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 یالمللنیب قضایی رویة بر مبنای غیرنظامی مافوق مسئولیت دکترین تحلیل اعمال

 3حسین آقایی جنت مکان | 2بهمن ساعدی | 1محمدرضا برزگر

 mrbarzegar@ut.ac.irرایانامه:  شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم؛ نویسندة مسئول .1

 bahmansaedilaw@gmail.comرایانامه:  الملل عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.. دانشجوی دکتری حقوق بین2

 _aghaei@yahoo.comhouseinرایانامه:  اهواز، ایران. چمران اهواز، شهید دانشگاه حقوق گروه دانشیار .3

 چکیده اطالعات مقاله
ی هرا تیشخصر المللی بررای روانردا، بسریاری از    در محاکمات دادگاه کیفری بین پژوهشی نوع مقاله:

 1994غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم روانردا در سرال   
ق غیرنظامی داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامة دادگاه، مسئولیت مافو

تحلیلی در پی بررسی این -ی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفینیبشیپ
المللی در وضعیتی که اساسنامة آن، حکمی در مسئله است که محاکم کیفری بین

خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمرال دکتررین مسرئولیت    
انرد و ایرن رویکررد چره     کردهفرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ 

های نوشرتار حاضرر نشران    ی بر روند تصویب اساسنامة رم داشته است. یافتهریتأث
اند که دکترین مسرئولیت  ی پذیرفتهالمللنیبکلی محاکم کیفری  طوربهدهد که می

هرای  تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسریر، اسرتد ل  فرمانده می
یوگسالوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی بررای محتروای مرادة     قضایی در محاکم

 المللی شده است.اساسنامة دیوان کیفری بین 28

 533-511صفحات: 

 تاریخ دریافت:

04/06/1398 
 : بازنگریتاریخ 

03/12/1398 
 تاریخ پذیرش: 

21/02/1399 
 تاریخ انتشار برخط:

30/01/1402 

 ها:کلیدواژه
نردا، محراکم کیفرری    اساسنامة رم، روا

المللررری، مسرررئولیت مرررافوق  برررین
 غیرنظامی، یوگسالوی سابق.
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 مقدمه
المللری  المللی که تهدیدی برای کل بشریت و امنیت و صلح بینکیفر ماندن جنایات مهم بینمقابله با بی

 سیتأسر تروان بره   المللی شده است که از جمله مری ی در عرصة بینساز اقدامات مهماست، تاکنون زمینه
المللری بررای روانردا و دیروان کیفرری      از جمله دیروان کیفرری برین   –المللی ویژه های کیفری بیندادگاه
المللی کیفری در دو دهة اخیر اشاره کرد )زمانی و حسینی و دیوان بین -المللی برای یوگسالوی سابقبین

کیفر مانردن و در نتیجره تعقیرب،    المللی در پایان دادن به بی(. در حقیقت جامعة بین316: 1394اکبرنژاد، 
 المللی مصمم است.های بنیادین جامعة بینمحاکمه و مجازات مرتکبان نقض گسترده و شدید ارزش

به لحاظ تاریخی، دکترین مسئولیت مافوق، ابزاری مهم برای پاسخگویی رهبرانری اسرت کره نقرض     
پوشی آنها ارتکرا  یافتره اسرت    ریزی، مشارکت یا چشمتردة حقوق بشر در مقیاس گسترده، با برنامهگس
(Vetter, 2000: 92در حقیقت، هدف .) مقامات مرافوق  یفریک تیمسئول نیدکتر یریگشکلاز  یاساس – 

 ر حقروق امرر خرود د   تحرت  یروهرا ین یرانسانیغ یرفتارها ارتکا  جهت به 1-یرنظامیغو  ینظاماعم از 

 لةیوسر بره جررم   ارتکرا  ی از ریجلروگ ی بررا آنهرا   کره موضوع مهم است  نیا نیتضمی، فریک المللنیب
، مجرازات و  سررکو  ی انجام دهنرد و در صرورت وقروع جررم، بره      مناسب کنترلی تحت امر خود،روهاین

شررفت و  (. دکترین مسئولیت فرمانده در مدت کوتراهی پی 255: 1394دهی آن بپردازند )صالحی، گزارش
صورت مسکوت رها شد تا اینکره پرس از   توسعة قابل توجهی یافت، ولی پس از این جهش در توسعه، به

جنگ جهانی دوم دوباره بحث در خصوص این دکترین و توسعة مجدد آن آغاز شد. محاکمرات نظامیران   
 ,Bassiouni & Manikasدر دادگاه نورمبرگ و توکیو نقطة عطف توسعة دکترین مسئولیت فرمانده بود )

المللی برای یوگسرالوی سرابق، در قضریة موسری  و     (. شعبة دادرسی دیوان کیفری بین351-365 :1996
دلیل عدم پیشگیری یرا سررکو  جنایرات    دیگران مقرر داشت که اصل مسئولیت کیفری فردی مافوق به

 (.ICTY, 1998, para: 343الملل عرفی است )ارتکابی توسط زیردستان، بخشی از حقوق بین
 در فرمران شرارل هفرتم، پادشراه فرانسره در سرال       تروان یمر ی فرمانردهان را  فرر یک تیمسرئول  نةیشیپ
ی تحت امررش، مرادامی   روهاینی بدرفتاری برای نظام، هر فرمانده مذکورمطابق فرمان کرد. مشاهده 1439
انرده، متخلرف از مجرازات    به جهت غفلرت فرم  ااقدام به مجازات او نکرده ی ای نکردهی را گزارش بدرفتار که
(. مسرئولیت فرمانردهان در پیشرنهادهای کمیسریون     256: 1394، مسرئول خواهرد برود )صرالحی،     زدیر بگر

                                                           
 Superior) ( و مسئولیت مقامات مافوقCommand Responsibilityدر مورد تفاوت دو اصطالح مسئولیت فرماندهی ) .1

responsibilityمسئولیت فرماندهی مبتنی بر ترک فعل فرمانده )عدم جلوگیری از ارتکا  جرم توسط  گفتتوان (، می
ست کره  امی ئکه مسئولیت مقام مافوق مبتنی بر جرادرحالی ،یا عدم مجازات آنان پس از ارتکا  جرم( استزیردستان 

 دهد.مافوق از طریق زیردستانش انجام می
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نیرز مرورد اشراره قررار گرفرت       1919در  هامجازاتی برای تعیین مسئولیت مسببان جنگ و اجرای المللنیب
و مقرررات   نیقروان نقض  ارتکا سبب ی فرمانده بهفریک تیمسئول(. دکترین 142: 1383)میرمحمدصادقی، 

ی در جهران ی آلمان پس از جنرگ اول  عال وانید لةیوسبهبار  نینخستی تحت امر، روهاینی سوی از المللنیب
طرور صرریح در سرال    (. اما برای نخسرتین برار بره   17-18: 1386اجرایی شد )حامد،  1«مولر لیام» محاکمة
 گنجانده شد.   1949های چهارگانة ژنو کنوانسیونپروتکل الحاقی اول  87و  86در مواد  1977

قرانونی سرتون    مرافوق در خصوص اهمیت این دکترین باید بیان کرد که تئوری مسئولیت مبتنی برر  
ی است، چراکه جنایرات عمردتاب بره مباشررت زیردسرتان و سرربازان انجرام        المللنیباصلی حقوق کیفری 

دلیل همین ی فرماندهان قرار دارد. بهانگارسهلمستقیم یا شود، اما در پشت این جنایات اغلب دستور می
سرال بعرد در    50اهمیت از محاکمة ژنرال یاماشیتا به دنبال جنگ جهانی دوم تا محاکمة ژنرال بالشکی  

ی یوگسالوی سابق، تئوری مسئولیت مبتنی بر دکترین مافوق توسط رویة قضرایی  المللنیبدیوان کیفری 
ست. رهبران سیاسی اغلب اشخاص غیرنظامی اما با نفوذ و قدرت با  هستند، اگرچه در حال توسعه بوده ا

. بنرابراین آنهرا در مروارد مشرارکت مسرتقیم یرا مسرئولیت        نرد یآینمر حسرا   جزء نیروهای ارتش نیز به
جای نیروهای نظرامی  (. دادگاه توکیو بهVetter, 2000: 95) رندیگیمغیرمستقیم مافوق تحت تعقیب قرار 

دلیرل رفتارهرای وحشریانه    وزیر سابق ژاپن بره نخست 2«هیروتا»داشت.  سروکاررتشی با رهبران سیاسی ا
وزیرر وجرود   عنروان یرن نخسرت   ای مبنی بر نظامی بودن هیروتا بره محکوم شده بود. با اینکه هی  ادله

 (.Vetter, 2000: 126ی را مسئول شناخت )اعدهی فراوان هامخالفتنداشت، دادگاه توکیو با وجود 
ایرن برود    المللنیبی ین موضوع قابل بحث در حقوق المللنیبپیش از تصویب اساسنامة دیوان کیفری 

که آیا تئوری مسئولیت فرمانده متضمن ین معیار واحد است که هرم در خصروص فرمانردهان نظرامی )یرا      
ن غیرنظامی قابل اعمال ( و هم در خصوص فرماندهاکنندیمفرماندهان نظامی عمل  عنوانبهاشخاصی که 

، کنرد یمنظامی دارد و در قانون نظامی نمود پیدا  منشأ اصو بشد اگرچه این تئوری ؟ در پاسخ گفته میاست
تئوری مسئولیت فرمانده در چندین مورد در خصوص رهبران غیرنظامی نیز اعمال شده است. متعاقرب ایرن   

پذیرفت که تئروری مسرئولیت فرمانردهی در خصروص      28 در مادة المللنیباساسنامة دیوان کیفری  هاهیرو
ی از المللر نیبر ی هادادگاهبررسی رویة قضایی  رونیازای نیز قابل اعمال است. رنظامیغمقامات و فرماندهان 

ی هرا دادگراه ی رویة قضایی موجرود در خصروص محاکمرات    المللنیباست که دیوان کیفری  مهم ثیحاین 
 .کندیمی قبلی استناد هاهیرودهد و برای تفسیر مواد اساسنامه به د قرار میموردی قبلی را مبنای کار خو
شیوة توضریح ایرن    نیترمتداولی گوناگونی قابل شرح است، اما هاروش بهتئوری مسئولیت فرمانده 

دکترین بحث در خصوص سه عنصر است که برای نمونه شعبة دادرسی دیوان کیفری برای یوگسرالوی  

                                                           
1. Emil Moller 

2. Hirota 
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 موسی  و دیگران در شناسایی مسئولیت کیفری مافوق، این عناصر را مورد توجه قرار داد.:سابق در قضیة 
 (؛مأمورالف( رابطة مافوق و مادون )مافوق و 

دانسته یا دلیلری وجرود داشرته     ( آگاهی مافوق به اعمال مجرمانة ارتکابی توسط مادون؛ چنانکه می
 اعمالی قرار دارد یا مرتکب چنین اعمالی شده است؛   که زیردست در آستانة ارتکا  چنین دانستهیمکه 

 (.ICTY, 1998, para: 346منظور جلوگیری از ارتکا  جرم مادون )ج( فقدان مانع از سوی مافوق به
المللی برای یوگسالوی سابق در قضیة ناصر اُری ، عنصر چهرارمی را  شعبة دادرسی دیوان کیفری بین
 (.ICTY, 2006, para: 294المللی را مرتکب شود )نایت بینهم اضافه کرد؛ مادون باید ین ج

-، قضات محاکم بینستینعرفی  المللنیبتأسیس در حقوق ین نهاد تازه 1با اینکه مسئولیت مافوق

 بیان المللی در اجرای آن با مشکالت بسیاری مواجه شده بودند. این مقاله با بررسی چندین پرونده در پی

؟ انرد کررده در رابطه با دکترین مسئولیت فرمانده چه رویکردی را اتخراذ   ن محاکمکه ای است موضوع این
که مافوق شخص غیرنظامی بوده است. در این زمینه با بررسی شرایط مربوط به شخص خصوص زمانیبه

مافوق از ین سو )بخش اول( و شرایط مربوط به عنصر روانی و اوضاع و احوال از سروی دیگرر )بخرش    
 ر حاضر، در پی تبیین شرایط اعمال مسئولیت کیفری فرمانده است.دوم( نوشتا

 

 شرایط مربوط به شخص مافوق. 1
از جمله شرایط اعمال مسئولیت فرمانده، بخشی مربوط به شخص مافوق و برخی مربوط به عنصر روانری  

آیا مافوق  و شرایط و اوضاع و احوال ارتکا  جرم است. اینکه مافوق شخصی نظامی یا غیرنظامی است و
یی است که در هاپرسشبرخوردار باشد،  هاتیمعافهمچون مافوق نظامی از برخی  تواندیمغیرنظامی نیز 

 این بخش به آنها پاسخ داده خواهد شد.

 

 . وجود رابطة مافوق و مادون1. 1

 تانزیردسر  هرای جررم  قبال در فرماندهی مسئولیت دکترین محوری اصلعنوان به و مادون مافوق رابطة
 وظیفرة  قرانونی  مبنرای  کره  است مرتکب به نسبت مراتبسلسله در متهم سمت این زیرا شود،می مطرح
 تشرکیل  کراری  چنرین  انجرام  از قصور قبال در را او مسئولیت منطقی مبنای و دادن انجام برای را مافوق

در  الملرل نیبر ی (. مفهوم جنایات مرتکبان غیرنظامی در حقوق کیفر22: 1395)بیسچوف و رید،  دهدیم
(، ICC Statute, Art: 27-28ی )المللر نیبر محاکمات جنگ جهانی دوم آشکار شد. مقررات دیوان کیفرری  

ی بررای یوگسرالوی سرابق    المللر نیبر ( و دیوان کیفرری  ICTY Statute, Art: 5-6دیوان کیفری رواندا )

                                                           
 .روندمیکار جای هم نیز بهاصطالح مسئولیت فرمانده و مسئولیت مافوق به .1
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(ICTY Statute, Art: 6-7 افراد غیرنظامی را نیز در )ما این موضوع کره فررد غیرنظرامی    است. ا برگرفته
دفاع استفاده کند، مشروط به شرایطی بود از جمله اینکه مقررات مرتبط با  عنوانبهبتواند دستور مافوق را 

بایرد یرن الرزام قرانونی بررای       مرأمور ی مبین این مسئله است که المللنیباین موضوع در دیوان کیفری 
(. اگرر  ICC Statute, Art: 33(1)(a)حرث داشرته باشرد )   اطاعت از دستورهای دولرت یرا مرافوق مرورد ب    

گونه ارتباطی میان متهم و شخصی که دستور را به متهم صادر کررده نباشرد، دفراع دسرتور مرافوق      هی 
مسموع نخواهد بود، زیرا هی  تعهدی میان این دو نفر وجود ندارد. این موضوع کره بایرد ارتبراطی میران     

، موجه است، زیرا منطق دفاع دستور مافوق الزام به پیروی مادون تحرت  فاعل و مافوق وجود داشته باشد
قانونی از حیرث   مافوقای در خصوص دکترین فرمانده و دفاع نظر مافوق است. از آنجا که رابطة دوسویه

 وجود دارد، به این نکته اشاره شد. مأموراشتراک در لزوم وجود رابطة مافوق و 

برا ابتنرا   « کاناراچ و دیگران»المللی برای یوگسالوی سابق در قضیة شعبة دادرسی دیوان کیفری بین
های دیگر، ضمن بیان اینکه برای احراز مسئولیت مافوق باید رابطرة مرافوق و   برای آرای دیوان در پرونده
(، برای تبیین رابطة برین مرافوق و   ICTY Trial Chamber, 2001, para: 396مادونی وجود داشته باشد )

واسطة استناد به یرن وضرعیت رسرمی تعیرین نخواهرد شرد       به الزامابای قرر کرد که چنین رابطهمادون م
(ICTY Appeals Chamber, 2001, paras: 193 & 197ازاین .)     رو ضروری نیسرت کره بررای شناسرایی

فرمانده منصو  شود، همچنین مسئولیت مافوق  عنوانبهرسمی  طوربهمسئولیت مافوق، شخص موردنظر 
فرمانرده،   عنوانبهة جایگاه دوفاکتو )بالفعل( و همچنین دوژوره )رسمی( ین شخص واسطبهکن است مم

(. آنچه باید احراز شود این است که مافوق برر مرادون   ICTY, 1998, paras: 354 & 370شناسایی شود )
او بایرد از  (. بره ایرن معنرا کره     ICTY Appeals Chamber, 2001, para: 198داشته باشرد )  مؤثرکنترل 

 ICTYتوانایی واقعی برای اعمال اقتدار خود برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جنایات برخوردار باشرد ) 

Appeals Chamber, 2001, paras: 198 & 256; ICTY, 2000, para: 76; ICTY, 1998, para: 378.) 
غیررسرمی؛   سراختارهای  یفرمانرده  جمله از باشد، غیرمستقیم یا مستقیم است ممکن مادون با رابطه

دارد کره قردرت و اقتردار    مقرر مری  مؤلفهشعبة تجدیدنظر دیوان در قضیة موسی  و دیگران در تبیین این 
شرود. در  واسرطة برخرورداری از منصرب دوژوره حاصرل نمری     به صرفابمدنظر برای پیشگیری و مجازات، 

هرای خودخوانرده و در نهایرت    تبسیاری از مخاصمات معاصر، ممکن است فقط رابطرة دوفراکتو، حکومر   
نظامی وابسته بره آنهرا وجرود داشرته باشرد. سراختارهای فرمانردهی        های شبههای دوفاکتو و گروهارتش

تنهرا  نظم و ابتدایی باشد. بنابراین اجرای قانون در این شرایط نهعجو نه سازمان یافته و ممکن است بی
هرای آنهاسرت کره    خگویی فرماندهان و سرایر مرافوق  مستلزم پاسخگو کردن مباشران، بلکه مستلزم پاس

اند، با اینکه انتصا  رسمی وجود نداشته باشد. شعبة براساس شواهد و مدارک مرتکبان در کنترل آنها بوده
های دوفاکتو ناتوان خواهد شد اگرر بپرذیرد کره    کند که ین محکمه در قبال مافوقتجدیدنظر اضافه می
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عمل خود قرار دهد، با اینکه مرافوق مروردنظر در زمران مربروط برا تمرام        انتصا  رسمی را مبنای صرفاب
 ,ICTY Appeals Chamberاختیاراتی که برای فرمانده و مافوق رسمی نیاز اسرت، عمرل کررده اسرت )    

2001, para: 193.)  نیز مقرر کرد که شعبه برا ایرن   « بالشکی »شعبة دادرسی یوگسالوی سابق در قضیة
رسرمی   طرور بهدلیل جنایات ارتکابی توسط اشخاصی که ین فرمانده ممکن است بهکه  نظر موافق است

بر مرتکبان دارد  مؤثر)یا مستقیم( زیردستان او نیستند، متحمل مسئولیت کیفری شود، مادامی که کنترل 
(ICTY, 2000, para: 301همچنین در قضیة .) « شرعبة دادرسری اظهرار کررد کره       «دیگرران  و کانراراچ

دارد رابطة مافوق و مادون رسمیت یابد. بلکه درک تلرویحی و ضرمنی در خصروص جایگراه و     ضرورتی ن
کلی از  طوربهموقعیت قرار گرفتن آنها در برابر یکدیگر، کافی است. دادن دستورها یا اعمال اختیاراتی که 

هی اسرت  های محکمی است که فرد مربوطه در جایگراه فرمانرد  گیرد، نشانهموقعیت فرماندهی نشأت می
(ICTY Trial Chamber, 2001, para: 367.) 

تشریح رابطة مافوق و مادون برای بیان مسئولیت فرمانده ضروری اسرت. ایرن رابطره دربردارنردة دو     
است. شناسایی وجود قدرت که شرط ضروری بررای فرمانرده    2«مؤثرکنترل »و  1«قدرت»کلیدی  مفهوم
ی است. قدرت در این حوزه بره معنرای   مأمورت رابطة مافوق و راه برای ایجاد یا شناخ نیتریهیبداست، 

حق قانونی شخصی برای درخواست از دیگری جهت انجام فعل یا ترک فعل بر سبیل استعال، که در هرر  
همچنرین ممکرن اسرت برا      مأمورمرحله از زنجیرة رابطة فرماندهی ممکن است رخ دهد. رابطة مافوق و 

مرافوق   رسرماب معنا که ممکن اسرت شخصری   (. بدینMitchell, 2000: 385کنترل واقعی نیز ایجاد شود )
المللری بررای   محسو  نشود، اما به هر دلیل قدرت کنترل افراد را داشته باشد. شعبة دادرسی دیوان برین 

 موقعیرت  در بایرد  دارد کره مرافوق  در ایرن خصروص مقررر مری    « بالشکی »یوگسالوی سابق در قضیة 
هرر دو   شرامل  بلکره  شرود، نمری  محردود  شرده منصرو   فرمانرده  افراد به فقط اصل این. باشد فرماندهی
کره   کنرد یم(. شعبة دادرسی در ادامه اضافه ICTY, 2000, para: 300) است دوفاکتو و دوژوره فرماندهی

بره   1977الحراقی   پروتکرل  87شده در مرادة  تعریف« تبعیت غیرمستقیم»براساس رویة قضایی و مفهوم 
که در آن شعبة  کندیمو دیگران اشاره  ، به رأی شعبة دادرسی در قضیة موسی 1949ژنو ی هاونیکنوانس

اینکه اصل مسئولیت مافوق قابلیت اجرایی پیدا کند، این امر ضروری  منظوربهدادرسی مقرر داشته بود که 
اشرته  د مرؤثر بشردوستانه، کنتررل   المللنیبهای اساسی حقوق است که مافوق بر اشخاص مرتکب نقض

باشد، به این معنا که از توانایی مادی برای پیشگیری و مجازات مرتکبان ایرن جنایرات برخروردار باشرد.     
 تیمسئولدارد که در خصوص مافوق غیرنظامی بیان می المللنیبنظر کمیسیون حقوق  دییتأهمچنین در 

ای از کنتررل برر زیردسرتان    کند که آنها درجهمافوق تنها در حدودی به مافوق غیرنظامی تسری پیدا می

                                                           
1. Authority 

2. Effective Control 
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دیوان در قضیة  (. اگرچهICTY, 1998, para: 378خود را اعمال کنند که مشابه فرماندهان نظامی باشد )
دارد کره  اما بیران مری   است، مناسبی معیار فرمانده ین «واقعی توانایی» که کندمی موافقت« بالشکی »

 بلکره مسرئلة  . ندارد تجویز قانونی نیازی به هی  ودخ زیردستان اعمال مجازات یا پیشگیری برای فرمانده
 ارسرال  مثرال  بررای  اسرت  ممکرن  انضرباطی  اقردام  یا دستور صدور جایبه که اوست عملی توانایی مهم

 .(ICTY, 2000, para: 302باشد ) مناسب اقدامات انجام جهت در صالحذی مراجع به گزارش
مرافوق اسرت، بایرد     مراتبسلسلهی و مأموروق و مرکز ثقل تئوری مسئولیت مافوق، وجود رابطة ماف

 مراترب سلسرله توجه داشت برخالف وضعیت مافوق نظامی، زمانی که موضوع مرافوق غیرنظرامی اسرت،    
سختی احراز شود. در نتیجه در مواردی که مافوق غیرنظامی است، وضعیت دسرتور  مافوق ممکن است به

(. در هرر صرورت   ICTY, 1998, para: 370عیرین شرود )  تواند تنها با در نظر گرفتن وضعیت رسمی تنمی
 ,ICTYی شده اسرت ) نیبشیپ مأمورمسئولیت مافوق بر مبنای قدرت مافوق و میزان کنترل او بر اعمال 

1998, para: 376ایجاد شرد،   1994یی مانند آنچه در رواندا در سال هانهیزمخصوص در (. این رویکرد، به
افرادی که سابقاب دارای قدرت رسمی بودند، اقدام به قتل عام کردند، امرا در   ؛ جایی کهشودیمبسیار دیده 

 ,Bassiouni & Manikas, 1996ی و کشتار فاقد قدرت شردند یرا بررعکس )   کشنسلزمان شروع واقعی 

ماهیرت  »( و ICTR, 1999, para: 217« )مرأمور قدرت مرافوق در کنتررل افعرال    » (. بنابراین 368-369
. در پاسخ به اینکه آیا فررد غیرنظرامی   (ICTR, 2000, para: 866)« شودیمفرد اعمال  قدرتی که توسط

 ,ICTY, 1998فرمانده تحت شمول دکترین فرمانده قرار بگیرند یرا خیرر، نقرش بنیرادین دارد )     عنوانبه

para: 370 که  السؤی در خصوص میزان و سطح قدرت فرمانده بحثی نشده، و به این المللنیب(. در اسناد
سطح قدرت مافوق چه میزانی باید باشد تا تحت اصول کلی مسئولیت مافوق قرار گیرد، پاسخ داده نشرده  

ی هرا مؤلفره از « میزان قدرت فرمانده»است. رویة قضایی منبعث از محاکم موقت مبین این امر است که 
اسری ایرن رابطره    کره رکرن اس  « است مؤثرقدرت کنترل »قطعی جهت ایجاد این مسئولیت نیست؛ بلکه 

 .(ICTY, 1998, para: 377)شود محسو  می
خصوص در موقعیتی که مافوق غیرنظامی وجود داشته باشد، در حقیقت، اگرچه ین وضعیت رسمی به

صرورت مروردی و در   حاکی از قدرت باشد، اما ضروری است که قدرت واقعی یا عملی مرتهم بره   تواندیم
برداشرت کررد    توانیم(. آنچه از ظاهر مسئله ICTR, 1999, para: 218چارچو  هر واقعه ارزیابی شود )

اثرر اسرت.    منشرأ ی ررسرم یغخواه ناشی از اقتدار رسمی باشد یا از اقتدار  مؤثراین است که قدرت کنترل 
که سطح قردرت عملری و واقعری در تعیرین و      اندرفتهیپذمحاکم یوگسالوی سابق همواره این موضوع را 

کره ضرابطة    کنرد یمر ی ضروری است، البته مصلحت قضایی نیز ایجرا   مأمورو  تشخیص رابطة مافوق
 .(ICTY, 1998, para: 377)معیار باشد  مؤثرکنترل 
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شده در آرای محاکم رواندا و شناسایی« مؤثرفقدان کنترل »و « مؤثر کنترل»هایی از . نمونه1. 1. 1

 یوگسالوی سابق

 مؤثرالف( احراز کنترل 

واسرطة برخرورداری از قردرت    رواندا: بخشدار ین بخش در روانردا کره بره   « و روزیندانا شِماکایی»قضیة 
عمومی نظارت بر مقامات محلی و کسانی که وظیفة عمده برای حفظ نظم و امنیرت عمرومی داشرتند، از    

 (.ICTR, 1999, paras: 479-489اقتدار دوژوره بر پلیس محلی و ارتش ملی برخوردار بود )

: فرمانده دوفاکتو ین زنردان  سابقیوگسالوی « معروف به قضیة سلبیسی -و دیگرانموسی  »قضیة 
که از قدرت  زم برای ایجاد نظم یا عزل نگهبانران و اتخراذ اقردامات  زم بررای تضرمین حفرظ نظرم        

 (.ICTY, 1998, paras: 722-767برخوردار بود )

ی کره از قردرت  زم بررای صردور     : رئیس ین زندان نظامی، کسر سابق یوگسالوی« آلکسوسکی»قضیة 
کررده   سوءاسرتفاده دستور به نگهبانان و شروع اقدامات انضباطی یا کیفری علیه نگهبانانی که از موقعیرت خرود   

واسطة گزارش دادن فرمانده پلیس نظامی و رئیس دادگاه نظامی، برخوردار بود. نگهبانان از دسرتورهای  بودند، به
 (.ICTY, 1999, paras: 90-106اعمال خود در برابر او پاسخگو بودند )کردند و در قبال وی اطاعت می

 

 مؤثرب( فقدان کنترل 

 عنوانبه: شعبة تجدیدنظر مقرر داشت که متهم سابقیوگسالوی « اوی  و امیر کوبوراحسنهادزی»قضیة 
سرت کره در   ی بر نیروهای المجاهدین خارجی نداشته امؤثرافسر ارشد ارتش بوسنی و هرزگوین، کنترل 

 کردند. شعبة تجدیدنظر مقرر کرد:همان منطقه نیروهای ارتش بوسنی، فعالیت می

هرا  است، اما د یلی که شعبة دادرسی بره آن  مؤثرقدرت صدور دستورها و پیگیری آنها بیانگر کنترل 
 کند؛کفایت نمی مؤثراستناد کرده است برای احراز کنترل 

تروجهی از  انرد، امرا المجاهردین درجرة قابرل      می متهم جنگیرده اگرچه المجاهدین در کنار دستة نظا
 استقالل خود را حفظ کردند؛

وجه د لرت برر ایرن نردارد کره      هی های نظامی المجاهدین، بهفقدان هرگونه اقتدار دیگری بر دسته
 (.ICTY, 2008, paras: 215-217ی بر آنها داشته است )مؤثراوی  در این مورد کنترل حسنهادزی

 دییر تأهای شرعبة دادرسری را   یوگسالوی سابق: شعبة تجدیدنظر یافته« بالگوجوی  و جوکی »ضیة ق
ی برر زیردسرتان خرود    مرؤثر کنتررل   -فرماندهی با کنترل دوژوره بر یرن تیرن نظرامی   –کرد که متهم 

 ,ICTYکردند، نداشته است )های امنیتی ستاد فرماندهی عمل میواسطة اینکه آنها تحت کنترل ارگانبه

2007, para: 303.) 
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 . تمایز میان مافوق نظامی و غیرنظامی2. 1

ایرن باشرد کره متضراد فرمانردهان نظرامی،        توانرد یمر برای شناسایی مافوق غیرنظامی ین فرض ساده 
معنا که فرماندهان غیرنظامی کسرانی هسرتند کره دسرتورهای ایشران      فرماندهان غیرنظامی است؛ بدین

. فهم این موضوع که هرگاه فرمانده نظامی نباشد، شودینممراتبی اعمال سلهتوسط نظامیان منطبق بر سل
ی است که میران دو گرروه افرراد تفراوت قائرل      المللنیبغیرنظامی است، مبنی بر ایده حقوق بشردوستانه 

. نامنرد یمر . نیروی غیرمهاجم )غیرنظامی( که افراد غیرمهاجم را غیرنظامی 2. نیروی مهاجم و 1: شودیم
صورت که قسمت خاکستری میان ایرن تفکیرن سرفید و سریاه     ما این نکته کمی قابل بحث است؛ بدینا

صورت که از طرفری  کلی این مهم از زمان جنگ جهانی دوم ایجاد شد، بدین طوربهبسیار گسترده است. 
غیرنظامیانی  مثابة فرمانده نظامی عمل نکرده بودند و از طرف دیگرفرماندهان نظامی وجود داشتند که به

وجود داشتند که مانند فرماندهان نظامی عمل کرده بودند. در همان زمان، واقعیت این برود کره محراکم    
. اگرچه هر دو مقامات نظامی و غیرنظامی ممکرن  شدندینممیان مافوق نظامی و غیرنظامی تفاوتی قائل 

 تنهرا نره ی المللر نیبر دیوان کیفری است به اعمال مسئولیت فرمانده منتهی شود. در حال حاضر اساسنامة 
تئوری مسئولیت مافوق را نسبت به مافوق غیرنظامی قابل اعمال دانسته، بلکه میان فرماندهان نظرامی و  

 (.Nybondas, 2010: 90اساسنامه تفکین قائل شده است ) 28غیرنظامی در مادة 
تبرع آن  نظرامی و بره  این است که تفکیرن میران فرمانرده نظرامی و غیر     شودیمپرسشی که مطرح 

شردیم، صررف اثبرات    بندی آن به چه صورت است؟ اگر در تعریف این دو فرمانده تمایز قائرل نمری  طبقه
کرد، اما در فرض تفکین بایستی در هر مورد مشخص گرردد آیرا   ی اساسی مسئولیت کفایت میهامؤلفه

که فرمانده غیرنظامی است زمانی فرمانده نظامی است یا غیرنظامی؟ از طرف دیگر در اساسنامه مقرر شده
بر موارد کلی، شرط آگاهی نیز ضروری است؛ این مقرره محاکم را ملزم به تفکیرن میران دو   است، عالوه

رو ی که با دو عنصر معنوی متفاوت برای مافوقان نظامی و غیرنظامی روبهاپروندهدر دو  1.کندیمفرمانده 
بایرد  »این اصل اساسنامه بیان شرده کره ضرابطة     سینوشیپر هستیم، تفاوت در استد ل آشکار است. د

 .(ICTR, 2000, para: 146)بسیار وسیع و تشخیص آن، مافوقی شخصی است « دانستهمی
 6طورکه بیان شد، دادگاه رواندا در ضابطة قابل اعمال برای مسئولیت کیفری به موجرب مرادة   همان

. در (ICTR, 2000, para: 147)فکیرن قائرل نشرده اسرت     اساسنامه، میان مافوقان نظامی و غیرنظامی ت
مقابل در اساسنامة رم قید شده که مافوقان غیرنظامی برخالف رهبران نظامی نباید برای هر عمل مادون 

(. اگرچه دو نظر مختلف در مورد تمایز میران ماهیرت   ICTR, 1999, para: 228مورد مواخذه قرار گیرند )
ی پاسرخ یبر ی هرا سرؤال هنروز   رسدیمی و غیرنظامی وجود دارد؛ اما به نظر وظیفة بررسی مافوقان نظام

                                                           
1. The Trial Chamber included a direct quote by Röling. See Akayesu, TC Judgement, para. 490. 
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و  وجود دارد. این موضوع همچنین در محاکمات یوگسرالوی سرابق نیرز دیرده شرده، در قضریة موسری        
بدون شن مافوقران غیرنظرامی تحرت شررایط مشخصری برار       : »داردیمدیگران، شعبة تجدیدنظر مقرر 

. اما اینکه ضوابط آن دقیقاب همران ضروابط مافوقران نظرامی     کشندیمدوش خود را به  مأمورانمسئولیت 
 ICTY, Appeals Chamber« )عرفری قردری مربهم اسرت     المللنیباست موضوعی است که در حقوق 

2001, para: 240المللی برای یوگسرالوی سرابق در پرونردة    (. در مقابل شعبة دادرسی دیوان کیفری بین
ی و اطالع نسبت به جرم ارتکابی مرادون را در مافوقران نظرامی و غیرنظرامی     دیگری ین میزان از آگاه

 (.ICTY, 2002, para: 94 زم دانسته است )

 

 . مسئولیت فرمانده غیرنظامی3. 1

، بایرد معیرار   شرود یمر برخی معتقدند تئوری مسئولیت فرماندهی زمانی که برای افراد غیرنظامی اعمرال  
ی رواندا اصل این موضوع را که آیا تئوری مسئولیت المللنیبدادگاه کیفری  متفاوتی داشته باشد. همچنین

تواند در خصوص غیرنظامیان اعمال شود، مورد بحث قرار داده اسرت. اگرچره بره نظرر     فرمانده اساساب می
اعمال این تئوری را در برخی موارد در مورد غیرنظامیان نیز به رسرمیت شرناخته    المللنیبحقوق  رسدیم
ت؛ ولی اتفاقات پس از جنگ جهانی دوم، عدم تمایل به اجرای مسئولیت فرمانده در مورد غیرنظامیران  اس

دادگراه دسرتور مرافوق را     1«اردموی ». برای مثال در پروندة (ICTY, 2002, para: 104) دهدیمرا نشان 
داده شرود کره فررد در     دفاع قبول نکرده و بیان کرد که برای استفاده از ایرن دفراع بایرد نشران     عنوانبه

. در مقابل گفته شده است که غیرنظامیان ممکن (ICTY, 1996, para: 10)نظامی قرار دارد  مراتبسلسله
بر این، رهبران اجتماعی است کنترل و قدرت خود بر مردم عادی از مجراهای متفاوتی اعمال کنند. عالوه

 ,Frederic Metzl) انرد کردهنقش مهمی ایفا  هاهرساندر بسیاری از رویدادهای اجتماعی از طریق کنترل 

 2ی زیاد آنها بر جمعیتی بزرگ از مردم بوده است.رگذاریتأث( که موجب 628 :632-1997 & 629
بشردوستانه در زمینة  المللآنجا که خاستگاه دکترین مسئولیت مقامات مافوق به موجب حقوق بین از

به مقامات مافوق غیرنظامی محرل بحرث بروده اسرت )آقرایی       ی این مسئولیتتسررو نظامی بوده، ازاین
( و عقیدة غالب بر این بوده است که تئروری مسرئولیت فرمانرده تنهرا در مسرائل      72: 1386، مکانجنت

(. سابقة قضرایی در هرر دو دادگراه روانردا و     Morris & Scharf, 1998: 249-262) شودیمنظامی اعمال 
 دییتأرغم اند. علیرنظامیان نیز همچون مقامات مافوق دارای مسئولیتیوگسالوی سابق نشان داد که غی

                                                           
1. Erdemovic 

 .ک:ردر این خصوص  .2
Frederic Metzl, Jamie, Rwandan Genocide and the International Law of Radio Jamming, American 

Journal of International Law, Volume 91, Issue 4 October 1997, pp. 628-65. 
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نهایی این اصل، دادگاه رواندا بدواب در اعمال و تسری مسئولیت فرمانرده بره غیرنظامیران محتراط برود و      
بیان کرد کره  1«آکایسو»گرایانه در پذیرش این موضوع داشته است. دادگاه رواندا در قضیة رویکردی واقع

(. ICTR, 1998, para: 491اسرت )  زیر برانگبحرث مسئولیت فرمانده به اشخاص غیرنظامی قردری   تسری
( که 3) 7و دیگران پذیرفت که مادة  پیش از دادگاه رواندا، دادگاه یوگسالوی سابق از زمان قضیة موسی 

امی اعمرال  یکسان در خصوص فرماندهان نظامی و غیرنظ طوربهمربوط به مسئولیت فرمانده نظامی بود، 
ها در خصوص اعمال مسئولیت مافوق در مرورد فرمانردهان   شود و این رویه ادامه داشت تا اولین مخالفت
ی که در خصوص اعمرال دکتررین   المللنیبعنوان دو دادگاه غیرنظامی در پروندة آکایسو صورت گرفت. به

وجرود   شران یکردهایروی در شرایان تروجه   نظراختالف، اندکردهفرمانده در خصوص غیرنظامیان قضاوت 
صرراحت اعرالم کررد کره     بره  -برخالف دادگراه روانردا  -و دیگران  دارد. چنانکه دادگاه در پروندة موسی 

اگرچه بعدها این  (.ICTY, 1998, para: 363)در خصوص غیرنظامیان قابل اعمال است  موردنظردکترین 
ی همچون ین شخص نظامی برر افرراد   ی اقتداررنظامیغنظر خود را محدود به شرایطی کرد که شخص 

 .(ICTY, 1998, para: 378)زیردست داشته باشد 
با  -(3) 6مادة –و رواندا  -(3) 7مادة –ی سابق وگسالوی یبرای المللنیبی فریکی هاوانیداساسنامة 

ون ماد -ی تبیین رابطة مافوقارهایمعکدام به ی مقامات مافوق، هی برای فریکی مسئولیت نیبشیپوجود 
ی مزبور در تفسیر مقررات اساسنامه برا ارائرة معیارهرایی بره تبیرین      هاوانیداما رویة قضایی اند. نپرداخته

رو ، ازایناندپرداخته استی مافوق فریکمادون که از لوازم و شروط اصلی تحمیل مسئولیت  -رابطة مافوق
این رویه این است که ضرابطه  بحث در خصوص  نیترمهمبررسی رویة قضایی دیوان حائز اهمیت است. 

. اسرت « کنترل مؤثر»ی موقت، ضابطة هاوانیدتعیین اینکه چه کسی مافوق است، براساس رویة قضایی 
دیروان  . رویة قضایی هر دو دیوان رواندا و یوگسالوی در ایرن زمینره هماهنرگ و بردون اخرتالف اسرت      

و دیگران اعمال کرد، در این قضریه   وسی ی سابق، ابتدا دکترین مسئولیت مافوق را در پروندة موگسالوی
ی رابطة متقابرل برین   بدوبود، شعبة « سلبیسی»ی روستاکه مربوط به جنایات ارتکابی در کمن زندانیان 

توانرد مبتنری   مادون می -شرایط فرماندهی و کنترل را کامالب ارزیابی کرد و نتیجه گرفت که روابط مافوق
 .(ICTY, 1998, para: 378)ی باشد ررسمیغو  بر اختیارات فرماندهی و کنترل رسمی

معروف است، نخستین مرتبه بود که دادگاه یوگسالوی « سلبیسی»و دیگران که به قضیة  قضیة موسی 
-ICTY, 1998, para: 355)سابق دکترین مسئولیت فرمانده را در خصوص مافوق غیرنظرامی اعمرال کررد    

 ,ICTY)( تنها محردود بره فرمانردهان نظرامی نیسرت      3) 7کننده یادآور شد که مادة دیوان رسیدگی (.363

1998, para: 356معنی بود که او ب فرماندهان غیرنظامی نیز موضوع مقررات مربروط دکتررین   ( و این بدین

                                                           
1. Akayesu 
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د داشرته باشرد؛ یعنری    مسئولیت فرمانده هستند و ثانیاب شرط دیگری اضافه بر شرایط معمول  زم نیست وجو
ای که غیرنظامی است وجود ندارد. شایان ذکر اسرت کره   نیاز به ین شرط اختصاصی برای محاکمه فرمانده

دادگاه یوگسالوی سابق برای تصدیق اینکه اعمال دکترین مسرئولیت فرمانرده در خصروص غیرنظامیران از     
، بره  شرود یمر جهرانی دوم محسرو     ( در جنگICTY, 1998, para: 357جمله حقوق عرفی پذیرفته شده )

 (.ICTY, 1998, para: 357-362( استناد کرد )United States v, Friedrich Flick et alمحاکمة توکیو )
ی کلری اعرالم کنرد کره مطرابق آن دکتررین مسرئولیت        اقاعدهدادگاه رواندا در پروندة آکایسو، از اینکه 

های اساسی در پروندة آکایسو این بود رفت. یکی از بحثفرمانده در خصوص غیرنظامیان اعمال شود، طفره 
که آیا متهم در خصوص مردم بومی که در این کشتار دست داشتند، قدرت و کنترل  زم را داشته اسرت یرا   

را مورد توجره  « هیروتا»(. دادگاه آکایسو، پروندة ICTR, 1998, para: 9-11خیر، او در آن زمان شهردار بود )
صرراحت برا   کره بره   آن پرونرده  1(. دادگاه سپس با استناد به نظر قاضری R, 1998, para: 490ICTقرار داد )

(، بیان ICTR, 1998, para: 490سبب اعمال نظامیان مخالفت کرده بود )ی دولتی بههامقاممسئول دانستن 
مرورد بایرد   رو در هر کرد که اعمال دکترین فرمانده در خصوص غیرنظامیان ین بحث چالشی است و ازاین

جلروگیری کررده    جرائمکه بتوانند از وقوع  اندداشتهجداگانه بررسی شود که آیا غیرنظامیان آن اقتدار  زم را 
و دیگرران   (. بنابراین در مقایسره برا پرونردة موسری     ICTR, 1998, para: 491یا مرتکبان را مجازات کنند )

ی غیرنظامیران را محردود کررد. همچنرین در دعروای      دادگاه حوزه استفاده از دکترین مسئولیت فرمانده بررا 
برانگیز دانسته، ولی در عرین حرال   دادگاه تسری مسئولیت فرمانده به اشخاص غیرنظامی را بحث 2«موسما»

اساسنامة قابل اعمال در مورد اشخاص غیرنظامی دانسته  6ضمن استناد به قضیة آکایسو، آن را مطابق مادة 
 بتواننرد  کره اند داشته را  زم اقتدار آن غیرنظامیان آیا که شود بررسی باید مورد هر و مقرر کرده است که در

 (.ICTR, 2000, para: 135کنند یا خیر ) مجازات را مرتکبان یا جلوگیریجرائم  وقوع از
با وجود سکوت نسبت به تسری اصل مسئولیت فرمانده به غیرنظامیران، ایرن دیردگاه کره غیرنظامیران      

 اساسنامه مسئول شناخته شوند نیز متداول است. در حقیقرت در پرونرده دیگرری    6موجب مادة  به توانندیم

گونه استد ل کرد که اجرا و تسری دکترین به غیرنظامیرانی کره قردرت  زم را در    شعبة دادرسی دادگاه این
کنونی دکتررین  (. رویة قضایی در حقیقت وضعیت ICTR, 1999, para: 213اختیار دارند، مورد بحث نیست )
که منبعث از قروانین پرس از جنرگ جهرانی دوم، قروانین مربروط بره         کنندیممسئولیت فرمانده را منعکس 

محاکمة یوگسالوی سابق است و همگی مبین این امر است که تئوری مسئولیت مافوق به غیرنظامیان نیرز  
مرافوق بره    عنروان بره  تواندیمص (. بنابراین اینکه آیا شخICTY, 1998, para: 363تسری داده شده است )

اساسنامه مسئول شناخته شود، به وضعیت نظامی یا غیرنظامی بودن فرد بستگی نردارد، بلکره    6موجب مادة 

                                                           
1. Roling 

2. Musema 
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 & ICTR, 1999, para: 213وابسرته اسرت)   شرده اسرتفاده به درجه و ماهیت قدرت و کنترلی که توسط فرد 

ICTY, 1999, para: 76 .)ل رسمی یا عملی مافوق در برابر زیردستان، خود یرن  خالصه قدرت کنتر طوربه
 در اعمال دکترین فرمانده به فرد غیرنظامی با مسئولیت مافوق است. کنندهنییتععامل 

 

 جرم ارتکاب بر شرایط مربوط به عنصر روانی و اوضاع و احوال حاکم. 2
دن فرد دستوردهنده، عنصر روانری  بر مافوق )نظامی یا غیرنظامی( بوبرای اعمال مسئولیت فرمانده، عالوه

ی هاپروندهو اوضاع و احوال حاکم بر ارتکا  جرم نیز باید بررسی شود که در دو قسمت به بررسی آنها و 
 شود.مطروحه در این زمینه پرداخته می

 

اساسونامة دیووان کیفوری     28. شرط آگاهی و رویکرد متفاوت به عنصر معنووی در مواد    1. 2

 المللی موقتایسه با محاکم کیفری بینی در مقالمللنیب

عنصر معنوی مسئولیت فرمانده، آگاهی مافوق به جرم مادون است. در راستای تعیین یرن ضرابطة مناسرب    
نروعی برا   شناسایی شود؛ نوعی از آگاهی که فرمانده باید دارا باشرد و بره   برای مسئولیت فرمانده باید دوفاکتو

بره پرذیرش مسرئولیت مطلرق      توانرد یمز طرفی تحمیل مسئولیت با  . اشودیمدرجة مسئولیت وی مرتبط 
منجر شود؛ از سوی دیگر ممکن است تنها زمانی فرمانده مسئول شناخته شود کره وی آگراهی مبسروط بره     

. اگرچره برا   کندینمارتکا  جرم داشته باشد. در مسئولیت مطلق، آگاهی فرمانده به ارتکا  جرم اهمیت پیدا 
ن آگاهی فرمانده به جرم، باید مشخص شود متعلق علرم، ارتکرا  جررم خراص اسرت یرا       فرض الزامی بود
طورکه مهم در تعیین مسئولیت فرمانده است. همان مؤلفهکلی. این موضوع ین  صورتبهارتکا  ین جرم 

 .دشویم، به ارائة نظریات مختلفی در مورد مسئولیت مافوق منجر هامؤلفههر کدام از این  شودیممالحظه 
خرود مسرئول شرناخته شرود بایرد       مأمور( اساسنامة دادگاه رواندا، اگر مافوق برای رفتار 3)6مطابق مادة 

یا حسب شرایط و اوضاع  دانستهیماثبات شود که مافوق عنصر معنوی  زم که عبارت است از اینکه مافوق 
ه باشد. اغلب پذیرفته شده که هرر  خواهد مرتکب جرم شود را داشتمی مأمورکرده ی مینیبشیپو احوال باید 

دو نوع دلیل مستقیم یا حسب شرایط و اوضاع و احوال عنصر آگاهی بستگی به این دارد کره بتروان آگراهی    
که نیاز به اثبات این مرافوق باشرد کره مرافوق حسرب       کندیمرا اثبات کرد. اما مشکالت زمانی بروز  مأمور

بر این، این موضروع کره   (. عالوهICTR, 2001, para: 46است ) هکردیمی نیبشیپیا  دانستهیمشرایط باید 
 آیا دادگاه رواندا ضابطة یکسانی نسبت به مافوقان نظامی و غیرنظامی اعمال کرده است، مبهم مانده است.

که د یلی مبنی بر اینکه مادون در شرف ارتکا  جرم است یا مرتکب جرم شرده اسرت   مافوق زمانی
اساسنامه رواندا وظیفة اقدام دارد. ابهام ایرن عبرارات آن را نرامفهوم     4و  3، 2ب مواد داشته باشد، به موج
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این مفهوم را در پی دارد که مافوق بایرد دلیلری برر آگراهی داشرته باشرد؛        6کلی مادة  طوربه. اما کندیم
. آرای اولیره  اجتنا  کررده اسرت   موقعبهمعنی که وی علیرغم آگاهی نسبت به ارتکا  جرم از اقدام بدین

به صورتی که بتوان متوجره شرد کردام ضرابطه     : »کردندیماستد ل  گونهنیامحاکم رواندا در متن خود 
ی در این خصروص کره آیرا مرافوق     ریگجهینتی شعبة دادرسی دادگاه برای اپروندهدر «. اتخاذ شده است

کره آیرا وی از روی قصرد بره      داشته یا خیر، در این خصوص مأمورد یلی برای آگاهی از عمل مجرمانه 
اساسرنامة رم اسرتناد    28( را به اصل ICTR, 1999, para: 228ی کرده است یا خیر )توجهیب مأمورعمل 

(. در این قضیه مشخص شد که برای فرد مافوق د یرل کرافی   ICTR, 1999, para: 226-228کرده بود )
اسرت وجرود داشرته و در نهایرت دادگراه       الوقروع برای توجه به این موضوع که حمالتی در کلیسا قریرب 

 رسرد یمر نظر (. بهICTR, 1999, para: 404تشخیص داد که فرد خاطی در زمان حمله حاضر بوده است )
یا  دانستهیمکه در این مورد تالش بر این بود که در مورد مسئولیت مافوق باید اثبات شود که آیا آن فرد 

است؟ آنچره محرل مناقشره     الوقوعبیقره که حمالت اتفاقی، د یلی مبنی بر آگاهی در دسترس وی بود
حاکی از توجه و  تواندیمدر جای دیگری مانند رواندا  مأمورانشاست این است که آگاهی وی از قتل عام 

آگاهی وی به قتل عام در کلیسا دانست. در پروندة دیگری به همان ترتیب هی  موضع روشنی نسبت بره  
ل کافی برای آگاهی وجود داشته اتخاذ نشد و همچنان این ضابطه بسیار موسع فهم این موضوع که د ی

 واسطةبه(. اگرچه در پروندة اخیر مسئولیت فرد بر مبنای مسئولیت مافوق ICTR, 2000, para: 146ماند )
 درواقرع بود، احراز شد.  مأمورانشحضور عملی وی و فعالیت او در ایجاد و در طول حمالت مختلفی که با 

 ,ICTR, 2000, paras: 894بدیهی است که وی کامالب در آن شرایط آگاه به اعمال ارتکابی بوده اسرت ) 

899, 905, 914, 919, 924, 945 and 950نیاز از اثبات این مسئله است که آیا (. به همین دلیل دادگاه بی
 د یلی مبنی بر آگاهی وی وجود داشته است یا خیر. واقعاب

روندة دیگری مقرر شد که در خصوص اثبات عنصر روانری دقرت بیشرتر صررف شرود.      در مقابل در پ
خاطرنشان شده است که اگرچه جایگاه فرماندهی فرد ممکن اسرت   هایدادرسنکتة مقدماتی در  عنوانبه

تنها مبنی بر موقعیرت وی مفرروض    تواندینمشاخص مهمی برای اثبات آگاهی وی باشد، اما این آگاهی 
(. در نهایت دادگاه بره ایرن مسرئله پرداخرت کره در چره شررایطی        ICTR, 2001, para: 45) قلمداد شود

صورت نتیجه گرفت که مافوق عنصر روانی  زم برای تحمیل مسئولیت کیفری را داراست. بدین توانیم
  جرم در شرف ارتکا مأمورکه وی علم واقعی که منبعث از ادلة مستقیم یا استنباطی از این امر باشد که 

 است یا به موجب اساسنامه مرتکب جرم شده است.
، وجود وظیفة مافوق مبنی بر کسرب آگراهی اسرت. مسرئولیت     شدهیمعرفشرط سومی که توسط دادگاه 

کره مرافوق در   عبارت دیگرر زمرانی  ارتکابی مطلع بوده یا به جرائمکه وی باید از  شودیمزمانی بر مافوق بار 
که توانایی کسب اطالعات را داشته است. بنابراین اگر مرافوقی در انجرام   درحالیانجام وظیفه کوتاهی کرده، 
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ارتکرابی مرادون نشرده باشرد، الزامراب موجرب        جرائموظیفه خود سعی  زم را کرده باشد، اما همچنان متوجه 
 مسئولیت وی نخواهد شد. شعبة دادگاه این ضابطه عنصر روانری را از نترایم محراکم یوگسرالوی سرابق در     

( اتخراذ کررده   ICTY, 2000, para: 332( و بالشرکی  ) ICTY, 1999, para: 80ی آلکسوسرکی ) هرا پرونده
اساسرنامة رم در مرورد مافوقران غیرنظرامی      28از آن چیزی است که مادة  ترقیدقاست. این ضابطه قدری 

ی، مسرئولیت  المللر نیبپیشنهاد داده است. در حقیقت در موارد مطروحه مافوقان غیرنظامی در دیوان کیفری 
یا عمداب نسبت به اوضاع و احروالی کره برر وقروع      دانستهیمبه مافوق بار شود که وی یا  تواندیمتنها زمانی 
(. در مقابل در موارد مافوقان نظرامی  ICC statute, art: 28 (b)(i)بوده است ) تفاوتیب، کردهیمجرم د لت 

که نیروهرای وی   دانستهیمیا حسب اوضاع و احوال باید  دانستهیمتنها کافی است اثبات شود که مافوق یا 
 . (ICC statute, art: 28 (a)(i))یا در شرف ارتکا  جرم هستند  اندشدهمرتکب جرم 

دلیل عدم اجتماع با اوضراع  سختی با زمانی که مافوق بهممکن است به« دانستهیمباید »این ضابطه 
(. ایرن  ICTY, 1998, para: 241وسط مادون هستند، مطابقت پیدا کند )و احوالی که بیانگر ارتکا  جرم ت

وجود آید. دادگاه یوگسالوی عدم تطابق با اظهارنظرهای اخیر دادگاه یوگسالوی سابق نیز ممکن است به
 کررده یمبیان کرده که باید اثبات شود که مافوق اطالعاتی را در دسترس داشته است که وی را رهنمون 

 (.ICTY, 2002, para: 94وی در حال ارتکا  جرم هستند ) نمأموراکه 
عمرد از آن امتنراع کررده،    دست بیاورد و بهآن را به توانستهیمکه وی در حقیقت آگاهی مافوق زمانی

که وی تالش خود را برای تحصیل اطالعات انجام داده اما بره  مفروض دانسته شده است، برخالف زمانی
طورکه بیان شد، بعید است که مرافوق وجرود   (. البته همانICTY, 1998, para: 226نتیجه نرسیده است )

اطالعات در دسترس را بپذیرد، زیرا اگر اثبات شود که شرایط کسب اطرالع وجرود داشرته و وی در ایرن     
 مبا تی کرده، طبعاب مجرم قلمداد خواهد شد. در این موارد که هی  دلیلی مستقیماب اطالع مرافوق زمینه بی

، این موضوع باید توسرط اوضراع و احروال و شررایط اثبرات شرود       کندینمرا اثبات  مأموراز ارتکا  جرم 
(ICTR, 2001, para: 967.) 

کنندة این موضوع باشد که مافوق آگاهی تعیین تواندیمیی که هانشانه 1«باگیلیشما»مطابق با پروندة 
  زم را داشته، عبارت است از:

 نونیتعداد اعمال غیرقا

 نوع اعمال غیرقانونی

 حوزة اعمال غیرقانونی

 که عمل غیرقانونی اتفاق افتاده استزمانی

                                                           
1. Bagilishema. 
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 اندبودهتعداد و نوع سربازانی که درگیر عمل 

 موقعیت جغرافیایی عمل غیرقانونی

 گسترة عمل غیرقانونی

 نحوة عمل غیرقانونی مشابه

 افسران و کارمندان درگیر عمل

 (ICTR, 2001, para: 968; ICTY, 1998, para: 386مان زمان )موقعیت مکانی مافوق در ه
گونره نتیجره گرفرت    ایرن  «باگیلیشرما »پس از بررسی د یل، شعبة دادرسی دادگاه روانردا در قضریة   

همرراه برا    1«جودیرت »طور خالصه حضور همزمان متهم در مجاورت محرل وقروع جررم در پرونردة     به»
و منطبرق برا ایرن     -و جودیرت  2بیگیریمانرا -ام به کشتن هر دو نفرر  موقعیت جغرافیایی، زمان و نحوة اقد
شود حمالت به غیرنظامیان متداول بوده است، تنهرا دو نفرر در طری    واقعیت که در آن زمانی که ادعا می

« هذا برای اثبات اینکه که متهم عنصر روانی  زم را داشته است، کافی نیسرت حمالت کشته شدند... مع
(ICTR, 2001, para: 988.) 

بیان این نکته  زم است که تصمیمات محاکم رواندا در مورد ضرورت عنصر معنروی بررای مرافوق،    
منظور تحمیل مسئولیت همچنان در حال تکامل است. اگرچه بدیهی است که حسب شرایط و اوضاع و به

کره  « دانستهیمی بایست»علم فرد را استنباط کرد، اما در خصوص این پرسش که ضابطه  توانیماحوال 
 ، باید تصمیم گرفته شود.شودیم( اساسنامه مقبول واقع شده چگونه اعمال 3) 6به موجب مادة 
متهم مدیر کارخانه چای بود، دادگاه بیان کرد که موسرما برر کارکنران کارخانرة     « موسما»در پروندة 

خصروص  ر آنها داشرته اسرت، بره   اقتدار کامل داشته، از جمله اینکه کنترل قانونی و مالی ب« زوویگ»چای 
ی مختلف کارخانه. دادگاه اظهار کرد که برا توجره   هاسمتاختیارش در عزل و نصب کارکنان از  واسطةبه

به این اختیارات، او در شرایطی قرار داشته است که اقدامات مقتضی را اتخاذ کند از جملره اینکره بتوانرد    
ات تحت صالحیت اساسنامه شناسایی شرد، برکنرار کنرد.    مرتکب جنایات قابل مجاز عنوانبهفردی را که 

توانست اقردامات مقتضری را   کند که با توجه به اختیاراتی که موسما داشته او میدادگاه همچنین بیان می
هرا یرا سرایر امروال     در جهت تالش برای پیشگیری و یا مجازات استفاده از وسایل کارخانة چرای، لبراس  

هایی را اتخاذ کند. دادگاه نتیجه گرفت که موسما، قدرت دوژوره )رسمی( ایتکارخانه در ارتکا  چنین جن
 (. ICTR, 2000, para: 880و کنترل دوفاکتو )عملی( بر کارکنان و منابع آن کارخانة چای داشت )

مطرح شرده اسرت، شرواهدی ماننرد صردور کرارت       « باگیلیشما»طورکه در پروندة در برخی موارد همان
ا جعل اسناد ممکن است از این دیدگاه دفاع کند کره مرافوق بررای پیشرگیری و مجرازات      شناسایی جعلی ی

                                                           
1. Judith 

2. Bigirimana 
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طرور  (. البتره در جرایی کره مرتهم بره     ICTR, 2001, para: 226-303تدابیر  زم را اتخاذ کرده است ) جرائم
یری یرا  تا مرتکب جرم شوند، در این صورت اثبات ناتوانی در پیشرگ  دهدیمخود دستور  مأمورانمستقیم به 

طورکه ذکرر شرد   . همانکندیممجازات آنها دشوار خواهد بود. مشارکت فعال هرگونه دفاع از ناتوانی را نفی 
جای انجرام اقردامات ضرروری و منطقری بررای      متهم دارای وظیفة ایجابی است و در برخی موارد مافوق به

 .کندیمدر ارتکا  جرم مشارکت  رانمأموخود، با حضور خود در حمله با  مأمورانپیشگیری از ارتکا  جرم 
برخالف اساسنامة محاکم رواندا و یوگسالوی سابق، اساسنامة رم اسرتاندارد متفراوتی را در خصروص    

 عنصر معنوی اتخاذ کرده است؛
المللری  ( دیروان کیفرری برین   3) 6مادة  -المللی برای یوگسالوی سابق( دیوان کیفری بین3) 7مادة 

 اساسنامة حاضرر )اساسرنامة دیروان    5تا  2در مواد -عیت که هرین از اعمال مذکور این واق»برای رواندا: 
 کیفرری  اساسرنامة حاضرر )اساسرنامة دیروان     4ترا   2سرابق( و مرواد    یوگسالوی برای المللیبین کیفری
کیفرری رهرایی    تیمسرئول توسط یرن زیردسرت ارتکرا  یابرد، مرافوق او را از       -رواندا( برای المللیبین
دانست یا دلیلی برای دانستن داشت که زیردسرت در حرال ارتکرا  چنرین     اگر ]مافوق[ او می بخشدنمی

اعمالی است یا مرتکب چنین اعمالی شده است و مافوق در اقدامات ضروری و معقول برای پیشرگیری از  
 «.چنین اعمالی و یا مجازات مرتکبان آن اعمال را اتخاذ نکرده است

دانسته یا فرمانده نظامی یا شخص مذکور می»المللی: ه دیوان کیفری بین( اساسنام1)الف( ) 28مادة 
دانست که نیروهای تحت امر او جنایات مذکور را مرتکب شده و با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید می

 «.یا قریباب مرتکب خواهند شد

مستلزم این امر  1«دانستباید می»بیان کرد که استاندارد « بمبا»دادرسی دیوان در قضیة شعبة پیش
«. در کسب آگاهی از اعمال غیرقانونی زیردستان خود غفلت کررده اسرت   صرفاب»است که شخص مافوق 
المللری بررای   ، شرعبة دادرسری دیروان کیفرری برین     «بالشکی »کند که در قضیة شعبة دیوان اضافه می

پروتکرل   87( و 2)86وم و مواد های قضایی جنگ جهانی دیوگسالوی سابق بعد از بررسی برخی از رویه
( اساسرنامه دیروان   3) 7در مرادة  « دانسرت باید می»ی ژنو، از درج استاندارد هاونیکنوانسالحاقی اول به 

 ایرن  تعریرف  (. درICC, 2009, para: 432المللی برای یوگسالوی سابق حمایت کررده اسرت)  کیفری بین
النهایه، شعبة دادرسی، به این نتیجره رسرید   علی»:تداش اظهار شعبة دادرسی یوگسالوی سابق استاندارد،
رغم فقدان آگاهی مبنی بر اینکه جنایت در حال ارتکا  است یا ارتکا  یافته است، ین فرمانده اگر علی

کار رود. برا وجرود   تواند علیه او بهدر انجام کامل وظیفه خود دقت کافی را اعمال کند، چنین ناآگاهی نمی
وقعیت فرماندهی ویژة او و شرایطی که در آن زمان حاکم است، جهل او نمری توانرد در   این، با توجه به م

                                                           
1. Should have known 
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 ,ICTY « )اش محقق شده است، قابرل دفراع باشرد   جایی که ناآگاهی در نتیجة غفلت او در انجام وظیفه

2000, para: 332دادرسی پس از استناد به دیدگاه شعبة دادرسی یوگسالوی سابق، در مقرام (. شعبة پیش 
دارد کره از نظرر ایرن دادگراه،     المللری مقررر مری   بیان رویکرد خود با توجه به اساسنامة دیوان کیفری بین

تر از طرف شرخص مرافوق در خصروص اتخراذ اقردامات      به ین وظیفة فعال« دانستباید می»استاندارد 
در دسترس بودن  نظر ازضروری برای اطمینان از آگاهی از اعمال سربازان خود و تحقیق و بررسی، صرف

کره   دهدیمنشان  -28مادة –نویس این ماده اطالعات در زمان ارتکا  جنایت نیازمند است. سابقة پیش
تر نسبت بره فرمانردهان و اشخاصری کره     کنندگان این بوده است که رویکرد سخت و دقیقهدف تدوین

 28هایی که در پارامترهای مرادة  وقدهند، در مقایسه با سایر مافعمالب وظایف فرمانده نظامی را انجام می
گیرند، اتخاذ کنند. این رویکرد با توجه به ماهیت و نوع مسوولیتی که به این دسته ) ( اساسنامه قرار می

دادرسی دیروان  (. در ادامه شعبة پیشICC, 2009, para: 433پذیر است )گیرد، توجیهها تعلق میاز مافوق
 1«مافوق[ دلیلری بررای دانسرتن داشرت    »]این واقعیت آگاه است که معیار  دارد که این دادگاه ازمقرر می

االمللی برای رواندا المللی برای یوگسالوی سابق، دیوان کیفری بینمندرج در اساسنامة دیوان کیفری بین
 28منردرج در مرادة   « دانسرت باید مری »سیرالئون، استاندارد متفاوتی را نسبت به استاندارد  ویژة و دادگاه

 (.ICC, 2009, para: 434)الف( اساسنامه مقرر کرده است )

 

 . عدم پیشگیری از جرم یا عدم مجازات مرتکب جرم2. 1

منظرور پیشرگیری از   ( اساسنامه مافوق ملزم است که اقردامات  زم و متعرارف را بره   3)6به موجب مادة 
بره عبرارت دیگرر مرافوق وظیفرة      . ارتکا  جرم معمول دارد یا پس از ارتکا  جرم فاعل را مجازات کنرد 

اعمرال کنرد و از ارتکرا  جررم      مرأمور ی در خصروص  مؤثرایجابی دارد که در این شرایط خاص کنترل 
این فرض نیرز ممکرن اسرت کره      .(ICTR, 1999, para: 229-230جلوگیری یا مرتکب را مجازات کند )

خود  مأموراننع ارتکا  جرم توسط مافوق مدعی شود که اگرچه وی در موقعیتی قرار نگرفته که بتواند ما
رو شود، با این حال وی قصد اقدامات بازدارنده در آینده را داشته است. چنین اقدامی در واقع شراید ازایرن  

اش به خطرر بیفترد. در   خائن تلقی شود و زندگی عنوانبهدر زمان جنگ این احتمال وجود دارد که مافوق 
« باگیلیشرما »چنین استد لی پذیرفته نیست. دیروان در پرونردة    هر حال رویة دیوان نشان داده است که

است و انتخا  دیگری  مأمورانتعهد وی مبنی بر جلوگیری از ارتکا  جرم یا مجازات »اشعار داشت که: 
دانسته یا باید بداند و یا د یلی بررای ارتکرا    کند. برای مثال در جایی که متهم میبرای وی ایجاد نمی

خرود   مرأموران تواند با مجازات وی وجود داشته و وی نتوانسته مانع ارتکا  جرم شود، نمی مأمورانجرم 

                                                           
1. Had reason to know 
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 ,ICTR, 2001, para: 49 & ICTY, 2000« )پس از ارتکا  جرم عدم اقدام به موقع خود را جبران کنرد 

para: 336قرع  برانگیرز اسرت. در وا  موقع در ممانعرت یرا مجرازات همچنران بحرث     (. مسئلة عدم اقدام به
نردرت امکران درک کامرل از وقرایع را فرراهم      های بالفعل از رویدادها در ین موضوع قضایی بره ارزیابی

. همچنین درک درستی از شرایط خاصی که مافوق بایرد در آن عمرل کنرد، قردری دشروار اسرت       کندیم
(ICTY, Appeals Chamber 2001, para: 335.) 

تی در خصروص قردرت خرودش مسرئول شرناخته شرود       دلیل عدم اتخاذ اقدامامافوق ممکن است به
(ICTR, 2001, para: 48 اینکه آیا مافوق این توانایی را دارد ین .)انتزاعی نیست، بلکه با وضعیت  سؤال

(. بدیهی است که مرافوق   ICTR, 2001, para: 48 & ICTR, 1999, para: 231عملی ذاتاب مرتبط است )
(. آنچه محل بحث است این اسرت کره   ICTR, 1999, para: 511)غیرممکنی از مافوق مطالبه نمی شود 

هی  شرحی از این موضوع که اقدامات  زم و متعارف چه نوع اقداماتی است در آرای محاکم رواندا وجود 
صورت که بر مبنرای  گرایانه اتخاذ کرده است؛ بدینندارد. در مقابل شعبة دادرسی دادگاه ین رویکرد واقع

منظور پیشرگیری یرا   توانسته چنین اقداماتی را بهزة کنترل مافوق و اینکه وی در عمل میادلة موجود، حو
، اساسراب بره   کنرد یمر . همچنین حوزة اقداماتی که مافوق اتخراذ  کندیمانجام دهد، ارزیابی  مأمورمجازات 

 شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده بستگی دارد.
 

 المللی دائمی و موقتمحاکم بین مافوق در تیمسئولمقایسة عناصر  .1جدول

 المللی: مادةبین کیفری دیوان
 مافوق غیرنظامی(:  ) 28

 28المللی: مادة دیوان کیفری بین
 )الف(: مافوق نظامی

: سابقدیوان یوگسالوی 
( دیوان رواندا: مادة 3)7مادة 

6 (3) 
 تیمسئولعناصر 

در مورد مقامات مافوق و افراد 
یامده زیردست که در بند الف ن

است... مسئول جرائمی است که 
توسط زیردستان او که تحت 
اقتدار و کنترل مؤثر او هستند 

که وی ارتکا  یافته درصورتی
کنترل  زم را نسبت به 
زیردستان خود اعمال نکرده 

 است.

ین فرمانده نظامی یا شخصی که 
عمال وظایف نظامی را انجام 

دهد... حسب مورد ارتکا  می
هایی که تحت کنترل توسط نیروی
او، یا تحت اقتدار  مؤثرو فرماندهی 
او هستند، انجام  مؤثرو کنترل 

گرفته، در صورتی که وی کنترلی را 
بایست در مورد نیروهای که می

تحت امر خود اعمال کند، اعمال 
 نکرده باشد.

 ارتکا  توسط مادون
رابطة مافوق و 

 مادون

دانست یا تعمداب از اطالعاتی می
داده است ه وضوع نشان میکه ب

دانست یا باتوجه به اوضاع و می
احوال قضیه در آن زمان، باید 

لی برای دانست یا دلیمی
دانستن داشت که 

 آگاهی
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 المللی: مادةبین کیفری دیوان
 مافوق غیرنظامی(:  ) 28

 28المللی: مادة دیوان کیفری بین
 )الف(: مافوق نظامی

: سابقدیوان یوگسالوی 
( دیوان رواندا: مادة 3)7مادة 

6 (3) 
 تیمسئولعناصر 

که افراد تحت امر او مرتکب 
شوند و یا قریباب مرتکب جرم می

پوشی کرده خواهند شد، چشم
 است.

دانست که نیروهای او جرم می
مذکور را مرتکب شده یا قریباب 

 مرتکب خواهند شد.

زیردستان در حال ارتکا  
چنین اعمال هستند یا آن 
 اند.اعمال را مرتکب شده

 ضروری اقدامات همة اتخاذ عدم
 برای بوده توانش در که معقول و

 ارتکا  سرکو  یا پیشگیری
 نزد مسئله طرح برای یا آنها

 منظوربه صالحیتدار مقامات
 تعقیب و تحقیق انجام

دم اتخاذ همة اقدامات ضروری و ع
معقول که در توانش بوده برای 

پیشگیری یا سرکو  ارتکا  آنها یا 
برای طرح مسئله نزد مقامات 

منظور انجام تحقیق و صالحیتدار به
 تعقیب

عدم اتخاذ اقدامات ضروری 
و معقول برای پیشگیری از 
ارتکا  چنین اعمالی یا 
 مجازات مرتکبان آن اعمال

 معدم اقدا

مذکور مربوط به  جرائم
هایی بوده است که در فعالیت
 مؤثرو کنترل  تیمسئولحوزة 

 مقام مافوق قرار داشته است.

 غیرقابل اعمال غیرقابل اعمال

پیوند میان 
های فعالیت

مجرمانة زیردستان 
های و فعالیت
شده کنترل

زیردستان توسط 
 مافوق

 
المللی، استاندارد متفراوتی را در زمینرة مرافوق    ی بیندهد دیوان کیفرنشان می 1طورکه جدول همان

بین مسئولیت مافوق نظامی و  28غیرنظامی در مقایسه با مافوق نظامی اتخاذ کرده است. در حقیقت مادة 
 28-و مرافوق غیرنظرامی    -)الرف(  28مرادة  – دهدیمشخصی که عمالب وظایف فرمانده نظامی را انجام 

 تیمسرئول (. البته اساسنامة دیوان بررای عناصرر   Klamberg, 2017: 279تفکین قائل شده است ) -) (
مافوق اعم از نظامی  تیمسئولمافوق نظامی در رابطه با عنصر معنوی شرایط تقریباب متفاوتی در مقایسه با 

های یوگسالوی و رواندا، اتخاذ کرده است که در مورد آن بحث شد. معیار متفراوت  یا غیرنظامی در دیوان
در مقایسه با  -پوشی کرده استیعنی تعمداب چشم–المللی در خصوص مافوق غیرنظامی ن کیفری بیندیوا

شرود، نشران از وظیفرة    مافوق نظامی که نسبت به رخدادهای موجرود در حروزة خرود مطلرع فررض مری      
چره  عبارت دیگر برای مسئول دانستن مقام نظامی مافوق، صرف احراز آنیافتة قابل توجه است. بهکاهش

تری، که در مورد مقام غیرنظامی، معیار سختکند، درحالیدر نظر عرف مسامحه محسو  شود کفایت می
رود )میرمحمدصرادقی،  کار مری که همان اثبات علم واقعی یا علم اعتباری وی نسبت به موضوع است، به
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د لرت  « دانستن داشرت دانست یا دلیلی بر می»های رواندا و یوگسالوی سابق (. معیار دیوان217: 1386
شود تا پی که اطالعات کافی در اختیار دارد، محقق میبر این دارد که شرط آگاهی مافوق یا فرمانده وقتی

 (.Vetter, 2000: 123-124که جنایت در حال ارتکا  یا ارتکا  یافته است ) ببرد
 

 گیرینتیجه
عمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص ی در زمینة االمللنیبدر شرایطی که اساسنامة محاکم کیفری 

افراد غیرنظامی سکوت کرده بودند، این محاکم کوشیدند با تفسیرهای قضایی با این چالش مواجه شروند  
های مختلف اتخاذ کردند، درصدد ایجاد ین رویة منطبرق برر   و با روند مستمری که در مواجهه با پرونده

ی در تحمیرل مسرئولیت   المللر نیبر آن است که محاکم کیفرری   ها حاکی ازقانون برآمدند. اگرچه بررسی
طور مشخص در پروندة اردمروی  و  به–مافوق به افراد غیرنظامی مبتنی بر دکترین مافوق در برخی موارد 

با مشکل مواجه شده است، اما در نهایت باید گفت که  -المللی برای روانداآکویناس در دادگاه کیفری بین
توانرد بره لحراظ    است، می مؤثرالمللی هر فردی که دارای قدرت  زم و کنترل ری بیناز نظر محاکم کیف

مراتب قدرت قرار نداشته باشد. طور رسمی در سلسلهخود باشد، حتی اگر به مأموراننظری مسئول اعمال 
ی فرر یکبینری مسرئولیت   ی یوگسالوی سابق و رواندا با وجود پیشبرای المللنیبی فریکاساسنامة محاکم 

مرادون   -ی تبیین رابطرة مرافوق  ارهایمعبه  -(3) 6( و مادة 3) 7ترتیب در مادة به –ی مقامات مافوق برا
در عین حال  .انداند و در خصوص امکان تحمیل دکترین فرمانده بر افراد غیرنظامی سکوت کردهنپرداخته

 -یارهایی به تبیرین رابطرة مرافوق   رویة قضایی این دو محکمه در تفسیر مقررات اساسنامة خود با ارائة مع
که عبارت اسرت از وجرود   -اند اند؛ ارکان اساسی دکترین مسئولیت فرمانده را بررسی کردهمادون پرداخته
میان متهم و مرتکب جرم، آگاهی متهم یا وجود د یلی مبنی بر علم و در خصوص  مأموررابطة مافوق و 

اسرت و در آخرر اینکره مرتهم      مأموریافته توسط یا ارتکا اینکه جرم در شرف ارتکا  یا در حال ارتکا  
نتوانسته اقدامات ضروری و متعارف را برای پیشگیری از ارتکا  جرم معمول دارد یرا پرس از ارتکرا ، از    

و در خصروص اعمرال دکتررین مسرئولیت مرافوق در خصروص        -اجتنرا  کررده اسرت    مرأمور مجازات 
مبنایی شده است برای تفسیر مرواد اساسرنامة ایرن دو محکمره و     اند که این نظرها غیرنظامیان نظر داده

ی، و از جملة آثار این رویکرد این بروده  المللنیبنویس اساسنامة دیوان کیفری همچنین الگویی برای پیش
توانرد در  صراحت پذیرفته است که دکتررین مسرئولیت فرمانرده مری    اساسنامة دیوان به 28است که مادة 

امی اعمال شود. البته اساسنامة رم ضمن پذیرش شرایط مسرئولیت مقامرات مرافوق    خصوص افراد غیرنظ
 تر کرده است.غیرنظامی، شرایط اعمال مسئولیت کیفری در خصوص آنان را دشوار و سخت
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