،فرمان ه نظامی ،مسوولیت کیفری.
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مقدمه
اهمیت فجایع و وقایع جنگ جهانی اول و دوم ،به خصوص خسارت و تلفات هولناا
جانی و مالی جنگ جهانی دوم ،باعث طار بثاث مسائولیت کیفارف فاردف در ذهان
اندیشمندان و خسارت دیدگان جنگ شد ،تا در سایه آن بتوانناد بانیاان ایالی جناگ و
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عامالن آن را به مجازات برسانند و عالوه بر آن ،درس عبرتی باراف آینادگان باشاد تاا
ایول و موازین اخالقای و حقاوق باینالمللای را زیار پاا نگذارناد .براسااس حقاوق
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بشردوستانه بینالمللی ،فرماندهان موظفاند تضمین کنند که نیروهاف تثات امار آناان،
قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی را در طول مخایمات مسلثانه رعایت مایکنناد و
کوتاهی در انجام این وظیفه موجب مسئولیت کیفرف آناان مایشاود .بثاث مسائولیت
کیفرف فرمانده نظامی (و دیگر افراد مافوق) 7ریشاه در سادههااف گذشاته دارد ولای
می توان گفت ایل مسئولیت فرماندهی ،بیشتر در جریان جنگ داخلای ایاا ت متثاده
امریکا توسعه یافت .مادّه  17قانون موسوم به «کد لیبر» ( )Le Lieber Codeمرباو باه
ارتش ایا ت متثده ،پیشبینی کرده بود کاه نناانناه فرمانادهان نظاامی باه ساربازان
دستور دهند نیروهاف از کارافتاده دشامن را بکشاند یاا زخمای کنناد و یاا آناان را باه
ارتکاااا ایاان جنایااات تشااویم کننااد ،مساائولیت کیفاارف خواهنااد داشاات 8.در سا
بین المللی ،ایل مسئولیت کیفرف فرماندهان نظامی از باا یدور دستور نظاامی ،باراف
نخستین بار در کنوانسیون نهارم هه 7301م در ارتبا با قوانین و عرف جناگ زمینای
تدوین شد .مادّه  7این کنوانسیون تصری کرده است که نیروهاف مسل باید باه وسایله
فردف فرماندهی شوند و آن فرمانده ،مسئول نیروهاف تثت فرماندهی خاود اسات 9.در
نوشتار حاضر ،نخست به تعریف مسئولیت کیفرف فردف و مفهوم آن و سپس به پیشاینه
مسئولیت کیفرف فرماندهان و شرایط احراز این گونه مسئولیت پرداخته شده است .پاس
1. La responsabilité pénale individuelle des commandants et supérieurs hiérarchiques.
2. http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=9&level1=13336&level2= 13375&level3=13465.
3. Hague Convention, No. IV, "Respecting the Laws and Customs of War on Land", October
1907, in The American Journal of International Law (AJIL), Supplement 90-117, 1908.

از اشاره به مبانی عرفی و قراردادف ،براف روشنترشدن بثث ،نگاهی به حقوق داخلای
کشورها درباره شناسایی مسائولیت کیفارف فاردف باراف فرمانادهان نظاامی (از جملاه
قانون ج.ا.ا ).و سپس آراف دادگاه هاف کیفرف بینالمللی و قضایاف مربوطه مایانادازیم.
همچنین ،به سلب مصونیت و در نهایت ،به عوامل رافع مسائولیت فرمانادهان پرداختاه
خواهد شد.

به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخ گویی در برابر تعرض به دیگران ،خاواه باه
جهت حمایت از حقوق فردف یورت گیرد و خاواه باه منظاور دفاا از جامعاه ،ذیال
عنوان «مسئولیت کیفرف» یا «مسئولیت جزایی» م ر میشود .با وجود این ،در هیچیک
از قوانین جزایی ا گذشته و حال ا ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفرف باه طاور
مشخص بیان نشده اسات .باه هار حاال ،مسائولیت کیفارف ناوعی الازام شخصای باه
پاسخ گویی آثار و نتایج نام لوا پدیده جزایی یا جرم بوده و در واقع پلی میان جارم و
مجرم است یعنی عملی که جرم تلقی میشود ،باید به گونهاف به یک شاخص منتساب
شود که این شخص ،همان مجرم است 7.از دیادگاه حقاوق کیفارف ،ارتکااا جارم یاا
هرگونه تخ ی از قاوانین و مقاررات جزایای ،باه تنهاایی و باه خاودف خاود موجاب
مسئولیت کیفرف نیست ،بلکه براف اینکه مرتکب جارم را از نظار اخالقای و اجتمااعی
مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم ،جمع برخی شارایط ،زم اسات اول ،وقاو
رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن سرنشمه گرفته باشد و نثوه پندار،
کردار و جریان تصمیمگیرف او را مشخص کند دوم ،عمل مجرماناهاف کاه باا اندیشاه،
قصد و میل مرتکب ،به یورت عینی تثقم یافته است ،بایاد حااکی از قصاد مجرماناه
مرتکب یا ناشی از خبط و خ اف او باشد سوم ،براف اینکاه مرتکاب جارم را مسائول
1. Cérone (J.) and SáCouto (S.), "International Criminal Law: a Discussion Guide", War
Crimes Research Office at American University’s Washington College of Law.
Available at: www.wcl.american.edu/warcrimes/... /2004-10/ICL.pdf
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 .1تعریف مسئولیت کیفری فردی
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بشناسیم ،عالوه بر اراده ارتکاا جرم و قصد مجرمانه ،باید میان جرم انجامیافته و فاعل
آن ،قابلیت انتسااا ( )Le lien de causalitéوجاود داشاته باشاد .در واقاع مسائولیت
کیفرف از نتایج مستقیم انتساا جرم به مجرم احراز میشود و از ایان جهات ،باه طاور
مختصر میتوان گفت مسئولیت کیفرف قابلیت انتساا عمل مجرمانه است.
841
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 .2مفهوم مسئولیت کیفری فردی
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ایل مسئولیت کیفرف فردف در واقع دو مفهوم جداگانه را بیان میکند اول ،هایچکاس
مسئول تخلفات کیفرف اشخاص ثالث نیست .د یل من قی این فرض این اسات کاه در
حقوق کیفرف نوین ،مفهوم مسئولیت جمعی قابل قبول نیست .به عباارت دیگار ،ایال
استقالل فردف که وفم آن فرد عادتاً داراف اراده و قاواف ذهنای مساتقل باراف انتخااا
اعمال خود می باشد ،در حقوق کیفرف نوین و حقوق کیفرف بینالمللی ،جایگااه مهمای
دارد .نتیجه من قی مفهوم اول این است که هیچکس را نمیتاوان بابات افعاال یاا تار
افعال سازمانهایی که وف عضویت آنها را دارد ،مؤاخذه کرد ،مگار آنکاه خاود شخصااً
بابت فعل یا تر فعل و یاا رفتاار خایای مسائول باشاد دوم ،شاخص فقاط زماانی
مسئولیت کیفرف دارد که به گونهاف بابت نقض قواعد کیفرف ،قابال مؤاخاذه باشاد .باه
عبارت دیگر ،وف فقط زمانی پاسخ گو خواهد بود که یراحتاً یا تلویثاً ذهنیتی از خاود
بروز دهد که متضمن شرکت آگاهانه وف در عمل خالف باشد با اینکه متضامن تار
فعل مسامثه آمیز (یا عمدف) و قابل مؤاخذه او در ممانعت یا مجازات ارتکااا جارایم
به وسیله زیردستان اوست .در نتیجه ،مسئولیت کیفارف عینای ،مثلای از اعاراا نادارد
(هنکرتز و دیگران ،7921 ،چ ،7ص172ا .)180شعبه پژوهشی دیوان کیفرف بینالمللای
براف یوگسالوف سابم ،در قضیه تادیچ به روشنی بیان کرد:
شعبه پس از کسب اطمینان از اینکه آیا میتوان پژوهشخاواه را در

1. Robert (Marie-Pierre), "L’évolution de la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit
pénal international", La Revue du Barreau, Tome 67, 2007-2008.

نهارنوا مفهوم شرکت در یک هدف مشاتر کیفارف گناهکاار
دانست یا خیر ،هیچکس را نمیتوان از بابت اعمال یا فعالیتهاایی
که وف شخصاً در آنها دخیل نبوده یا به نثو دیگرف شرکت نداشته
است ،مسئول شناخت (ایل قانونیبودن جرم و مجازات).
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فرض اساسی باید این باشد که در حقوق بینالملل و نظامهاف حقوق داخلی ،بنیاان
مسئولیت کیفرف بر ایل تکلیف شخصی استوار است.
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بثث مسئولیت کیفرف فرماناده ،ریشاه در ساده هااف گذشاته دارد .ایال مسائولیت
فرماند هی بیشتر در جریان جنگ داخلی ایا ت متثده امریکا توسعه یافات .ماادّه 17
قانون موسوم به «کد لیبر» در مورد ارتاش ایاا ت متثاده پایش بینای کارده باود کاه
ننان نه فرماندهان نظامی به سربازان دساتور دهناد نیروهااف از کارافتااده دشامن را
بکشند یا زخمی کنند و یا آنان را به ارتکا ا ایان جنایاات تشاویم کنناد ،مسائولیت
کیفرف خواهند داشت .در س

بین المللی ،ایل مسئولیت کیفرف فرماندهان نظامی به

خاطر دستورات نظامی ،براف نخستین بار در کنوانسیون نهاارم هاه ساال 7301م در
مورد قوانین و عرف جنگ زمینی تدوین شد .مادّه  7ایان کنوانسایون تصاری کارده
است نیروهاف مسل باید به وسایله افارادف فرمانادهی شاود و آن فرماناده ،مسائول
نیروهاف تثات فرمانادهی خاود مای باشاد .در ایان ماادّه ،باه جزتیاات بیشاترف از
مسئولیت هاف خاص فرماندهان اشاره نشده است .بی شک ماواردف کاه در ارتباا باا
مسئولیت فرماندهی بیان شد ،ساوابم و ریشاه ایالی دکتارین مسائولیت را تشاکیل
می دهد ولی دکترین مسئولیت فرماندهی مبتنی بار کوتااهی در جلاوگیرف از جارایم
نیروهاف تثت فرماندهی ،فقط پس از جنگ جهانی اول پذیرفته شد .در ساال 7347م
1. The Principle of Legality (Nullum Crimen Sine Lege).
2. Lenhardt Chia, "Individual Liability of Private Military Personnel under International
Criminal Law", the European Journal of International Law, vol.19, No.5, EJIL 2008.
Available at: www.ejil.oxfordjournals.org.
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 .3پیشینه مسئولیت کیفری فرماندهان
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کمیسیونی موسوم به « کمیسیون دول متفم در مورد مسئولیت مرتکبان جنگ و اجراف
مجازات ها» ایجاد شد .ای ن کمیسیون توییه کرد دادگاهی بین المللی تأسیس شاود تاا
متهمااان را تثاات عناااوین یاادور دسااتور نقااض قااوانین و عاارفهاااف جنگاای،
جلوگیرف نکردن از نقض قوانین یا عرف هاف جنگ به رغم آگاهی از موضو و امکان
841

جلوگیرف از وقو آن ،عدم به کارگیرف تدابیر زم براف پیشگیرف از نقاض قاوانین و
عرف هاف جنگ و نیز عدم به کارگیرف تدابیر زم براف پایان دادن به آن نقضهاا و یاا
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مجازات مرتکبان این نقضها مثاکمه کند (جاویدزاده ،7921 ،ص87ا.)81
تا زمان تشکیل این کمیسیون ،مسئولیت فرماندهان بار مباشارت یاا یادور دساتور
مستقیم نظامی براف ارتکاا جرم مبتنی بود ولی توییه این کمیسیون مبنی بار تأسایس
دادگاه و مثاکمه متهمان ذیل عناوین یادشده ،در رویّاه قضاایی باینالمللای ،پیشارفتی
انقالبی تلقی گردید زیرا از نظریه مسئولیت فرماندهی ناشی از تر فعل حمایات کارد
و از این زمان به بعد ،آشکارا پذیرفته شد که اگر یک فرمانده تا اندازه معیّنی از اقدامات
غیرقانونی نیروهاف ذیل فرماندهی خود آگاهی داشته باشد ،میتوان او را به خاطر ننین
تر

فعلی از نظر کیفرف مسئول شناخت ولی نون دادگااه هایچ ماوردف را براسااس

مسئولیت ناشی از کوتاهی در جلوگیرف از جرایم مثاکمه نکرد به همین دلیل« ،شار
آگاهی» تا مثاکمات نظامی پس از جنگ جهانی دوم بیشتر توساعه پیادا نکارد .پاس از
جنگ جهانی دوم نیز مثاکمه ترمویوکی یاماشیتا  -فرمانده ارتش من قه نهاردهم ژاپان
در فیلیپین  -نخستین مثاکمه بینالمللی است که در آن یاک فرماناده نظاامی براسااس
مسئولیت ناشی از تر فعل ،در کمیسیون نظامی ایا ت متثده امریکا باه عناوان ماتهم
مورد تعقیب قرار گرفت .نیروهاف تثت فرماندهی ژنرال یاماشایتا ،علیاه یادها نفار از
غیرنظامیان مرتکب جنایاتی شدند .اتهام یاماشیتا این بود که به عنوان فرمانده ،در انجاام
وظیفه نظارت بر نیروهاف تثت فرماندهی خود کوتاهی و سهلانگارف کرده باود و باه
واس ه این کوتاهی ،به نیروهاف تثات فرمانادهی خاود فریات و اجاازه داد مرتکاب
جنایات جنگی شوند .کمیسیون ،یاماشیتا را مثاکمه کرد و مجرم تشاخیص داد و اعاالم

کرد فرماندهاف که در برابر اقدامات کینهجویانه و جرایم گسترده هیچ اقدام مؤثرف باراف
کشف و کنترل اقدامات مجرمانه انجام نمیدهد ،مسائولیت کیفارف دارد .پاس از قضایه
یاماشیتا ،به ویژه در مثاکمات پس از جنگ جهانی دوم ،باه روشانی پذیرفتاه شاد کاه
«آگاهی واقعی» ( )Actual knowledgeفرماناده از اقادامات غیرقاانونی نیروهااف ذیال
فرماندهی خود ،براف مسئولیت کیفرف وف کفایت میکند.
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آنان
اعضاف نیروهاف مسل که قدرت فرماندهی دارند ،مکلفاند :مقررات حقاوق مخایامات
مسلثانه را به افراد ذیل فرماندهی خود ا متناسب با رتبه و مأموریتی که بر عهاده دارناد ا
آموزش دهند ،دستورهاف قانونی و روشن (غیرمبهم) یادر نمایند ،مسئولیت تصمیمهااف
دشوار را خود بر عهده بگیرند ،اطمینان حایل نمایند که افراد زیردست ،دستورهاف آناان
را از راه قانونی به اجرا درمیآورند ،متخلفاان را باه افساران ماافوق کاه داراف اختیاارات
انضباطیاند ،معرفی کنند و تخلفات اعضااف نیروهااف دشامن یاا نیروهااف متثاد را باه
مقامات نظامی مافوق گزارش دهند .هر عضو نیروهاف مسل  ،در هار درجاهاف کاه باشاد،
مشخصاً مسئولیت دارد از حقوق مخایمات مسلثانه تبعیت کند و اطمینان حایال نمایاد
که دیگران نیز از آن تبعیت میکنند و در یورت برخورد با موارد نقض آن ،دست به اقادام
بزند فرمان مافوق نیز اقدام غیرقانونی را توجیه نمیکند .زم است فرماندهان تا انادازهاف
که قواعد درگیرف را (از مافوقهاف خود) دریافت نکردهاناد ،خودشاان قواعاد ماذکور را
براف اعضاف نیروهاف مسل ذیل فرمان خود یادر نمایند تاا اطمیناان حایال شاود کاه
عملیات م ابم قواعد حقوق مخایمات مسلثانه انجام میگردد .در جریان این امار ،بایاد
از کمک حقوقدانان نظامی (مشاوران حقوقی)  -نناننه در دسترس باشند -استفاده شود
1. Stéphane Bourgon, "La doctrine de la responsabilité du commandement et la notion de lien
de subordination devant le tribunal pénal international pour L'Ex- Yougoslavie", 2007, la
Revue Québécoise de droit international (Hors-Série).

تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه

 .4تکالیف فرماندهان (و دیگر افراد مافوق) و شرایط احراز مسئئولیت

843

(راجرز و مالرا ،7921 ،ص797ا .)750با توجاه باه رویّاه قضاایی دادگااههااف کیفارف
بینالمللی ،به طور کلی پذیرفته شده است که براف احراز و اعماال مسائولیت فرمانادهی،
سه شر اساسی زم است که به شر ذیل بدان میپردازیم.

4ئ .1شرط اول ،وجود سلسله مراتب و زنجیره فرماندهی
844

شار

اول اینکاه راب اه «ماافوق ا زیردسات» ( L’existence d’une relation de

 )subordinationدر «سلسله مراتب» ( )La hiérarchieو زنجیاره فرمانادهی ،وجاود
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داشته باشد 7.دیوان عالی امریکا با تأیید حکم اعدام یاماشیتا ،به علت ارتکااا جارایم
جنگی تثت کنترل وف« ،دکترین یاماشیتا» را بنیان گذاشت .طبم این دکترین ،یارف
اقتدار قانونی براف مسئول دانستن فرمانده کافی دانساته شاد [ولای دادگااه ناورنبر ،
عنصر روانی را نیز براف طار مسائولیت فرماناده نظاامی زم دانسات] 8.همچناین،
دادگاه بیروت در سال 8007م در قضایه یابرا و شاتیال ()Sabra and Shatila Case
بیان کرد که آریل شارون ا وزیر دفا اساراتیل ا مسائولیت نیروهااف مساتقر در ایان
مناطم را به عهده داشته است هرنند به طور رسمی و قانونی ننین اقتدارف نداشاته،
بلکه به طور عملی و دو فاکتو ( )De Factoاعمال اقتدار کرده است .این دکتارین ،در
انتساا مسئولیت به فرماندهان غیرنظامی نیز تعیین کننده اسات 9.گااهی اوقاات یاک
فرمانده رده متوسط فقط یک واس ه است و دستورها به طور مساتقیم از ساوف یاک
فرمانده ارشد ،به واحد زیردست داده می شود .در ایان یاورت ،فرماناده واسا ه در
یورتی که دستورها را منتقل نماید یا به گونه دیگرف اجرا کند  -که باه وقاو جارم
منجر گردد  -مسئولیت خواهد داشت .د یل اثبات کنناده اتهاام هاا علیاه فرمانادهان،
1. J. A. Williamson, "Some considerations on command responsibility and criminal liability",
vol.90, No.870, June 2008, I.R.R.C.
2. Nasser Zakr, "La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les tribunaux pénaux
internationaux", Revue internationale de droit pénal, 2002 / 1-2 (vol.73).
Disponible sur: www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2002-1-page-59.htm.
3. Pierre Péan,"Sabra et Chatila, retour sur un massacre", Septembre 2002.
Disponible sur: http://www.monde-diplomatique.fr/2002/09/PEAN/9409.

نه تنها شامل د یل مرباو باه سااختار فرمانادهی ،امکاان تصامیم گیارف فرمانادهان
رده پایین ،حقوق و مسئولیت هاف فرمانادهان و افاراد زیردسات طبام قاوانین نظاامی
داخلی می شود ،بلکه عملکرد واقعی در هدایت عملیات نظامی و میزان اطاال رساانی
به فرماندهان در مورد جرایم ارتکابی و تأثیر اعتراضات را نیز دربرمیگیرد .همچناین،
اگر فرد در یدر هرم سلسله مراتب سیاسی یا نظاامی باشاد و از ایان موقعیات باراف
ارتکاا جرم استفاده کند ،آثار و پیامدهاف اعمال وف حتماٌ خ رنا تر است نون او
مسئله را که کایشما به عنوان افسر ارشد ،موقعیت مقام یالحیتدار را داشته است ،باه
عنوان شرایط تشدیدکننده مسئولیت تلقی کرد و به ایان نتیجاه رساید کاه کایشاما در
نسلکشی من قه «کیکویو» ( )Kikuyuفرمانده بوده ،سوء استفاده از قدرت و اختیاار و
خیانت به اداره خود ،بارزترین شرایط تشدیدکننده علیه وف میباشد.

7

کمیته باینالمللای یالیب سار در تفسایر ماادّه  21پروتکال الثااقی اول 7311م،
به کنوانسیونهاف ژنو اعالم کرده است:
سخن از آن مافوقی است که نسبت باه مرتکاب جارایم ،مسائولیت
عینی دارد نون مرتکب ،تثت امر و کنترل فرمانده است  ...مفهوم
مافوق را باید در یک ارتبا سلسله مراتبی مالحظه کارد کاه در آن
کنترل وجود دارد.

این ارتبا ممکن است قانونی یا رسامی و عملای یاا واقعای باشاد و از راه اعماال
فرماندهی ،کنترل مؤثر یا داشتن اختیار تعیینکننده ممکن و متصور است.

8

بند  7مادّه  82اساسنامه دیوان بینالمللی کیفرف ،به مسئولیت فرماندهان نظاامی و

1. N. Zakr, "L'imputabilité des faits et actes Criminels des subalternes au supérieur
hiérarchique devant le TPIR", in R.D.I., vol.78, No.1, p.51.
2. Claude PILLOUD et Alii, "Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Genève du 12 août 1949", publié sous la direction de Jean PICTET,
Comité International de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève 1986,
p.1029.
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فرمانده بوده ،رفتار او بیشتر سزاوار سرزنش است .دیوان کیفرف بین المللی رواندا ،این
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غیرنظامی که به طور مؤثر و نظامی عمل میکنند ،اشااره دارد مانناد پلایس و مقاماات
اجرایی و بند  8همین مادّه ،به فرماندهان غیرنظامی که به طور مؤثر و غیرنظاامی عمال
میکنند ،اشاره دارد مانند رهبران سیاسی .شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفارف باینالمللای
براف یوگسالوف سابم در بند 735حکم ماور  80فوریاه 8007م معاروف باه قضایه
841

«د لیچ و همکاران وف» 7اعالم کرد که اختیار پیشگیرف و مجازات فقط ناشی از اختیار
قانونی نیست که با انتصاا رسامی یاورت مایگیارد در بسایارف از درگیارفهااف
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معایر ،دولتهاف غیررسمی و خودخوانده و در نتیجه ،نیروهاف مسال غیررسامی و
گروههاف شبه نظامی وابساته باه نیروهااف مسال وجاود دارد .سااختار فرمانادهی و
سازماندهی سریع ممکن است بینظم و ابتدایی باشد .براف اجراف قانون در ایانگوناه
موارد در مورد افراد حملهکننده و فرماندهان آنها و دیگر مقامات مافوقی کاه براسااس
د یل موجود ،بدون اینکه رسماً منصوا شده باشند یا مأموریتی رسمی از سوف دولت
به آنها داده شده باشد ،افراد حملهکننده را کنترل میکنند ،باید معیارف براف پاسخگویی
و مؤاخذه آنها وجود داشته باشد .اگر دادگاه فقط نامه رسمی دالّ بر اختیاار فرمانادهی
را به عنوان دلیل بپذیرد ،ممکن است خود را باراف اجاراف حقاوق بشردوساتانه علیاه
مقامات مافوق غیررسمی ،فاقد اختیار و یالحیت بداناد باه رغام ایان واقعیات کاه
مقامات عالی حسب مورد ،با همان «اختیاراتی که باه طاور رسامی» باه فرمانادهان یاا
مقامات منصوا اع ا میشود ،اقدام کرده ،این دو مقرره ارتکاا جرایم جنگی توساط
زیردستان را مانع از طر مسئولیت فرماندهان نمیداناد باا ایان تفااوت کاه بناد اول
عنصر مادف 8را کافی میداند و بند دوم ،عنصر معنوف( 9آگاهی از ارتکاا جرم) را نیز
براف فرمانده زم میداند .غیرنظامیان مذکور در بند اول این مادّه آنهاییاناد کاه عماالً
دستورهاف نظامی می دهند مانند رتیسجمهور ولی غیرنظامیان مذکور در بند دوم این
1. "Superior or command responsibility", Available at:
http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=9&level1=13336&level2=13375&level3=13465
2. l'actus reus (le terme latin signifiant l'acte de culpabilité).
3. la mens rea (le terme latin signifiant l'esprit criminel (ou l'intention de commettre une
infraction criminelle).

مادّه آنهاییاند که راب ه نظامی میان آنها وجود ندارد مانند راب ه وزیر کشور با پلیس یا
راب ه کارفرما و کارگران .دادگاههاف توکیو ،نورنبر

و امریکا نیز فرماندهان غیرنظامی

را مثکوم کردهاند به طور مثال ،دادگاه امریکا در سال 7331م ،رتایسجمهاور پیشاین
فیلیپین را به علت جنایات جنگی به وسیله زیردستانش مثکوم کرد.

7

4ئ .2شرط دوم ،عنصر آگاهی
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شر دوم اینکه مافوق «میدانسته» یا «دلیلی داشته که بداند» یک یا نند نفر از ماأموران
جنبههاف قابل بثث در پیشرفتهاف اخیر نظریه مسئولیت کیفرف فرمانده نظاامی ،ایان
است که براف احراز قصد مجرمانه و انتساا مسئولیت کیفرف باه فرماناده نظاامی ،زم
است مشخص شود آنان تا نه اندازه باید در مورد اقدامات نیروهااف تثات فرمانادهی
خود «علم و آگاهی» داشته باشند .در احکام قضایی که پس از جنگ جهانی دوم در این
باره یادر شده است ،براف انتساا مسئولیت به فرماندهان نظامی ،شار «آگااهی زم»
آشکارا بثث شده است .درباره میزان آگاهی ،دو حالت متصور است حالت اول ،زمانی
که فرماندهان نظامی درباره جرایم نیروهاف تثت فرماندهی خود ،آگاهی و علم واقعای
دارند .این وضعیت براف انتساا مسئولیت کیفرف به آنان کفایت مایکناد حالات دوم،
زمانی که فرماندهان نظامی ،آگاهی واقعی ندارند و وجود آگاهی آنان «فرض» میشود و
در این حالت ،در میزان متناسب آگاهی که به واس ه آن بتاوان فرمانادهان نظاامی را از
نظر کیفرف مسئول شناخت ،اختالف نظر وجود دارد .درباره «آگاهی فرضی» ،دو معیاار
متفاوت اراته شده است یکی معیار موسع یا اعم و دیگرف معیار مضایم یاا اخاص .در

1. "La responsabilité pénale individuelle des commandants et supérieurs hiérarchiques", Plan
de cours M1–DIPEN - Leçon No.11.
Disponible sur: www.gerjc.univ-cezanne.fr/fileadmin/GERJC/…/11.pdf
2. J.A. Williamson, "Some considerations on command responsibility and criminal liability",
Vol.90, No.870 June 2008, I.R.R.C.
See: "La responsabilité pénale individuelle des commandants".
Disponible sur: www.dacodoc.fr/responsabilite-penale-individuelle-... -75304.html
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تثت امر وف ،رفتارهاف مجرمانه مرتکب شدهاناد یاا در شارف ارتکااااناد 8.یکای از

 این نکته بررسی و ارزیابی میشود که آیاا فرماناده نظاامی بایاد از اعماال،معیار موسع
 آگااهی داشاته باشاد در، از باا پیشاگیرف،غیرقانونی نیروهاف تثت فرماندهی خود
 فرمانده فقط زمانی مسئول شناخته میشود که در کشف اقدامات نیروهااف،معیار مضیم
، به کمک اطالعاتی که پایشتار در دساترس و اختیاار وف باوده،تثت فرماندهی خود
 از یراحت بیشاترف برخاوردار اسات باه،«باید می دانسته» در مورد آگاهی فرماندهان
) اعاالمAdmiral Soemu Toyoda(  این دادگاه در مثاکمه آدمیرال تویودا،عنوان نمونه
 براف فرماندهی اعمال میشود که با تالش و پیگیارف،کرد که ایل مسئولیت فرماندهی
 از اعمال غیرقانونی نیروهاف تثت فرماندهی خود «آگاهی داشاته» یاا،معقول و من قی
7

.»«باید آگاهی میداشته است

 اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللی در این باره دو معیار جداگانه اراته داده82 مادّه
 معیار این است که «شخص میدانسته» و یا «با توجه،است در مورد فرماندهان نظامی
به شرایط زمانی باید میدانسته» که نیروهاف نظامی تثت امر وف مرتکب جرم میشوند
،» عبارت «باید میدانسته» با عبارت « دلیلی داشته که بداند.یا در شرف ارتکاااند
 براف انتساا و اعمال مسئولیت در مورد مقامات عالی، برعکس.همسان و هممعناست
1. Henzelin Marc, "Les "raisons de savoir" du supérieur hiérarchique qu'un crime va être
commis ou a été commis par un subordonne TPIY ou TPIR", l'Actualité de la
Jurisprudence Pénale Internationale, Bruylant, Bruxelles/2004. Disponible sur:
www.lalive.ch
See:
- Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE, "L'application par les juridictions
répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du
protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour
le Rwanda", Université Nationale du Rwanda, 2006.
Disponible sur: www.memoireonline.com/a/fr/cart/add/4705.
- Cette clause a considérablement varié au cours des différents travaux. Voir notamment
le projet du Comité International de la Croix Rouge qui, à son art. 76, comportait
l’expression “ s’ils savaient ou auraient dû savoir”. L’amendement déposé par les
Etats-Unis proposait la mention suivante : “ s’ils savaient ou auraient dû
raisonnablement savoir, dans les circonstances du moment”, Actes de la Conférence
Diplomatique sur la Réaffirmation et le Développement du Droit International
Humanitaire Applicable dans les Conflits Armés, (CDDH/I/306) , Genève, 19741977, Actes III, p. 342.
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1931  پاییز و زمستان/ شماره دوم/ سال اول/دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری

 دادگاه کیفرف بینالمللی توکیو در برداشت و اعمال معیار موسع از عباارت.کوتاهی کند

کشورف ،باید اثبات شود که این مقام عالی میدانسته یا اطالعاتی را که به روشنی نشان
میداده مأموران تثت امر وف در حال یا در شرف ارتکاا جرماند ،عمداً نادیده گرفته
است .دادگاه کیفرف بینالمللی رواندا در حکم مربو به روزیندانا و کایشما ،از این
رویکرد یا نظریه پیروف کرده است .دادگاه بدوف در این پرونده با تأیید مادّه  82اساسنامه
دیوان کیفرف بینالمللی درباره مسئولیت فرماندهی مقامات عالی کشورف اعالم کرد:
نظر به هدف بند  9مادّه  ،1براف احراز مسئولیت کیفرف فردف در مورد
کنوانسیونهاف ژنو و پروتکل دوم الثاقی به این کنوانسیونهاا ،دادگااه
به این نتیجه رسیده که دادستان باید اثبات کند که متهم ایان پروناده یاا
میدانسته و یا عمداً اطالعاتی را که باه یاراحت نشاان مایداده و یاا
توجه وف را به این جلب کرده کاه ماأمورین تثات امار وف مرتکاب
جرایم موضو مواد  8تا  4اساسانامه دادگااه شادهاناد و یاا در شارف
ارتکاا آن جرایم هستند ،نادیده گرفته است.

در برخی شرایط ،یک فرمانده ممکن است با جلوگیرف یا مجازات نقضها به واس ه
استفاده از اختیارات خود ،از مسئولیت مبرّا شود.

نظریه مسئولیت فرماندهی و دادگاه کیفرف بین المللی براف یوگسالوف سابم ،در بند
 9مادّه  1اساسنامه این دادگاه تصری دارد:
این واقعیت که جرایم توسط نیروهااف تثات فرمانادهی ارتکااا
یافته ،فرماندهان مافوق را از مسئولیت کیفرف معاف نمایکناد باه
این شر که فرمانده «میدانسته» ( Il Savait (Knewیا «من قاً بایاد
می دانست» 7یا «دلیلی داشته که بداند» که مأمور تثت فرماندهی او
در شرف یا در حال ارتکاا ننین جرمی بوده و ماافوق در اتخااذ
اقدامات زم و معقول براف جلوگیرف از ننین اعمالی یا مجاازات
مرتکبان آن کوتاهی کرده باشد.
1. Aurait dû savoir/ «avoir su» ou «avoir des raisons de savoir» (had reason to know).

تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه

جرایم مهم نسلکشی ،جنایات علیه بشاریت و نقاض ماادّه  9مشاتر
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در بند  9مادّه  ، 1دو معیار براف آگاهی وجود دارد« :می دانسته» و « دلیلی داشاته
که بداند».
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عبارت «میدانسته»  ،به آگاهی یا علم واقعی فرمانده اشاره دارد که ممکان اسات باه
طور مستقیم یا از راه قراین و امارات حایال شاود .مفهاوم «دلیلای داشاته کاه بداناد»
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بثث برانگیزترین جنبه مسئولیت فرماندهی در دیوان بین المللی کیفرف براف یوگسالوف
سابم باود کاه در دو پروناده معاروف «د لایچ و همکااران وف» و «بالساکیچ» تفاسایر
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گوناگون و متعارضی از آن اراته شده است .اگر مقامات مافوق ،اطالعاتی داشتهاناد کاه
باید آنها را قادر میساخت استنبا کنند ( )Should have Enabled them to Knowکه
در شرایط خاص زمانی ،مأموران تثت امر آنان در حال یا در شرف ارتکااا جارماناد،
مسئولیت آنان مسلّم یا مفروض تلقی میشود 8.البته در پروتکل الثااقی  7311ژناو ،باه
دلیل اختالف جزتی میان متن انگلیسی و فرانسوف پروتکل ،کمیتاه باینالمللای یالیب
سر در تفسیر بند  8مادّه  21پروتکل الثاقی اول مقارر کارده اسات کاه اطالعاات در
دسترس مقامات مافوق ،ترجیثاً باید به گونهاف باشد که «آنها را براف استنبا یادشاده،
قادر سازد» ،نه اینکه «باید توانسته باشد آنها را قادر سازد» .به عبارت دیگر ،باید برخای
اطالعات در دسترس مقامات مافوق باشد تاا آناان را در جریاان نقاض قواعاد حقاوق
بشردوستانه بینالمللی به وسیله زیردستان قرار دهد .شعب تجدیدنظر دادگاههاف کیفرف
بینالمللی براف یوگسالوف سابم و رواندا این معیار را تأیید نمودهاند:
معیار آگاهی ،احاراز آگااهی واقعای ،خاواه یاری خاواه ضامنی،
نیست .همچنین ،مستلزم آن نیست که دادگاه قاانع شاده باشاد کاه

1. "Jugement, TPIR, Clément Kayishema et Obed Ruzindana", supra note 36, p.62, par.223.
- "Jugement du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Clément
Kayishema et Obed Ruzindana", affaire ICTR-95-1-T, 21 mai 1999, par.231.
See:
-Virginia MORRIS and Michael P. SCHARF,"An Insider’s Guide to the International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", vol. 1, Irvington-on-Hudson/New
York, 1995, p.93.
2. "Jugement, TPIY, Tihomir Blaskic", supra note 25, p.112, par.335.

متهم در واقع امر میدانسته که جرایم ارتکااا یافتاه یاا در شارف
وقو بوده ،بلکه کافی است که دادگاه احراز و یقین پیادا کناد کاه
متهم ،برخی اطالعات کلی در اختیاار داشاته کاه احتماال ارتکااا
اعمال غیرقانونی توساط ماأمورین تثات امار را باه وف اخ اار و
گوشزد نموده است.
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شاار

سااوم اینکااه مقااام عااالی در بااهکااارگیرف تاادابیر معقااول ( ‘‘Necessary and

 )Reasonable’’ Measuresو زم براف پیشاگیرف از جارایم و در یاورت ارتکااا،
مجازات مرتکبان جرایم ،کوتاهی کرده باشد .در بررسی مسئولیت فرمانادهان نیروهااف
منظم بابت اقدامات گروههاف مسل نامنظمی که در من قه آنها فعالیت مایکنناد ،اینکاه
به نه میزانی انجام اینگونه فعالیتها به وسیله فرمانده مورد نظر تشویم ،نشامپوشای،
تثمل ،انکار یا جلوگیرف شده است ،باید مورد توجه قرار گیارد (تعاداد ،ناو و دامناه
اعمال غیرقانونی ،تعداد و نو نیروها و تجهیازات ماورد اساتفاده ،مثال جیرافیاایی و
گسترده وقاو اعماال ماورد نظار ،سارعت تااکتیکی عملیاات ،شایوه انجاام اقادامات
غیرقانونی مشابه ،افسران و پرسنل مشارکتکننده و مثل استقرار فرمانده در مثل ماورد
نظر) 8.کوتاهی در مجازات افراد تثت امار وف کاه مرتکاب جارایم جنگای شادهاناد،
نناننه «عمدف و از روف رضایت و در یک دوره زمانی باشد ،به گونهاف که جاوّف از
بیاعتنایی نسبت به حقوق مخایمات به وجود آورد» ،میتواند به این امر منجر شود که
خود فرمانده شریک جرایم ارتکابی به حساا آیاد 9.حتای در حاالتی کاه کوتااهی در
1. "La responsabilité du supérieur et La responsabilité par omission", SERVICES
CONSULTATIFS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, CICR, 2014.
Available at: www.icrc.org/fre/assets/files/2014/command-responsibility-icrc-fre.pdf
2. Marie-Pierre Robert, "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence
en droit pénal international", p.48.
3. Marie-Pierre Robert, "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence
en droit pénal international", p.33.
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4ئ .3شرط سوم ،کوتاهی فرمانده در بهکارگیری تدابیر الزم برای پیشگیری
از جرایم و مجازات مرتکبان
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برخورد به جرایم جنگی در یک دوره زمانی ،باعث نشود خود فرماناده شاریک جارایم
ارتکابی به شمار آید ،اگر قضیه مورد نظر به اندازهاف جدف بوده که مؤید این امر باشد،
خود عمل «کوتاهی» ممکن است جرمی جنگی مثسوا شود 7.مادّه  90اساسنامه دیوان
بینالمللی کیفرف مشخص می کند که شخص متهم فقط در یورتی مثکوم میشود کاه
811

جرم او «همراه با قصد و علم» باشد .متهم در یورتی قصد دارد که نسبت به ایل عمل
«قصد ارتکاا آن را داشته باشد» و نسبت به نتیجه عمل «قصد ایجاد» آن را داشته باشد
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یا آگاه باشد که آن نتیجه در مسیر طبیعی حوادث حایل خواهد شد .تر

فعل ،یاا باا

قصد همراه است که باید پیامدهایی دربرداشته باشاد و یاا از بایمباا تی نسابت باه آن
پیامدها ناشی میشود 8.کمیته بینالمللی یلیب سر در تفسیر خود از پروتکل اول ژناو،
«عمدفبودن» را به شر ذیل بیان میکند:
متهم باید آگاهانه و همراه با قصد ،عمل کرده باشد یعنی عمل و
پیامدهاف آن را در ذهن داشته و آن را خواسته باشد .این تعبیر،
مفاهیم «بیمبا تی» یا «قصد نامشرو » و به طور خالیه رفتار
عاملی را که بدون داشتن اطمینان نسبت به حصول نتیجهاف خاص،
احتمال حادثشدن آن را میپذیرد ،دربرمیگیرد .از طرف دیگر،
غفلت عادف یا فقدان پیشبینی یعنی زمانی که فرد بدون داشتن
قصد عمل موردنظر یا پیامدهاف آن در ذهن خود مرتکب جرمی
میشود را شامل نمیشود.

حتی در یورتی که یک فرمانده واقعاً از اقدامات افراد زیردست خاود م لاع نباوده
است ولی باید از آن م لع می گشت و کوتاهی او در این باره ،قصور در انجاام وظیفاه
مثسوا میشود مثالً در یورتی که به او خبر داده شده باشاد ولای هایچ اقادامی در
1. Marie-Pierre Robert, "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence
en droit pénal international", p.51.
2. "Statut de la Cour pénale internationale, adopté par la Conférence Diplomatique de
Plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour Pénale Internationale", le
17 juillet 1998 à Rome, Italie, art. 28 alinéa (1) lettre (a).
Voir aussi: Documents Officiels du Conseil de sécurité des Nations Unies, (document
S/1994/674), 27 mai 1994, par.58.

ممانعت از آن اعمال انجام ندهد نیز مسائولیت متوجاه او خواهاد باود .مسائله ماذکور
شامل کوتاهی در مثاکمه و مجازات مجرمان و گازارشدادن وقاو جارم باه مقاماات
یالحیتدار میباشد.
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 .5منابع قراردادی مسئولیت کیفری فرماندهان و دیگر افراد مافوق
شکل گیرف اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللای در ساال 7332م و درج جارایم ارتکاابی
مربو به مخایمات مسلثانه و مسئولیت کیفرف ایجاد کرد .از سوف دیگار ،در تاالش
براف تدوین قواعد عرفی ،کمیسیون حقوق بینالملل ،مسئول تهیاه طار «پایشناویس
مسئولیت دولت ها براف اقدامات متخلفانه بینالمللی» شد ولی طر نهایی تهیهشاده در
سال 8007م که نتیجه تالش پنجاه ساله کمیسیون حقوق بینالملل باود ،از ایان شاانس
برخوردار نشد که به یک کنوانسیون بینالمللی تبدیل شود و مسئولیت (کیفرف) دولات،
به رغم تالشهاف کمیسیون در تهیه مادّه  73طر پایشناویس ساابم در ساال 7311م
جنبه غیرکیفرف یافت (شمسایی و ترکمانی ،7921 ،ص713ا .)805در یاک دیاد کلای،
کنوانسیونها ،پروتکلهاف الثاقی و اساسنامه دادگاهها و دیوانهاف کیفرف بینالمللی در
این باره عبارتاند از:
 .7بند 8مادّه  43کنوانسیون اول ،مادّه  50کنوانسیون دوم ،مادّه  783کنوانسیون ساوم
و مادّه  741کنوانسیون نهارم ژنو
 .8مادّه  81کنوانسیون هه 7354م
 .9بند  7مادّه  3پیشنویس کنوانسیون 7332م در مورد ناپدیدف اجبارف
 .4بند  9مادّه  85و مادّه  82اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللی
 .5مادّه  75و بند  7مادّه  88پروتکل دوم 7333م الثاقی به کنوانسیون هه 7354م
 .1بند  9مادّه  1اساسنامه 8008م دادگاه ویژه سیرالئون
&1. https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART
articleUNID=043A5B6666FA92E6C12563CD0051E1E7.
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مخایمات مسلثانه در گستره جرایم جنگی ،تثول عظیمی را نسبت به تدوین حقاوق

813

 .1بند  8مادّه  21و مادّه  21پروتکال الثااقی اول 7311م باه کنوانسایونهااف ژناو
7343م
 .2بند  9مادّه  1اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللی براف یوگسالوف سابم TPIY
 .3بند  9مادّه  1اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللی براف رواندا TPIR

814

 .70مادّه  82اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللی CPI

7

8

9

 .77بند  7کنوانسیون هه 7301م درباره قوانین و عرفهاف جنگ زمینی.

4
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البته در اسناد دیگر نیز به مسئولیت کیفرف فرماندهان نظاامی و دیگار افاراد ماافوق
اشاره شده است.

5

 .6پروتکل الحاقی اول 1711م به کنوانسیونهای ژنو
پروتکاال الثاااقی اول 7311م کنوانساایونهاااف ژنااو 7343م ،نخسااتین معاهااده و سااند
بینالمللی است که نظریه مسئولیت فرماندهی در آن پیشبینی و به طاور جاامع تادوین
شده است 1.بند  8مادّه  21این پروتکل تصری کرده است:
1. Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).
2. Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).
3. La Cour pénale internationale (CPI).
4. Henckaerts (J.M) and Doswald-Beck (L.), "customary international Humanitarian Law:
Vol. II, Practice-Part. 1&2", ICRC, Cambridge University Press, 2005, Chapter 43
(pp.3612-3853).

 .5اسناد دیگر عبارتاند از:
ا بند  9ایول پیشگیرف مؤثر از رسیدگیهاف غیرحقوقی ،اعدامها و داورفهاف شتاازده 7323م.
ا بند  81ایول اساسی استفاده از زور و سال هاف گرم توسط مقامات دولتی 7330م.
ا بند  7مادّه  9برنامه عمل لندن در خصوص موضوعات بشردوستانه 7338م.
ا بند  97قوانین رفتارف (کنفرانس امنیت و همکارف اروپا) 7334م.
ا بند  9مادّه  8و مادّه  71قوانین جنایات علیه یل و امنیت بشریت ( 7331طر کمیسیون حقوق بینالملل).
ا بند  9بخش  74مقررات مدیریت انتقالی سازمان ملل متثد در تیمور شرقی (شماره .)8000/75
6. Marie-Pierre Robert, "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la
négligence en droit pénal international", Les cahiers de droit, vol.49, No.3,
Septembre 2008, p.413-453.
Disponible sur: www.erudit.org/revue/cd/2008/v49/n3/029659ar.html.

این واقعیت که نیروهاف مسل تثت فرماندهی ،مقررات کنوانسیونها
یا این پروتکل را نقض کردهاند ،فرماندهان مافوق آنان را از مسئولیت
معاف نمیکند مشرو بر اینکه یا اطالعاتی داشتهاند که با استفاده از
آن میتوانستند در آن شرایط زمانی پی ببرند که مأموران تثت
فرماندهی آنان در حال یا در شرف ارتکاا جرم هستند و فرماندهان،
به رغم توانایی و اختیارات خود ،همه اقدامات ممکن براف جلوگیرف
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از این جرایم یا مجازات مرتکبان آن را انجام نداده باشند.

از تعقیب کیفرف و انتظامی فرماندهی نمیشود که با اطال از ننین اقادامی تادابیر زم
براف جلوگیرف از آن را انجام ندهد .این مقرره بر خالف مادّه  21که از فرماناده نظاامی
یثبت میکند ،فقط از عبارت «فرمانده» استفاده میکند که شامل فرماندهان غیرنظاامی
( - )Les Supérieurs Civilsمثل رهبران سیاسی  -نیز میشاود .هرنناد پروتکال دوم
درباره مخایمات مسلثانه داخلی از مسئولیت فرماندهان یاثبتی نکارده اسات ولای
شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفرف باراف یوگساالوف ساابم در قضایه حسانوویچ

( )Hadžihasanovićبیان داشت« :ساکوت ایان پروتکال ،باه معنااف مسائولندانساتن
این گونه فرماندهان نیست» 7.دیوان کیفرف یوگسالوف سابم و رواندا در بیان مسائولیت
فرماندهان ،تفکیکی میان فرماندهان نظامی و غیرنظامی قاتل نمیشاوند .همچناین ،ایان
مادّه ،فرمانده نظامی را ملزم کرده است از هرگونه نقض کنوانسیونها و پروتکل الثااقی
ابتدا جلوگیرف کرده ،مرتکبان آن را مجازات کند و در یورت لزوم ،نقض این مقررات
را به مقامات یال گزارش نماید .بند  8مادّه  ،21نخستین مقرره باینالمللای اسات کاه
آشکارا عنصر «آگاهی» را در مسئولیت فرماندهان م ر کرده است .تفسیر این ماادّه آن
است که فرمانده فقط در یورتی مسئولیت کیفارف دارد کاه وف مایتوانساته اسات باا
1. Stéphane Bourgon, "La doctrine de la responsabilité du commandement et la notion de lien
de subordination devant le tribunal pénal international pour L'Ex- Yougoslavie", 2007, la
Revue Québécoise de droit international (Hors-Série).

تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه

همچنین ،براساس تفسیر این بند ،نقض قواعد این پروتکل به وسیله زیردستان ،مانع

استفاده از اطالعاتی که در دسترس و اختیارش بوده ،از عمل غیرقانونی نیروهاف تثات
فرماندهی خود م لع شود .براساس این تفسیر ،در موردف که فرمانده از روف غفلات و
سهلانگارف در ایجاد یک سیساتم درسات ارتباطاات در سلساله مراتاب و روشهااف
گزارشگیرف و گزارشدهی کوتاهی کند ،فرض بر وجود عنصر «آگاهی» است.
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 .1قوانین داخلی و بینالمللی کشورها ،ناظر بئر شناسئایی مسئئولیت
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کیفری فرماندهان نظامی
اکنون ایل مسئولیت فرمانادهی در بسایارف از دساتورالعمل هااف نظاامی و اساناد
بین المللی به ویژه در اسناد مؤسس دادگاه هاف گوناگون کیفرف بین المللای و رویّاه
قضایی آنها تأیید و به رسمیت شناخته شده است به عنوان نمونه ،در دساتورالعمل
نظامی انگلیس آمده است:
فرماندهان نظامی موظفاند از نقاض قاوانین از جملاه قاوانین جناگ،
جلوگیرف و تدابیر انظباطی زم را در این زمینه اتخاذ کنناد .نناانناه
فرمانده نظاامی در ارتکااا جارایم جنگای شارکت کناد  ...باه ویاژه
ارتکاا آنها را دساتور داده باشاد ،شخصااً از نظار کیفارف مسائولیت
خواهد داشت .همچنین ،فرمانده نظامی نناننه میدانسته یا باا توجاه
به شرایط آن زمان باید میدانسات کاه جارایم جنگای در حاال یاا در
شرف وقو است و با این حال ،هرگونه تدابیر زم و معقول در حی اه
اختیارات را براف پیشگیرف و مجاازات مارتکبین آن اتخااذ ننماوده یاا
موضو را براف تثقیام و تعقیاب قضاایی باه مقاماات یاالحیتدار
ارجا نکرده است ،از نظر کیفرف مسئولیت خواهد داشت.
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1. PICTET (J.), "Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de
Genève du 12 août 1949", C.I.C.R., Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p.1029.
2. Henckaerts (J.M) and Doswald-Beck (L.), "customary international Humanitarian Law:
Vol. II, Practice-Part 1&2", ICRC, Cambridge University Press, 2005, Chapter 43, No.84,
(pp.3612-3853).

در دستورالعمل نظامی فرانسه آمده است« :فرماندهان و دیگر افراد مافوق ،در ماورد
جنایات جنگی انجامشده تثت فرامین ایشان مسئول مایباشاند» .همچناین ،در کتابچاه
حقوق مخایمات مسلثانه این کشور آمده است:
هر فرد مسئول نقض حقوق مخایمات مسلثانهاف است که خاود
انجام داده یا طبم دستور ایشان انجام شده است ،منصرف از اوضا
و احوال ممکن است  ...فرماندهان مسئول اعمالی باشاند کاه خاود
فرمانده می بایست تضمین کند که اعضاف نیروهاف مسل تثت امر
او ،به حقوق و تکالیف خود به خوبی آگاه باشند .بر همین اسااس،
او مسئول آموزش ایشان است.

7

عالوه بر این ،در فصل سوم مادّه  1یثه رسیدگی به جرایم بینالمللی ج.ا.ا .کاه در
یثه معاضدتهاف قضایی بینالمللی ادغام شده ،آمده است:
در مورد مرتکبین جنایات مندرج در این قانون ،هیچ نو مصاونیتی
وجود ندارد» و در مادّه  1آن آمده است« :دساتورات مقاام ماافوق،
دایر بر ارتکاا جنایات بینالمللای ،موجاب معافیات از مسائولیت
کیفرف مرتکب نیست.

8

کمیسیون تثقیم کانادا درباره موارد نقض جادف حقاوق باینالملال بشردوساتانه از
ساوف نیروهااف حااف یال کاناادایی در ساومالی ،تعادادف از افساران را در ماورد
تخلفهایی که زیردستانشان مرتکب شده بودند ،مورد شماتت قرار داد به این دلیال کاه
ایشان به نیروهاف مزبور آموزش کافی در مورد تعهدات حقوقیشان اراته نکرده بودند .از
این رو ،فرماندهان نظامی ،مرکز ثقل و مثور سیستم نظارتی تلقی میشاوند کاه بایاد باه
1. Henckaerts (J.M) and Doswald-Beck (L.), "customary international Humanitarian Law:
Vol. II, Practice-Part 1&2", ICRC, Cambridge University Press, 2005, Chapter 43, No.74
(pp.3612-3853).

 .8خبرگزارف تسنیم (به نقل از مجلس شوراف اسالمی) 77 ،تیر  ،7938کد خبر.23100 :
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مرتکب شده یا تثت اوامر ایشان ارتکاا یافته است.
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وسیله اعضاف متعاهد و طرفین مناقشه اعمال شود .دلیل ایلی طر این نو از مسئولیت
به ویژه در عریه کیفرف بینالمللی ،تأیید این مسئله است که در اغلب موارد ،جارایم باه
این دلیل به وسیله کارمندان یا کارکنان تثت امر نظاامی ارتکااا ماییاباد کاه مقاماات
مافوق آنها از ارتکاا آن جلوگیرف و یا مرتکبان آن را مجازات نمیکنند .باه طاور کلای،
811

اتفاق نظر وجود دارد که مسئولیت فرماندهی براف این امر زم است که بتوان افاراد غیار
از مرتکبان (مباشر) جرایم را نیز از نظر قضایی تعقیب کرد .اگر این نو مسئولیت نباشاد،
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مقامات مافوق میتوانند خود را از هرگونه تخلف و خ ا مبرا بدانند مثالً اساتد ل کنناد
نیروهاف تثت امر در ارتکاا جرایم از دستورهاف آنان پیروف نکرده یا اینکه هیچگاه در
یثنه وقو جرم نبودهاند.

7

در قضیه فینتا ( ،)Finta Caseدیوان عالی کانادا تصری کر د کاه عاذر یاا دفاا
«دستورهاف مافوق» در برخی شرای ط به ویژه در موردف که مأمور تثات امار باراف
اطاعت از دستور ،ناره و راه انتخابی نداشته ،حتی در جایی کاه دساتورف آشاکارا
غیرقانونی باشد ،قابل طر و استناد است .همچنین ،استناد به اطاعات از دساتورات
مافوق و ضاب ین قضایی براف کارکنان نظاامی یاا نیروهاا ف انتظاامی کاه باه اتهاام
جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تثت تعقیب اند ،قابل طر اسات .عاذر یاا
دفا آنها تابع معیار «غیرقانونی باودن آشاکار» اسات .اگار دساتور ماافوق ،آشاکارا
غیرقانونی باشد ،این عذر و دفا قابل استناد نیست .در ماواردف کاه جاوّ اجباار و
تهدید براف متهم حاکم باشد ،وف ناره اف جز اطاعت و اجراف دستور نادارد و در
اینجا فرض اختیار انتخاا منتفی است.
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1. Voir généralement "le Rapport de la Commission d'enquête sur la Somalie", Ministre des
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1997, en ligne: Département de la
défense nationale du Canada.
Disponible sur: http://www.dnd.ca/somalia/voIO/indexf.htm>(page visitée le 1ce août 2007).
Voir aussi: Canada: La Reine c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701.
Disponible sur: http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1124/index.do
2. SOphie Rondeau, "violation du droit international humanitaire et réparation: la place de la
victime individuelle", Université du Québec à Montréal, Mars 2008.

 .8منابع عرفی مسئولیت کیفری فرماندهان و دیگر افراد مافوق
در کنار حقوق قراردادف ،در واقع «حقوق عرفی» مبناف حقوق بشردوستانه بوده است و
همواره یکی از منابع ارزشمند و مهم حقوق بینالملل بشردوساتانه اسات .هایچیاک از
شاخههاف حقوق بینالملل به اندازه حقوق بشردوستانه ،به عرف وابستگی نادارد .دلیال
این امر آن است که اکثریت حقوق بشردوستانه قراردادف ماحصل تدوین قواعاد عرفای
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است به عنوان مثال ،به رغم تصویب کنوانسیونهاف ژنو از سوف همه دولتهاا ،هناوز
پروتکلهاف الثاقی به این کنوانسیونها را تصویب نکردهاند ولی از آنجا که بسیارف از
قواعد و مقررات این پروتکل ها ویژگی عرفی دارند ،بر همه دولتها (اعم از دولتهاف
عضو و غیرعضو) زمالرعایه است .از سویی ،به دلیل وجود برخی مشکالت در اعماال
حقوق بشردوستانه قراردادف ،جامعه باینالمللای باه کمیتاه باینالمللای یالیب سار
مأموریت داد تا درباره قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوساتانه ،تثقیقای را باه عمال
آورد .کمیته نیز این مأموریت را با جدیت دنبال کرد و انجام م العاات و مشااورههااف
گسترده در این باره حدود ده سال به طول انجامید .در نتیجه ،ایان کمیتاه رویّاه کلای و
عملی دولتها را که به عنوان قانون پذیرفتهاند ،جمعآورف و ارزیاابی کارد و در قالاب
مجموعه قواعد حقوق بین المللی بشردوساتانه عرفای شاامل  717قاعاده منتشار نماود
(میرزاجانی ،7938 ،ص87ا .)82قواعد شماره  757تا  755مجموعه قواعد عرفی حقوق
بینالملل بشردوستانه کمیته بینالمللی یلیب سر باه طاور مساتقیم و غیرمساتقیم باه
مسئولیت کیفرف فردف فرماندهان و دیگر افراد مافوق اختصاص یافته اسات .در قاعاده
 757مجموعه قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه یلیب سر آمده است:
افراد در ارتکاا جنایت جنگی ،مسائولیت کیفارف بار عهاده
دارند  .افراد نه تنها از جهت ارتکاا جنایات جنگی مسائولیت
کیفرف دارند ،بلکه به جهت اقدام به ارتکاا جنایات جنگی و

تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه

برخی دولتها به ویژه آنها که درگیرفهاف مسالثانه در قلمروشاان در جریاان اسات،

معاونت در انجام این گونه اعمال از جملاه تساهیل ،کماک و
مشارکت در ارتکاا این جرایم نیز مسائولیت کیفارف دارناد.
آنان از جهت برنامه ریزف یا تثریک به ارتکاا جنایات جنگی
نیز مسئول هستند .
811

البته این قاعده ،همچنین در قوانین داخلی بسیارف از کشورها از جمله قانون داخلی
بلژیک م ر شده است« :فرماندهان در قبال دستوراتی که یاادر مایکنناد ،مسائولیت
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دارند» .در قاعده  754مجموعه قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی یالیب سار
آمده است« :هر رزمنده ملزم است از فرامینی کاه باه نثاو آشاکارف غیرقاانونی اسات،
نافرمانی کند» .رویّه در ماورد وضاعیت رزمنادهاف کاه از انجاام دساتورف کاه آشاکارا
غیرقانونی ( )Manifestly Illegal Ordersنیسات ،سارپیچی مایکناد ،روشان نیسات.
بسیارف از کشورها در قوانین نظامی خود متذکر شدهاند که همه ماأموران باه تبعیات و
اجراف دستورهاف قانونی و مشرو  ،مکلفاند و عدم انجام آن ،یک جرم قابل مجاازات
است .بر طبم رویّه حقوق عرفی بینالمللی ،در حالی که احراز هیچگونه راب اه رسامی
(مافوق ا زیردست) براف این منظور زم نیست ،در حقیقات «یِارف یادور دساتور»
متضمن این م لب است که دستکم یک راب ه (مافوق اا زیردسات) باه طاور بالفعال
وجود داشته است (هنکرتز و دیگران ،7921 ،ج ،7ص111ا.)285

 .7اقدامات زیردستان و مسئولیت کیفری فرمانده
درباره اقداماتی که زیردستان در اجراف یک دستور بر عهده گرفتهاند و مرتکب جنایاات
جنگی می شوند ،سه وضعیت را باید مشخص کرد :اول ،در یورتی که جنایات جنگای
واقعاً ارتکاا یافته است ،طبم رویّه کشورها روشان اسات کاه «مسائولیت فرمانادهی»
برقرار است دوم ،هنگامی که جنایات جنگی به واقع انجام نیافته ،فقط قصد و ساعی در
ارتکاا آنها وجود داشته اسات .رویّاه کشاورها حااکی از آن اسات کاه در اینجاا نیاز
مسئولیت فرماندهی وجود دارد سوم ،هنگامی که جنایات جنگی ،نه واقع شده باشاد و

نه سعی یا شرو به انجام آن شده باشد [هرنناد بیشاتر رویّاههاا بیاانگر آن اسات کاه
هیچ گونه مسئولیت فرماندهی بر آن بار نمیکنند] ولی برخی کشاورها و ساازمانهااف
بینالمللی ،مسئولیت کیفرف آن را به فرمانده  -که فقط دستور ارتکاا جنایاات جنگای
را داده است  -نسبت میدهند (هنکرتز و دیگران ،7921 ،ج ،7ص111اا .)285در ایان
باره میتوان به قوانین بلژیک ،لوکزامبور

و هلند اشاره کارد باه طاور مثاال ،حقاوق

818

بلژیک در مورد سرکوا نقضهاف فاحش کنوانسیونهاف ژنو و پروتکالهااف الثااقی
مقرر میدارد:
نقضهاف ذیل براساس مجازاتهاف مقرر ،قابل تعقیب و مجاازات
هستند :دستور (حتی اگر اجرا نشود) ،ارتکاا یکای از نقاضهااف
مذکور در مادّه [ 7جنایت نسلکشی ،جنایت علیه بشاریت و ساایر
نقضهاف فاحش].

7

قانون مجازات نظامی [ایال شده] هلند مقرر میدارد:
الف) سربازف که عامدانه دستور ارتکاا یک جنایت جنگای را باه
زیردستش میدهد [اگر دستور مذکور اجرا شده باشاد] ،باه عناوان
مسبب و بانی جنایت مجازات خواهد شد.
ا) اگر این دستور (به معناف مورد نظر در بند الاف) اجارا نشاده
باشد ،مافوق به مجازات زندان ،حداکثر تا پنج سال یا جزاف نقادف
مقرر در دسته نهارم مثکوم خواهد شد ولی تالش باراف دساتور
ارتکاا جنایت یا تالشهایی از این دست ،مجازات قابال تاوجهی
ندارد و به خودف خود جرم مثسوا نمیشود.

1. Henckaerts (J.M) and Doswald-Beck (L.), "customary international Humanitarian Law:
Vol. II, Practice-Part 1&2, chapter 43, No.501-513. Belgium, Law concerning the
Repression of Grave Breaches of the Geneva Conventions and their Additional Protocols
as amended (1993), Articles 3 (3) and 4.
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[ایال شده] آن ،که در هر دو مخایمات بینالمللی و غیربینالمللی اعماال مایشاوند،

گزارش رویّه هلند اشاره بر این دارد که در این مقرره ،نیازف نیسات لزومااً «دساتور
آشکارا مجرمانه» باشد.

7

شوراف امنیت سازمان ملل در ق عنامه مصوا سال 7332م درباره نقضهاف حقاوق
بشردوستانه در افیانستان ،تأکید کرد:
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افرادف که  ...دستور ارتکاا نقض هاف فاحش کنوانسیون هاف ژناو
را می دهند ،شخصاً و به طور انفارادف مسائول نناین نقاضهاایی
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هستند.

8

مسئولیت کیفرف فرماندهان درباره جنایاات جنگای کاه باه وسایله زیردساتان آنهاا
ارتکاا یافته است ،مبنی بر عدم انجاام اقادامات زم از ساوف فرمانادهان ،در جهات
جلوگیرف از ارتکاا جنایات جنگی یا عدم مجازات اشخایی که مرتکب این جنایاات
شدهاند ،یک قاعده پُرسابقه حقوق عرفی بینالمللی اسات .بار ایان اسااس ،تعادادف از
فرماندهان پس از جنگ جهانی دوم ،به جهت ارتکاا جنایاات جنگای کاه باه وسایله
زیردستان آنان یورت پذیرفته بود ،مثاکمه و متهم شناخته شدند (هنکرتاز و دیگاران،
 ،7921ص121ا.)122

 .11مسئولیت کیفری فرماندهان ناشی از مباشرت در ارتکاب جرم
مسئولیت کیفرف فرمانده ،در واقع از کوتاهی یا تر فعل ناشی میباشد که در ایا ال
به آن فعل منفی گفته میشود (فعل مثبت به اختصار «فعل» گفته میشود مانناد دساتور
به ارتکاا جرم ،مبادرت و مشارکت) به طور مثال ،در قضیه فورد علیه گارسایا ( Ford

 )v. Garcia Caseدر سال 8000م ،در یک دعواف مربو به اعمال شکنجه و اعدامهااف
فراقضایی ارتکاایافتاه در ساال 7320م در الساالوادور ،دیاوان فادرال ایاا ت متثاده
(فلوریدا) به هیئت منصفه دستورالعملی به شر ذیل داد:
1. Henckaerts (J.M) and Doswald-Beck (L.), "customary international Humanitarian Law:
Vol. II, Practice-Part 1&2, Netherlands, Military Criminal Code as amended (1964),
Article 150.
2. Henckaerts (J.M) and Doswald-Beck (L.), "customary international Humanitarian Law:
Vol. II, Practice-Part 1&2, UN Security Council, Res. 1193, 28 August 1998, § 12.

فرمانده ،مسئول شکنجه و اعادامهااف فراقضاایی ارتکاابی توساط
نیروهاف تثت امر خود است اگر دستور باه ارتکااا ایان اعماال
دهد یا واقعا در ارتکاا آنها مشارکت کند.
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البته مأموران تثت امر نیز از هرگوناه تقصایر و در نتیجاه ،سارزنش و کیفار معااف
نیستند ،بلکه آنها نیز موظفاند حقاوق بشردوساتانه باینالمللای را رعایات کنناد و در
یورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی و ارتکاا جرایم ،شخصااً باه عناوان
انجام وظیفه براف پیشگیرف از نقض قوانین جناگ ،فلسافه وجاودف ایان قاوانین را باه
نالش میکشد و زیر سؤال میبرد به گونهاف که تار فعال یاا کوتااهی فرماناده ،باه
ارتکاا جرمی منجر شده است که هدف از قاوانین جناگ ،جلاوگیرف از وقاو هماان
جرایم بوده است (هنکرتز و دیگران ،7921 ،ج ،7ص.)130
در ایل  82اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللای آماده اسات کاه فرمانادهان نظاامی و
معاونان آنان ،در قبال اعمال و دستورهاف نظامی خاود در مقابال ایان دادگااه مسائولیت
دارند .از این رو ،میبینیم دیوان کیفرف بینالمللی مسئولیت جدیدف را نیز به آنان تثمیل
کرده است .حقوق بشردوستانه بینالمللی و عادالت کیفارف باینالمللای باراف تضامین
جلوگیرف از نقض قانون ،نسبت به مأموران تثت امر ،مسئولیت بیشترف بر عهده مقامات
عالی یا مافوق میگذارد .مقامات مافوق ،باا توجاه باه داشاتن جایگااه عاالی در سلساله
مراتب ،وظیفه تأییدشدهاف دارند که تضمین کنند حقوق بشردوستانه بینالمللی به دقات
رعایت و موارد نقض آن به طور شایسته و مقتضی مجازات شود .کوتاهی آنهاا در انجاام
این وظیفه ممکن است به عنوان رضایت ضمنی آنان باه اقادامات غیرقاانونی زیردساتان
تعبیر و تفسیر شود که بدان وسیله باعث تشویم آنان به ارتکاا جارایم بیشاتر و توساعه
فرهنگ فرار از مجازات گردد .در واقع رویّه قضایی مبیّن و گویاف این معناست که مقاام
1. Henckaerts (J.M) and Doswald-Beck (L.), "customary international Humanitarian Law:
Vol. II, Practice-Part 1&2, US, Federal Court of Florida, Ford v. Garcia case, Judgement,
3 November 2000.

تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه

مباشرت در جرم ،پاسخگو و مسئول شناخته شوند زیرا خوددارف فرمانادهان نظاامی از

813

مافوقی که در مجازات مأمور تثت امرف که مرتکب قتل شده اسات ،کوتااهی مایکناد،
باید مجازات شدیدتر از قاتل مواجه شود اگرنه این مقام مافوق قصد خاص زم باراف
ارتکاا قتل نداشته باشد .به هر حال ،رویّه قضایی ایان واقعیات را باازگو مایکناد کاه
موقعیت و مقام در سلسله مراتب است که مسئولیت و وظیفه مداخله مشخص میشود.

814

7

در نتیجااه ،ماایتااوان گفاات مااواردف کااه در آن نقااض جادّف حقااوق بشردوسااتانه
بینالمللی ،جنایات علیه بشریت و نسلکشی ر داده اسات ،در مقایساه باا بسایارف از

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

قضایاف کیفرف داخلی کشورها ،برخی واقعیتهاف پیچیدهاف را نشان میدهد که شاامل
نندین مرتکب و قربانی زیادف می باشد .این گونه موارد در اوضااعی ر مایدهاد کاه
بافت طبیعی جامعه و سلسله مراتب قابل تشخیص فرماندهی از همگسسته و نظامیاان و
غیرنظامیان و قربانیان و مجرمان قابل تفکیک نیستند .در این ارتباا  ،قاضای ماورفی ،در
نظر شخصی و جداگانه خود در قضیه ژنرال یاماشیتا اینگونه استد ل کرد:
وظایف و قدرت کنترل نیروهاف رزمنده ،بر حساب ناو و شادت
هر جنگی متییر است .کشف تخلف یا تخ ی غیرقانونی از وظیفاه
در شرایط نبرد ،به مثاسبات سخت و تعمم بیشاتر نیااز دارد .اگار
این مثاسبات توسط فات نسبت به اعمال طارف شکساتخاورده
انجام شود ،مثاسبات کمتر قابال اعتمااد خواهاد باود .از ایان رو،
امکان اینکه قواعد واقعی و عینای عمال باراف اعماال قضااوت در
ارتبا با تخ ی از وظیفه مورد استفاده قرار گیرد ،کمتر است.
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 .11سلب مصونیت از فرماندهان و افراد مافوق
مثاکمه و مجازات افراد داراف مصونیت [ یعنی شناخت مسئولیت کیفرف باراف افاراد
داراف مصونیت]  ،ریشه معاهداتی دارد اگرنه در حال حاضر باا توجاه باه عملکارد
1. "Statut de la Cour pénale internationale, adopté par la Conférence Diplomatique de
Plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour Pénale Internationale", le
17 juillet 1998 à Rome, Italie, art. 28 alinéa (1) lettre (a).
2. J.A. Williamson, "Some considerations on command responsibility and criminal liability",
Vol.90, Number 870 June 2008, I.R.R.C.

دولت ها از ویژگی عرفی برخوردار شده است .مرتکباان جنایاات جنگای ،ناه تنهاا از
مصونیت برخوردار نیستند ،بلکه از برخی امتیازهاف دیگرف که افراد عادف یا مرتکبان
جنایات عمومی برخوردار می شوند نیز مثروم اند که از جمله آنهاا امکاان اساتفاده از
پناهندگی ،عفو و مرور زمان می باشاند .عادم پاذیرش پناهنادگی باراف مظنوناان باه
ارتکاا جنایات جنگی در کنوانسیون مربو به وضعیت پناهنادگی پایش بینای شاده
است .شوراف امنیت نیز در راب ه با بثران رواندا اعالم کرده است که پناهندگی شامل
ایول همکارف براف تثقیم و دستگیرف و مجازات جنایتکااران جنگای ماورد تأییاد
قرار گرفته بود به طور مثال ،در اساسنامه هاف دادگاههاف سیرالئون ،کاامبوج و عاراق
نیز عفو در مورد جنایات باین المللای از جملاه جنایاات جنگای ممناو شاده اسات
(بیگزاده ،7930 ،ج ،7ص818ا.)815

 .12تعقیب برخی فرماندهان ارشد نظامی در دیوان بینالمللی کیفری
تاکنون در دیوان بینالمللی کیفرف 87 ،وضاعیت ماورد رسایدگی قارار گرفتاه اسات و
رسیدگی به برخی از این وضعیتها همچنان اداماه دارد .در ایان ماوارد نیاز مسائولیت
کیفرف فردف فرماندهان ارشد و ردهپایین نظامی نیز به نشم می خورد که از جمله آنهاا
مورد «تعقیب علیه ژوزف کونی ،ونسانت اوتی ،اکاوت اودهیاامبو و دومینیاک اونگاون» در
سال 8005م و مورد دیگر «تعقیب علیه عبدالرحیم مثمود حسین» وزیر دفا ملی ساودان
است .دیوان کیفرف بین المللی هه در تاریخ  1مه 8005م ،حکم بازداشت ژوزف کاونی

و نهار تن دیگر از فرماندهان ارتش مقاومت لارد ( )Lord`s Resistance Armyرا باه
اتهام ارتکاا جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت یاادر کارد .باه گازارش اتثادیاه
افریقا ،گروه شبهنظامی متعلم به ژوزف کونی ،مسئول مر

دساتکام  8100غیرنظاامی

بودهاند .کونی پس از تثت تعقیب قرارگرفتن ،به تر اوگاندا مجبور شد .ایان فرماناده
ارشد براساس اساسنامه دیوان بینالمللی کیفرف ،مرتکب  99مورد از جرایم باینالمللای

تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه

این گونه افراد نمیشود .این نکته پیش تر نیز به وسیله مجمع عمومی ساازمان ملال در

811

شده است ( 78مورد جرایم علیه بشریت و  87مورد جرایم جنگی) .اکثر سربازان کاونی

را کودکان و سربازان از این دست تشاکیل دادهاناد و ساازمان ملال تخماین زده اسات
اعضاف این گروه ،عالوه بر اتهاماتی نون آدمربایی و باهکاارگیرف کودکاان باه عناوان
سرباز ،تاکنون باعث آوارگی بیش از  445هزار نفر شدهاند .حاوزه فعالیات ایان گاروه،
811

شمال اوگاندا ،جنوا سودان ،جمهورف دمکراتیک کنگو و جمهاورف افریقااف مرکازف
بوده است .ونسانت اوتی ،نایب رتیس و فرماناده رده دوم ارتاش مقاومات لارد ()LRA
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دقیقاً مرتکب جرایم پیشگفته شده بود و اکوت اودهیامبو ،نمایناده فرماناده ( )LRAنیاز
مرتکب ده جرم شده بود.
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شعبه اول دیوان بینالمللی کیفرف درباره وضعیت سودان نیز به یدور حکام جلاب
یکی دیگر از مقامات ارشد دولت مزبور دست زد و عبدالرحیم مثماود حساین ،وزیار
دفا ملی فعلی و وزیر کشور و نماینده ویژه سابم دولت سودان در دارفور را براسااس
اتهامات متعدد (سیزده جرم) ،شامل جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در مورد وقاایع
ارتکابی در دارفور براساس زمینههاف معقولی که دادساتانی اراتاه کارده اسات ،مسائول
اعمال مربوطه دانست .شعبه مزبور معتقاد اسات ماتهم در طار مشاترکی کاه دربااره
حملهاف سازمانیافته و گسترده و بر مبناف سیاستی سامانیافته براف حملاه باه دساتهاف
غیرنظامی متعلم به گروهی معیّن دست داشته است و نسبت به اینگونه اقدامات ،داراف
علم و آگاهی بوده و قصد انجام ننین اقداماتی را به وسایله نیروهاا و امکاناات تثات
فرمان خود داشته است.
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 .13عوامل دیگر رافع مسئولیت کیفری فردی
مادّه  97اساسنامه دیوان کیفرف بینالمللی ،به عوامال رافاع مسائولیت کیفارف پرداختاه
است عوامل دیگرف همچون اتفاقی بودن ارتکاا جرم جنگی ،اشتباه ،اجباار ،جهال باه
1. Case the Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen,
International Criminal Court, case number 02/04-01/05. available at: www.icc-cpi.int.
2. Case the Prosecutor v. Abdul Raheem Muhammad Hussein, case number ICC- 02/-05-0112. available at: www.icc-cpi.int.

قانون و دستور مقام مافوق گاهی به تشخیص دادگااه و باا وجاود برخای شارایط فارد
مرتکب ،جرم جنگی را از مسئولیت مبرا میکند به طور مثال ،ننانناه دادگااه متوجاه
شود که مر  ،خسارت یا جراحت وارده به یک فارد غیرنظاامی ممکان اسات در اثار
اشتباه حادث شده باشد ،در آن یورت متهم مشمول تبرته نسابت باه آن اتهاام خواهاد
بود .البته عذر اشتباه در یورتی که در موارد متعدد مورد استفاده قرار گیرد ،مورد قباول
واقع نمی شود به ویژه اگر در روند رسیدگی بتوان اثبات کرد این امر از ساوف نیرویای
فراوان در تیراندازف مستقیم و دقیم انجام شده است .درباره مسئله اجبار ،این مسئله کاه
شخص تثت اجبار و فشار عمل کرده است ،مشرو بر اینکه به دلیال ضارورت و باه
شکل معقول براف اجتناا از تهدیدف که علیه او یورت گرفتاه ،عمال کارده اسات و
قصد نداشته خسارتی بیش از آنچه او میخواسته است از آن اجتناا کناد ،وارد نمایاد،
قابل استما باوده و رافاع مسائولیت وف اسات (قسامت نهاارم از بناد اول ماادّه 97
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفرف) هرنناد ریف ماور  1اکتبار7331م شاعبه اساتیناف
دیوان بینالمللی کیفرف باراف یوگساالوف ساابم در قضایه اردماوویچ ( Erdemovi´c

 )Caseمقرر داشت که اجبار نمی تواند دفا کاملی در برابر اتهام جرایم جنگی مثسوا
شود .عالوه بر موارد پیشین ،مادّه  98اساسنامه دیوان باینالمللای کیفارف اعاالم داشاته
است که جهل به قانون ،رافع مسئولیت نیست ولی این امکان را در نظار مایگیارد کاه
اشتباه در حکم ،ممکن است باعث از میانرفتن عنصر معناوف در ماورد برخای جارایم
جنگی شود اما اگر قانون نامشخص باشد ،باید فرض بر بیگناهی متهم قرار گیرد و یاا
به حداقل مجازات مثکوم شود .به نظر میرسد توییفهاف مربوطاه ،ذیال ساه گاروه
ایلی قارار مای گیارد کاه در قالاب آن یاک فارد مایتواناد مرتکاب یکای از جارایم
توییفشده در اساسنامه باشد .7 :به عنوان مباشر ،مسبب یا مجرم ایلی  .8باه عناوان
همدست (مساعدتکننده) در کنار یک یا نند مباشر  .9به عنوان شریک ،حداقل تالش
به ارتکاا یک جرم به وسیله یک گروه که داراف طرحی براف اقدام میباشند (راجرز و
پل ،7921 ،ص985ا.)990
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آموزش دیده و مجهز و داراف اطالعات دقیم دربااره هادف و داراف فریات و تمارین

811

نتیجه
براساس حقوق بین الملل بشردوستانه ،فرماندهان وظیفه دارند رعایت قواعد حقاوق
بشردوستانه را به وسیله مأموران تثت امر خود تضمین کنند .با اینکه مأموران تثت
امر ،به اجراف فرامین مافوق مکلف اند ،طبم قواعد عرفی ،هر رزمنده ملزم اسات از
811

فرامینی که به طور آشکار غیرقانونی است ،نافرمانی کند .البته این واقعیت که جرایم
به وسیله نیروهاف تثت فرمانادهی ارتکااا یافتاه باشاد ،فرمانادهان ماافوق را از
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مسئولیت کیفرف معاف نمی کند به این شر کاه فرماناده «مای دانساته» یاا «من قااً
[ دلیلی وجود داشته که] باید می دانست» مأمور تثت فرماندهی ا و در شارف یاا در
حال ارتکاا ننین جرمی می باشد و مافوق در به کارگیرف اقادامات زم و معقاول
براف جلوگیرف از ننین اعمالی یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی کرده باشد .از سوف
دیگر ،زم است همه اوضا و احوال مسئله (تشویم ،نشم پوشی ،تثمال و انکاار
فرمانده) در نقض قوانین ،م ورد توجه قرار گیرد .همچنین ،مرتکبان جنایات جنگای
نه تنها از مصونیت برخوردار نیستند ،بلکه از برخی امتیازات دیگرف که افراد عاادف
یا مرتکبان جنایات عمومی برخوردارند ،مثروم اند و این امر ریشه معاهاداتی دارد.
در نهایت ،با تکیه بر یافته هاف پژوهش و مرورف بر احکاام یاادره از دادگااه هااف
کیفرف بین المللی می توان گفت به خاطر پیچیده بودن رویدادهاف جبهه هاف جنگ و
تعیاین اینکاه در شارایط زماانی مفاروض ،ناه تادابیرف زم و معقاول باوده انااد،
انتقال برخی واقعیت ها به مثیط دادگااه دشاوار اسات و ناه بساا نیازمناد تمارین
و ممارست می باشد.
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