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تمامی اعضای نیروهای مسلح موظفاند قواعد حقوق بینالملل بشردوسلاان اا دا
طول داگیریهای مسللاان  ،اعایلت کننلد ررمانلدهاو وظیفل داانلد ارلرای ایلن
قواعد اا ب وسیل نیروهای تات امر خود تضلمین نماینلد کوتلاهی دا انجلا ایلن
وظیف  ،رلسف ورودی قوانین ملککوا اا بل للال ملیکشلد و مورل مسلوولیت
کیفری آناو میشود مسوولیت کیفری ررمانده دا واقع ناشی از تلر رلل اسلت
البا مأموااو تات امر نیز از هرگونل تق لیر و دا نایجل سلرزن و کیفلر مللا
نیساند حقوق بشردوساان و عدالت کیفری بینالمللی ،برای تضلمین رللوگیری از
نقض قانوو ،نسبت ب مأموااو تات امر ،مسوولیت بیشاری بر عهلده مقاملاع علالی
یا ماروق میگکااد؛ ب گون ای ک مقا ماروقی ک دا مجازاع مأموا تات املری
ک مرتک قا شلده اسلت ،کوتلاهی کنلد ،بلا مجلازاع شلدیدتر از قاتل موارل
میشود؛ اگرل این مقا ملاروق ق لد خلاز ز بلرای ااتکلا قال اا نداشلا
است پژوه حاضر مبانی بر اوش توصیفی ل تالیلی و مطالل اسناد ل بلا اسلافاده
از منابع کاابخان ای و اینارنای اوز ل است هد از تاقیق ،تالی و براسی عل و
عوام ایجا کننده مسوولیت کیفری ررماندهاو نظلامی و تأکیلد بلر للزو اعایلت
حقوق بینالمل بشردوساان است

مقدمه
اهمیت فجایع و وقایع جنگ جهانی اول و دوم ،به خصوص خسارت و تلفات هولناک
جانی و مالی جنگ جهانی دوم ،باعث طرح بحثث مسثلولیت کیفثرر فثردر در هثن
اندیشمندان و خسارتدیدگان جنگ شد ،تا در سایه آن بتوانند بانیثان الثلی جنثگ و
عامالن آن را به مجازات برسانند و عالوه بر آن ،درس عبرتی برار آینثدگان باشثد تثا
الول و موازین اخالقثی و حقثوق بینالمللثی را زیثر اثا نگرارنثد .براسثاس حقثوق
بشردوستانه بینالمللی ،فرماندهان موظفاند تضمین کنند که نیروهار تحت امثر آنثان،
قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی را در طول مخالمات مسلحانه رعایت میکننثد و
کوتاهی در انجام این وظیفه موجب مسلولیت کیفرر آنثان مثیشثود .بحثث مسثلولیت
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امریکا توسعه یافت .مادّه  10قانون موسوم به «کد لیبر» ( )Le Lieber Codeمربثو بثه
ارتش ایا ت متحده ،ایشبینی کرده بود کثه چنانچثه فرمانثدهان نظثامی بثه سثربازان
دستور دهند نیروهار از کارافتاده دشمن را بکشثند یثا زخمثی کننثد و یثا آنثان را بثه
ارتکثا

ایثن جنایثثات تشثوید کننثثد ،مسثلولیت کیفثرر خواهنثثد داشثت 2.در سث

بینالمللی ،الل مسلولیت کیفرر فرماندهان نظامی از با

لدور دستور نظامی ،بثرار

نخستینبار در کنوانسیون چهارم هه 0311م در ارتبا با قوانین و عرف جنگ زمینثی
تدوین شد .مادّه  0این کنوانسیون تصری کرده است که نیروهار مسل باید به وسثیله
فردر فرماندهی شوند و آن فرمانده ،مسلول نیروهار تحت فرماندهی خثود اسثت 3.در
نوشتار حاضر ،نخست به تعریف مسلولیت کیفرر فردر و مفهوم آن و سپس به ایشینه
مسلولیت کیفرر فرماندهان و شرایط احراز اینگونه مسلولیت ارداخته شده است .اثس
0. La responsabilité pénale individuelle des commandants et supérieurs hiérarchiques.
5. http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=9&level1=13336&level2= 13375&level3=13465 .
1. 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 قراردادر ،برار روشنترشدن بحث ،نگاهی به حقوق داخلی
کشورها درباره شناسایی مسلولیت کیفثرر فثردر بثرار فرمانثدهان نظثامی (از جملثه
قانون ج.ا.ا ).و سپس آرار دادگاههار کیفرر بینالمللی و قضایار مربوطثه میانثدازیم.
همچنین ،به سلب مصونیت و در نهایت ،به عوامل رافع مسلولیت فرمانثدهان ارداختثه
خواهد شد.

 .1تعریف مسئولیت کیفری فردی
به طور کلی باید گفت الزام شخص به ااسخگویی در برابر تعرض به دیگران ،خواه بثه
جهت حمایت از حقوق فردر لورت گیرد و خواه بثه منظثور دفثاز از جامعثه ،یثل
عنوان «مسلولیت کیفرر» یا «مسلولیت جزایی» م رح میشود .با وجود این ،در هیچیک
از قوانین جزایی ث گرشته و حال ث ماهیت حقوقی و تعریف مسلولیت کیفرر بثه طثور
ااسخگویی آثار و نتایج نام لو

ادیده جزایی یا جرم بوده و در واقع الی میان جرم و

مجرم است؛ یعنی عملی که جرم تلقی میشود ،باید به گونهار به یک شخص منتسثب
شود که این شخص ،همان مجرم است 1.از دیدگاه حقثوق کیفثرر ،ارتکثا

جثرم یثا

هرگونه تخ ی از قوانین و مقثررات جزایثی ،بثه تنهثایی و بثه خثودر خثود موجثب
مسلولیت کیفرر نیست ،بلکه برار اینکه مرتکب جرم را از نظثر اخالقثی و اجتمثاعی
مسلول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم ،جمع برخی شرایط ،زم اسثت؛ اول ،وقثوز
رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن سرچشمه گرفته باشد و نحوه اندار،
کردار و جریان تصمیمگیرر او را مشخص کند؛ دوم ،عمل مجرمانهار کثه بثا اندیشثه،
قصد و میل مرتکب ،به لورت عینی تحقد یافته است ،باید حثاکی از قصثد مجرمانثه
مرتکب یا ناشی از خبط و خ ار او باشد؛ سوم ،برار اینکه مرتکثب جثرم را مسثلول
0. 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

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی ...

مشخص بیان نشده است .بثه هثر حثال ،مسثلولیت کیفثرر نثوعی الثزام شخصثی بثه

129

بشناسیم ،عالوه بر اراده ارتکا
آن ،قابلیت انتسثا

جرم و قصد مجرمانه ،باید میان جرم انجامیافته و فاعل

( )Le lien de causalitéوجثود داشثته باشثد .در واقثع مسثلولیت

کیفرر از نتایج مستقیم انتسا

جرم به مجرم احراز میشود و از این جهثت ،بثه طثور

مختصر میتوان گفت مسلولیت کیفرر قابلیت انتسا

عمل مجرمانه است.

1

 .2مفهوم مسئولیت کیفری فردی
الل مسلولیت کیفرر فردر در واقع دو مفهوم جداگانه را بیان میکنثد؛ اول ،هثیچکس
مسلول تخلفات کیفرر اشخاص ثالث نیست .د یل من قی این فرض این است کثه در
حقوق کیفرر نوین ،مفهوم مسلولیت جمعی قابل قبول نیست .به عبثارت دیگثر ،الثل
استقالل فردر که وفد آن فرد عادتاً دارار اراده و قوار هنثی مسثتقل بثرار انتخثا
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دارد .نتیجه من قی مفهوم اول این است که هیچکس را نمیتوان بابثت افعثال یثا تثرک
افعال سازمانهایی که ور عضویت آنها را دارد ،مؤاخره کرد ،مگر آنکثه خثود شخصثاً
بابت فعل یا ترک فعل و یثا رفتثار خالثی مسثلول باشثد؛ دوم ،شثخص فقثط زمثانی
مسلولیت کیفرر دارد که به گونهار بابت نقض قواعد کیفرر ،قابل مؤاخثره باشثد .بثه
عبارت دیگر ،ور فقط زمانی ااسخگو خواهد بود که لراحتاً یا تلویحاً هنیتی از خثود
بروز دهد که متضمن شرکت آگاهانه ور در عمل خالف باشد؛ با اینکه متضثمن تثرک
فعل مسامحهآمیز (یا عمدر) و قابل مؤ اخره او در ممانعت یا مجازات ارتکثا

جثرایم

به وسیله زیردستان اوست .در نتیجه ،مسلولیت کیفرر عینثی ،محلثی از اعثرا

نثدارد

(هنکرتز و دیگران ،0111 ،چ ،0ص101ث .)151شعبه اژوهشی دیوان کیفرر بینالمللثی
برار یوگسالور سابد ،در قضیه تادیچ به روشنی بیان کرد:
شعبه اس از کسب اطمینان از اینکه آیا میتوان اژوهشخواه را در
چهارچو مفهوم شرکت در یک هدف مشترک کیفثرر گناهکثار
0. Robert (Marie-Pierre), "L’évolution de la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit
pénal international", La Revue du Barreau, Tome 67, 2007-2008.

دانست یا خیر ،هیچکس را نمیتوان از بابت اعمال یا فعالیتهثایی
که ور شخصا در آنها دخیل نبوده یا به نحو دیگرر شرکت نداشته
1
است ،مسلول شناخت (الل قانونیبودن جرم و مجازات).

فرض اساسی باید این باشد که در حقوق بینالملل و نظامهار حقوق داخلی ،بنیان
2
مسلولیت کیفرر بر الل تکلیف شخصی استوار است.

 .3پیشینه مسئولیت کیفری فرماندهان
بحثث مسثلولیت کیفثرر فرمانثده ،ریشثه در سثدههار گرشثته دارد .الثل مسثلولیت
فرماندهی بیشتر در جریان جنگ داخلی ایا ت متحده امریکثا توسثعه یافثت .مثادّه 10
قانون موسوم به «کد لیبثر» در مثورد ارتثش ایثا ت متحثده ایشبینثی کثرده بثود کثه
چنانچه فرماندهان نظامی به سثربازان دسثتور دهنثد نیروهثار از کارافتثاده دشثمن را
بکشند یا زخمی کنند و یا آنان را بثه ارتکثا

بینالمللی ،الل مسلولیت کیفرر فرماندهان نظامی بثه

خاطر دستورات نظامی ،برار نخستینبار در کنوانسثیون چهثارم هثه سثال 0311م در
مورد قوانین و عرف جنگ زمینی تدوین شثد .مثادّه  0ایثن کنوانسثیون تصثری کثرده
است نیروهار مسل باید بثه وسثیله افثرادر فرمانثدهی شثود و آن فرمانثده ،مسثلول
نیروهثثار تحثثت فرمانثثدهی خثثود مثثیباشثثد .در ایثثن مثثادّه ،بثثه جزایثثات بیشثثترر از
مسلولیتهار خاص فرماندهان اشاره نشده است .بیشثک مثواردر کثه در ارتبثا بثا
مسلولیت فرماندهی بیثان شثد ،سثوابد و ریشثه الثلی دکتثرین مسثلولیت را تشثکیل
میدهد؛ ولی دکترین مسلولیت فرماندهی مبتنثی بثر کوتثاهی در جلثوگیرر از جثرایم
نیروهار تحت فرماندهی ،فقط اس از جنگ جهانی اول اریرفته شثد .در سثال 0390م
کمیسیونی موسوم به «کمیسیون دول متفد در مورد مسلولیت مرتکبان جنثگ و اجثرار
0. The Principle of Legality (Nullum Crimen Sine Lege).
5. 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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کیفرر خواهند داشت .در س

ایثن جنایثات تشثوید کننثد ،مسثلولیت
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مجازاتها» ایجاد شد .این کمیسیون تولیه کرد دادگاهی بینالمللثی تأسثیس شثود تثا
متهمثثان را تحثثت عنثثاوین لثثدور دسثثتور نقثثض قثثوانین و عرفهثثار جنگثثی،
جلوگیررنکردن از نقض قوانین یا عرفهار جنگ به رغم آگاهی از موضوز و امکثان
جلوگیرر از وقوز آن ،عدم بهکارگیرر تدابیر زم برار ایشثگیرر از نقثض قثوانین و
عرفهار جنگ و نیز عدم بهکارگیرر تدابیر زم برار اایاندادن بثه آن نقضهثا و یثا
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مجازات مرتکبان این نقضها محاکمه کند (جاویدزاده ،0111 ،ص50ث.)51
تا زمان تشکیل این کمیسیون ،مسلولیت فرماندهان بثر مباشثرت یثا لثدور دسثتور
مستقیم نظامی برار ارتکا جرم مبتنی بود؛ ولی تولیه این کمیسیون مبنی بر تأسثیس
دادگاه و محاکمه متهمان یل عناوین یادشثده ،در رویّثه قضثایی بینالمللثی ،ایشثرفتی
انقالبی تلقی گردید؛ زیرا از نظریه مسلولیت فرماندهی ناشی از ترک فعل حمایت کثرد
و از این زمان به بعد ،آشکارا اریرفته شد که اگر یک فرمانده تا اندازه معیّنی از اقدامات
غیرقانونی نیروهار یل فرماندهی خود آگاهی داشته باشد ،میتوان او را به خاطر چنین
ترک فعلی از نظر کیفرر مسلول شناخت؛ ولی چون دادگثاه هثیچ مثوردر را براسثاس
مسلولیت ناشی از کوتاهی در جلوگیرر از جرایم محاکمه نکرد؛ به همین دلیل« ،شثر
آگاهی» تا محاکمات نظامی اس از جنگ جهانی دوم بیشتر توسعه ایثدا نکثرد .اثس از
جنگ جهانی دوم نیز محاکمه ترمویوکی یاماشیتا ث فرمانده ارتش من قه چهثاردهم اااثن
در فیلیپین ث نخستین محاکمه بینالمللی است که در آن یثک فرمانثده نظثامی براسثاس
مسلولیت ناشی از ترک فعل ،در کمیسیون نظامی ایا ت متحده امریکا بثه عنثوان مثتهم
مورد تعقیب قرار گرفت .نیروهار تحت فرماندهی انرال یاماشیتا ،علیثه لثدها نفثر از
غیرنظامیان مرتکب جنایاتی شدند .اتهام یاماشیتا این بود که به عنوان فرمانده ،در انجثام
وظیفه نظارت بر نیروهار تحت فرماندهی خود کوتاهی و سهلانگارر کرده بثود و بثه
واس ه این کوتاهی ،به نیروهار تحت فرمانثدهی خثود فرلثت و اجثازه داد مرتکثب
جنایات جنگی شوند .کمیسیون ،یاماشیتا را محاکمه کرد و مجرم تشخیص داد و اعثالم
کرد فرماندهار که در برابر اقدامات کینهجویانه و جرایم گسترده هیچ اقدام مؤثرر برار
کشف و کنترل اقدامات مجرمانه انجام نمیدهد ،مسلولیت کیفثرر دارد .اثس از قضثیه
یاماشیتا ،به ویژه در محاکمات اس از جنگ جهانی دوم ،بثه روشثنی اریرفتثه شثد کثه

«آگاهی واقعی» ( )Actual knowledgeفرمانثده از اقثدامات غیرقثانونی نیروهثار یثل
1
فرماندهی خود ،برار مسلولیت کیفرر ور کفایت میکند.

 .4تکالیف فرماندهان (و دیگرر افرراد مرافو ) و شررای
احراز مسئولیت آنان
اعضار نیروهار مسل که قدرت فرماندهی دارند ،مکلفاند :مقررات حقوق مخالمات
مسلحانه را به افراد یل فرماندهی خود ث متناسب با رتبه و مأموریتی که بر عهده دارند ث
آموزش دهند ،دستورهار قانونی و روشن (غیرمبهم) لادر نمایند ،مسلولیت تصمیمهار
دشوار را خود بر عهده بگیرند ،اطمینان حالل نمایند که افراد زیردست ،دستورهار آنان
را از راه قانونی به اجرا درمیآورند ،متخلفان را به افسران مثافوق کثه دارار اختیثارات
انضباطیاند ،معرفی کنند و تخلفات اعضار نیروهار دشمن یثا نیروهثار متحثد را بثه
مشخصاً مسلولیت دارد از حقوق مخالمات مسلحانه تبعیت کند و اطمینان حالل نماید
که دیگران نیز از آن تبعیت میکنند و در لورت برخورد با موارد نقض آن ،دست به اقدام
بزند؛ فرمان مافوق نیز اقدام غیرقانونی را توجیه نمیکند .زم است فرماندهان تا اندازهار
که قواعد درگیرر را (از مافوقهار خود) دریافت نکردهاند ،خودشان قواعد مثرکور را
برار اعضار نیروهار مسل

یل فرمان خود لادر نمایند تا اطمینان حالل شثود کثه

عملیات م ابد قواعد حقوق مخالمات مسلحانه انجام میگردد .در جریان این امر ،باید
از کمک حقوقدانان نظامی (مشاوران حقوقی) ث چنانچه در دسترس باشند ث استفاده شود
(راجرز و مالر  ،0111 ،ص010ث .)021با توجه به رویّثه قضثایی دادگاههثار کیفثرر
بینالمللی ،به طور کلی اریرفته شده است که برار احراز و اعمال مسلولیت فرماندهی،
سه شر اساسی زم است که به شرح یل بدان میاردازیم.
0. 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).
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مقامات نظامی مافوق گزارش دهند .هر عضو نیروهار مسل  ،در هر درجهار که باشثد،
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1ر .1شرط اول ،وجود سلسله مراتب و زنجیره فرماندهی
شثثر

اول اینکثثه راب ثثه «مثثافوق ث زیردسثثت» ( L’existence d’une relation de

 )subordinationدر «سلسثله مراتثثب» ( )La hiérarchieو زنجیثثره فرمانثثدهی ،وجثثود
داشته باشد 1.دیوان عالی امریکا با تأیید حکم اعدام یاماشیتا ،بثه علثت ارتکثا

جثرایم

جنگی تحت کنترل ور« ،دکترین یاماشیتا» را بنیان گراشت .طبد ایثن دکتثرین ،لثرف
اقتدار قانونی برار مسلولدانستن فرمانثده کثافی دانسثته شثد [ولثی دادگثاه نثورنبر ،
عنصر روانی را نیثز بثرار طثرح مسثلولیت فرمانثده نظثامی زم دانسثت] 2.همچنثین،
دادگاه بیثروت در سثال 5110م در قضثیه لثبرا و شثتیال ()Sabra and Shatila Case
بیان کرد که آریل شارون ث وزیر دفثاز اسثراایل ث مسثلولیت نیروهثار مسثتقر در ایثن
134

مناطد را به عهده داشته است؛ هرچند به طور رسمی و قانونی چنین اقتثدارر نداشثته،
بلکه به طور عملی و دو فاکتو ( )De Factoاعمال اقتدار کرده اسثت .ایثن دکتثرین ،در
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انتسا

مسلولیت به فرماندهان غیرنظامی نیثز تعیینکننثده اسثت 3.گثاهی اوقثات یثک

فرمانده رده متوسط فقط یک واس ه است و دستورها به طثور مسثتقیم از سثور یثک
فرمانده ارشد ،به واحد زیردست داده مثیشثود .در ایثن لثورت ،فرمانثده واسث ه در
لورتی که دستورها را منتقل نماید یا به گونه دیگرر اجرا کند ثث کثه بثه وقثوز جثرم
منجر گردد ث مسلولیت خواهثد داشثت .د یثل اثباتکننثده اتهامهثا علیثه فرمانثدهان،
نهتنها شثامل د یثل مربثو بثه سثاختار فرمانثدهی ،امکثان تصثمیمگیرر فرمانثدهان
ردهاایین ،حقوق و مسثلولیتهار فرمانثدهان و افثراد زیردسثت طبثد قثوانین نظثامی
داخلی میشود ،بلکه عملکرد واقعی در هدایت عملیات نظثامی و میثزان اطالزرسثانی
0. J. A. Williamson, "Some considerations on command responsibility and criminal liability",
vol.90, No.870, June 2008, I.R.R.C.

5. 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.

1. Pierre Péan,"Sabra et Chatila, retour sur un massacre", Septembre 2002.
Disponible sur: http://www.monde-diplomatique.fr/2002/09/PEAN/9409.

به فرماندهان در مورد جرایم ارتکابی و تأثیر اعتراضات را نیز دربرمیگیثرد .همچنثین،
اگر فرد در لدر هرم سلسله مراتب سیاسی یثا نظثامی باشثد و از ایثن موقعیثت بثرار
ارتکا

جرم استفاده کند ،آثار و ایامدهار اعمال ور حتماٌ خ رناکتر اسثت؛ چثون او

فرمانده بوده ،رفتار او بیشتر سزاوار سرزنش است .دیوان کیفرر بینالمللی روانثدا ،ایثن
مسلله را که کایشما به عنوان افسر ارشد ،موقعیت مقام لالحیتدار را داشته اسثت ،بثه
عنوان شرایط تشدیدکننده مسلولیت تلقی کثرد و بثه ایثن نتیجثه رسثید کثه کایشثما در
نسلکشی من قه «کیکویو» ( )Kikuyuفرمانده بوده ،سوء اسثتفاده از قثدرت و اختیثار و
خیانت به اداره خود ،بارزترین شرایط تشدیدکننده علیه ور میباشد.

1

کمیته بینالمللثی لثلیب سثر در تفسثیر مثادّه  11اروتکثل الحثاقی اول 0311م،
به کنوانسیونهار انو اعالم کرده است:

این ارتبا ممکن است قانونی یا رسثمی و عملثی یثا واقعثی باشثد و از راه اعمثال
2
فرماندهی ،کنترل مؤثر یا داشتن اختیار تعیینکننده ممکن و متصور است.
بند  0مادّه  51اساسنامه دیوان بینالمللی کیفرر ،به مسثلولیت فرمانثدهان نظثامی و
غیرنظامی که به طور مؤثر و نظامی عمل میکنند ،اشثاره دارد؛ ماننثد الثیس و مقامثات
اجرایی و بند  5همین مادّه ،به فرماندهان غیرنظامی که به طور مثؤثر و غیرنظثامی عمثل
میکنند ،اشاره دارد؛ مانند رهبران سیاسی .شثعبه تجدیثدنظر دادگثاه کیفثرر بینالمللثی
برار یوگسالور سابد در بند 032حکثم مثور  51فوریثه 5110م معثروف بثه قضثیه

0. 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.

5. 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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سخن از آن مافوقی است که نسبت به مرتکثب جثرایم ،مسثلولیت
عینی دارد؛ چون مرتکب ،تحت امر و کنترل فرمانده است  ...مفهوم
مافوق را باید در یک ارتبا سلسله مراتبی مالحظه کثرد کثه در آن
کنترل وجود دارد.

135

136
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری  /سیدحسامالدین لسانی و مرضیه میرزاجانی

«د لیچ و همکاران ور» 1اعالم کرد که اختیار ایشگیرر و مجازات فقط ناشی از اختیثار
قانونی نیست کثه بثا انتصثا رسثمی لثورت مثیگیثرد؛ در بسثیارر از درگیررهثار
معالر ،دولتهار غیررسمی و خودخوانده و در نتیجه ،نیروهثار مسثل غیررسثمی و
گروههار شبه نظثامی وابسثته بثه نیروهثار مسثل وجثود دارد .سثاختار فرمانثدهی و
سازماندهی سریع ممکن است بینظم و ابتدایی باشد .برار اجثرار قثانون در اینگونثه
موارد در مورد افراد حملهکننده و فرماندهان آنها و دیگر مقامات مثافوقی کثه براسثاس
د یل موجود ،بدون اینکه رسماً منصو شده باشند یا مأموریتی رسمی از سور دولثت
به آنها داده شده باشد ،افراد حملهکننده را کنترل میکنند ،باید معیارر برار ااسثخگویی
و مؤاخره آنها وجود داشته باشد .اگر دادگاه فقط نامه رسمی دالّ بثر اختیثار فرمانثدهی
را به عنوان دلیل بپریرد ،ممکن است خثود را بثرار اجثرار حقثوق بشردوسثتانه علیثه
مقامات مافوق غیررسمی ،فاقد اختیار و لثالحیت بدانثد؛ بثه رغثم ایثن واقعیثت کثه
مقامات عالی حسب مورد ،با همان «اختیاراتی که بثه طثور رسثمی» بثه فرمانثدهان یثا
مقامات منصو اع ا میشود ،اقدام کرده ،این دو مقرره ارتکا جرایم جنگثی توسثط
زیردستان را مانع از طرح مسلولیت فرماندهان نمیدانثد؛ بثا ایثن تفثاوت کثه بنثد اول
عنصر مادر 2را کافی میداند و بند دوم ،عنصر معنور( 3آگاهی از ارتکا جرم) را نیثز
برار فرمانده زم میداند .غیرنظامیان مرکور در بند اول این مثادّه آنهاییانثد کثه عمثالً
دستورهار نظامی میدهند؛ مانند رایسجمهور؛ ولی غیرنظامیان مرکور در بند دوم ایثن
مادّه آنهاییاند که راب ه نظامی میان آنها وجود ندارد؛ مانند راب ه وزیر کشور با الیس یا
راب ه کارفرما و کارگران .دادگاههار توکیو ،نورنبر و امریکا نیز فرماندهان غیرنظثامی
را محکوم کردهاند؛ به طور مثال ،دادگاه امریکا در سثال 0331م ،رایسجمهثور ایشثین
4
فیلیپین را به علت جنایات جنگی به وسیله زیردستانش محکوم کرد.
0. "Superior or command responsibility", Available at:
http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=9&level1=13336&level2=13375&level3=13465 .
5. l'actus reus (le terme latin signifiant l'acte de culpabilité).
1. la mens rea (le terme latin signifiant l'esprit criminel (ou l'intention de commettre une
infraction criminelle).

9. "La responsabilité pénale individuelle des commandants et supérieurs hiérarchiques", Plan
de cours M1–DIPEN - Leçon No.11.

2ر .1شرط دوم ،عنصر آگاهی
شر دوم اینکه مافوق «میدانسته» یا «دلیلی داشته که بداند» یک یا چند نفر از مأموران
تحت امر ور ،رفتارهار مجرمانه مرتکب شثدهاند یثا در شثرف ارتکا انثد 1.یکثی از
جنبههار قابل بحث در ایشرفتهار اخیر نظریه مسلولیت کیفرر فرمانده نظثامی ،ایثن
است که برار احراز قصد مجرمانه و انتسا

مسلولیت کیفرر به فرمانثده نظثامی ،زم

است مشخص شود آنان تا چه اندازه باید در مورد اقدامات نیروهار تحثت فرمانثدهی
خود «علم و آگاهی» داشته باشند .در احکام قضایی که اس از جنگ جهانی دوم در این
باره لادر شده است ،برار انتسا

مسلولیت به فرماندهان نظامی ،شر «آگثاهی زم»

آشکارا بحث شده است .درباره میزان آگاهی ،دو حالت متصور است؛ حالت اول ،زمانی
که فرماندهان نظامی درباره جرایم نیروهار تحت فرماندهی خود ،آگاهی و علم واقعی
دارند .این وضعیت برار انتسا

مسلولیت کیفرر به آنان کفایت میکنثد؛ حالثت دوم،

در این حالت ،در میزان متناسب آگاهی که به واس ه آن بتوان فرمانثدهان نظثامی را از
نظر کیفرر مسلول شناخت ،اختالف نظر وجود دارد .درباره «آگاهی فرضی» ،دو معیثار
متفاوت ارااه شده است؛ یکی معیار موسع یا اعم و دیگرر معیار مضید یثا اخثص .در
معیار موسع ،این نکته بررسی و ارزیابی می شود که آیا فرمانثده نظثامی بایثد از اعمثال
غیرقانونی نیروهار تحت فرماندهی خود ،از با

ایشگیرر ،آگثاهی داشثته باشثد؟ در

معیار مضید ،فرمانده فقط زمانی مسلول شناخته میشود که در کشف اقدامات نیروهار
تحت فرماندهی خود ،به کمک اطالعاتی که ایشتثر در دسثترس و اختیثار ور بثوده،
کوتاهی کند .دادگاه کیفرر بینالمللی توکیو در برداشت و اعمال معیار موسع از عبارت
Disponible sur: www.gerjc.univ-cezanne.fr/fileadmin/GERJC/…/11.pdf

0. 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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زمانی که فرماندهان نظامی ،آگاهی واقعی ندارند و وجود آگاهی آنان «فرض» میشود و
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 از لراحت بیشثترر برخثوردار اسثت؛ بثه،«باید میدانسته» در مورد آگاهی فرماندهان
) اعثالمAdmiral Soemu Toyoda(  این دادگاه در محاکمه آدمیرال تویثودا،عنوان نمونه
 برار فرماندهی اعمال میشود که با تالش و ایگیرر،کرد که الل مسلولیت فرماندهی
 از اعمال غیرقانونی نیروهار تحت فرماندهی خود «آگاهی داشثته» یثا،معقول و من قی
.»«باید آگاهی میداشته است

 اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللی در این باره دو معیثار جداگانثه ارااثه داده51 مادّه
 معیار این است که «شخص میدانسته» و یا «بثا توجثه،است؛ در مورد فرماندهان نظامی
به شرایط زمانی باید میدانسته» که نیروهار نظامی تحت امر ور مرتکب جرم میشوند
،» عبارت «باید میدانسته» با عبثارت « دلیلثی داشثته کثه بدانثد.یا در شرف ارتکا اند
 برار انتسا و اعمال مسلولیت در مورد مقامات عثالی، برعکس.همسان و هممعناست
 باید اثبات شود که این مقام عالی میدانسته یا اطالعاتی را که به روشنی نشثان،کشورر
 عمداً نادیده گرفتثه،میداده مأموران تحت امر ور در حال یا در شرف ارتکا جرماند
 از ایثن، دادگاه کیفرر بینالمللی رواندا در حکم مربثو بثه روزینثدانا و کایشثما.است
0. 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 EtatsUnis 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, 1974-1977, Actes III, p. 342.
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1

رویکرد یا نظریه ایرور کرده است .دادگاه بدور در این ارونده با تأیید مادّه  51اساسنامه
دیوان کیفرر بینالمللی درباره مسلولیت فرماندهی مقامات عالی کشورر اعالم کرد:
نظر به هدف بند  1مادّه  ،1برار احراز مسلولیت کیفرر فردر در مورد
جرایم مهم نسلکشی ،جنایات علیه بشریت و نقثض مثادّه  1مشثترک
کنوانسیونهار انو و اروتکل دوم الحاقی به این کنوانسثیونها ،دادگثاه
به این نتیجه رسیده که دادستان باید اثبات کند که متهم این ارونثده یثا
میدانسته و یا عمداً اطالعاتی را که بثه لثراحت نشثان مثیداده و یثا
توجه ور را به این جلب کرده که مثأمورین تحثت امثر ور مرتکثب
جرایم موضوز مواد  5تا  9اساسثنامه دادگثاه شثدهاند و یثا در شثرف
ارتکا آن جرایم هستند ،نادیده گرفته است.

این واقعیت که جرایم توسط نیروهار تحثت فرمانثدهی ارتکثا
یافته ،فرماندهان مافوق را از مسلولیت کیفرر معثاف نمیکنثد؛ بثه
این شر که فرمانده «میدانسته» ( Il Savait (Knewیا «من قاً باید
میدانست» 1یا «دلیلی داشته که بداند» که مأمور تحت فرماندهی او
در شرف یا در حال ارتکا چنین جرمی بوده و مثافوق در اتخثا
اقدامات زم و معقول برار جلوگیرر از چنین اعمالی یا مجثازات
مرتکبان آن کوتاهی کرده باشد.

در بند  1مادّه  ،1دو معیار ب رار آگاهی وجود دارد« :میدانسته» و « دلیلی داشثته
2
که بداند».
0. Aurait dû savoir/ «avoir su» ou «avoir des raisons de savoir» (had reason to know).
5. "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
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در برخی شرایط ،یک فرمانده ممکن است با جلوگیرر یا مجازات نقضها به واس ه
استفاده از اختیارات خود ،از مسلولیت مبرّا شود.
نظریه مسلولیت فرماندهی و دادگاه کیفرر بینالمللی برار یوگسالور سابد ،در بند
 1مادّه  1اساسنامه این دادگاه تصری دارد:
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عبارت «میدانسته» ،به آگاهی یا علم واقعی فرمانده اشاره دارد که ممکن اسثت بثه
طور مستقیم یا از راه قراین و امارات حالل شثود .مفهثوم «دلیلثی داشثته کثه بدانثد»
بحثبرانگیزترین جنبه مسلولیت فرماندهی در دیوان بینالمللی کیفرر برار یوگسالور
سابد بود کثه در دو ارونثده معثروف «د لثیچ و همکثاران ور» و «بالسثکیچ» تفاسثیر
گوناگون و متعارضی از آن ارااه شده است .اگر مقامات مافوق ،اطالعاتی داشثتهاند کثه
باید آنها را قادر میساخت استنبا کنند ( )Should have Enabled them to Knowکثه
در شرایط خاص زمانی ،مأموران تحت امر آنان در حال یا در شرف ارتکثا جرمانثد،
مسلولیت آنان مسلّم یا مفروض تلقی میشود 1.البته در اروتکل الحاقی  0311انثو ،بثه
دلیل اختالف جزای میان متن انگلیسی و فرانسور اروتکل ،کمیتثه بینالمللثی لثلیب
سر در تفسیر بند  5مادّه  11اروتکل الحاقی اول مقرر کثرده اسثت کثه اطالعثات در
دسترس مقامات مافوق ،ترجیحاً باید به گونهار باشد که «آنها را برار استنبا یادشثده،
قادر سازد» ،نه اینکه «باید توانسته باشد آنها را قادر سازد» .به عبارت دیگر ،باید برخثی
اطالعات در دسترس مقامات مافوق باشد تا آنثان را در جریثان نقثض قواعثد حقثوق
بشردوستانه بینالمللی به وسیله زیردستان قرار دهد .شعب تجدیدنظر دادگاههار کیفرر
بینالمللی برار یوگسالور سابد و رواندا این معیار را تأیید نمودهاند:
معیار آگاهی ،احراز آگثاهی واقعثی ،خثواه لثری خثواه ضثمنی،
نیست .همچنین ،مستلزم آن نیست که دادگاه قانع شثده باشثد کثه
متهم در واقع امر میدانسته که جرایم ارتکا یافتثه یثا در شثرف
وقوز بوده ،بلکه کافی است که دادگاه احراز و یقین ایثدا کنثد کثه
متهم ،برخی اطالعات کلی در اختیار داشثته کثه احتمثال ارتکثا
اعمال غیرقانونی توسط مثأمورین تحثت امثر را بثه ور اخ ثار و
2
گوشزد نموده است.

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", vol. 1, Irvington-on-Hudson/New York,
1995, p.93.

0. "Jugement, TPIY, Tihomir Blaskic", supra note 25, p.112, par.335.
5. "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

3ر .1شررط سروم ،کوتراهی فرمانرده د برهکا گیری تردابیر ززم بررای
پیشگیری از جرایم و مجازات مرتکبان
شثثر

سثثوم اینکثثه مقثثام عثثالی در بثثهکارگیرر تثثدابیر معقثثول ( ‘‘Necessary and

 )Reasonable’’ Measuresو زم برار ایشثگیرر از جثرایم و در لثورت ارتکثا ،
مجازات مرتکبان جرایم ،کوتاهی کرده باشد .در بررسی مسلولیت فرمانثدهان نیروهثار
منظم بابت اقدامات گروههار مسل نامنظمی که در من قه آنها فعالیت میکننثد ،اینکثه
به چه میزانی انجام اینگونه فعالیتها به وسیله فرمانده مورد نظر تشوید ،چشماوشثی،
تحمل ،انکار یا جلوگیرر شده است ،باید مورد توجه قرار گیرد (تعثداد ،نثوز و دامنثه
اعمال غیرقانونی ،تعداد و نوز نیروها و تجهیثزات مثورد اسثتفاده ،محثل جررافیثایی و
گسترده وقوز اعمثال مثورد نظثر ،سثرعت تثاکتیکی عملیثات ،شثیوه انجثام اقثدامات
غیرقانونی مشابه ،افسران و ارسنل مشارکتکننده و محل استقرار فرمانده در محل مورد
چنانچه « عمدر و از رور رضایت و در یک دوره زمانی باشد ،به گونهار که جوّر از
بیاعتنایی نسبت به حقوق مخالمات به وجود آورد» ،میتواند به این امر منجر شود که
خود فرمانده شریک جرایم ارتکابی به حسا

آیثد 2.حتثی در حثالتی کثه کوتثاهی در

برخورد به جرایم جنگی در یک دوره زمانی ،باعث نشود خود فرمانده شثریک جثرایم
ارتکابی به شمار آید ،اگر قضیه مورد نظر به اندازهار جدر بوده که مؤید این امر باشد،
خود عمل «کوتاهی» ممکن است جرمی جنگی محسو

شود 3.مادّه  11اساسنامه دیوان

بینالمللی کیفرر مشخص میکند که شخص متهم فقط در لورتی محکوم میشود کثه
جرم او «همراه با قصد و علم» باشد .متهم در لورتی قصد دارد که نسبت به الل عمل
0. Marie-Pierre Robert, "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence
en droit pénal international", p.48.

5. Marie-Pierre Robert, "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence
en droit pénal international", p.33.

1. Marie-Pierre Robert, "La responsabilité du supérieur hiérarchique basée sur la négligence
en droit pénal international", p.51.
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نظر) 1.کوتاهی در مجازات افراد تحثت امثر ور کثه مرتکثب جثرایم جنگثی شثدهاند،
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«قصد ارتکا

آن را داشته باشد» و نسبت به نتیجه عمل «قصد ایجاد» آن را داشته باشد

یا آگاه باشد که آن نتیجه در مسیر طبیعی حوادث حالل خواهد شد .ترک فعل ،یثا بثا
قصد همراه است که باید ایامدهایی دربرداشته باشد و یثا از بثیمبثا تی نسثبت بثه آن
ایامدها ناشی میشود 1.کمیته بینالمللی للیب سر در تفسیر خود از اروتکل اول انو،
«عمدربودن» را به شرح یل بیان میکند:
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متهم باید آگاهانه و همراه با قصد ،عمل کرده باشد؛ یعنثی عمثل و
ایامدهار آن را در هن داشته و آن را خواسثته باشثد .ایثن تعبیثر،
مفاهیم «بیمبا تی» یا «قصد نامشثروز» و بثه طثور خاللثه رفتثار
عاملی را که بدون داشتن اطمینان نسبت به حصول نتیجهار خاص،
احتمال حادثشدن آن را میاریرد ،دربرمیگیثرد .از طثرف دیگثر،
غفلت عادر یا فقدان ایشبینی یعنی زمانی که فثرد بثدون داشثتن
قصد عمل موردنظر یا ایامدهار آن در هن خثود مرتکثب جرمثی
میشود را شامل نمیشود.

حتی در لورتی که یک فرمانده واقعاً از اقدامات افراد زیردست خود م لثع نبثوده
است؛ ولی باید از آن م لع میگشت و کوتاهی او در این باره ،قصور در انجثام وظیفثه
محسو میشود؛ مثالً در لورتی که به او خبر داده شده باشد؛ ولثی هثیچ اقثدامی در
ممانعت از آن اعمال انجام ندهد نیز مسلولیت متوجثه او خواهثد بثود .مسثلله مثرکور
شامل کوتاهی در محاکمه و مجازات مجرمان و گثزارشدادن وقثوز جثرم بثه مقامثات
2
لالحیتدار میباشد.

 .5منابع قرا دادی مسئولیت کیفرری فرمانردهان و دیگرر
0. "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.

&5. https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART
articleUNID=043A5B6666FA92E6C12563CD0051E1E7.

افراد مافو
شکلگیرر اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللثی در سثال 0331م و درج جثرایم ارتکثابی
مخالمات مسلحانه در گستره جرایم جنگی ،تحول عظیمی را نسبت به تدوین حقثوق
مربو به مخالمات مسلحانه و مسلولیت کیفرر ایجاد کرد .از سور دیگر ،در تثالش
برار تدوین قواعد عرفی ،کمیسیون حقوق بینالملل ،مسلول تهیثه طثرح «اثیشنثویس
مسلولیت دولتها برار اقدامات متخلفانه بینالمللی» شد؛ ولی طرح نهایی تهیهشثده در
سال 5110م که نتیجه تالش انجاه ساله کمیسیون حقوق بینالملل بثود ،از ایثن شثانس
برخوردار نشد که به یک کنوانسیون بینالمللی تبدیل شود و مسلولیت (کیفرر) دولت،
به رغم تالشهار کمیسیون در تهیه مادّه  03طرح اثیشنثویس سثابد در سثال 0311م
جنبه غیرکیفرر یافت (شمسایی و ترکمانی ،0111 ،ص013ث .)512در یثک دیثد کلثی،
کنوانسیونها ،اروتکلهار الحاقی و اساسنامه دادگاهها و دیوانهار کیفرر بینالمللی در
 .0بند 5مادّه  93کنوانسیون اول ،مادّه  21کنوانسیون دوم ،مادّه  053کنوانسیون سوم
و مادّه  091کنوانسیون چهارم انو؛
 .5مادّه  51کنوانسیون هه 0329م؛
 .1بند  0مادّه  3ایشنویس کنوانسیون 0331م در مورد ناادیدر اجبارر؛
 .9بند  1مادّه  52و مادّه  51اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللی؛
 .2مادّه  02و بند  0مادّه  55اروتکل دوم 0333م الحاقی به کنوانسیون هه 0329م؛
 .1بند  1مادّه  1اساسنامه 5115م دادگاه ویژه سیراللون؛
 .1بند  5مادّه  11و مادّه  11اروتکثل الحثاقی اول 0311م بثه کنوانسثیونهار انثو
0393م؛
1
 .1بند  1مادّه  1اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللی برار یوگسالور سابد TPIY؛
2
 .3بند  1مادّه  1اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللی برار رواندا TPIR؛
0. Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).
5. Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).
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این باره عبارتاند از:
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1

 .01مادّه  51اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللی CPI؛
 .00بند  0کنوانسیون هه 0311م درباره قوانین و عرفهار جنگ زمینی.
البته در اسناد دیگر نیز به مسلولیت کیفرر فرماندهان نظامی و دیگثر افثراد مثافوق
3
اشاره شده است.
2

 .6پروتکل الحاقی اول 1711م به کنوانسیونهای ژنو
اروتکثثل الحثثاقی اول 0311م کنوانسثثیونهار انثثو 0393م ،نخسثثتین معاهثثده و سثثند
بینالمللی است که نظریه مسلولیت فرماندهی در آن ایشبینی و به طور جثامع تثدوین
شده است 4.بند  5مادّه  11این اروتکل تصری کرده است:
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این واقعیت که نیروهار مسل تحت فرماندهی ،مقررات کنوانسثیونها
یا این اروتکل را نقض کردهاند ،فرماندهان مافوق آنان را از مسثلولیت
معاف نمیکند؛ مشرو بر اینکه یا اطالعاتی داشتهاند که بثا اسثتفاده از
آن میتوانسثتند در آن شثرایط زمثانی اثی ببرنثد کثه مثأموران تحثت
فرماندهی آنان در حال یا در شرف ارتکا جرم هستند و فرمانثدهان،
0. La Cour pénale internationale (CPI).
5. 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).

 .3اسناد دیگر عبارتاند از:
ث بند  1الول ایشگیرر مؤثر از رسیدگیهار غیرحقوقی ،اعدامها و داوررهار شتا زده 0313م.
ث بند  51الول اساسی استفاده از زور و سالحهار گرم توسط مقامات دولتی 0331م.
ث بند  0مادّه  1برنامه عمل لندن در خصوص موضوعات بشردوستانه 0335م.
ث بند  10قوانین رفتارر (کنفرانس امنیت و همکارر ارواا) 0339م.
ث بند  1مادّه  5و مادّه  01قوانین جنایات علیه لل و امنیت بشریت ( 0331طرح کمیسیون حقثوق
بینالملل).
ث بند  1بخش  09مقررات مدیریت انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی (شماره .)5111/02
9. 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.

به رغم توانایی و اختیارات خود ،همه اقدامات ممکن برار جلثوگیرر
از این جرایم یا مجازات مرتکبان آن را انجام نداده باشند.

 .1قوانین داخلی و بینالمللی کشو ها ،ناظر بر شناسرایی
0. 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).

5. 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.
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همچنین ،براساس تفسیر این بند ،نقض قواعد این اروتکل به وسیله زیردستان ،مانع
از تعقیب کیفرر و انتظامی فرماندهی نمی شود که با اطالز از چنین اقدامی تثدابیر زم
برار جلوگیرر از آن را انجام ندهد .این مقرره بر خالف مادّه  11که از فرمانده نظثامی
لحبت میکند ،فقط از عبارت «فرمانده» استفاده میکند که شامل فرماندهان غیرنظثامی
( )Les Supérieurs Civilsث مثل رهبران سیاسی ث نیثز میشثود .هرچنثد اروتکثل دوم
درباره مخالمات مسلحانه داخلی از مسلولیت فرماندهان لحبتی نکثرده اسثت؛ ولثی
شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفرر برار یوگسثالور سثابد در قضثیه حسثنوویچ
( )Hadžihasanovićبیان داشت« :سثکوت ایثن اروتکثل ،بثه معنثار مسثلولندانسثتن
اینگونه فرماندهان نیست» 1.دیوان کیفرر یوگسالور سابد و رواندا در بیان مسثلولیت
فرماندهان ،تفکیکی میان فرماندهان نظامی و غیرنظامی قاال نمیشثوند .همچنثین ،ایثن
مادّه ،فرمانده نظامی را ملزم کرده است از هرگونه نقض کنوانسیونها و اروتکل الحاقی
ابتدا جلوگیرر کرده ،مرتکبان آن را مجازات کند و در لورت لزوم ،نقض این مقررات
را به مقامات لال گزارش نماید .بند  5مادّه  ،11نخستین مقرره بینالمللثی اسثت کثه
آشکارا عنصر «آگاهی» را در مسلولیت فرماندهان م رح کرده است .تفسیر این مثادّه آن
است که فرمانده فقط در لورتی مسلولیت کیفرر دارد کثه ور مثیتوانسثته اسثت بثا
استفاده از اطالعاتی که در دسترس و اختیارش بوده ،از عمل غیرقانونی نیروهار تحت
فرماندهی خود م لع شود .براساس این تفسیر ،در موردر که فرمانده از رور غفلثت و
سهل انگارر در ایجاد یک سیستم درسثت ارتباطثات در سلسثله مراتثب و روشهثار
2
گزارشگیرر و گزارشدهی کوتاهی کند ،فرض بر وجود عنصر «آگاهی» است.

مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی
اکنون الل مسلولیت فرمانثدهی در بسثیارر از دسثتورالعمل هار نظثامی و اسثناد
بین المللی به ویژه در اسناد مؤسس دادگاه هار گوناگون کیفرر بین المللی و رویّثه
قضایی آنها تأیید و به رسمیت شناخته شده است؛ به عنوان نمونه ،در دستورالعمل
نظامی انگلیس آمده است:
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فرماندهان نظامی موظفاند از نقض قثوانین از جملثه قثوانین جنثگ،
جلوگیرر و تدابیر انظباطی زم را در این زمینه اتخا کننثد .چنانچثه
فرمانده نظامی در ارتکثا جثرایم جنگثی شثرکت کنثد  ...بثه ویثژه
ارتکا آنها را دسثتور داده باشثد ،شخصثاً از نظثر کیفثرر مسثلولیت
خواهد داشت .همچنین ،فرمانده نظامی چنانچه میدانسته یا بثا توجثه
به شرایط آن زمان باید میدانست کثه جثرایم جنگثی در حثال یثا در
شرف وقوز است و با این حال ،هرگونه تدابیر زم و معقول در حی ه
اختیارات را برار ایشگیرر و مجازات مثرتکبین آن اتخثا ننمثوده یثا
موضوز را برار تحقیثد و تعقیثب قضثایی بثه مقامثات لثالحیتدار
1
ارجاز نکرده است ،از نظر کیفرر مسلولیت خواهد داشت.

در دستورالعمل نظامی فرانسه آمده است« :فرماندهان و دیگر افراد مافوق ،در مثورد
جنایات جنگی انجامشده تحت فرامین ایشان مسلول میباشثند» .همچنثین ،در کتابچثه
حقوق مخالمات مسلحانه این کشور آمده است:
هر فرد مسلول نقض حقوق مخالمات مسلحانهار است که خثود
انجام داده یا طبد دستور ایشان انجام شده است ،منصرف از اوضاز
و احوال ممکن است  ...فرماندهان مسلول اعمالی باشند کثه خثود
مرتکب شده یا تحت اوامر ایشان ارتکا یافته است.
فرمانده میبایست تضمین کند که اعضار نیروهار مسل تحت امر
او ،به حقوق و تکالیف خود به خوبی آگاه باشند .بر همین اساس،

0. 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).

او مسلول آموزش ایشان است.

1

عالوه بر این ،در فصل سوم مادّه  1یحه رسیدگی به جرایم بینالمللی ج.ا.ا .که در
یحه معاضدتهار قضایی بینالمللی ادغام شده ،آمده است:
در مورد مرتکبین جنایات مندرج در این قانون ،هیچ نوز مصثونیتی
وجود ندارد» و در مادّه  1آن آمده است« :دسثتورات مقثام مثافوق،
دایر بر ارتکا جنایات بینالمللی ،موجثب معافیثت از مسثلولیت
2
کیفرر مرتکب نیست.

0. 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).

 .2خبرگزارر تسنیم (به نقل از مجلس شورار اسالمی) 00 ،تیر  ،0135کد خبر.13111 :
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).
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کمیسیون تحقید کانادا درباره موارد نقض جثدر حقثوق بینالملثل بشردوسثتانه از
سثور نیروهثار حثاف لثل کانثادایی در سثومالی ،تعثدادر از افسثران را در مثورد
تخلفهایی که زیردستانشان مرتکب شده بودند ،مورد شماتت قرار داد؛ به این دلیل کثه
ایشان به نیروهار مزبور آموزش کافی در مورد تعهدات حقوقیشان ارااه نکرده بودند .از
این رو ،فرماندهان نظامی ،مرکز ثقل و محور سیستم نظارتی تلقی میشوند کثه بایثد بثه
وسیله اعضار متعاهد و طرفین مناقشه اعمال شود .دلیل اللی طرح این نوز از مسلولیت
به ویژه در عرله کیفرر بینالمللی ،تأیید این مسلله است که در اغلب موارد ،جرایم به
این دلیل به وسیله کارمندان یا کارکنان تحت امر نظامی ارتکثا مثییابثد کثه مقامثات
مافوق آنها از ارتکا آن جلوگیرر و یا مرتکبان آن را مجازات نمیکنند .به طثور کلثی،
اتفاق نظر وجود دارد که مسلولیت فرماندهی برار این امر زم است که بتوان افراد غیثر
از مرتکبان (مباشر) جرایم را نیز از نظر قضایی تعقیب کرد .اگر این نوز مسلولیت نباشد،
مقامات مافوق میتوانند خود را از هرگونه تخلف و خ ا مبرا بدانند؛ مثالً استد ل کنند
نیروهار تحت امر در ارتکا جرایم از دستورهار آنان ایرور نکرده یا اینکه هیچگاه در
3
لحنه وقوز جرم نبودهاند.

در قضیه فینتا ( ،)Finta Caseدیوان عالی ک انادا تصری کرد کثه عثرر یث ا دفثاز
«دستورهار مافوق» در برخی شرایط به ویژه در موردر که مأمور تحت امثر بثرار
اطاعت از دستور ،چاره و راه انتخابی نداشته ،حتی در جایی که دسثتورر آشثکارا
غیرقانونی باشد ،قابل طرح و استناد است .همچنین ،استناد به اطاعت از دسثتورات
مافوق و ضاب ین قضایی برار کارکنان نظامی یثا نیروهثار انتظثامی کثه بثه اتهثام
جنای ات جنگی و جنایات علیه بشری ت تحت تعقیب اند ،قابل طرح اسثت .عثرر یثا
دفاز آنها تابع معیار «غیرقانونی بودن آشثکار» اسثت .اگثر دسثتور مثافوق ،آشثکارا
غیرقانونی باشد ،ای ن عرر و دفاز قابل استناد نیست .در مواردر کثه جثوّ اجبثار و
تهدید برار متهم حاکم باشد ،ور چاره ار جز اطاعت و اجرار دستور ندارد و در
1
اینجا فرض اختیار انتخا منتفی است.
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 .8منابع عرفری مسرئولیت کیفرری فرمانردهان و دیگرر
افراد مافو
در کنار حقوق قراردادر ،در واقع «حقوق عرفی» مبنار حقوق بشردوستانه بوده است و
همواره یکی از منابع ارزشمند و مهم حقوق بینالملثل بشردوسثتانه اسثت .هیچیثک از
شاخههار حقوق بینالملل به اندازه حقوق بشردوستانه ،به عرف وابستگی ندارد .دلیثل
این امر آن است که اکثریت حقوق بشردوستانه قراردادر ماحصل تدوین قواعد عرفثی
است؛ به عنوان مثال ،به رغم تصویب کنوانسیونهار انو از سور همه دولتها ،هنثوز
برخی دولتها به ویژه آنها که درگیررهار مسلحانه در قلمروشثان در جریثان اسثت،
اروتکلهار الحاقی به این کنوانسیونها را تصویب نکردهاند؛ ولی از آنجا که بسیارر از
قواعد و مقررات این اروتکلها ویژگی عرفی دارند ،بر همه دولتها (اعم از دولتهار
عضو و غیرعضو) زمالرعایه است .از سویی ،به دلیل وجود برخی مشکالت در اعمال
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

0. SOphie Rondeau, "violation du droit international humanitaire et réparation: la place de la
victime individuelle", Université du Québec à Montréal, Mars 2008.

حقوق بشردوستانه قثراردادر ،جامعثه بینالمللثی بثه کمیتثه بینالمللثی لثلیب سثر
مأموریت داد تا درباره قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه ،تحقیقثی را بثه عمثل
آورد .کمیته نیز این مأمور یت را با جدیت دنبال کرد و انجثام م العثات و مشثاورههار
گسترده در این باره حدود ده سال به طول انجامید .در نتیجه ،این کمیتثه رویّثه کلثی و
عملی دولتها را که به عنوان قانون اریرفتهاند ،جمعآورر و ارزیابی کثرد و در قالثب
مجموعه قواعد حقوق بینالمللی بشردوسثتانه عرفثی شثامل  010قاعثده منتشثر نمثود
(میرزاجانی ،0135 ،ص50ث .)51قواعد شماره  020تا  022مجموعه قواعد عرفی حقوق
بینالملل بشردوستانه کمیته بینالمللی للیب سر به طثور مسثتقیم و غیرمسثتقیم بثه
مسلولیت کیفرر فردر فرماندهان و دیگر افراد مافوق اختصاص یافته است .در قاعثده
 020مجموعه قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه للیب سر آمده است:

البته این قاعده ،همچنین در قوانین داخلی بسیارر از کشورها از جمله قانون داخلی
بلژیک م رح شده است« :فرماندهان در قبال دستوراتی که لثادر مثیکننثد ،مسثلولیت
دارند» .در قاعده  029مجموعه قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی للیب سثر
آمده است« :هر رزمنده ملزم است از فرامینی که بثه نحثو آشثکارر غیرقثانونی اسثت،
نافرمانی کند» .رویّه در مورد وضثعیت رزمنثدهار کثه از انجثام دسثتورر کثه آشثکارا
غیرقثانونی ( )Manifestly Illegal Ordersنیسثت ،سثرایچی مثیکنثد ،روشثن نیسثت.
بسی ارر از کشورها در قوانین نظامی خود مترکر شدهاند که همه مثأموران بثه تبعیثت و
اجرار دستورهار قانونی و مشروز ،مکلفاند و عدم انجام آن ،یک جرم قابل مجازات
است .بر طبد رویّه حقوق عرفی بینالمللی ،در حالی که احراز هیچگونه راب ه رسثمی
(مافوق ث زیردست) برار این منظور زم نیست ،در حقیقثت «لثرف لثدور دسثتور»
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افراد در ارتکا جنایت جنگثی ،مسثلولیت کیفثرر بثر عهثده
دارند .افراد نه تنها از جهت ارتکا جنایثات جنگثی مسثلولیت
کیفرر دارند ،بلکه به جهت اقدام به ارتکا جنایات جنگثی و
معاونت در انجام این گونه اعمثال؛ از جملثه تسثهیل ،کمثک و
مشارکت در ارتکا این جرایم نیثز مسثلولیت کیفثرر دارنثد.
آنان از جهت برنامه ریزر یا تحریک به ارتکا جنایات جنگی
نیز مسلول هستند.

149

متضمن این م لب است که دستکم یک راب ه (مافوق ث زیردسثت) بثه طثور بالفعثل
وجود داشته است (هنکرتز و دیگران ،0111 ،ج ،0ص111ث.)152

 .7اقدامات زیردستان و مسئولیت کیفری فرمانده
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درباره اقداماتی که زیردستان در اجرار یک دستور بر عهده گرفتهاند و مرتکب جنایات
جنگی میشوند ،سه وضعیت را باید مشخص کرد :اول ،در لورتی که جنایات جنگثی
واقعاً ارتکا یافته است ،طبد رویّه کشورها روشن است که «مسلولیت فرماندهی» برقرار
است؛ دوم ،هنگامی که جنایات جنگی به واقع انجام نیافته ،فقط قصد و سعی در ارتکا
آنها وجود داشته است .رویّه کشورها حثاکی از آن اسثت کثه در اینجثا نیثز مسثلولیت
فرماندهی وجود دارد؛ سوم ،هنگامی که جنایات جنگی ،نه واقع شده باشد و نه سعی یا
شروز به انجام آن شده باشد [هرچند بیشتر رویّهها بیانگر آن است که هیچگونه مسلولیت
فرماندهی بر آن بار نمیکنند]؛ ولی برخی کشورها و سازمانهار بینالمللی ،مسثلولیت
کیفرر آن را به فرمانده ث که فقط دستور ارتکا جنایات جنگی را داده است ث نسثبت
میدهند (هنکرتز و دیگران ،0111 ،ج ،0ص111ث .)152در این باره میتوان بثه قثوانین
بلژیک ،لوکزامبور و هلند اشاره کرد؛ به طور مثال ،حقوق بلژیک در مثورد سثرکو
نقضهار فاحش کنوانسیونهار انو و اروتکلهار الحاقی [الالحشده] آن ،که در هر
دو مخالمات بینالمللی و غیربینالمللی اعمال میشوند ،مقرر میدارد:
نقضهار یل براساس مجازاتهار مقرر ،قابل تعقیب و مجازات
هستند :دستور (حتی اگر اجرا نشود) ،ارتکا یکثی از نقضهثار
مرکور در مادّه [ 0جنایت نسلکشی ،جنایت علیه بشریت و سثایر
1
نقضهار فاحش].

قانون مجازات نظامی [الالحشده] هلند مقرر میدارد:
الف) سربازر که عامدانه دستور ارتکا یک جنایت جنگی را بثه
زیردستش میدهد [اگر دستور مرکور اجرا شده باشثد] ،بثه عنثوان
0. 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.

مسبب و بانی جنایت مجازات خواهد شد.
) اگر این دستور (به معنار مورد نظر در بند الثف) اجثرا نشثده
باشد ،مافوق به مجازات زندان ،حداکثر تا انج سال یا جزار نقدر
مقرر در دسته چهارم محکوم خواهد شد؛ ولی تالش برار دسثتور
ارتکا جنایت یا تالشهایی از این دست ،مجازات قابل تثوجهی
ندارد و به خودر خود جرم محسو نمیشود.

گزارش رویّه هلند اشاره بر این دارد که در این مقرره ،نیازر نیست لزومثاً «دسثتور
1
آشکارا مجرمانه» باشد.
شورار امنیت سازمان ملل در ق عنامه مصو سال 0331م درباره نقضهار حقوق
بشردوستانه در افرانستان ،تأکید کرد:
افرادر که  ...دستور ارتکا نقضهار فاحش کنوانسیونهار انثو
را میدهند ،شخصاً و به طثور انفثرادر مسثلول چنثین نقضهثایی
2
هستند.
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0. 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.

5. 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.
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مسلولیت کیفرر فرماندهان درباره جنایات جنگثی کثه بثه وسثیله زیردسثتان آنهثا
ارتکا یافته است ،مبنی بر عدم انجام اقثدامات زم از سثور فرمانثدهان ،در جهثت
جلوگیرر از ارتکا جنایات جنگی یا عدم مجازات اشخالی که مرتکب این جنایات
شدهاند ،یک قاعده اُرسابقه حقوق عرفی بینالمللی است .بثر ایثن اسثاس ،تعثدادر از
فرماندهان اس از جنگ جهانی دوم ،به جهت ارتکا جنایات جنگثی کثه بثه وسثیله
زیردستان آنان لورت اریرفته بود ،محاکمه و متهم شناخته شدند (هنکرتثز و دیگثران،
 ،0111ص111ث.)111

 .11مسئولیت کیفری فرمانردهان ناشری از مباشررت د
ا تکاب جرم
مسلولیت کیفرر فرمانده ،در واقع از کوتاهی یا ترک فعل ناشی میباشد که در الث الح
به آن فعل منفی گفته میشود (فعل مثبت به اختصار «فعل» گفته میشود؛ مانند دسثتور
به ارتکا

جرم ،مبادرت و مشارکت)؛ به طور مثال ،در قضیه فورد علیه گارسیا ( Ford

 )v. Garcia Caseدر سال 5111م ،در یک دعوار مربو به اعمال شکنجه و اعدامهار
فراقضایی ارتکا یافته در سثال 0311م در السثالوادور ،دیثوان فثدرال ایثا ت متحثده
(فلوریدا) به هیلت منصفه دستورالعملی به شرح یل داد:
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فرمانده ،مسلول شثکنجه و اعثدامهار فراقضثایی ارتکثابی توسثط
نیروهار تحت امر خود است؛ اگر دستور به ارتکثا ایثن اعمثال
1
دهد یا واقعا در ارتکا آنها مشارکت کند.
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البته مأموران تحت امر نیز از هرگونه تقصثیر و در نتیجثه ،سثرزنش و کیفثر معثاف
نیستند ،بلکه آنها نیز موظفانثد حقثوق بشردوسثتانه بینالمللثی را رعایثت کننثد و در
لورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی و ارتکا جرایم ،شخصاً بثه عنثوان
مباشرت در جرم ،ااسخگو و مسلول شناخته شوند؛ زیرا خوددارر فرماندهان نظثامی از
انجام وظیفه برار ایشگیرر از نقض قوانین جنگ ،فلسثفه وجثودر ایثن قثوانین را بثه
چالش میکشد و زیر سؤال میبرد؛ به گونهار که ترک فعثل یثا کوتثاهی فرمانثده ،بثه
ارتکا جرمی منجر شده است که هدف از قوانین جنثگ ،جلثوگیرر از وقثوز همثان
جرایم بوده است (هنکرتز و دیگران ،0111 ،ج ،0ص.)131
در الل  51اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللی آمده اسثت کثه فرمانثدهان نظثامی و
معاونان آنان ،در قبال اعمال و دستورهار نظامی خود در مقابثل ایثن دادگثاه مسثلولیت
دارند .از این رو ،میبینیم دیوان کیفرر بینالمللی مسلولیت جدیدر را نیز به آنان تحمیل
کرده است .حقوق بشردوستانه بینالمللی و عثدالت کیفثرر بینالمللثی بثرار تضثمین
0. 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.

وظایف و قدرت کنترل نیروهار رزمنده ،بر حسب نثوز و شثدت
هر جنگی متریر است .کشف تخلف یا تخ ی غیرقانونی از وظیفثه
در شرایط نبرد ،به محاسبات سخت و تعمد بیشتر نیثاز دارد .اگثر
این محاسبات توسط فات نسبت به اعمال طثرف شکسثتخثورده
انجام شود ،محاسبات کمتر قابل اعتمثاد خواهثد بثود .از ایثن رو،
امکان اینکه قواعد واقعی و عینی عمثل بثرار اعمثال قضثاوت در

0. "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).
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جلوگیرر از نقض قانون ،نسبت به مأموران تحت امر ،مسلولیت بیشترر بر عهده مقامات
عالی یا مافوق میگرارد .مقامات مافوق ،با توجه بثه داشثتن جایگثاه عثالی در سلسثله
مراتب ،وظیفه تأییدشدهار دارند که تضمین کنند حقوق بشردوستانه بینالمللی به دقثت
رعایت و موارد نقض آن به طور شایسته و مقتضی مجازات شود .کوتاهی آنها در انجثام
این وظیفه ممکن است به عنوان رضایت ضمنی آنان به اقثدامات غیرقثانونی زیردسثتان
تعبیر و تفسیر شود که بدان وسیله باعث تشوید آنان به ارتکا جرایم بیشثتر و توسثعه
فرهنگ فرار از مجازات گردد .در واقع رویّه قضایی مبیّن و گویار این معناست که مقام
مافوقی که در مجازات مأمور تحت امرر که مرتکب قتل شده است ،کوتثاهی مثیکنثد،
باید مجازات شدیدتر از قاتل مواجه شود؛ اگرچه این مقام مافوق قصد خاص زم برار
ارتکا قتل نداشته باشد .به هر حال ،رویّه قضایی این واقعیثت را بثازگو مثیکنثد کثه
1
موقعیت و مقام در سلسله مراتب است که مسلولیت و وظیفه مداخله مشخص میشود.
در نتیجه ،مثیتثوان گفثت مثواردر کثه در آن نقثض جثدّر حقثوق بشردوسثتانه
بینالمللی ،جنایات علیه بشریت و نسلکشی ر داده است ،در مقایسثه بثا بسثیارر از
قضایار کیفرر داخلی کشورها ،برخی واقعیتهار ایچیدهار را نشان میدهد که شامل
چندین مرتکب و قربانی زیادر میباشد .اینگونه موارد در اوضثاعی ر مثیدهثد کثه
بافت طبیعی جامعه و سلسله مراتب قابل تشخیص فرماندهی از همگسسته و نظامیان و
غیرنظامیان و قربانیان و مجرمان قابل تفکیک نیستند .در این ارتبا  ،قاضثی مثورفی ،در
نظر شخصی و جداگانه خود در قضیه انرال یاماشیتا اینگونه استد ل کرد:

ارتبا با تخ ی از وظیفه مورد استفاده قرار گیرد ،کمتر است.

1

 .11سلب مصونیت از فرماندهان و افراد مافو
محاکمه و مجازات افراد دارار مصونیت [یعنی شناخت مسلولیت کیفثرر بثرار افثراد
دارار مصونیت] ،ریشه معاهداتی دارد؛ اگرچه در حثال حاضثر بثا توجثه بثه عملکثرد
دولتها از ویژگی عرفی برخثوردار شثده اسثت .مرتکبثان جنایثات جنگثی ،نثهتنها از
مصونیت برخوردار نیستند ،بلکه از برخی امتیازهار دیگرر که افراد عادر یا مرتکبثان
جنایات عمومی برخوردار میشوند نیز محروماند که از جملثه آنهثا امکثان اسثتفاده از
اناهندگی ،عفو و مرور زمان مثیباشثند .عثدم اثریرش اناهنثدگی بثرار مظنونثان بثه
ارتکا
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جنایات جنگی در کنوانسیون مربثو بثه وضثعیت اناهنثدگی ایشبینثی شثده

است .شورار امنیت نیز در راب ه با بحران رواندا اعالم کرده است که اناهندگی شثامل
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اینگونه افراد نمیشود .این نکته ایشتر نیز به وسیله مجمع عمثومی سثازمان ملثل در
الول همکارر برار تحقید و دستگیرر و مجثازات جنایتکثاران جنگثی مثورد تأییثد
قرار گرفته بود؛ به طور مثال ،در اساسنامههار دادگاههار سثیراللون ،کثامبوج و عثراق
نیز عفو در مثورد جنایثات بینالمللثی از جملثه جنایثات جنگثی ممنثوز شثده اسثت
(بیگزاده ،0131 ،ج ،0ص515ث.)512

 .12تعقیب برخری فرمانردهان ا شرد نظرامی د دیروان
بینالمللی کیفری
تاکنون در دیوان بینالمللی کیفرر 50 ،وضعیت مثورد رسثیدگی قثرار گرفتثه اسثت و
رسیدگی به برخی از این وضعیتها همچنان ادامه دارد .در ایثن مثوارد نیثز مسثلولیت
کیفرر فردر فرماندهان ارشد و ردهاایین نظامی نیز به چشم میخورد که از جمله آنهثا
مورد «تعقیب علیه اوزف کونی ،ونسانت اوتی ،اکثوت اودهیثامبو و دومینیثک اونگثون» در
0. J.A. Williamson, "Some considerations on command responsibility and criminal liability",
Vol.90, Number 870 June 2008, I.R.R.C.

سال 5112م و مورد دیگر «تعقیب علیه عبدالرحیم محمود حسین» وزیر دفاز ملی سودان
است .دیوان کیفرر بینالمللی هه در تاریخ  1مه 5112م ،حکم بازداشت اوزف کثونی

و چهار تن دیگر از فرماندهان ارتش مقاومت لثرد ( )Lord`s Resistance Armyرا بثه
اتهام ارتکا

جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت لثادر کثرد .بثه گثزارش اتحادیثه

افریقا ،گروه شبهنظامی متعلد به اوزف کونی ،مسلول مثر

دسثتکم  5111غیرنظثامی

بودهاند .کونی اس از تحت تعقیب قرارگرفتن ،به ترک اوگاندا مجبور شد .این فرمانثده
ارشد براساس اساسنامه دیوان بینالمللی کیفرر ،مرتکب  11مورد از جرایم بینالمللثی
شده است ( 05مورد جرایم علیه بشریت و  50مورد جرایم جنگی) .اکثر سربازان کونی

را کودکان و سربازان از این دست تشکیل دادهانثد و سثازمان ملثل تخمثین زده اسثت
اعضار این گروه ،عالوه بر اتهاماتی چون آدمربایی و بهکثارگیرر کودکثان بثه عنثوان
سرباز ،تاکنون باعث آوارگی بیش از  992هزار نفر شدهاند .حوزه فعالیثت ایثن گثروه،
بوده است .ونسانت اوتی ،نایب رایس و فرمانده رده دوم ارتثش مقاومثت لثرد ()LRA
دقیقاً مرتکب جرایم ایشگفته شده بود و اکوت اودهیامبو ،نماینده فرمانثده ( )LRAنیثز
مرتکب ده جرم شده بود.

1

شعبه اول دیوان بینالمللی کیفرر درباره وضعیت سودان نیز به لدور حکم جلثب
یکی دیگر از مقامات ارشد دولت مزبور دست زد و عبدالرحیم محمود حسین ،وزیر دفاز
ملی فعلی و وزیر کشور و نماینده ویثژه سثابد دولثت سثودان در دارفثور را براسثاس
اتهامات متعدد (سیزده جرم) ،شامل جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در مورد وقایع
ارتکابی در دارفور براساس زمینههار معقولی که دادستانی ارااثه کثرده اسثت ،مسثلول
اعمال مربوطه دانست .شعبه مزبور معتقثد اسثت مثتهم در طثرح مشثترکی کثه دربثاره
حملهار سازمانیافته و گسترده و بر مبنار سیاستی سامانیافته برار حمله بثه دسثتهار
غیرنظامی متعلد به گروهی معیّن دست داشته است و نسبت به اینگونه اقدامات ،دارار
0. 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.
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شمال اوگاندا ،جنو

سودان ،جمهورر دمکراتیک کنگو و جمهورر افریقثار مرکثزر
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علم و آگاهی بوده و قصد انجام چنین اقداماتی را به وسیله نیروهثا و امکانثات تحثت
1
فرمان خود داشته است.

 .13عوامل دیگر افع مسئولیت کیفری فردی
مادّه  10اساسنامه دیوان کیفرر بینالمللی ،به عوامل رافثع مسثلولیت کیفثرر ارداختثه
است؛ عوامل دیگرر همچون اتفاقیبودن ارتکا

جرم جنگی ،اشتباه ،اجبار ،جهثل بثه

قانون و دستور مقام مافوق گاهی به تشخیص دادگاه و بثا وجثود برخثی شثرایط فثرد
مرتکب ،جرم جنگی را از مسلولیت مبرا میکند؛ به طور مثال ،چنانچه دادگثاه متوجثه
شود که مر  ،خسارت یا جراحت وارده به یک فثرد غیرنظثامی ممکثن اسثت در اثثر
اشتباه حادث شده باشد ،در آن لورت متهم مشمول تبراه نسبت بثه آن اتهثام خواهثد
156

بود .البته عرر اشتباه در لورتی که در موارد متعدد مورد استفاده قرار گیرد ،مورد قبول
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واقع نمیشود؛ به ویژه اگر در روند رسیدگی بتوان اثبات کرد این امر از سور نیرویثی
آموزش دیده و مجهز و دارار اطالعات دقید درباره هثدف و دارار فرلثت و تمثرین
فراوان در تیراندازر مستقیم و دقید انجام شده است .درباره مسلله اجبار ،این مسلله که
شخص تحت اجبار و فشار عمل کرده است ،مشرو بر اینکه به دلیثل ضثرورت و بثه
شکل معقول برار اجتنا

از تهدیدر که علیه او لورت گرفتثه ،عمثل کثرده اسثت و

قصد نداشته خسارتی بیش از آنچه او میخواسته است از آن اجتنا

کند ،وارد نمایثد،

قابل استماز بوده و رافثع مسثلولیت ور اسثت (قسثمت چهثارم از بنثد اول مثادّه 10
اساسنامه دیوان بینالمللی کیفرر)؛ هرچند رأر مثور  1اکتبثر0331م شثعبه اسثتیناف
دیوان بینالمللی کیفرر برار یوگسالور سابد در قضیه اردموویچ ()Erdemovi´c Case
مقرر داشت که اجبار نمی تواند دفاز کاملی در برابر اتهام جرایم جنگی محسو

شثود.

عالوه بر موارد ایشین ،مادّه  15اساسنامه دیوان بینالمللی کیفرر اعالم داشته است کثه
جهل به قانون ،رافع مسلولیت نیست؛ ولی این امکان را در نظر میگیثرد کثه اشثتباه در
0. Case the Prosecutor v. Abdul Raheem Muhammad Hussein, case number ICC- 02/-05-0112. available at: www.icc-cpi.int.

حکم ،ممکن است باعث از میانرفتن عنصر معنور در مورد برخی جرایم جنگی شود؛
اما اگر قانون نامشخص باشد ،باید فرض بر بیگناهی متهم قرار گیرد و یثا بثه حثداقل
مجازات محکوم شود .به نظر میرسد تولیفهار مربوطه ،یل سه گروه الثلی قثرار
میگیرد که در قالب آن یک فرد مثیتوانثد مرتکثب یکثی از جثرایم تولثیفشثده در
اساسنامه باشد .0 :به عنوان مباشثر ،مسثبب یثا مجثرم الثلی؛  .5بثه عنثوان همدسثت
(مساعدتکننده) در کنار یک یا چند مباشر؛  .1بثه عنثوان شثریک ،حثداقل تثالش بثه
ارتکا

یک جرم به وسیله یک گروه که دارار طرحی برار اقدام میباشثند (راجثرز و

ال ،0111 ،ص152ث.)111

نتیجه
براساس حقوق بین الملل بشردوستانه ،فرماندهان وظیفه دارند رعایت قواعد حقوق
امر ،به اجرار فرامین مافوق مکلف اند ،طبد قواعد عرفی ،هر ر زمنده ملزم است از
فرامینی که به طور آشکار غیرقانونی است ،نافرمانی کند .البته این واقعیت که جرایم
به وسیله نیروهار تحت فرماندهی ارتکثا

یافتثه باشثد ،فرمانثدهان مثافوق را از

مسلولیت کیفرر معاف نمیکند؛ به این شر که فرمانثده «مثیدانسثته» یثا «من قثاً
[دلی لی وجود داشته که] باید می دانست» مأمور تحت فرماندهی او در شثرف یثا در
حال ارتکا

چنین جرمی می باشد و مافوق در به کارگیرر اقدامات زم و معقثول

برار جلوگیرر از چنین اعمالی یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی کرده باشد .از سور
دیگر ،زم است همه اوضاز و احوال مسلله (تشوید ،چشماوشی ،تحمثل و انکثار
فرمانده) در نقض قوانین ،مورد توجه قرار گیرد .همچنین ،مرتکبان جنایات جنگثی
نه تنها از مصونیت برخوردار نیستند ،بلکه از برخی امتیازات دیگرر که افراد عادر
یا مرتکبان جنایات عمومی برخوردارند ،محروم اند و این امر ریشه معاهداتی دارد.
در نهایت ،با تکیه بر یافته هار اژوهش و مرورر بر احکثام لثادره از دادگاه هثار
کیفرر بین المللی می توان گفت به خاطر ایچیده بودن رویدادهار جبهه هار جنگ و
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بشردوستانه را به وسیله مأمور ان تحت امر خود تضمین کنند .با اینکه مأمور ان تحت

157

تعیثثین اینکثثه در شثثرایط زمثثانی مفثثروض ،چثثه تثثدابیرر زم و معقثثول بوده انثثد،
انتقال برخی واقعیت ها به محیط دادگثاه دشثوار اسثت و چثه بسثا نیازمنثد تمثرین
و ممارست می باشد.
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