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 چکیده
معاهدات  یا یها به موجب حقوق عرفاز آن گیریوجود دارند که بهره ییهاافزارجنگ

 یشده و توسط برخ   یدها تولافزارجنگنوع  ینا ین،وجود ابا است.  ممنوع یالمللبین

ای ن  مقام ات کش ور فروش نده     ی ا آ در چن ین ش رای،ی،  . رس د به فروش میکشورها 

 یالمللبین یفریک یوانو محاکمه در د یببوده و قابل تعق مسئولیت یدارا افزارهاجنگ

یس ندگان ای ن   نودارن د.   مس ئولیت  یتحت چه عنوان ،و اگر پاسخ مثبت است هستند

مقام ات دول ت    ،در ص ورت اح راز وح دت ق  د    اند ک ه  مقاله به این نتیجه رسیده

 یااهداف مجرمانه  یشبردپ برایو در صورت اقدام عامدانه « معاون»فروشنده به عنوان 

 داشت. خواهند یفریک مسئولیت« اقدام بر اساس هدف مشترک»علم به آن، به عنوان 

 یف ری، ک مس ئولیت  ی،الملل  ب ین  یفریک یواندافزارهای ممنوع، جنگ :واژگان کلیدی

 . معاونت، خلع سالح

                                                                                                   
 نویسنده مسئول( یدانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناس یعلم تأیعضو ه( dr.elhami@ut.ac.ir 

 yekrangi@ut.ac.ir یدانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناس یعلم تأیعضو ه** 
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 مقدمه
ک ه  ه ای ن دلی ل   ب ،اما از نظر حقوقی سازنده بود. شوم ،جنگ جهانی اول و دوم رویدادی شوم

که عزم جامعه جه انی حق وق    از این منظر ،گناه بود و سازندهبیهای جهان شاهد کشتار انسان

. در پرتو این عزم، از ابتدای کردو ابزارهای جنگی یکپارچه های را برای مقابله با جنگ و شیوه

ممنوعی ت   متعددی درباره کنترل تس لیحات و های نیمه دوم قرن بیستم معاهدات و کنوانسیون

اتم ی  ، میکروبی، میاییشیهای خاص مانند سالحهای کارگیری و حتی تولید و توسعه سالحبه

تر به سوی خلع سالح و کنترل تسلیحات و... وضع شد و جهان با جدیت بیشتر و عزمی راسخ

ه ای  از وس ایل و ش یوه   گیریمحدودیت در بهره این اعتقاد شکل گرفت کهزیرا  کرد؛حرکت 

 & Mathews) مس لحانه اس ت  های کنترل رفتارها در جنگ هایروشیکی از  ،جنگی خاص

McComick, 1999: 66 .) این کنترل تسلیحات که امروزه در معنای عام شامل خلع سالح به

 :Mathews & McComick, 1999) ش ود می مفهوم از میان برداشتن انواع خاص تسلیحات

در خ  وص کنت رل    6گرای ی گرای ی و آرم ان  ریشه در رویک رد دو مکت ب واق ع    هرچند (74

ن ملل با رویکرد تلفیقی بر پای ه اولی ه کنت رل تس لیحات و     تسلیحات دارد، لیکن منشور سازما

   3خلع سالح بنا شده است.

تواند کش ور دیگ ر را ب ه    می بر این اعتقاد نیست که کشوری با این حال، هیچ اندیشمندی

ب ا وج ود ای ن اراده     .(1۳ :6۹3۹)س اعد،   ر جمعی سوق ده د کشتاهای تولید و توسعه سالح

ش دن  رشد بیش تری یاف ت و انتظ ار م دنی     المللبین، در قرن بیست و یکم که حقوق یکپارچه

. ای ن  اس ت ه ای ممنوع ه ب وده    افزارجنگفزاینده از  گیریرود، دنیا شاهد بهرهمی بیشتر انسان

 قاب ل بررس ی حق وقی    گی ری ممنوعه از ابعاد گوناگون مانند تولید، نگهداری و بهرههای سالح

                                                                                                   
 تسلیحات حذف بر ،دوم مکتب و کندتأکید می کشورها تسلیحات و نظای دینتوانم برابری و سالح وجود به ،اول . مکتب6

 .(1۳-10 :6۹3۹ ساعد،) تسلیحاتی کنترل راستای در

 اتحادجواری و آمیز و داشتن روحیه همتساهل و همزیستی مسالمت»به صراحت بر  ،. مقدمه منشور سازمان ملل از یک سو3

مشترک هایی که عدم توسل به نیروی نظامی را جز در راه منافع المللی و قبول اصول و روشبرای نگهداری صلح و امنیت بین

تواند اصول مجمع عمومی می» که داردهمین منشور اعالم می 66ماده  6کند. از سوی دیگر، بند تأکید می ،نمایدتضمین می

المللی، از جمله اصول حاکم بر خلع سالح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین

 .«قرار دهد
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اکن ون  ه م . است ها از بعد کیفریافزارجنگاین « فروش»دیگر این موضوع لیکن روی  هستند،

با نگاهی ب ه وق ایع اخی ر     .6دارای اهمیت است:  به چند دلیلها افزارجنگموضوع فروش این 

یا کشورهایی که ت وان تولی د    هاتوسط گروهک هابسیاری از این سالح دهدنشان میدر جهان 

م ورد اس تفاده واق ع ش ده اس ت. ب رای        ،را ندارندها کلی یا مواد اولیه و ابزار تولید این سالح

داعش در شمال عراق از بمب شیمیایی به ره   کردنداعالم ها خبرگزاری 3761در مارس  نمونه،

 (. the guardian, 2016, the daily beast, 2016, global research, 2016) گرفته است

یعن ی   6۹37در من،قه خاورمیانه و جنوب آسیا در س ال   ،طبق منابع موجوداز طرف دیگر، 

شیمیایی، بیولوژیک و اتمی رش د ام روزی را نیافت ه    های سالی که هنوز تکنولوژی تولید سالح

، )ط ارمی  کشتار جمع ی مجه ز بودن د   های کشور به یک یا چند نوع از سالح ۳کم بود، دست

(. در میان این کشورها هند، پاکستان، ع راق، لیب ی، س وریه و م  ر دارای س الح      67۳، 6۹37

اش االگر  و رژی م   پاکس تان  ،شیمیایی؛ عراق، لیبی، سوریه و هند دارای سالح بیولوژیک و هند

توانایی تولید ای ن   این کشورهااغلب  .(66۹ :6۹37)طارمی، ای بودند دارای سالح هستهقدس 

ک ه ای ن    ش ود م ی  مش ص   بنابراین،. نداشتندتوانایی تولید مواد اولیه آن را  ،سالح یا حداقل

از دیگ ر کش ورهای    ها و کشورهای م ذکور توسط گروهها تولید آنهای یا زیرساختها سالح

 صنعتی اخذ شده است.  

 اروپ ایی  از اغلب که شرکت ۱1 ،ایران اسالمی جمهوری ارتش هوایی پایگاه گزارش به بنا

 هم راه ( اس پانیا  و س ودد  فنالن د،  س ویی،،  بلژی ک،  فرانس ه،  هلن د،  آلمان، انگلستان،)اند بوده

 برخ ی  ب ه  بن ا  ی ا  و 6ان د داش ته  دست شیمیایی سالح به عراق تجهیز در آمریکاییهای شرکت

 ش وروی  دانشمندان و کارشناسان مستقیم کمک با میالدی هشتاد دهه اواخر از عراق گزارشات

 چن د  و فرانس ه  آلمان، م ر، ایتالیا، هلند، اسپانیا، برزیل، آرژانتین، آمریکا، یوگسالوی، و سابق

 مص رب  عوام ل  مس تقیم  خری د  کن ار  در تولید تجهیزات و مواد خرید به مبادرت دیگر کشور

 ،«پاک سلمان» ،«القادم» ،«عکاشه» در را عوامل این تولید کارخانجات تدریج به و نمود شیمیایی

 با و کندمی ایجاد را سامره کارخانجات سرانجام و دایر پوششی عناوین با «الفلوجه» و «اتاجی»

                                                                                                   
1. http://www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=50544237-add6 -

4f0c-9322-8b9d 5e6b31c7&WebPartID=4a239f2b-998e-4122-8819-e18729afd1a5& ID= 

87644883-161a-4044-b42a-4728e803 d103 visited at: 07.05.2016 

http://www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=50544237-add6-4f0c-9322-8b9d%205e6b31c7&WebPartID=4a239f2b-998e-4122-8819-e18729afd1a5&ID=%2087644883-161a-4044-b42a-4728e803%20d103
http://www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=50544237-add6-4f0c-9322-8b9d%205e6b31c7&WebPartID=4a239f2b-998e-4122-8819-e18729afd1a5&ID=%2087644883-161a-4044-b42a-4728e803%20d103
http://www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=50544237-add6-4f0c-9322-8b9d%205e6b31c7&WebPartID=4a239f2b-998e-4122-8819-e18729afd1a5&ID=%2087644883-161a-4044-b42a-4728e803%20d103
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 و اع  اب  س ری  خ،رن اک  گازهای ترپیچیده دانش به دستیابی با و آغاز زاتاول گازهای تولید

 مس اعدت  و غرب ی  کارشناس ان  نظ ارت  ب ا  انب وه  مقیاسی در را( سیانور) خون بر مؤثر عوامل

 س ،حی  در ای ران  علی ه  ب ر  تحمیل ی  در جن گ  و ذخیره و تولید مستقیماً مصتلف هایشرکت

   .گرفت کار به گسترده

 و پوش ش  تح ت  ش یمیایی  عوام ل  تولی د  و اولی ه  م واد  انتقال خرید، معامله، مراحل تمام

 ب ا  و ک ود ش یمیایی   ه ا، ک ش حشره سموم کشاورزی، آفات دفع سموم نظیر غیرواقعی عناوین

اهمی ت دوم  . 3؛ است گرفته صورت عراق اصلی مقاصد از غربی هایشرکت و کشورها آگاهی

ای که پ، از آن ناگهان بودج ه نظ امی کش ورها ب ا      حمله ؛گرددمییازده سپتامبر باز حملهبه 

ای ن   .(67۱ :6۹36)س اعد،   یابی به تسلیحات نظامی رشد یاف ت ریزی برای دسترفته و برنامه

ک ه آی ا    ده د به این سوال اهمیت م ی  ،یالمللبیندر کنار تأسی، و ایجاد دیوان کیفری  مسئله

ه ا در قب ال   ی ا م واد اولی ه آن   ه ا  صالح کشورهای فروشنده ای ن س الح  ذی مسئولینروسا و 

کیفری دارند؟ در  مسئولیت ،دهندمی انجامها با این سالحها یا دولتها کشتارهایی که گروهک

اراد ه   در مورد یالمللبینصورتی که اثبات شود مقامات دولتی در قالب اساسنامه دیوان کیفری 

توان این مقامات و حتی ایادی واس ،ه را  می دارند، مسئولیتسالح ممنوعه یا مواد تولیدی آن 

 شود.  می محسوبکیفری  المللبینو این قدم نوینی در حقوق  کردبا شرای،ی محکوم 

ل دولت مانند ردی، جمهور را بتوان به سبب وضعیتی که ئوکه یک مسآن برایبا این حال، 

آن  .6اساسی باید اثبات ش ود:   مسئلهسه  کرد،محاکمه  آن سالح ممنوعه استفاده شده است در

تهی ه و   روسای دولی ک ه م واد اولی ه    .3؛ باشدمی های م،لقاً ممنوعهافزارجنگسالح در زمره 

دهن د، در قال ب   می مجرمهای یا دولتها را به گروه افزارجنگیا خود آن  افزارجنگتولید آن 

امری  .۹؛ ی قرار خواهند گرفتالمللبیناساسنامه دیوان کیفری  3۱یکی از صور مذکور در ماده 

داشته باشد. وجود  مسئولیتمعنا که نباید دفاع موثری بر رفع  ه اینب است؛ فقدان دفاع وسلبی 

 ی والملل  ب ین ولیت کیفری شص ی در دیوان کیف ری  ئپ، از تبیین مسدر این راستا، این مقاله 

ممنوع ه تح ت   های های ممنوعه، به بررسی امکان محاکمه فروشندگان سالحافزارجنگمفهوم 

ل ب ه تحلی    ،و در نهای ت  پ ردازد میی المللبیناساسنامه دیوان کیفری  3۱صور مذکور در ماده 
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 مسئولیتکننده بر کننده از سالح ممنوع و دفاع اض،رار استفادهدفاع مشروع دولت استفاده تأثیر

 پردازد.می کیفری فروشندگان

 

 مسئولیت کیفری شخصی و عدم مصونیت .الف

ب ر اس اس ی ک معاه ده ش کل       و یالمللبینی زاده جدید حقوق کیفری المللبیندیوان کیفری 

کرده سعی  دلیل،و به همین ست پایه این دیوان بر اساس توافق کشورها رو،گرفته است. از این

ی اس ت، در اساس نامه ذک ر    المللبینتا حد امکان اموری را که مورد وفاق جامعه حقوقی  است

وف اق همگ انی مس ولیت کیف ری در دی وان دارای دو       و از موارد اختالفی پرهی ز نمای د.   کند

 6شود. طب ق بن د   می طور فردی باراشصاص حقیقی و به تنها بر مسئولیت. 6: است محدودیت

. توانند در دی وان محاکم ه و مج ازات ش وند    می تنها اشصاص حقیقی ،اساسنامه دیوان 3۱ماده 

تروریستی ک ه از اس اس مب ادرت ب ه ارتک اب      های ، هیچ دولت یا گروهی حتی گروهبنابراین

 در دی وان قاب ل محاکم ه    گ روه ی ا دول ت   کنند، به عن وان  می کشی و علیه بشریتجرایم نسل

 6۱م اده   3فردی در دی وان م، رح اس ت. در ای ن خ  وص بن د        مسئولیت ،. همچنیننیستند

، کسی که یکی از ج رایم مش مول ص الحیت دی وان را مرتک ب ش ود      : »داردمی اساسنامه بیان

ین، ب ه رغ م   بن ابرا  .«ل و مستحق مجازات بر اساس آن اساسنامه خواهد بودطور فردی مسئوبه

، تابع ان اص لی و منح  ر حق وق کیف ری      هستندها ، دولتالمللبینکه تابعان اصلی حقوق آن

فاق د   المل ل ب ین ی، اشصاص حقیقی هستند و کیفر شص  حقوقی در حقوق کیف ری  المللبین

 . است سابقه

بر این اساس، دیوان کیفری صالحیتی نسبت به اشصاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی 

بودن  تأثیردیگر، بی مسئله. 3؛ کندتواند مقامات و اشصاص حقیقی را محاکمه می نداشته و تنها

خاص برای های دادن به م ونیت. این دیوان با داعیه پایاناست سمت افراد در دیوانجایگاه و 

ی است، پا به عرصه وجود گذارده اس ت. ب ه   المللبینمرتکبین جرادمی که مورد دغدغه جامعه 

خود های که روسای دول نتوانند در پشت حفاظ سمت این استعبارتی، هدف از ایجاد دیوان 

اساسنامه به صراحت بی ان   30ماده  6در بند  ل هستند، انجام دهند. به همین دلیل،مای هر عملی

ص بدون هیچ تمایزی بر پایه س مت  طور برابر نسبت به همه اشصااین اساسنامه به»شده است: 
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طور خاص، سمت رسمی مانند ردی، دولت ی ا حکوم ت، عض و    رسمی اعمال خواهد شد. به

به هیچ وجه ش ص  را از   ،حکومت یا مجل،، نماینده انتصابی یا مقام رسمی یک دولت بودن

ر ب ه  م ذکو های که سمت همچنان؛ کیفری بر اساس این اساسنامه معاف نصواهد کرد مسئولیت

اساس نامه   ،رف ع هرگون ه ش بهه    برای. مجدداً «برای تصفیف مجازات نصواهد بود دلیلیتنهایی 

هایی که در حق وق داخل ی ی ا ب ه موج ب      م ونیت کندمی همین ماده ت ریح 3دیوان در بند 

 برای برخی افراد وجود دارد، مانع از اعمال صالحیت دی وان ب ر آن اش صاص    المللبینحقوق 

 .  نیست

مقررات فعلی اساسنامه، در صورتی که ردی، یک دولت یا ه ر مق ام دولت ی، ب ه      اساسبر 

ول ش ناخته ش ود، ف ارز از    ئموجب اساسنامه برای یک ی از ج رایم در ص الحیت دی وان مس      

دی وان  ، بنابراین. است قابل تعقیب و مجازات در دیوان ،مذکور در حقوق داخلیهای م ونیت

اشصاص حقیقی مرتکب جرم را دارد، فارز از این ک ه در چ ه   تنها صالحیت تعقیب و محاکمه 

چگون ه   المل ل ب ین دولت متب وع وی از نظ ر حق وق     مسئولیتکه باشند یا آنمی سمت دولتی

ممنوعه و نه های موضوع تحلیل نوشتار حاضر بر فروشندگان سالح دلیل،خواهد بود. به همین 

   فروشنده متمرکز است.های دولت

 

 زارهای مطلقاً ممنوعافجنگ .ب

 ،به طور کلی و با مالحظه قواعد و مقررات مرب و  ب ه حق وق بشردوس تانه و حق وق جن گ      

اس تفاده از  ه ایی ک ه   روش .6در سه دسته ق رار داد:  توان می موجد جرایم جنگی را رفتارهای

ی و الملل  ب ین صلح یا نهادهای های مانند فریب دشمن با پرچم ؛مشروع استآنان در جنگ غیر

؛ مانن د  ش ود رفتارهایی که در خارج از جنگ باعث تحقق جرم جنگی م ی  .3دادن؛ یا گرسنگی

های خ اص در جن گ، ب زه جنگ ی را     افزارجنگاز  گیریبهره .۹یا تجاوز به آنان؛  کشتار اسرا

 دارای ک ه  افزاره ایی . جن گ 6: ک رد  دس ته  دو ب ه  توانمی را هاافزارجنگسازد. این می محقق

 مش روع  راها آن از استفاده توانمی ،شرایط به بسته و هستند آمیزغیرصلح و آمیزصلح وریبهره

 و نیس ت  مت  ور  آنان برای یآمیزصلح استفاده هیچ که هاییافزارجنگ .3 ؛یا نامشروع دانست

است. از  حاضر که موضوع نوشتار بیولوژیک و شیمیاییهای سالح مانند ؛هستند ممنوعه م،لقاً
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ب ه بع د حساس یت جامع ه جه انی را       6۳از برخی ابزارهای جنگی از قرن  استفادهنظر سابقه، 

هایی ایج اد و اس ناد   عرف ،کنون . از آن تاریخ تاکردها را به خود جلب برانگیصت و توجه آن

 ی متعددی در این خ وص وضع شده است.  المللبین

برخ ی از   ،یالمللبینی نیز با تأسی از سابقه این اسناد و عرف المللبیناساسنامه دادگاه کیفری 

بس یار ح ادز    ه ا آناست که شناخت و جداسازی  کردهانگاری جرم 3افزارها را در ماده جنگاین 

، بن ابراین . اس ت  ها در هر حال موجد جرم جنگ ی افزارجنگاز این  گیریزیرا بهرهاست؛  اهمیت

 .است ممنوعیت م،لق دارد، مهم المللبینفزار از نظر حقوق اجنگکدام  کهاینشناخت دقیق 

در جن گ   6افزاره ای ذات اً ممنوع ه   جنگتشصی   برایدو معیار کلی در حقوق بشردوستانه 

زنن ده ب ا توج ه    عدم امکان کنترل آثار صدمه .3 ؛ورود صدمه جدی و غیرضروری .6وجود دارد: 

ک ه   یافزاره ای جن گ بنابراین، اس تفاده از   (.Wallace & Reeves, 2015: 51) به ماهیت سالح

افزارهایی که نتوان با توج ه ب ه   جنگشوند و می ماهیتاً موجب ورود صدمه جدی و غیر ضروری

، ممنوع است. این موارد در پروتک ل الح اقی اول   کردرا کنترل  هازننده آنآثار صدمه شان،ماهیت

 گف ت ، باید خ وص توجیه ممنوعیت دسته نصستدر  .انددهشنیز ذکر  6۳7۳ون ژنو به کنوانسی

شود ک ه یک ی از س ه    می طور کلی زمانی رفتاری در حقوق بشردوستانه مشمول جرم جنگیبه

به عب ارت دیگ ر،    .(3۱6 :6۹3۹)شایزری،  کندرا نقض « ضرورت»و « مروت»، «ان اف»اصل 

محاکم ات نظ امی   مانن د  « ان  اف »مانند کشتار اس یران ی ا خ الف    « مروت»رفتارهای خالف 

شوند. دسته س وم  می صحرایی و صدور حکم مرگ برای نظامیان دشمن، جرم جنگی محسوب

ه ا و  ت وان از روش م ی  ندارد و وجودوری از آنان اقتضای بهره« ضرورت»مواردی هستند که 

 .  کرد ، استفادهکنندمی افزارهای دیگر که خ،ر کمتری ایجاد

ه ای  ش وند، س الح  م ی  ی که باعث صدمه غیرض روری هایاز جمله معیارهای تعیین سالح

 :6۹30است )هنکرتز و دوس والدبک،   موجد معلولیت دادمی، ناتوانی حاد دادمی یا مرگ حتمی

ه ای  ای برگش ته، گلول ه  ه  ت وان ب ه س رنیزه ب ا لب ه     م ی ، در ای ن م ورد   ( به عنوان نمونه۹07

بیولوژی ک و ش یمیایی،   ه ای  سالحسمی، های انفجاری، سم و سالحهای شونده، گلولهمنبسط

سالحی ک ه  ، شوندمی با اجزای غیرقابل تشصی  با اشعه ایک، که موجب جراحت هایسالح

                                                                                                   
1. per se unlawful weapons  
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زا و آت ش ه ای  زمین ی ض د نف ر، س الح    های انفجاری، مینهای حاوی خرده شیشه است، تله

دلی ل  ک ه ب ه   م واردی اس ت    افزارهای ممنوعهجنگدست دوم  .کردای اشاره هستههای سالح

 ،افزاره ا جن گ از ای ن   گی ری پ، از به ره  ،د. به عبارتیکننمی بدون تفکیک عمل ،شانماهیت

هایی را ماهیت اً فاق د   سالحدر واقع . کرددیده را کنترل زننده و اشصاص بزهتوان آثار صدمهنمی

آن  ت أثیر ی ا   را علیه یک هدف نظامی بکار گرفتها آن نتوان»دانند که می قابلیت ایجاد تفکیک

بشردوستانه مق رر ش ده، مح دود ک رد. ممنوعی ت       المللبیننحوی که در حقوق هتوان بنمی را

 هدف اس ت هایی در عین حال، مشمول ممنوعیت کلی در انجام حمالت کور و بیچنین سالح

   .(۹0۱ :6۹30)هنکرتز و دوسوالدبک، 

سمی، مواد های حنفر، سال ضدهای ای، مینشیمیایی و هستههای شامل سالحها این سالح

ه ای  ای، تل ه خوش ه ه ای  ، بمبV-2و V-1های شود، راکتمی منفجره که توسط بالون منتشر

هایی که در مح یط  زا و سالحآتشهای کاتیوشا، سالحهای اسکاد، راکتهای انفجاری، موشک

ب ه ای ن    ب ا توج ه  . (۹33: 6۹30رت ز و دوس والدبک،   )هنک کنن د، اس ت  می زیست تاییر ایجاد

 «ب»ماده  37الی  60ی نیز در بندهای المللبین ی، اساسنامه دیوان کیفریالمللبینهای ممنوعیت

انگ اری ک رده اس ت و    ای ن م وارد را ج رم    ،ی اس ت الملل  بینکه ناظر به مصاصمات مسلحانه 

 کنن ده و س ایر  (، استفاده از گازهای س می و خف ه  60سمی )بند های از سم و سالح گیریبهره

هایی که ب ه آس انی در   (، استفاده از گلوله63گازها و تمام سیا ت، مواد و ابزارهای مشابه )بند 

ه ای جنگ ی ک ه    و مواد و روشها ها، پرتابهکار بردن سالح( و به6۳شوند )بند می بدن منبسط

( را 37ش وند )بن د   م ی  ض روری یا موج ب رن ج غیر  رسانی بیش از حد دارای خاصیت آسیب

ه ا  کنن دگان از ای ن س الح   برای اس تفاده  مسئولیتاین گمان بیدانسته است.  سئولیتمموجب 

را با عل م  ها که آیا مقامات کشورهایی که این سالح این استپرسش اساسی  وجود دارد. حال

 .هستند قابل تعقیب ،دهدمی در جنگ به دولت یا گروه متصاصم هااستفاده از آنبه 

 

 مسئولیت کیفری فروشندگان سالح ممنوعه .ج
. ضروری است ف رد رفت اری را انج ام ده د     ،شص  در امور کیفری مسئولیتبرای تعیین نوع 

 وی مش ص   مس ئولیت  پ ذیری، می زان س رزنش   و بر اساس آن رفتار، می زان مداخل ه  سپ،، 
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بس یار   ،دارد... و مع اونتی مباشرتی، ش راکتی،   مسئولیتکه شص ی تعیین این بنابراین،د. شومی

ی نی ز ب ه تبعی ت از اکث ر     الملل  ب ین . در همین راستا، اساسنامه دیوان کیفری است حادز اهمیت

نام خاصی ب ر   ولی ،به رسمیت شناخته است مسئولیتصور مصتلفی را برای  ،حقوقیهای نظام

در  ،ش ود م ی  ذکرو...  چه به عنوان مباشر، معاون، شریکآن در چنین شرای،ی،آن ننهاده است. 

 ،مباش ر ه ای  پذیر اشاره کرده اس ت و ن ام  بلکه اساسنامه تنها به رفتار سرزنش ،اساسنامه نیامده

این  م،ابقدارد: می اساسنامه مقرر 3۱ماده  ۹اند. در این راستا، بند بار نمودهها آن برو...  معاون

ری مس وول و  مش مول ص الحیت دی وان کیف      یشص  در صورتی در مورد جن ایت  ،اساسنامه

 مستحق مجازات خواهد بود که:

جرم مذکور را مرتکب شود )خواه به تنهایی، خواه مشترکاً با شص ی دیگ ر ی ا توس ط     .6

 ؛یا نباشد( ول باشدئشص  دیگر، اعم از اینکه آن شص  دیگر از نظر کیفری مس

یا تشویق به ارتکاب جنایتی کند که واقع شده یا شروع به اج رای آن ش ده    . امر، تحریک3

 ؛باشد

به منظور تسهیل ارتکاب جنایت مذکور، در ارتکاب ی ا ش روع ب ه ارتک اب آن کم ک،      . ۹

 ؛)از جمله تهیه وسایل ارتکاب جنایت( ی کرده باشدهمکاری یا هر نوع مساعدت

با هدف مشترک اقدام به ارتکاب ی ا ش روع    از هر طریق دیگر با گروهی از اشصاص که .7

 مشارکت کند. مشارکت مذکور باید عمدی بوده و همچنین: ،کنندمی به ارتکاب جنایت مذکور

)در صورتی که  انجام شده باشد ،با هدف افزایش فعالیت مجرمانه یا هدف مجرمانه گروه الف.

با علم ب ه  ب. یوان باشد(؛ فعالیت یا هدف مذکور متضمن ارتکاب جنایتی مشمول صالحیت د

 . ق د گروه به ارتکاب جنایت به عمل آمده باشد

ت وان بی ان داش ت ک ه مقام ات دولت ی ک ه        م ی  طور ق اطع ، بهبا توجه به بندهای این ماده

، مش مول  ش ود ه ا م ی  و از آن کندمی اراده یهای ممنوعه را به گروه یا دولت دیگرافزارجنگ

از  اس  تفادهزی  را وی شص   اً ی  ا مش  ترکاً ب  زه   ؛ش  ودنم  ی در ف  وق« ب»و « ال  ف»بن  دهای 

که در حقوق تع اریف مشص  ی از   های ممنوعه را انجام نداده است و با توجه به آنافزارجنگ

ها یا مواد تولیدکننده این س الح  افزارجنگتحریک، امر و تشویق وجود دارد و صرف اراده این 

ی ا  ت وان مقام ات دول ت فروش نده     نم ی ، نیس ت  تشویق و امر به معنای حق وقی  ،ها، تحریک
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ش وند.  م ی  دهنده را محرک یا مشوق یا آمر دانست. بنابراین، از شمول این دو بن د خ ارج  اراده

ممنوعه ی ا م واد تولیدکنن ده    های کننده سالحمقامات دولت فروشنده یا اراده مسئولیت بنابراین،

ب ر اس اس ه دف     مس ئولیت م اده ف وق( و    «ج» معاونتی )بند مسئولیتبه عنوان ها این سالح

 ماده فوق( نیاز به تدقیق دارد. «د»)بند  6مشترک

 

 «معاونت». مسئولیت 6

 معاون طبق تعریف حقوقی شص ی است که به ارتکاب جرم یا شروع ب ه ارتک اب ج رم ی اری    

 ،اساسحقوقی است. بر این های دانان و نظامرساند. این تعریف کلی مورد توافق اغلب حقوقمی

ج رم   .6 مجازات معاون سه شر  را ضروری دانسته است: برای المللبیناساسنامه دیوان کیفری 

باش د و   کردهمعاون با ق د تسهیل اقدام به عمل . 3 ؛ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب شده باشد

ب ا  (. Cryer et al, 2010, 374-6) تقدم یا اقتران زمانی رفتار مرتکب ب ا رفت ار مع اون اس ت     .۹

   ضروری است: مسئولیتبرای احراز  شودمی مشص  3۱ماده  ۹« ج»مداقه در بند 

برداش ت  این امر از عبارت صدر ماده  .شص  ق د تسهیل ارتکاب جرم را داشته باشد .الف

در خ  وص ای ن   «. به منظور تسهیل ارتکاب جنایت... مساعدت نمای د »دارد: می که بیانشود می

وجود دارد. برخی معتقدند ب ا توج ه    المللبینشر  دو دیدگاه مصتلف در دکترین حقوق کیفری 

در اساس نامه   ،وج ود داش ته   3اساسی تأثیرشر   ،کیفری موقتهای به آن که در رویه سابق دیوان

س ابق ب وده و    تر از ضاب،هاین ضاب،ه مضیق .ی ق د تسهیل بیان شده استالمللبیندیوان کیفری 

ول ی تنه ا    ،رودم ی  کاری بهالمللبینفروشد برای ارتکاب جرم می حتی اگر فرد بداند سالحی که

  .(Cryer et al, 2010, 377) گیردق د وی تح یل سود باشد، این مورد را در بر نمی

نیازی نیست ک ه م تهم هم ان عن  ر روان ی      »در این مورد ند دسته دیگر از حقوقدانان معتقد

علم اجمالی ب ه اینک ه احتم ا ً     ،مباشر یعنی ق د انجام عن ر مادی را داشته باشد. گذشته از این

واق ع ش ود،   ها آن یکی از چند جنایت معین روی خواهد داد، در صورتی که در عمل هم یکی از

کند که گفته شود متهم ق د تسهیل ارتک اب ج رم مزب ور را داش ته و تح ت      برای آن کفایت می

                                                                                                   
1. Joint Criminal Enterprise (JCE) 

2. Substantial effect 
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در ص ورتی ک ه مقام ات دولت ی      بنابراین، .(7۱۱ :6۹3۹)شیایزری،  «کار استمعاونت، گناه عنوان

را به دولت یا گروه ی ص ادر   ها کننده این سالحیا مواد تولیددستور فروش یا اراده سالح ممنوعه 

. اس ت  قابل کیفر ،وری از سالح باشد، از نظر مقررات اساسنامهو این امر به ق د تسهیل بهره کند

ت ر باش د و جه ت اح راز     رسد نظر اخیر موجهمی . به نظراست احراز این ق د بسیار دشوارالبته 

اساسنامه بهره گرفت. طبق این بند در قسمت عن  ر روان ی    ۹7(3توان از ماده )ب()می این ق د

در  در راب،ه با نتیجه، شص  مذکور ق د ایجاد نتیجه را داشته باشد یا آگاه باشد که ای ن نتیج ه  »

به عبارت دیگر، اگر مقام دولتی بداند ی ا ب ا توج ه ب ه      .«روند طبیعی حوادث حاصل خواهد شد

 ،ه ا قرادن مشص  باشد که در صورت فروش یا اراده سالح ممنوعه یا مواد تولیدکننده این سالح

 .  است مسئولیتدهد، دارای می برداری قرارکننده، این سالح را مورد بهرهدولت یا گروه دریافت

کنون چن دین نوب ت از بم ب ش یمیایی به ره ب رده و        در نزاعی که گروهی تا نمونه،برای 

 .کند، مشص  است که ق  د به ره از آن را دارد  می تقاضای خرید سالح یا مواد تولیدی آن را

در صورتی که مقام ات دولت ی، تس لیحات     مثال،برای  .دهنده مسوول خواهد بوداراده بنابراین،

کیف ری   مسئولیتتوان آنان را دارای می ،با توجه به عن ر علم ،به داعش تحویل دهندشیمیایی 

. در ح التی ک ه س الح    6ک رد:  توان در دو وج ه بررس ی   می را مسئلهبا این حال، این  دانست.

زیرا  ؛توان مقام دولتی فروشنده را مسوول دانستمی رسدمی شود، به نظرمی شده فروختهتولید

را ب رای ام وری غی ر از ام ور جنگ ی       هس تند  هایی که م،لقا ممنوعهیچ گروه یا دولتی سالح

و  است طور کامل ممنوعی بهالمللبیندر حقوق  هاسالحنو از این  استفادهو  کندنمی خریداری

در حال ت دوم، وس ایل و م واد    . 3؛ ش ود شناخته می ی جرمالمللبیندر اساسنامه دیوان کیفری 

اگر مقام دولتی فروشنده بداند ی ا   ،که در این حالت ؛شودمی فروختهها اولیه ساخت این سالح

 مس ئولیت رود، وی م ی  ک ار با توجه به قرادن مشص  باشد که این مواد برای تهیه س الح ب ه  

 خواهد داشت. این امر نیاز به احراز دارد.

ی ا ح داقل    ق رار گرفت ه باش د   برداری شر  دوم آن است که سالح ممنوعه مورد بهره .ب

 ب ه ای ن دلی ل    ،کنن د می شروع به استفاده از آن شود. این شر  که از آن به معاونت عاریتی یاد

ب رای   دلی ل، . ب ه هم ین   نیس ت  شده است که اعمال معاون غالباً به خودی خود جرم بینیپیش

وص ف   مس تحق تا معاون  ؛ای از فاعل سر زند یا شروع شودمجازات معاون باید رفتار مجرمانه
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طب ق   ،المللبین. نکته حادز اهمیت آن است که در حقوق شودمجرمانه رفتار مرتکب قابل کیفر 

. ب رای  اس ت  ممن وع ه ا  صرف تولید یا گسترش و استفاده از برخی سالح ،هابرخی کنوانسیون

 آوردن، دس ت ه ب   تولی د،  س اخت، گس ترش،   6۳۳3ش یمیایی  ه ای  کنوانسیون س الح  نمونه،

 آن 6اس ت. م اده    ک رده من ع  را شیمیایی  تسلیحات از استفاده و انتقال سازی،ذخیره نگهداری،

 دست شرای،ی هیچ تحت هرگز که شودمی متعهد کنوانسیون این عضو دولت هر»: کندمیبیان 

 ه ای س الح  نگهداری یا انباشت طریق، هربه  اکتساب تولید، توسعه، .نزند: الف زیر اقداماتبه

 از اس تفاده  .دیگ ران؛ ب  ب ه  ش یمیایی  ه ای س الح  غیرمس تقیم  ی ا  مس تقیم  انتقال یا شیمیایی،

 ه ای س الح  ک اربرد  در نظ امی  ه ای آمادگی نوع هر برای سازیزمینه .پ ؛شیمیایی هایسالح

 در درگیرش دن  ب رای  ممکن هرصورتبه دیگران ترغیب یا تشویق رسانی،کمک .ت ؛شیمیایی

   .«است شده ممنوع عضو هایدولت برای کنوانسیون این موجب به که هاییفعالیت

و در ص ورت نق ض ممنوعی ت خ اص،      ش ود نم ی  ب ودن ممنوعیت باعث ج رم  بنابراین،

تواند م انع آن رفت ار   می برای مقابله با آن فعال شده و المللبینکیفری حقوق سازوکارهای غیر

گیرن د و قاب ل   می وصف مجرمانه به خود یالمللبینهای شود. لیکن موارد خاصی از ممنوعیت

ی الملل  ب ین شوند. این امر ریشه در ماهیت اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق کیف ری  می کیفر

 ایج اد ها هستند و این اسناد تعهداتی را برای دولتها دولت ،دارد. مصاطب اسناد حقوق بشری

چن د  هر»اد است. به عب ارت دیگ ر   ی خ،اب به افرالمللبینلیکن اسناد حقوق کیفری  کنند.می

. کنن د م ی  هدف هر دو نهاد، حمایت از حقوق بنیادین افراد است ]اما[ در س،وح مصتلف عمل

ی به افراد اس ت  المللبینخ،اب حقوق کیفری  ،هاست... در عوضخ،اب حقوق بشر به دولت

سیس تماتیک و ج دی حق وق بش ر ک ه توس ط       ه ای  و هدف آن، تضمین آن است که نق ض 

چه در زمینه حقوق بشر وجود آن ،طور خالصهاشصاص انجام شده، تعقیب و مجازات گردد. به

ی المللبیندر حالی که در زمینه حقوق کیفری  ،چگونه رفتار کنند« هادولت»است که  این ،دارد

  .(۹31 :6۹۳7)گادتا،  «چگونه رفتار کنند« اشصاص»موضوع آن است که 

ی الملل  ب ین اند، رفتارهایی را حق وق کیف ری   از آن منع شدهها لت، از اعمالی که دوبنابراین

قابل کیفر اس ت.   ،کند و هر شص ی چنان رفتاری را مرتکب شودمی انگاریگزیند و جرممیبر

کنن ده  ی ا م واد تولید  مانند سالح شیمیایی ها بر این اساس، صرف خرید و فروش برخی سالح
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حت ی اگ ر ب ه     کن د، ممنوع است و هیچ کشوری نباید مص الف آن عم ل    هرچند ،هااین سالح

 اکن ون ج رم  ه م صرف این خری د و ف روش    اما ،شیمیایی نپیوسته باشدهای کنوانسیون سالح

 از آن سالح شیمیایی که خود جرم جنگ ی محس وب   گیری. با این حال، در صورت بهرهنیست

ول ئ. بن ابراین، هرگ اه مس    اس ت  ایط قابل کیف ر شود، مقام دولتی فروشنده با احراز باقی شرمی

ت ا زم ان ع دم     ،به شص  یا اشصاصی یا گروهی ده د  استفادهدولتی، سالح شیمیایی به ق د 

ب ا   گی ری، به محض استفاده یا شروع به به ره نیست، اما  استفاده از آن طبق اساسنامه قابل کیفر

 شود.می قابل کیفر ،ح ول باقی شرایط

مانن د   ؛کنن ده باش د  مساعدت ،دهدمی ست که رفتاری که شص  انجامشر  سوم آن ا .ج

. هستند کننده از یکدیگر جدادو شر  ق د تسهیل و رفتار مساعدتتهیه وسایل ارتکاب جرم. 

ه ای ممنوع ه نی ز    افزارجنگگردد. در زمینه میاولی به عن ر روانی و دومی به عن ر مادی باز

 از م واد س ازنده آن، ب ه نظ ر     که با تفکیک فروش سالح ممنوع ه  ،ق د تسهیل ضروری است

ت وان  نمی زیرا ؛شودمی رسد در فروش خود سالح ممنوعه این ق د به صرف فروش محرزمی

کننده ندانس ت و در ف روش م واد    ممنوعه تسهیل افزارجنگاز  ، استفادهفروش سالح را در بزه

مگ ر   ک رد، توان این ق د را به راحتی احراز می ح نیزو تکنولوژی تولید سالها اولیه یا دستگاه

 ؛در مورد صرف فروش برخی مواد که هم در تولید سالح و هم در مقاصد مشروع کاربرد دارد

 که در این مورد باید وحدت ق د سوء احراز شود.

و اراد ه م واد و    ،ط ور واض ح  که فروش سالح جنگ ی ممنوع ه ب ه   در نتیجه با توجه به آن

 ،اساسنامه ق رار گی رد   3۱ماده  ۹تواند مشمول بند )ج(می تولید آن با احراز شرایطهای دستگاه

ممنوع ه ب ه عن وان     افزارجنگوری از بتوان مقام دولتی فروشنده را در بزه بهرهرسد می به نظر

 .کردمعاون تلقی و مجازات 

 

 پایه اقدام بر اساس هدف مشترک مسئولیت بر .1

 حقوقیهای است که در بسیاری از نظام مسئولیتاقدام بر اساس هدف مشترک نوع خاصی از 

 6ی موق ت الملل  ب ین کیف ری  ه ای  تا زم ان دادگ اه   دلیل،ژرمن وجود ندارد و به همین  -رومی

                                                                                                   
1. Ad hoc Tribunals 
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ی ب رای روان دا( نی ز    المللبینی برای یوگسالوی سابق و دادگاه کیفری المللبین)دادگاه کیفری 

ی جایگ اه مشص  ی نداش ت. دادگ اه کیف ری      الملل  ب ین در حقوق کیف ری   مسئولیتاین نوع 

ای آن را ب ا ایج اد روی ه    6۳۳۳نظر ت ادیچ در  برای یوگسالوی سابق در رای تجدیدی المللبین

اقدام بر اساس هدف مش ترک   .(Cryer et al, 2010: 368) کردی المللبینوارد حقوق کیفری 

ی ک   و هر کنندافراد، به ق د ارتکاب جرم، با یکدیگر همکاری ست که شماری از ه این معناب

گروه ی متش کل از ده نف ر ب ه      نمونه،نقشی را برای رسیدن به آن هدف بر عهده گیرند. برای 

نیل به این ه دف   براییک اقدامی را  ق د نابودی گروه قومی من،قه خاص تشکیل شود و هر

دی دگان را تهی ه   دی نقشه محل و زمان حضور ب زه برخی اسلحه تهیه نمایند، تعدا؛ انجام دهند

هم ه اف راد گ روه ب ه ج رم       ،. در این حالتکنندکنند و در نهایت اشصاصی مبادرت به کشتار 

 کشی متهم و محاکمه خواهند شد. نهایی یعنی نسل

 یالملل  ب ین  یبنابراین، زمانی که گروهی از افراد با هدف مشترک اقدام ب ه ارتک اب جرم    

در گ روه چ ه   ه ا  آن که نقش؛ فارز از آنهمه به علت همان جرم محاکمه خواهند شد کنند،می

باشد و  6آن است که نقش افراد باید در گروه مهم مسئولیتبوده است. تنها محدودیت این نوع 

نقشی مهم در رس یدن ب ه ه دف     یصرف ایفا بنابراین، ۹باشد. 3اساسی ،نقش نیست که الزامی

وج ود   .6 بنا به عقیده برخی حقوقدانان دو ام ر اس ت:   مسئولیت. علت این نوع کندمی کفایت

جز در مرحله تعیین مج ازات،  به .3 ؛هر یک از افراد برای وصول به نتیجه نهایی ضروری است

ب ه هم ین    .(331 :6۹33)کسس ه،   کیفری بسیار مشکل خواهد بود مسئولیتتمییز بین درجات 

وس یله مناس بی ب رای تض مین تعقی ب هم ه        ،مس ئولیت این نوع شود می عنواناست که  دلیل

 .(Gattini, 2009: 121) ی است که پیچیدگی خاص دارندالمللبینمق ران در جرایم 

ک ه در آن تع دادی از    7حالت بنیادین. 6اقدام بر اساس هدف مشترک سه گونه عمده دارد: 

 ؛گیرن د م ی  افراد از ابتدا گروه را برای اقدامی مجرمانه تشکیل داده و هر یک نقشی را بر عهده

بلکه گروه مجرمانه وجود دارد و فرد با  ،شودنمی که گروهی تشکیل ،است ۱حالت سازمانی .3

                                                                                                   
1. Significance 

2. Substantial 

3. Miroslav Kvočka, et al., Case No. IT-98-30/1-A, Appeal Judgment, 28 Feb. 2005, para. 97.  

4. Basic Form (JCE I) 

5. Systemic form (JCE II)  
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یدن گروه به هدف وجود آگاهی از اهداف مجرمانه گروه وارد آن شده و نقش موثری را در رس

، ک ه در ض من ارتک اب ج رم    ، به معنای ای ن 6حالت توسعه یافته .۹؛ گیردمی مجرمانه بر عهده

که ظن ارتکاب آن از ابت دا وج ود داش ته اس ت.      ؛شوندمی تعدادی جرایم دیگر را نیز مرتکب

 ;Van der Wilt, 2009: 158-9) خواهن د داش ت   مسئولیتافراد گروه به دلیل این جرم نیز 

Olasolo, 2009: 155-6). از این صور نیازی به مداخله مستقیم در ارتکاب جرم کدام در هیچ

در حالت سوم تنها کافی است اثبات شود که م تهم وارد   .نیست و حتی حضور در صحنه جرم

ج رم   بینیپیشطور معقول برای متهم که ارتکاب آن جرم به ،توافقی برای ارتکاب جرمی شده

 .(Doria, 2009: 149)ساخت می را نیز ممکندیگر 

جنگی ممنوعه توس ط مق ام دولت ی، اگ ر وی بدان د      های در موضوع فروش یا اراده سالح

گروهی اعم از دولت یا غیر آن وجود دارد که ق د ارتکاب جرمی را دارد و با آگ اهی از ای ن   

اق دام ب ر اس اس ه دف      لی ل دتواند به می امر مبادرت به فروش سالح به آن نماید، رفتار وی

 .ذک ر ش ده اس ت    3۱ماده  ۹همراه داشته باشد. این امر در بند )د(به کیفری  مسئولیتمشترک، 

از هر طریق دیگر با گروهی از اشصاص ک ه ب ا   »هرگاه  است؛ شص  قابل کیفر ،طبق این ماده

مش ارکت کن د.    ،کنن د م ی  هدف مشترک اقدام به ارتکاب یا شروع به ارتکاب جنایت م ذکور 

هدف پیش برد فعالی ت مجرمان ه ی ا ه دف       اب. 6 مشارکت مذکور باید عمدی بوده و همچنین:

یتی )در صورتی که فعالیت یا هدف مذکور متضمن ارتکاب جنا مجرمانه گروه انجام شده باشد

 .با علم به ق د گروه به ارتکاب جنایت به عمل آمده باشد. 3مشمول صالحیت دیوان باشد(؛ 

با تحقق دو امر در قسمت عن  ر معن وی و ی ک ام ر در      ،بر اساس هدف مشترک ولیتمسئ

ش ص  بای د مش ارکتی در گ روه داش ته       ،شود. از نظر عن ر مادیمی بصش عن ر مادی محقق

باشد. این مشارکت نیز موثر در پیشبرد اهداف گروه یا اقدامات مجرمانه باشد. در بعد معنوی نی ز  

چ ه  اف گروه انجام دهد. آنمستقیم پیشبرد اهدا به ق د مستقیم یا غیرمشارکت ر شص  باید این

گ ر  یعنی به هدف پیشبرد فعالیت مجرمانه یا هدف مجرمانه گروه، نشان ،بیان شد با در  6در بند 

بلک ه   ،بیان شده است که در آن شص  ق د مستقیم نداشته 3چه در بند ق د مستقیم است و آن

مس تقیم اس ت.   ر ق د غیرگ، نشانکندمی علم به ق د گروه دارد و در آن راستا با گروه مشارکت

                                                                                                   
1. extended Form (JCE III) 
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های ممنوعه، مقام دول ت فروش نده از ماهی ت و    افزارجنگفروش  هنگام، در صورتی که بنابراین

ب ه   ،م،لع باشد و به آنان سالح یا م واد و تکنول وژی س اخت آن را بفروش د     طرف مقابلهدف 

ف روش   ش ود اح راز   ی ک ه ، در ص ورت بنابراین. است ولئوان اقدام بر اساس هدف مشترک مسعن

بوده است، امک ان   طرف مقابلسالح ممنوعه یا مواد تولیدکننده آن، اقدامی مهم در راستای هدف 

 تعقیب به عنوان اقدام بر اساس هدف مشترک وجود دارد.

مرز ب ین مش ارکت و معاون ت و ای ن ن وع خ اص از        ،مسئولیتنوع خاص از این چالش 

دهندگان وسایل ارتکاب جرم را با بند توان ارادهمی چه هنگام دیگر، . به عبارتیاست مسئولیت

ل دانست. تعیین مرز این تفکیک از مس ادل عم ده   ئومس 3۱ماده  ۹و چه هنگام با بند )د( ۹)ج(

ی با ذکر عب ارتی در  المللبینامه دیوان کیفری اساسن ،با این حال است. یالمللبینحقوق کیفری 

از ه ر  »است. در ابتدای این بند ذکر ش ده اس ت    کردهسعی در رفع این مشکل  ۹صدر بند )د(

ول ئج مس   و ، بکه اگر شص ی ب ر اس اس بن دهای ال ف     گر آن استکه نشان ؛«طریق دیگر

در پیش برد   ام ا دها جای نگی رد  اگر رفتار وی در آن بن، ولی شودمی به آن بندها مراجعه ،باشد

 ه خواهد شد.اهداف مجرمانه موثر بوده باشد، با این بند مسوول شناخت

 

 تأثیر دفاع مشروع بر مسئولیت کیفری فروشنده د.
در برخ ی م وارد   ، ول ی  جنگ و توس ل ب ه زور من ع ش ده اس ت      المللبینحقوق در هرچند 

توان جنگ را به دو دسته الملل میبیندر حقوق  ،استثناداتی بر این امر وارد شده است. در واقع

طبق تعری ف   دسته اول، .(113 :6۹3۳گالن، )فن جنگ تدافعی : جنگ تجاوزگرانه وکردتقسیم 

ح اکم ب ر رواب ط     المل ل ب ین مجمع عمومی سازمان ملل درباره اص ول حق وق    6۳07اعالمیه 

ست از جن ایتی علی ه ص لح و امنی ت ک ه طب ق       ا عبارت ،هابین دولتهای دوستانه و همکاری

را ه ا  ی است. این اعالمیه در ادامه به صراحت دولتالمللبین مسئولیتموجد  المللبینحقوق 

موظف است از تهدید یا اس تفاده از   یهر دولت»و بیان داشته است:  کردهاز توسل به تجاوز منع 

 مس ادل ف ل اختالف ات ارض ی ی ا    وحل یای دولت دیگر المللبینزور برای تجاوز به مرزهای 

در حق وق   ط ور مش ص   ، این نوع جنگ ب ه بنابراین«. امتناع ورزدها مربو  به مرزهای دولت
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 از نظ ر حق وق   اس ت؛ ک ه   مشروع شامل دفاع ،دوم . دستهاست مجاز و نامشروعغیر المللبین

 دارد.جویانه وجود در کنار این امر، اقدامات تالفی ،است. همچنین مجاز المللبین

ک ه در   آوردپ یش م ی  این پرسش را  ،المللبیندر حقوق  یرفتارهای مشروع چنینوجود 

سالح ممنوعه یا مواد تولید آن را به دولتی دهند که در راستای حق  ،صورتی که مقامات دولتی

کیفری ب رای مقام ات دول ت فروش نده      مسئولیتتوان می آیا باز هم کند،می قانونی خود اقدام

آن است که با توجه به مشروعیت کلیت رفتار ی ک کش ور    مسئله؟ به عبارت دیگر، کردت ور 

کار رفت ه در ح وزه ای ن اق دام     توان این مشروعیت را به وسایل بهمی در مقام دفاع مشروع، آیا

. دادممنوع ه  ه ای  سالحکیفری فروشندگان  مسئولیتگاه حکم به رفع مشروع تسری داد و آن

ی وارد المللبینترین استثناداتی است که بر منع توسل به زور در س،ح دفاع مشروع یکی از مهم

 شده است.  

 ت ا  متحد ملل عضو یک علیه مسلحانه حمله وقوع صورت در: »کندمی بیان منشور ۱6ماده 

ه یچ   آورد عم ل  ب ه  را المللیبین امنیت و صلح حفظ برای  زم اقدام امنیت شورای زمانی که

 وارد ایل،م ه  جمع ی  دسته یا فردی خواه خود از دفاع ذاتی حق به منشور این مقررات از یک

 ف وراً  آورندمی عمل به خود از دفاع حق این اعمال در که را اقداماتی باید اعضاء. کرد نصواهد

 ش ورای  ک ه  وظ ایفی  و اختیارات به وجه هیچ به اقدامات این. دهند گزارش امنیت شورای به

در هر موقع که ض روری تش صی  ده د ب رای      آن موجب به و دارد منشور این طبق بر امنیت

. «ی نصواهد داشتتأثیری اقدام  زم به عمل خواهد آورد، المللبینحفظ و اعاده صلح و امنیت 

ب رای اعم ال ای ن ح ق      قادل است، ام ا این ماده حقی ذاتی برای دفاع مشروع برای یک دولت 

 وج ود ض رورت،   .3در پاسخ به حمله مس لحانه باش د؛    .6شرای،ی وجود دارد که عبارتند از: 

 ,Aust) معقول و متناس ب ب ودن دف اع    .7فوریت و  .۹جایگزین مناسب دیگری نباشد؛ یعنی 

ین معن ا ک ه در ص ورت    است؛ به امحل چالش  حاضرشر  چهارم در موضوع  .(228 ,2005

مش رو  ب ه   -ا دولت دیگر در مقام دف اع مش روع   ممنوعه، آیهای ه یک دولت از سالحاستفاد

 . دارداز سالح ممنوعه  استفادهحق  -وجود سایر شرایط

به بهان ه  تواند می دیدهآیا دولت صدمه ،از بمب شیمیایی استفادهدر صورت  نمونه،برای 

در تم امی   .6 :است دلیل پاسخ منفیرسد به چهار می . به نظردفاع مشروع، اقدام متقابل کند
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که عبارتند از مروت، ان  اف و ض رورت.    است مصاصمات مسلحانه سه اصل اساسی حاکم

ی، المللبینمسلحانه های شود. بنابراین، نزاعمی اعمال نوع نزاع مسلحانهاین سه اصل فارز از 

ممنوعه با های استفاده از سالحگیرد. غیرمشروع همگی را در بر می ی، مشروع والمللبین غیر

ش ر  دیگ ر در دف اع    . 3 اس ت؛  ناقض اص ل ض رورت   ،هارسانی آنتوجه به گستره آسیب

ت وان ب رآورد دقیق ی از    نمی ،ممنوعههای از سالحاستفاده در صورت  .است تناسب ،مشروع

ماند می باقیها ها بر روی نسلسال هااستفاده از این سالح معنا که آثاره این ب ؛تناسب داشت

به ح دی  ها ممنوعیت م،لق این سالح. ۹. است و این ناقض ضاب،ه تناسب در دفاع مشروع

ممنوع شده است. هنگ امی ک ه   ها آن شدید است که حتی در برخی موارد تولید یا نگهداری

ه ا ب ه ه ر    ، به طریق اول ی اس تفاده از آن  باشد ممنوعها صرف تولید و نگهداری این سالح

 بای د  اعض اء  ،منشور ملل متحد ۱6بر اساس ماده . 7؛ است ممنوع که باشد،زه یا ق دی انگی

 گ زارش  امنی ت  شورای به فوراً آورند،می عمل به خود از دفاع حق اعمال در که را اقداماتی

 .دهند

 موج ب  به و دارد منشور طبق امنیت شورای که وظایفی و اختیارات به وجه هیچ به اقدامات این

  زم اق دام  یالملل  بین امنیت و صلح اعاده و حفظ برای دهد تشصی  ضروری که موقع هر در ،آن

، کنن د م ی  داشت. بنابراین، اعضایی که مبادرت به دفاع مشروع نصواهد یتأثیر آورد، خواهد عمل به

مش روع،  رغم دفاع تواند به می کرد خود را به شورای امنیت اراده دهند و شورا همباید گزارش عمل

 ک ه  برای حفظ صلح و امنیت بهره بب رد. د ل ت التزام ی ای ن عب ارات آن اس ت       از اختیارات خود

و در ص ورت نق ض ش رایط  زم،     اس ت  گزارش مذکور برای بررسی وجود شرایط دف اع مش روع  

از  توان د نم ی  کش ور م دافع   ،در مقام دفاع مشروع بنابراین،کشور مدافع مرتکب تصلف شده است. 

 .استفاده کندممنوعه های ت غیر مشروع از جمله سالحاقداما

توان به اقدامات غیر ق انونی  نمی که در قالب دفاع مشروع شودبا تف یل فوق، مشص  می

کنندگان از سالح استفاده . بر این اساس، هنگامی کهکردممنوعه اقدام های مانند توسل به سالح

، اس ت  کیف ری  مس ئولیت مرتکب ج رم ش ده و دارای   ها از این سالح استفاده دلیلممنوعه به 

 .  برجاستکیفری فروشنده این سالح یا مواد تولیدی آن همچنان پا مسئولیت
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 مسئولیت کیفری فروشنده در صورت اضطرار مرتکب ه.

اض ،رار را در زم ره عوام ل م انع     ی، الملل  ب ین اساسنامه دیوان کیف ری   ۹6که ماده با توجه به آن

ه ای  کیفری شص ی پذیرفته است، در صورتی که شص ی در حالت اض،رار از س الح  مسئولیت

 مس ئله یا خیر. تحلی ل ای ن    است قابل کیفر ،به ویها ، آیا فروشنده این سالحاستفاده کندممنوعه 

ممن وع باش د، آی ا     م،لق اً  یاز س الح  استفادهاست که در صورتی که  سوالمنو  به پاسخ به این 

و به دفاع اض،رار استناد کن د. پاس خ    در شرایط خاص از آن سالح استفاده کرده تواندمی مرتکب

زی را   ؛دارده ا  از این س الح  استفادهترتب بر رسیدگی به شرایط حالت ضرورت در  مسئلهبه این 

گاه نوبت به بررسی شرایط اض،رار نصواهد رسید. اض،رار آن ،اگر پاسخ سوال نصست منفی باشد

هدید جانی و جسمی ناشی از شرایط عین ی ک ه از ف رد دیگ ر نش أت نگرفت ه       ت»عبارت است از 

 تنه ا اش صاص حقیق ی   و  اس ت  این دفاع مص ت  حق وق کیف ری    .(۹7۱ :6۹30)کسسه،  «است

عنی امکان استناد ب ه  نصست ی مسئله. در پاسخ به کنندتوانند در برابر ارتکاب جرم به آن استناد می

 باشد.می ، کمی پیچیدهممنوعه شده هایاز سالح استفادهتوسط شص ی که مرتکب  دفاع اض،رار

ی داشته اس ت. ح ق   المللبیناین امر سابقه طرح در خ وص موضوع شکنجه را در س،ح 

دادگ اه ع الی    6۳۳۳. در س ال  اس ت الملل بینمورد شکنجه واقع نشدن، حقی م،لق در حقوق 

ل ت  ب ه حا  6استناد م اموران س روی، امنی ت عم ومی     ،نجهیی در برابر اتهام شکأاسرادیل در ر

نسبت به همه ب ه وی ژه ب ازجویی ک ه در      اض،راردفاع . 6ضرورت را پذیرفت. طبق این رأی: 

استثنای ضرورت احتم ا ً در   .3 ؛شودمی کند، اعمالمی صالحیت سازمانی دولتی انجام وظیفه

که در شرایط  است دادگاه آماده پذیرش این م،لب .۹ ؛قابل استناد باشد 3زمانیهای مورد بمب

شص  اً   ،در صورتی که از نظر جزایی تعقیب شوند سروی، امنیت عمومیبازجویان  ،استثنایی

گر از اس تناد  ممنوعیت شکنجه مانع شکنجه ،از نظر دادگاه ،. بنابراینکننداستناد  اض،راربه دفاع 

نهاده ای   ،از ط رف دیگ ر   .(۹3۱-۹37 :6۹۳7)گادت ا،   ش ود نم ی  اض،رارآمیز به دفاع موفقیت

-۹3۱، 6۹۳7)گادت ا،  ان د  ک رده حقوق بشری این امر را نپذیرفته و استناد به این دفاعیات را رد 

                                                                                                   
1. General Security Service 

سنج آن فعال بوده و به زودی شده و زمان گذاشته . منظور از وضعیت بمب زمانی، وضعیتی است که بمبی در محلی کار3

 شود.منفجر می



 59زمستان  74فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 614

برخی معتقدند برای تحلیل این موضوع، تفکیک پیشین بین دو ح وزه حق وق ض روری    . (۹37

ای ن  ک ه  ر این مبنا، ب دیهی اس ت   بهاست. خ،اب نسبت به دولت ،است. در حوزه حقوق بشر

  .م،لق بپذیردهای تواند هیچ استثنایی را در خ وص ممنوعیتنمی حقوق

ی خ،اب به اشصاص حقیقی است. برای کیفر شص ، ضروری اس ت  المللبینحقوق کیفری 

 :6۹۳7)گادت ا،   کیفری وجود داشته و مانع هم برای اعمال آن مفق ود باش د   مسئولیتتمامی ارکان 

 مس ئولیت این دسته، اگر در حوزه این حقوق، فردی به یکی از موانع  بنابراین، از نظر .(۹30-۹31

نی ز   المل ل ب ین اساسنامه دیوان کیف ری   ۹6(6()ه. ماده )نیست ، پذیرش آن بعیدکردکیفری استناد 

 .ستا پاسخ مثبت ،در اصل پذیرش این دفاع ،استثنایی بر این دفاع وارد نکرده است. بنابراین

 اس ت، ام ا   ص حیح  هرچن د تفکیک بین این دو حوزه حقوق  گفتتوان می ،از سوی دیگر

حقوق بش ر خ، اب ب ه     هرچند. نیستها آن تعاملاز هم به معنای استقالل بیها آن جداسازی

از  ،در ق انون ه ا  این ممنوعیت بینیپیش ولید، کنمی ها باررا بر آنها و ممنوعیتهاست دولت

ی ب ه  که بیان شود دولتی ملزم به ع دم نق ض ام ر    نداردزیرا از نظر مبنایی معنا  ؛است الزامات

در قوانین در صورت وجود ش رایط، ش هروندان امک ان نق ض آن را     صورت م،لق است، ولی 

دول ت ب ه تعه د خ ود ب رای م،ل ق       این امر به معنای آن اس ت ک ه    ،خواهند داشت. در واقع

 36توان بیان داشت آن است که م اده  می است. دلیل دیگری کهداشتن آن حق پایبند نبوده نگاه

ای ن   ۹در بن د   .ی حقوق قابل اعمال در دیوان را برشمرده استالمللبیناساسنامه دیوان کیفری 

شده است، باید م،ابق با  بینیپیشاعمال و تفسیر حقوقی که در این ماده » ماده بیان شده است:

در تفس یر م واد اساس نامه ض روری اس ت       ،بن ابراین  .«ی باشدلالملبینشده حقوق بشر شناخته

قی د تم امی م واد     ،. ب ر ای ن اس اس   کردای باشد که بتوان حقوق بشر را رعایت گونهتفسیر به

 .  است اساسنامه در هنگام تفسیر عدم تعارض آن با حقوق بشر شناخته شده

 ،ارد ممنوعی ت م،ل ق دارد  که در اسناد حقوق بشر برخ ی م و  بر این اساس، با توجه به آن

 این ممنوعیت ب ر آن م وارد نی ز وارد    ،حتی اگر در مواد اساسنامه قیدی بر آن وارد نشده باشد

ی استثنادی برای دفاع اض ،رار  المللبیناساسنامه دیوان کیفری  ۹6ماده  هرچند، بنابراینشود. می

امکان استناد به دفاعیاتی مانند اض ،رار در   ،با توجه به توضیحات فوق ولیاست،  نکردهم،رح 

 .  نیست این موارد
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ب ر امک ان اس تناد ب ه دف اع       ها، حتی در صورت پذیرش نظر اول مبنیفارز از این استد ل

چه ار ش ر     المل ل بیندر حقوق  مسئولیتبرای پذیرش دفاع اض،رار به عنوان رافع اض،رار، 

ناپذیر جسمی و ج انی  فوری به آسیب شدید و جبرانعمل اتهامی در اثر تهدید . 6وجود دارد: 

ج رم ارتک ابی ب ا تهدی د مزب ور       .۹ ؛وسیله کافی برای دفع شر موجود نباشد .3 ؛صورت گیرد

شص  موقعیتی را که منجر به اکراه یا اض،رار شده، راساً ایج اد نک رده    .7 ؛تناسب داشته باشد

شود که تناسب یک ی از ش رایط   میمشاهده  ،با مالحظه این شرایط .(۹7۱ :6۹30)کسسه،  باشد

پیش ین بی ان ش د،     بص ش در  گونه ک ه همانآمیز به دفاع اض،رار است و امکان استناد موفقیت

گ ذارد  می ها تأثیرو در نسل نیست قابل کنترلها آن ممنوعه که اغلب آثارهای استفاده از سالح

رفت اری تناس ب داش ته باش د. از ط رف       تواند با هیچنمی شود،می یا باعث زجر بیش از اندازه

زی را اص و ً قواع د ح اکم ب ر       ،ش مرد کنن ده بر دهرتب عاملتوان نمی ضرورت نظامی را»دیگر 

 :6۹3۹)ش یایزری،   عملیات جنگی از ابتدا با منظور مقتضیات ضرورت نظامی وضع شده است

 شود.  می حقوق بشردوستانه نیز مانع توسل به این نوع از دفاع بنابراین، .(۱66

هم ین دلی ل،   . ب ه  نیس ت  بر این اساس، امکان استناد به دفاع اض،رار در این موارد ممک ن 

 ،ب رای مرتک ب   مس ئولیت وجود  دلیلممنوعه به های فروشندگان سالح حتی در این موارد نیز

 .هستند قابل تعقیب

 

 گیرینتیجه
ی الملل  بینو عرف  ، اسنادرهای جدید طی یک قرن اخیافزارجنگ تنوعبا افزایش تکنولوژی و 

ض د نف ر و   ه ای  شیمیایی و س می، م ین  های ها مانند سالحافزارجنگاز برخی از این  استفاده

در جنگ ضرورت نداشته یا آثار قابل کنترلی ن دارد،  ها آن منفجرکننده که استفاده ازهای گلوله

زیرا  نیست؛ها آن از استفادهبودن به معنای جرم این ممنوعیت ،است. با این حال کردهممنوع را 

و مصاطب اسناد حقوق کیفری ها عرفی و اسناد حقوق بشری به دولت المللبینخ،اب حقوق 

اشصاص است. مقاله حاضر پ، از بررسی  ،یالمللبیناز جمله اساسنامه دیوان کیفری  المللبین

به ای ن  یا دول متصاصم، ها ممنوعه به گروههای مقامات دولتی فروشنده سالح یتلئوامکان مس

اساس نامه   3۱وجود دارد. ب ا توج ه ب ه م اده     ها آن دانستنولئکه امکان مس نتیجه رسیده است
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کیف ری در دی وان، در    مس ئولیت ی و با عنایت به شص ی و فردی بودن المللبیندیوان کیفری 

ممنوعه یا مواد و ابزاره ای تولی د آن را را ب ه دول ت ی ا       افزارجنگ یصورتی که مقامات دولت

 ،اساسنامه 3۱ماده  ۹توان طبق بند )ج(می «وجود وحدت ق د»دهند، در صورت  یگروه دیگر

ک ه از ای ن   مش رو  ب ر آن   ؛ول دانس ت ئتسهیل قاصدانه وقوع جرم مس به دلیلاین مقامات را 

 .ز آن شده باشداستفاده اشده یا حداقل شروع به  استفادهسالح 

ممنوعه یا م واد   افزارجنگمقام دولت فروشنده اگر در صورت عدم احراز این وحدت ق د، 

پیش برد اه داف گروه ی     ،تولیدکننده آن سالح، عامدانه چنین کند و بداند یا ق د وی از این کار

ف مش ترک  فروخته است، به عنوان اق دام ب ر اس اس ه د    ها آن را بهها باشد که آن مواد یا سالح

تواند می کیفری مسئولیتوجود موانع  چونعالوه، به .است ول بوده و در دیوان قابل تعقیبئمس

این نتیجه حاص ل ش د    ،شدهکیفری شود، با بررسی انجام مسئولیتباعث رهایی فروشندگان از 

از  اس تفاده مج وزی ب رای    ،که وجود دفاع مشروع از طرف دول ت درگی ر در ن زاع مس لحانه    

مسلحانه از سه اصل ض رورت، م روت و   های زیرا تمامی انواع نزاع نیست؛ ممنوعههای سالح

اص ول را  ای ن  از  م ورد یک ی ا چن د    ی ممنوعه،هااز سالح استفادهو  کنندمی انسانیت پیروی

مجوزی ب رای اق دامی ک ه از نظ ر     دفاع مشروع از طرف دولت،  . بنابراین، صرفکندمی نقض

اس ت، نصواه د ب ود و     ج رم  المل ل ب ین و اساس نامه دی وان کیف ری    م ل  ی بین الحقوق کیفر

کیفری  مسئولیت ،کیفری داشته و به تبع آن مسئولیت هادر استفاده از این سالح کنندگاناستفاده

 .  ستممنوعه در این مورد همچنان پابرجاهای فروشندگان سالح

ه ا، مرتک ب ج رم اس تفاده از     از ای ن س الح   اس تفاده همچنین، با توجه ب ه ممنوعی ت م،ل ق    

کیف ری   مس ئولیت نی ز  از این منظ ر  تواند به اض،رار استناد کرده و نمی های ممنوعهافزارجنگ

ه ای ممنوع ه   افزارجن گ که  یدر هر موردبنابراین،  ممنوعه باقی است.های فروشندگان سالح

را ها تولید این سالحی که خود امکان های تروریستگروه متصاصمی مانند گروه دولت یا توسط

توان د در تحقیق ات خ ود نح وه     م ی  یالملل  ب ین د مورد استفاده قرار گیرد، دیوان کیفری نندار

ه ای م ذکور   افزارجنگها، این گروه را مد نظر قرار داده و در صورتی کهها تح یل این سالح

به تعقی ب کیف ری   را از کشوری با موافقت مقامات دولتی خریداری یا تهیه کرده باشند، نسبت 

 .کنداقدام  آن کشورها با لحاظ صالحیتمقامات 
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