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 چکیده:

از و حقوق بشر )گزارشگر ویژه(،  هاشرکتمساله د گزارشگر ویژه دبیرکل سازمان ملل در موردر پرتو وظیفه 

های شدید درگیر در نقض شرکتیعامالن برای پاسخگویی به رود که انتظار میکیفری  المللحقوق بین

 ،. این مقاله، با درنظر گرفتن پایان دوران کار گزارشگر ویژهایفای نقش کندحقوق بشر و حقوق بشردوستانه 

پردازد. میها جنگدرگیر در  عامالن شرکتی مرتبط باالملل کیفری در حقوق بینبه بررسی سه تحول جدید 

قیم از تارتکاب غیرمس :است المللی کیفریبین دیوانتوسط  نوع جدید مسوولیتپذیرش ، تحول نخستین

در دادگاه ویژه سیرالئون در قضیه چارلز  4«مساعدتکمک و »دکترین به دومین تحول،  3طریق سازمان.

آن که بر شود مربوط می 5پیگرد موضوعیموسوم به لقوه رویه اببه تاثیرات . سومین مورد، گرددبازمیلور تی

 .که قواعد مکفی در مورد آن وجود ندارد متمرکز استالمللی جامعه بینهای دسته از نگرانی

 

ازمان، پیگردهای ، ارتکاب غیرمستقیم از طریق سعامالن شرکتیکیفری،  المللحقوق بینکلمات کلیدی: 

 .موضوعی

 

الملل حقوق بین با استفاده ازالمللی و چگونگی مقابله با آن در ارتکاب جنایات بین 6شرکتی عامالننقش 

پرفسور جان روجی،  یپایان دوره کاربا وجود  7.گرفته استهای اخیر بسیار مورد توجه قرار کیفری در سال

تجاری  مؤسساتهای فراملی و سایر حقوق بشر و شرکتدر موضوع متحد گزارشگر ویژه دبیرکل ملل 

                                                 
 نژادنیحس ونیکتا برگردان به فارسی: 1

 حقوق در دانشگاه موناش و فعال در مرکز کاستان حقوق بشر است. اریاستاد سیاکاکیجوانا کر 2

چاپ  2۰14المللی کیفری است که توسط ادوارد الگار در سال ها و حقوق بینتر در مورد شرکتحقیق گستردهاین مقاله بخشی از ت* 

 خواهد شد.
3 Indirect Perpetration Through an Organisation 
4 Aiding and Abetting 
5 thematic prosecutions 

ها، به عنوان اشخاص حقوقی اشاره دارد و هم به مدیران ، همانند شرکتهم به نهادهای تجاری« فعاالن شرکتی»در این مقاله، عبارت  6

 شرکتی به عنوان اشخاص حقیقی.
7 ‘Workshop’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, No. 5, 2008, pp. 899–979; and 

Journal of International Criminal Justice: Special Issue–Transnational Business and International 

Criminal Law, Vol. 8, No. 3, 2010.   



الملل به عنوان ابزار اصلی مقابله با این شاخه از حقوق بین یهای ویژهقابلیتتوجه به  8،)گزارشگر ویژه(

های تجاری همچنان ادامه دارد. گزارشگر ویژه در فعالیت احقوق بشر در ارتباط بهای بدترین اشکال نقض

الملل برای حقوق بین درآور نهاد وضع تعهدات الزاماصول راهنمای خود از ارائه پیش آخرین چارچوب و

. از این قاعده مستثنی است ،المللیتجاری خودداری کرد. با این حال، برخورد او با جنایات بین مؤسسات

جنایات  ءزدسته از موارد نقض حقوق بشر که جآن تجاری در مورد  مؤسسات دارد کهگزارشگر ویژه تاکید 

المللی معموالً جنایات بین 9.شوندمشمول رسیدگی قضایی سریع و مستقیم میبین المللی هستند، بیشتر 

توان شود. افراد مرتکب این جنایات را میکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی میدربرگیرنده نسل

 1۰ول دانست.ئالملل مسحقوق بین طبق

و حقوق بشر یا  هاشرکتبرای مقابله با وجوه منفی رابطه میان  الملل کیفریحقوق بینیت چرایی جذاب درک

که محدود به  ،پیچیده نیست. هنجارهای این رشته ،حانهلهای مسدرگیریدر به ویژه ، حقوق بشردوستانه

های رویانه برای تنظیم بدترین زیادههای حقوق بشردوستشوند، نتیجه نگرانیوضعیت درگیری نمی

« الملل کیفریحقوق بینمألوف  جوالنگاه»دیم صلح و امنیت را به پارا رو،ازاینهای مسلحانه است. درگیری

میان  یرابطهبر اقتصاددانان و صاحبنظران علوم سیاسی  با تاکید هرچه بیشتر 11د.کننتوصیف می

 12.یابدنیز فزونی می یعامالن شرکت اب الملل کیفریحقوق بین یبالقوهارتباط اقتصاد، و های مدرن درگیری

از سوی دیگر  13.استمرتبط نیز های شدید حقوق بشر معموالً به نقض الملل کیفریحقوق بینهنجارهای 

 14ها در وضعیت درگیری رخ دهد.شر توسط شرکتبهای شدیدتر حقوق نقض احتمال بیشتری وجود دارد که

                                                 
 ابتدای کار گزارشگر ویژه مندرج در سند زیر است: 8

Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, Commission on 

Human Rights (CHR), UN Doc. E/CN.4/RES/2005/69, 20 April 2005.   
 ، این مدت را برای سه سال دیگر تمدید کرد:2۰۰8شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سال 

 HRC, Mandate of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights 

and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, UN Doc. A/HRC/RES/8/7, 18 June 

2008.   
 نک. به »گزارشگر ویژه و جنایات بینالمللی« در پایین. 9

 المللی، نک. بههای مختلف در مورد تعاریف جنایایت بینبرای بررسی بحث 1۰
Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson, and Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to 

International Criminal Law and Procedure, 2nd edition, Cambridge University Press, New York, 2010, 

pp. 3–12.   
11 Larissa van den Herik and Daniella Dam-de Jong, ‘Revitalizing the antique war crime of pillage: the 

potential and pitfalls of using international criminal law to address illegal resource exploitation during 

armed conflict’, in Criminal Law Forum, Vol. 15, 2011, p. 245.   
12 Ibid., pp. 238–250.   
13 See, e.g., the International Commission of Jurists Expert Legal Panel on Corporate Complicity in 

International Crimes (ICJ Expert Panel), Corporate Complicity and Legal Accountability, Vol. 2, 

International Commission of Jurists, Geneva, 2008, pp. 2–4.   
14 See, e.g., HRC, Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights, Report 

of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of Human Rights and 

Transnational Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie, UN Doc. A/HRC/8/5, 7 

April 2008 (از این پس، چهارچوب), paras. 47–49; HRC, Guiding Principles on Business and Human 

Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, Report of the 



علیه  واجد ضمانت اجرای کارآمد الملل کیفریحقوق بینالملل، های حقوق بینهمچنین، برخالف سایر رشته

کردن خالءهای موجود در برای پر ،در نتیجه باشد.می هانه دولتو  ،در سطح عمومی و خصوصی ،افراد

و حقوق بشر، این  هاشرکتدر موضوع  15جویند.به این رشته توسل میعموماً حقوق بشر  ضمانت اجرای

به دلیل، برای های خارجی در سرزمین خود ظیم فعالیت شرکتهای دولت میزبان در تنچالش بهءها خال

 16گردد.زنی باز میگذاری مستقیم خارجی یا نداشتن تخصص فنی و قدرت چانهوابستگی به سرمایهمثال، 

المللی در ارتکاب جنایات بین عامالن شرکتیبرگ به نقش مدر بدو پیدایش در نور الملل کیفریحقوق بین

خود را به درنظر گرفتن اقدامات  تمایلالمللی بین محاکمها و های دادگاهن زمان، دادستاناز آ 17.توجه داشت

با  18اند.المللی ابراز داشتهجنایات بینراجع به تحقیقات  درفعاالن تجاری و خصوصی در مناطق درگیری 

                                                                                                                                                         
Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie, UN Doc. A/HRC/17/31, 21 March 2011 

-Principle 7, pp. 10–11. See also HRC, Business and Human Rights in Conflict ,(از این پس، اصول راهنما)

Affected Regions: Challenges and Options towards State Responses, Report of the Special 

Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises, John Ruggie, UN Doc. A/HRC/17/32, 27 May 2011.   
اشاره دارد،  مؤثرنترل در حالیکه، اصول راهنما صرفاً به ناتوانی دولت میزبان در حمایت از حقوق بشر در زمان مخاصمات به دلیل فقدان ک

المللی به دلیل مشارکتش آموزد که عامل دیگر، عدم تمایل دولت میزبان برای مقابله با این جنایات بینالمللی کیفری به ما میحقوق بین

 در چنین جنایاتی است.

15 L. van den Herik and D. Dam-de Jong, above note 9, p. 246.   

 ها، نک. به:المللی کیفری به عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر در رابطه با فعالیت شرکتبرای بررسی نقش حقوق بین
Larissa van den Herik and Jernej Letnar Cernic, ‘Regulating corporations under international law: 

from human rights to international criminal law and back again’, in Journal of International Criminal 

Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 725–743.     
16 Stephen R. Ratner, ‘Corporations and human rights: a theory of legal responsibility’, in The Yale 

Law Journal, Vol. 111, 2001, pp. 461–473; Sarah Joseph, ‘Taming the leviathans: multinational 

enterprises and human rights’, in Netherlands International Law Review, Vol. 46, No. 2, 1999, pp. 

176–181.   
شورای کنترل  1۰این موارد، محاکمه صاحبان صنایع آلمانی در دادگاه نظامی آمریکایی در نورمبرگ به موجب فرامین شماره  نیترمهم 17

 باشد:می
US v. Friedrich Flick et al., Opinion and Judgement of 22 December 1947, Trials of War Criminals 

Before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. VI, 1952, pp. 1187–

1223; US v. Krauch et al., Judgement of 29 July 1948, Trials of War Criminals Before the Nuernberg 

Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. VIII, 1952, pp. 1081–1210; US v. Alfried 

Krupp et al., Judgement of 31 July 1948, Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military 

Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. IX, 1950, pp. 1327–1452.   
 برای بررسی خالصه آرای محاکم در این خصوص نک. به:

Matthew Lippman, ‘War crimes trials of German industrialists: the “other Schindlers”’, in Temple 

International and Comparative Law Journal, Vol. 9, No. 2, 1995, pp. 173–267.   
 برای بررسی تحلیل دقیق تئوری ناظر بر محاکمه صاحبان صنایع نک. به:

Jonathan Bush, ‘The prehistory of corporations and conspiracy in international criminal law: what 

Nuremberg really said’, in Columbia Law Review, Vol. 109, No. 5, 2009, pp. 1094–1240.   
المللی المللی کیفری در مورد فعاالن شرکتی که از جنایات بینمشی پیگردهای دفتر دادستانی دیوان بینبرای نمونه، اعالمیه و خط 18

 کنند، نک. به:حمایت می
Reinhold Gallmetzer, ‘Prosecuting persons doing business with armed groups in conflict areas: the 

strategy of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court’, in Journal of 



انگر توجه بی این چنین، اما سخنانی، نیامدهیک کیفرخواست رسمی قالب آنکه چنین خواستی هنوز در 

ابزاری به را  الملل کیفریحقوق بین. تمام این عوامل، ستهاشرکتنقش به  المللی کیفرینهادهای مهم بین

های حقوق بشر و حقوق نقضدسته از آندر  هاشرکتبرای مقابله با پدیده مشارکت کند تبدیل می مناسب

 .هستند المللیجنایات بینکه بشردوستانه 

های نقش شرکت برای نمونه: ،دارندالمللی جنایات بینارتکاب در سهمی ه اشکال مختلف ب شرکتی عامالن

صنایع استخراج مواد در فعال در های فراملی خصوصی نظامی در شکنجه اسرای در اختیار، مشارکت شرکت

ترسی به همانند آوارگی اجباری به منظور دس آورندعمل میبه هاآنهایی که شرکای امنیتی سوءاستفاده

 ؛عملیات استخراج معادن در مورد علیه تهدید انهجویهای انتقامزمین برای استخراج معادن یا خشونت

طریق  ازمسلحانه  درگیری بهلی اهای مپشتیبانی و ارائه کمک ؛ز کار اجباری در طول چرخه تولیدااستفاده 

هریک از این که با آن 19ابع طبیعی.و من لااموهای تجاری در غارت مشارکت شرکتتجاری؛ و های شبکه

برای مقابله با  الملل کیفریحقوق بین نقشبه  کلیطور بهاست، این مقاله  یموارد شایسته تحقیق مفصل

 ارتکابرابطه نزدیکی میان در مواردی که  ،المللیـ فرد یا شرکت ـ در ارتکاب جنایات بین عامالن شرکتی

مساله »عبارت از  ،در عنوان این مقالهپردازد. به این دلیل، ، میدوجود دار هااین جنایات و نقش شرکت

در ظرفیت کاری  ها یا افراد خصوصیشرکتسناریوهایی را در برگیرد که در آن استفاده شد تا « هاشرکت

 دارند. سهمیالمللی در ارتکاب جنایات بین هاشرکتخود و از طریق 

عنوان به  الملل کیفریحقوق بیننقش آینده  که بر ی استزونمشارکت در ادبیات روبه ف ،هدف این مقاله

های مسلحانه در درگیریها توسط شرکتهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ابزاری برای مقابله با نقض

 پاسخگو برای الملل کیفریحقوق بیناهمیت آینده  ،در بخش اول این مقاله در این راستا،. باشدمتمرکز می

در پرتو وظیفه گزارشگر ویژه و سوءاستفاده از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در موارد ها شرکت دانستن

رود که شود که در راستای نتایج گزارشگر ویژه همچنان احتمال میگفته می ،شود. در این بخشبررسی می

در  هاشرکت ترین موارد مشارکتبه عنوان مکانیزم اصلی برای مقابله با فجیع الملل کیفریحقوق بین

کار رود. با پذیرش ادامه اهمیت این شاخه حقوقی، بخش دوم های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بهنقض

نوع جدید  تحول به ظهورپردازد. نخستین می الملل کیفریحقوق بیناین مقاله به بررسی تحوالت اخیر در 

این در . گرددبازمیقیم از طریق سازمان المللی کیفری یعنی ارتکاب غیرمستبیندیوان مسوولیت در رویه 

به دلیل  هاشرکت پیگرد ایاین نوع از مسوولیت کیفری برتاثیرات در مورد و کلی ، برخی نکات اولیه قسمت

دادگاه ویژه در  مورد استفاده« کمک و مساعدت» د. همچنین دکترینشوالمللی بیان میجنایات بینارتکاب 

رویه  ،در این مقاله تحول مورد تحلیل. دومین گیردقرار میبررسی مورد ر سیرالئون در قضیه چارلز تیلو

                                                                                                                                                         

International Criminal Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 947–956.   
ـ  43، ص 11شماره پاورقی کند، نک. به، المللی روبرو میها را با خطر همدستی در جنایات بینشناسی شرایطی که شرکتبرای گونه 19

 و: 37
Wolfgang Kaleck and Miriam Saage-Maaβ, ‘Corporate accountability for human rights violations 

amounting to international crimes: the status quo and its challenges’, in Journal of International 

Criminal Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 700–709.   
 



شود که چگونه این تحوالت، احتماالً به این مساله پرداخته میقسمت . در این پیگردهای موضوعی است

 المللی آتی تبدیل شوند.های بینبه کانون کیفرخواست عامالن شرکتیمنجر به آن خواهد شد که 

 

 المللیژه سازمان ملل و مساله ویژه جنایات بینگزارشگر وی

 هاوظیفه گزارشگر ویژه: دستاوردها و چالش

المللی در موضوع حقوق بشر و ، گفتمان بین2۰11تا پایان کار گزارشگر ویژه در ژوئن  2۰۰5از سال 

ود یک خالء بر وج کار خودگزارشگر ویژه از ابتدای  جریان بود.ویژه در ها حول فعالیت گزارشگرشرکت

« حاکمیتی ءخال»ایده  2۰تاکید کرد. یتجاری فعال در اقتصاد جهان مؤسساتحاکمیتی در مورد اقدامات 

و سو، از یکشدید حقوق بشر  های فراملی برای نقضهای شرکتکه میان ظرفیت بر این ادعاستمبتنی 

نتیجه  21تعادلی وجود ندارد.، از سوی دیگرهایی ها برای پاسخگویی به چنین زیانظرفیت حاکمیتی دولت

به ویژه در که  22،دهدها اجازه نقض حقوق بشر را میاست که به شرکت فضاییایجاد  ،چنین خالء قانونی

به عنوان یک قاعده  23.کندصدق میدر کشورهای در حال توسعه و مناطق جنگی فعال  هایشرکت مورد

های های میزبان شرکتجاییکه دولت ؛دهدخ میهای بسیار شدید حقوق بشر ر، در جنگ است که نقضکلی

 24برخوردارند.ها اقدامات شرکت منفی احتمالی ناشی از تصحیح آثارخارجی از کمترین توانایی برای 

ارچوب حمایت، هچ»های بسیار با افراد ذینفع، گزارشگر ویژه و در پی مشورت خالء حاکمیتی برای رفع این

الملل در مورد ها و اقدامات آینده در سطح بینایدهبرای است کالن راهنما را به عنوان سی «رعایت و جبران

ها به حمایت در رچوب به وظیفه دولتاهسه ستون اصلی این چ 25و حقوق بشر مطرح کرد. هاشرکتموضوع 

مراقبت »ها به رعایت حقوق بشر از طریق مسوولیت شرکت ،مقابل نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث

. باشدمی مؤثرغرامت  بهبه دسترسی  هاهای حقوق بشر مرتبط با شرکتحق قربانیان نقضو  26«مقتضی

به هدف ارائه راهنما در مورد چگونگی اجرای چهارچوب،  27،چهارچوب و اصول راهنمای بعدی گزارشگر ویژه

مساله  سازمان ملل در موردآتی های کار فعالیتبه دستورو  28شورای حقوق بشر قرار گرفت دییتأمورد 

 29.تبدیل شدحقوق بشر ها و شرکت

                                                 
2۰ HRC, Business and Human Rights: Mapping International Standards of Responsibility and 

Accountability for Corporate Acts, Report of the Special Representative of the Secretary-General 

(SRSG) on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises, UN Doc. A/HRC/4/035, 9 February 2007, ( 2۰۰7از این پس، گزارش سال  ), paras. 1–4 and 82. 

On the dynamics of the problem see the Framework, above note 9, paras. 3–4 and 11–16.   
21 Ibid.   
22 Ibid. 

23 Ibid., para. 36 (on developing countries) and paras. 47–49 (on conflict zones).   
24 Ibid., 
25 Ibid., 
26 Due Deligence 

27 The Guiding Principles, above note 12.   
28 HRC, Mandate of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights 

and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, Res. 8/7, 18 June 2008; HRC, 



این نکات از جمله  .اندمورد تمجید قرار گرفته نکات مثبت بسیار آن،چهارچوب و اصول راهنما به دلیل 

مراقبت »های ناظر بر و پذیرش سیاست 3۰ها در گفتگویی ثمربخشها و شرکتدولت مثبت، وارد کردن

از کوتاهی گزارشگر ویژه های مهم بر این اسناد، یکی از انتقاد با این حال، 31.بود هاتوسط شرکت «یتضمین

گزارشگر ویژه در ابتدای کار  32بود. عامالن شرکتیالمللی حقوق بشری در مورد نقش صریح تعهدات بیندرج 

تجاری در مورد  مؤسساتهای فراملی و سایر هنجارهای مسوولیت شرکت»پیش نویس نپذیرفت که خود، 

چهارچوبی بود که پیش از گزارشگر « هنجارها»این  33.مسیر حرکت بعدی باشد یکننده تعیین «حقوق بشر

بود. هدف از تنظیم این هنجارها، و حقوق بشر تنظیم شده هاشرکتویژه برای برخورد با مسائل مربوط به 

داخلی وانین وضع قاز طریق را ها که شرکتبود معاهده مبتنی بر دستیابی به تعهدات حقوق بشری الزام آور 

 34.را از میان بردارد های قانون در این زمینهکاستیمتعهد سازد و 

با در چهارچوب برای رعایت حقوق بشر مندرج  35«مسوولیت شرکتی»برخالف این هنجارها، مفهوم 

مسوولیت شرکت به رعایت همه قواعد حقوق بشر به »ارچوب از هسان نیست. چیکشرکت حقوقی مسوولیت 

، «ندقانون چنین چیزی را الزم ندا که ز مجوز اجتماعی شرکت برای فعالیت حتی در مواردیعنوان بخشی ا

الزم به جای دادگاه واقعی را دادگاه افکار عمومی فرامین  به دیگر سخن، چهارچوب 36کند.صحبت می

به چوب راچه ،باشد. در نتیجهداشتهپیامدهای حقوقی نیز  ممکن است از این فرامین، اگرچه برخی شمردمی

که پیامد  گرفته استمورد انتقاد قرار ، 37ارادهمیل و تنظیم رفتار بر مبنای  ، یعنیادامه وضعیت فعلیدلیل 

                                                                                                                                                         
Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, Res. 17/4, UN Doc. 

A/HRC/RES/17/4, 6 July 2011. 
ی در مورد تجارت و حقوق بشر ایجاد کرد که اهم وظیفه آن اجرای در پیگیری اقدامات گزارشگر ویژه، شواری حقوق بشر، گروه کار 29

 6ست. همان، بند ا اصول راهنما
3۰ Penelope Simons, ‘International law’s invisible hand and the future of corporate accountability for 

violations of human rights’, in Journal of Human Rights and the Environment, Vol. 3, No. 1, 2012, p. 

9.   
 در مورد اتخاذ اصول راهنما، نک. به: 31

HRC, Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations 

and Other Business Enterprises, UN Doc. A/HRC/20/29, 10 April 2012, paras. 22–40.   
32 P. Simons, above note 26, pp. 9–10.   

ها در قبال آن از )رد پیش نویس ناظر بر شناسایی برخی حقوقی که شرکت 51 ـ 53و  6، بند 12اصول راهنما، پاورقی شماره  33

 نویس بر حوزه نفوذ(.)رد تاکید و اتکای پیش 66ـ  72مسوولیت برخوردارند( و بندهای 
 گزارشگر ویژه و مباحث سیاسی حول و حوش آن، نک. به: تیمأمورارتباطشان با برای بررسی این هنجارها،  34

David Kinley, Justine Nolan, and Natalie Zerial, ‘The politics of corporate social responsibility: 

reflections on the United Nations Human Rights Norms for Corporations’, in Company and Securities 

Law Journal, Vol. 25, No. 1, 2007, pp. 30–42.   
35 Corporate Responsibility 
36 Sara L. Seck, ‘Collective responsibility and transnational corporate conduct’, in Tracy Isaacs and 

Richard Vernon (eds), Accountability for Collective Wrongdoing, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011, p. 141. 
37 “voluntarism”, See, e.g. Human Rights Watch, ‘UN Human Rights Council: weak stance on 

business standards’, news release, 16 June 2011, available at: www.hrw.org/news/2011/06/16/un-

human-rights-council-weak- stance-business-standards (last visited 30 May 2012).   



که دالیل است  حقوق بشر در مواردیتبعیت از  برای هابر شرکتکمتر فشار وارد آوردن  احتمالی آن

 .شودحقوق میاین  کنارگذاشتنباعث اقتصادی مهم 

از رویکرد گزارشگر ویژه آن است که  برآمدههای چالش زنتقدان همانند سوریا دیوا، یکی امبرای برخی از 

ای تجاری اساساً به سمت دیگری برای تعیین دقیق حدود تعهدات حقوقی در مقابل انتظارات هشرکت

و بدون  یکلبه صورت  یلیت شرکتومسو درج، با نمونهبرای  38.اندشده، سوق دادهاجتماعی از اقدامات آنان

دقیق به راهنمایی اصول راهنما قادر  ،مناطق درگیریفعال در های شرکتاالجرا بر الزمحقوقی  قواعدتبیین 

 راجع به 23اصل راهنمای شماره  مثالً، 39.در این شرایط نیست در مورد چگونگی رفتارشرکتی عامالن

های ارتکاب نقض در معاونتخطر یستی ها باکند که شرکتهای فعال در مناطق درگیری، پیشنهاد میشرکت

تبعیت از قانون  ابط بتمر هلابه عنوان مسرا ها )همانند نیروهای امنیتی( توسط سایر گروه شدید حقوق بشر

به جای  4۰منجر به مسوولیت حقوقی است. معاونت  مصداق کند که چه اقدامی مشخص نمی؛ اما گیرنددرنظر

شناسایی یفری در مورد معاونت و شبکه رو به رشد کالملل یم حقوق بینبه مفاه ،تفسیر اصول راهنمادر ، آن

برای توضیح پیامدهای ضمنی عدم لمللی اهای داخلی برای ارتکاب جنایات بینها در دادگاهمسوولیت شرکت

 41.شوداز قانون اشاره می های فعال در مناطق درگیریشرکتتبعیت 

که  ی، تفاوتگزارشگر ویژه رویکرد مبتنی بر حقوق در اسناد نهایی مشی به جایدر پرتو رویکرد مبتنی بر خط

از گزارشگر ویژه . طلبدشود، بذل توجه بیشتری را میقائل می المللیبیندر مورد جنایات گزارشگر ویژه 

المللی توجه جنایات بینارتکاب در عامالن شرکتی  انتساب معاونت به احتمال ، به خود ابتدای شروع کار

الملل ها به موجب قواعد حقوق بینشرکتتعهد مستقیم  است. با وجود آنکه گزارشگر ویژه صریحاً بههداشت

خود بیان  2۰۰7. گزارشگر ویژه در گزارش سال شودمینزدیک  آن، اما تا حد امکان به کنداشاره نمیکیفری 

ها تابع حقوق مساله که آیا شرکتدکترین در مورد این دار در سطح های مفصل و سابقهاستدالل»دارد که می

المللی نبود مکانیزم پاسخگویی بین»و  42«شده استهای جدیدی واقعیتظهور الملل هستند... منجر به بین

تمرکز بر دو تحول موازی با گزارشگر ویژه  43.«شودها در حال حاضر نمیمسوولیت شرکت پذیرش... مانع از 

ها در آینده که شرکتگویای آن است  ،قوانین ساده احتماالتفتن صرف در نظرگر»سازد که ان میشخاطر ن

قضایی رو  نخستین تحول، رویه 44.«قرار خواهند گرفتالمللی در معرض مسوولیت بیشتری برای جنایات بین

المللی است. این مسوولیت فرد در قبال جنایات بینجدید کیفری در مورد اشکال  المللبه رشد حقوق بین

معاون در ارتکاب جنایات به عنوان ـ شرکت یا فرد ـ  عامالن شرکتیمایی است که در چه زمانی ، راهنرویه

های ملی خود هایی است که به دادگاهشوند. دومین تحول، افزایش شمار دولتالمللی قلمداد میبین

                                                 
38 Surya Deva, ‘Guiding Principles on Business and Human Rights: implications for companies’, in 

European Company Law, Vol. 9, No. 2, 2012, pp. 101–109.   
39 Ibid.   

4۰ Ibid., p. 107.   

41Guiding Principles, above note 12, commentaries on Principles 17 and 23.   

42 The 2007 Report, above note 18, para. 20.   

43 Ibid., para. 21.   

44 Ibid., para. 27.   



 ،لمللیامشارکتشان در ارتکاب جنایات بین صورتدر را ها و افراد صالحیت تعقیب و محاکمه شرکت

المللی کیفری مصداق دارد. بر طبق های عضو اساسنامه رم دیوان بینویژه در مورد دولتبه امر،دهند. این می

ها برای شبکه در حال گسترش مسوولیت بالقوه شرکت»تعامل میان این دو تحول، موجد  ،نظر گزارشگر ویژه

ساسنامه رم و بسط این قوانین به اشخاص اجرای ملی ا ،گزارشگر ویژه 45.«شده استالمللی جنایات بین

 ،در نتیجه 46.خواندحال حاضر برای رفع خالءهای موجود حاکمیتی می« یحقوقتحول  نیترمهم»حقوقی را 

و این  قرار دادهتاکید مورد المللی در کار گزارشگر ویژه را برخی از نظریه پردازان وضعیت خاص جنایات بین

ها در شرکت ایاالجرا برایل گزارشگر ویژه به وضع هنجارهای حقوق بشری الزمموارد را استثنایی بر عدم تم

 47اند.الملل خواندهحقوق بین

ی در تهای حقوق بشر، بایسبیشتر از سایر زمینه عامالن شرکتیدر آینده آید که از کار گزارشگر ویژه برمی

تواند از طریق . امروزه، این امر میباشند المللیدر صورت نقض هنجارهای کیفری بین پیگرد و محاکمهانتظار 

 هایرسیدگید یا نکنکیفری را علیه نهادهای تجاری اعمال می المللهای داخلی که حقوق بینگاهداد

اقدامات  به ایچنین رویههای تجاری تحقق یابد. المللی علیه مقامات شرکتا بینیهای داخلی دادگاه

. بسیار مرتبط استالمللی، احتمال درگیر شدن در جنایات بین وفعال در مناطق درگیری های شرکت

. گروه تخصصی کمیسیون در موضوع معاونت دهدمیهشدار را همین نان، االمللی حقوقدکمیسیون بین

ها و افراد مسوول متابعت از رسد که وکالی شرکتمیالمللی به این نتیجه ها در ارتکاب جنایات بینشرکت

تخصصی  گروه 48ها را دارند.الملل کیفری به عملیات شرکتنادیده گرفتن ارتباط حقوق بین تمایل به ،قانون

ها در شرکتحضور و با توجه به  کیفری المللحوزه حقوق بین توسعهبا توجه به »دهد که هشدار می

ها تو اجرای آن در حوزه داخلی بیشتر و بیشتر به بحث شرک الملل کیفریحقوق بینجدید،  هایعرصه

 49.«کندارتباط پیدا می

 

                                                 
همان، بند 22، همچنین نک. به بندهای 32 ـ 19 در مورد »مسوولیت شرکتی و پاسخگویی برای جنایات بینالمللی«. همچنین نک. به  45

.2۰. بند 12چهارچوب، پاورقی شماره   
 گزارش سال 2۰۰7، پاورقی شماره 18، بند 84 46
 نک. به پاورقی شماره 39، صص. 141 ـ 14۰ و 151 ـ 15۰ و 157. و: 47

P. Simons, above note 24, pp. 9–10;  International Law Association Committee on Non-State Actors, 

First Report of the Committee: Non-State Actors in International Law: Aims, Approach and Scope of 

the Project and Legal Issues, The Hague, 2010, p. 17, available at: www.ila-

hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1023 (last visited 30 May 2012)   
المللی وجود ها برای جنایات بینمسوولیت شرکت دییتأکه شواهد مختلفی در  کرده استر ویژه اخیراً تاکید شایان ذکر است که گزارشگ

ها در حقوق دارد. این گفته، در پاسخ به این ایراد بیان شده که کار گزارشگر ویژه به معنای عدم وجود تعهدات الزام آور برای شرکت

 الملل است. نک:بین
Professor John Ruggie, Professor Philip Alston, and the Global Justice Clinic at NYU School of Law, 

‘Brief Amici Curiae of Former Special Representative for Business and Human Rights, Professor John 

Ruggie; Professor Philip Alston; and the Global Justice Clinic at NYU School of Law in Support of 

Neither Party’, in Esther Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, No. 10-1491, 12 June 2012.   
 پاورقی شماره 11، ص. 5 48
 همان 49



 هاشرکت اقدامات در پوشش کلیه الملل کیفریحقوق بینهای محدودیت

ها از حقوق بشر و امکان متابعت شرکتتضمین در  الملل کیفریحقوق بینتاکید بیش از اندازه بر قابلیت 

به دلیل  هم ،خطر. این ارد، خطراتی نیز به همراه دهای حقوق بشرهای پاسخگویی برای نقضایجاد مکانیزم

به دلیل آن است که اصول کیفری و هم  5۰ستهاشرکتو مستقیم المللی پیگرد بینبرای ای عدم وجود رویه

تنها از آنجا که دهد. المللی نزدیکی کافی دارند را هدف قرار میکنندگانی که با جنایات بینتنها مشارکت

بشردوستانه ارتباط دارد و های حقوق بشر و حقوق با ارتکاب نقضها به اندازه کافی مات شرکتااقداز برخی 

 الملل کیفریحقوق بین ،المللی هستندهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه جنایات بینتنها برخی از نقض

به معنای اهمیت دالیل دیگر(  البته این دالیل )و 51دهد.را پوشش می هافعالیت شرکتبخش اندکی از  صرفاً

های دربرگیرنده بخش» راهای تجاری در مناطق درگیری عملیات شرکت است کهدهای گزارشگر ویژه پیشنها

گزارشگر ویژه که به طور خاص به  تقنینیهای برای نمونه یکی از توصیه52.انددمی «ایتقنینی چندگانه

ها در ولتشود، آن است که دگذار در کشورهای در حال توسعه مربوط میهای فراملی سرمایهشرکت

در پاسخگویی به خطرات ناشی از را دولت  دستکه  شروطی گنجاندنگذاری از معاهدات دوجانبه سرمایه

توصیه دیگر آن است که  53، خودداری کنند.بنددمی هاعملیات شرکت دراثرحقوق بشر و امنیت انسانی نقض 

 شرکت را، در مواردی که یاز طریق نهادهای اعتبارخود معمول  های، حمایتشرکت دولت محل اصلی

 54.ها خودداری کندرده یا از ارائه این حمایتقطع ک ،کندعمل نمیدرگیری متناسب با وضعیت 

تردید در مورد اعمال واقعی  ،الملل کیفریحقوق بینمشکل دیگر تاکید بیش از حد بر تحوالت موجود در 

. برای نمونه، اجرای استرزمین دولت دیگرالمللی در سهای درگیر در جنایات بینحقوق داخلی بر شرکت

نتیجه تبعی پیش بینی »المللی کیفری در سطح ملی و بسط آن به افراد حقوقی تا حدی زیادی قوانین بین

اراده سیاسی الزم برای  اما وجود 55ها برای تقویت نظام حقوقی خود در برابر افراد است.اقدامات دولت« شده

 ،مرزهای یک کشور فراسوی اقداماتبه ویژه در مورد  ،به عنوان نهادهای حقوقی هاشرکت راعمال این قواعد ب

                                                 
 مشی پیگردهای قضایی از زمان نورمبرگ، نک. به:در مورد استثنای کلی عامالن شرکتی از خط 5۰

William Schabas, ‘War economies, economic actors and international criminal law’, in Karen 

Ballentine and Heiko Nitzschke (eds), Profiting From Peace: Managing the Resource Dimensions of 

Civil War, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2005, p. 440; Florian Jessberger, ‘On the origins of 

individual criminal responsibility under international law for business activity: IG Farben on trial’, in 

Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, p. 801.   
 در همین مورد. نک. به پاورقی شماره 9، صص. 249 ـ 247 51
52 Mark A. Drumbl, ‘Collective responsibility and postconflict justice’, in Tracy Isaacs and Richard 

Vernon (eds),  Accountability for Collective Wrongdoing, Cambridge University Press, Cambridge, 

2011, pp. 23–60.   
 چهارچوب، پاورقی شماره 12، بندهای 42 ـ 33، اصول راهنما، پاورقی شماره 12، اصل 9، ص. 12. 53

. انتقاد وارد بر این پیشنهادها آن است که به 1۰ـ  11، صص. 7و اصل  9ـ  1۰، صص. 4، اصل 12نک. به اصول راهنما، پاورقی شماره  54

 توجه است.شود، بیای که مانع حرکت در این سمت میدالیل ریشه
 گزارش سال 2۰۰7، پاورقی شماره 18، بند 84. 55



امروز، قربانیان تا به بسیار گویاست.  57جرم بیگانگاننگاه به سرنوشت قانون شبه 56.محل تردید است

برای دریافت خسارت حقوقی برای  ، از این قانون بیشترین استفاده راهاهای حقوق بشری شرکتنقض

 58.شودمربوط میوجوه تجاری درگیری قابل اعمال بر المللی هنجارهای بینبه که اساساً اند کردهاتی اقدام

آیا این  :را بررسی کرددو مساله  ،پرونده کیوبل که اخیراً در دیوان عالی آمریکا مورد رسیدگی قرار گرفت

و آیا امکان اعمال فراسرزمینی  قانون بر شرکت به عنوان خوانده )در مقابل شخص حقیقی( قابل اعمال است

فرض اعالم نمود که اما نگرفت، نخست  د پرسشبا وجود آنکه دیوان تصمیمی در مور 59وجود دارد. این قانون

وجود دارد مگر  ،هاسایر دولتداده در سرزمین این قانون بر وقایع رویاعمال  محکمی در مورد عدم قانونی

کنار بهرا به حدی قوی باشد که بتواند این فرض  .وی ایاالت متحده..قلمرارتباط یا تماس دعوی با » آنکه،

دعاوی حقوق بشری  ی برای طرحدستاویزکه جرم بیگانگان را قانون شبهگستره ، دیوان با این کار 6۰.«نهد

 اعمال این قانون بر در اقتصاد جهانی بود، بسیار محدود کرد. نگرانی دیوان در مورد هااقدامات شرکت علیه

هایی رجاییکه ارتباط بسیار محدودی با ایاالت متحده دارد، بیانگر فشا مرزها،در خارج از ها فعالیت شرکت

در طول به انحاء دیگر یا  61همیاری دادگاهها از طریق ورود اشخاص ثالث و ها و شرکتاست که دولت

قوانین  ها ازدولت استفادهمورد ابهام در  62اند.تا به امروز مطرح کرده ،های بر اساس این قانونرسیدگی

                                                 
56 Joanna Kyriakakis, ‘Australian prosecution of corporations for international crimes: the potential of 

 the Commonwealth Criminal Code’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 5, No. 4, 

2007, pp. 809–826.  
57 Alien Tort Statute 

 ها، نک. به:المللی کیفری قابل اعمال بر شرکتجرم بیگانگان و هنجارهای حقوق بینقانون شبه برای بررسی رابطه میان 58
Katherine Gallagher, ‘Civil litigation and transnational business: an Alien Tort Statute primer’, in 

Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 745–767.   
59 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 133 S. Ct. 1659, 2013. :رأی مورد تجدیدنظر 

 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Shell, 621 F 3d 111 (Second Circuit), 2010.  یرأبرای نگاه انتقادی به این ،

 نک:
Odette Murray, David Kinley, and Chip Pitts, ‘Exaggerated rumours of the death of an alien tort? 

Corporations, human rights and the remarkable case of Kiobel’, in Melbourne Journal of International 

Law, Vol. 12, No. 1, 2011, pp. 57–94; Julian G. Ku, ‘The curious case of corporate liability under the 

Alien Tort Statute: a flawed system of judicial lawmaking’, in Virginia Journal of International Law, 

Vol. 51, No. 2, 2010, pp. 353–396.   
6۰ Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 133 S. Ct. 1659, 1669 (Roberts CJ), 2013.   

 کند.ود اما صرف حضور شرکت در قلمروی ایاالت متحده کفایت نمیهایی خواهد بچه شرایطی واجد چنین ویژگی مشخص نیست،
61 amicus 

اند که های آلمان، انگلستان و هلند در رسیدگی اخیر پرونده کیوبل به عنوان همیاردادگاه وارد شده و استدالل کردهبرای نمونه، دولت 62

بوده و ارتباط بسیار کمی با ایاالت متحده دارند، مصونیت دولتی را  دعاوی طرح شده بر اساس این قانون که مربوط به اقدامات فراسرزمینی

اند. برای بررسی کامل های ریو تینتو، شورن و کوکاکوال وارد شدههای خواستار تفسیر مضیق از این قانون در پروندهکنند. شرکتنقض می

 لوایح ارائه شده توسط همیاران دادگاه، نک.:
 Kiobel v Royal Dutch Petroleum’, available at: www.scotusblog.com/case-files/cases/kiobel-v-royal-

dutch-petroleum/? wpmp_switcher=desktop (last visited 7 January 2013).   
درکی در مورد ها در مورد اعمال فراسرزمینی این قانون را به عنوان مهمچنین نگاه کنید به نظرات قاضی روبرت که ایرادات سایر دولت

 کند:اعتراض دیپلماتیک پیرامون این دعاوی بیان کرده و از فرض قانونی عدم اجرای فراسرزمینی این قانون دفاع می

ATS: Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 133 S. Ct. 1659, 1669.   



و واکنش محتمل سایر  عامالن شرکتیمقابله با  به منظور« لمللیاجنایات بین» برای رسیدگی بهداخلی خود 

برای جانبه دولتی اقدامات یکها در صورت مبادرت به انجام چنین کاری، اعتقاد گزارشگر ویژه به دولت

 63برد.می سؤالها را زیر توسط شرکت الملل کیفریحقوق بین نقض مقابله با

 الملل کیفریحقوق بینهمچنان از که  رسدنظر میبه ،گزارشگر ویژهکار مهمی، در پرتو  موانععلیرغم چنین 

در مناطق  شرکتیبرد تبعیت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط عامالن رود که برای پیشانتظار می

 .ایفای نقش کندپاسخگویی در موارد نقض  درگیری و به عنوان مکانیزمی برای

پردازد. نخست، در این مقاله می الملل کیفریحقوق بینبخش بعدی این مقاله به بررسی دو تحول اخیر در 

ارتکاب غیرمستقیم از  منادی آن است، یعنیالمللی کیفری جدید مسوولیت که دیوان بین نوعنگاهی به 

المللی کیفری بین یپیگرد موضوعی در رویه آیندهتاثیرات محتمل وم، ددر بخش پردازیم. طریق سازمان می

حقوق  یدر صورت وجود، بر وعده ،. در هر دو بخش بر مساله پیامد این تحوالتشودبه اختصار بررسی می

 شود.المللی پرداخته میهای دخیل در جنایات بینشرکتمقابله با برای  الملل کیفریبین

 

 هاشرکت یو مساله یفری فردمسوولیت کی نواعا

اصل زیربنایی مسوولیت فردی در  ها به عنوان اشخاص حقوقی وبرای پیگرد شرکت محدودیت محاکمبه  نظر

 امکان استفاده ازبه  معموالًها به مساله شرکت الملل کیفریحقوق بینادبیات توجه  ،الملل کیفریحقوق بین

این  64.شده استمعطوف المللی قامات تجاری برای جنایات بینتعقیب م رایمسوولیت فردی باشکال موجود 

 تا گرفته استصورت بلکه به هدف وضع اصول راهنمایی  ،افراداین پیگرد فقط برای بیان چگونگی نه  توجه

 65.گذارد ریتأث حقوقی به طور مستقیمه اشخاص یاقدامات ملی علبر 

 مقامپیگرد افراد در  برایتلف مسوولیت کیفری فردی مخ نواعابکارگیری  گیمطالعات بسیاری در مورد چگون

شده انجام  کمک و مساعدت، مسوولیت آمر و کیفری ، از جمله در موضوعات اقدام مشترکعامالن شرکتی

شود تا پرداخته میاین تحول از به جای بازگویی این ادبیات گسترده، در این بخش به دو وجه خاص  66.است
                                                 

لی و پیامد تشویقی چنین اقدامی در سطح الملها در حقوق داخلی برای جنایات بینهای ناظر بر پیگرد شرکتدر مورد چالش 63

 المللی، نک.:بین
Joanna Kyriakakis, ‘Prosecuting corporations for international crimes: the role for domestic criminal 

law’, in Larry May and Zachary Hoskins (eds), International Criminal Law and Philosophy, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 108–137.   
64 Hans Vest, ‘Business leaders and the modes of individual criminal responsibility under international 

law’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 851–872; Norman Farrell, 

‘Attributing criminal liability to corporate actors: some lessons from the international tribunals’, in 

Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 873–894; Christoph Burchard, 

‘Ancillary and neutral business contributions to “corporate-political core crime”: initial enquiries 

concerning the Rome Statute’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 8, No. 3, 2010, pp. 

934–945; Kyle Rex Jacobson, ‘Doing business with the Devil: the challenges of prosecuting corporate 

officials whose business transactions facilitate war crimes and crimes against humanity’, in The Air 

Force Law Review, Vol. 56, 2005, pp. 167–231; Chia Lehnardt, ‘Individual liability of private military 

personnel under international criminal law’, in European Journal of International Law, Vol. 19, No. 5, 

2008, pp. 1015–1034.   
65 See, e.g., the 2007 Report, above note 18, para. 23; N. Farrell, above note 62, pp. 874–876.   

66 See references in note 62, above.   



جدید  ظهور نوعاز سویی،  :ترسیم کردها شرکتهای مشابه را در شبکه رمانهعمال مجاَبتوان شمایی از 

به ها شرکتارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان و ارتباط آن با بحث  یعنیالمللی مسوولیت در سطح بین

در قضیه چارلز تیلور در  «کمک و مساعدت»و از سوی دیگر استفاده از مسوولیت  ؛دلیل جدید بودن آن

قضیه از اما این تاجر توصیف کرد، یک را به عنوان چارلز تیلور توان با وجود آنکه نمی 67.اه ویژه سیرالئوندادگ

مشارکت تیلور در فجایع ارتکابی در طول درگیری سیرالئون شایان توجه است که بر وجوهی از آن جهت 

 .هاست، که مشابه اقدامات شرکتکندتاکید می

  

 یق سازمانارتکاب غیرمستقیم از طر

کیفری در مورد اشکال مسوولیت، پذیرش مفهوم ارتکاب غیرمستقیم از  ییکی از جدیدترین تحوالت در رویه

توان به عنوان مرتکب بر اساس این مفهوم، فرد را می 68المللی کیفری است.طریق سازمان توسط دیوان بین

ارتکاب عنصر مادی جرم، فرد  برایکی اصلی یک جرم مسوول شناخت به شرط آنکه با وجود عدم حضور فیزی

 یاین مفهوم، بر مبنای نظریه 69باشد.از کنترل خود بر یک سازمان به هدف تضمین وقوع جرم استفاده کرده

 7۰که ابتدائاً در دکترین حقوقی آلمان شکل گرفت، توسعه یافته است.« کنترل جرم»مسوولیت 

دارد یک ید که مقرر میآاساسنامه رم برمی 25( 3ه )الف( )مفهوم ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان از ماد

خواه مرتکب جرم شود »فرد برای جنایات مندرج در اساسنامه دارای مسوولیت کیفری است چنانچه آن فرد 

به تنهایی، یا با همراهی شخص دیگر یا توسط شخص دیگر، اعم از اینکه شخص اخیر از نظر کیفری مسوول 

                                                 
67 SCSL, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL-03-01-T, Judgement (Trial Chamber 

II),  18 May 2012. 
68 ICC, Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Case No. ICC-01/04-01/07, 

Decision on Confirmation of Charges (Pre-Trial Chamber I), 30 September 2008, paras. 494–518; 

ICC, Prosecutor v. Omar Al-Bashir, Case No. ICC-02/05-01/09, Decision on the Prosecutor’s 

Application for an Arrest Warrant (Pre-Trial Chamber I), 4 March 2009, paras. 213–216.   
المللی اسناد دیوان بین برخی از صاحبنظران معتقدند که این نوع از مسوولیت به هدف مسوول دانستن فرماندهان نظامی و سیاسی در

 :به کیفری آمده است. نک.
Gerhard Werle and Boris Burghardt, ‘Indirect perpetration: a perfect fit for international prosecution 

of armchair killers?’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 9, No. 1, 2011, p. 85.   
 المللی کیفری، نک. به:و چگونگی اجرای آن در دیوان بین منشأبررسی تحلیل دقیق از این نوع مسوولیت و  برای 69

Special Symposium in the Journal of International Criminal Justice, Vol. 9, 2011, pp. 85–226; Neha 

Jain, ‘The control theory of perpetration in international criminal law’, in Chicago Journal of 

International Law, Vol. 12, No. 1, 2011, pp. 159–200; Florian Jessberger and Julia Geneuss, ‘On the 

application of a theory of indirect perpetration in Al Bashir’, in Journal of International Criminal 

Justice, Vol. 6, No. 5, 2008, pp. 853–869; Hector Olasolo, The Criminal Responsibility of Political 

and Military Leaders as Principles to International Crimes, Hart Publishers, Oxford, 2009, pp. 116–

134 and 302–330; Harmen G. van der Wilt, ‘The continuous quest for proper modes of criminal 

responsibility’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 7, No. 2, 2009, pp. 307–314.   
پرداز حقوقی آلمانی، کالس راکسین با در نظر داشتن تجربه خاص جنایات مشارکت مستقیم از طریق سازمان ابتدائاً توسط نظریه 7۰

 شد. نک به: شده دولتی نازی مطرحرهبری
Thomas Weigend, ‘Perpetration through an organisation: the unexpected career of a german legal 

concept’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 9, No. 1, 2011, pp. 94–97.   



 تحقق این ماده کنترل ارتکاب یک جرم با استفاده از یک سازمان به عنوان ابزاردر تفسیر  71.«باشد یا نباشد

 72.شده استدر شمول ماده درنظر گرفته ، نیز جرم

شکل آن مبنای دیوان بر در ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان  مفهوم نظریه آلمانی کنترل جرم، که

و به عنوان مرتکب اصلی « صندلی نشین»دستگیری مرتکب ، نوعی نظریه مسوولیت است که به هدف گرفته

تنظیم اشکال  الملل کیفریحقوق بینهای اصلی یکی از چالش 73.شده استمطرح به جای معاون جرم 

تا  یابدارتکاب میپیچیده سازمانی و جمعی  بستردر که  ای استمسوولیت در مورد جنایات سازماندهی شده

توزیع م در سطوح مختلف سلسله مراتب افراد درگیر در جربه درستی قی را خالابتواند مجرمیت حقوقی و 

ارتکاب افرادی بوسیله  الملل کیفریحقوق بینبدترین جنایات در معموالً داخلی،  جرائم. بر خالف بیشتر کند

 . ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان شکلی ازاندنشسته هاتفنگ هیاهویکه بسیار دورتر از  یابدمی

ارتکاب حامی ریز یا یا برنامه آمربه عنوان نه  نایات رااین ج« صندلی نشین»مسوولیت است که مغزهای 

هوم ابزاری است که از طریق آن دیوان فاین م. شناسدبازمیجرم، بلکه به عنوان مرتکبان مستقیم و اصلی 

محل  درافراد فیزیکی این  ورحضصرفنظر از  ،مسوولیت مستقیم را متوجه مرتکبان به عنوان اصیل در جرم

که اصیل و  ایده بنا شدهدر نتیجه، ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان بر این کند. ارتکاب جرم، می

نیز ای که مورد چالش ایده قرار دارند؛سرزنش اخالقی  از ی متفاوتدر سطحاز لحاظ حقوقی او همدستان 

شکارا این تفسیر را برگزیده که اشکال مختلف مسوولیت ، آمفهومدیوان با پذیرش این  74.گرفته استقرار 

 75اخالقی است. تقبیحبیانگر سلسله مراتب  25( 3مندرج در ماده )

المللی ، در رویه بینشودنیز یافت میهای حقوقی ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان که در برخی نظام

 مسوولیت به افرادی بودتوجه زار اصلی برای مفهوم اقدام مشترک کیفری، اب ،بسیار جدید است. در گذشته

المللی منجر که در یک بستر جمعی، در باالترین سطح ممکن تصمیمی اتخاذ کرده که به ارتکاب جنایت بین

با این حال، با وجود آنکه اقدام مشترک کیفری در محاکم ویژه مورد استفاده قرار گرفته، دیوان  76شد.می

                                                 
71 Rome Statute of the International Criminal Court, opened for signature 17 July 1998, 2187 UNTS 

90 (entered into force 1 July 2002), Article 25(3)(a) (emphasis added) (hereinafter Rome Statute).   
72 See case references contained in above note 66. For a rejection of the idea that indirect perpetration 

through an organisation can be derived from the language of Article 25(3)(a), see   ICC, Prosecutor 

v. Mathieu Ngudjolo Chui, Case No. ICC-01/04-02/12, Judgement Pursuant to Article 74 of the 

Statute, Concurring Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert (Trial Chamber II), 18 December 

2012   
73 G. Werle and B. Burghardt, above note 66, pp. 85–89.   
74 See, e.g., Concurring Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert, above note 70, paras. 24–26. 

   
75 Gerhard Werle, ‘Individual criminal responsibility in Article 25 ICC Statute’, in Journal of 

International  Criminal Justice, Vol. 5, 2007, pp. 953–975. Confirming the adoption by the ICC of a 

hierarchical reading of Article 25, see ICC, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-

01/04-01/06, Judgement (Trial Chamber I), 14 March 2012, paras. 996–999. Dissenting on this issue, 

see the Separate Opinion of Judge Fulford, paras. 6–12. See also Concurring Opinion of Judge 

Christine Van den Wyngaert, above note 63, paras. 22–30.   
المللی کیفری برای یوگسالوی سابق و ارتکاب سه چگونگی کاربرد آن در رویه دیوان بینبرای بررسی مفهوم اقدام مشترک کیفری و مقای 76

 المللی کیفری، نک. به:غیرمستقیم در رویه دیوان بین



در ارتکاب جرم  همکاریبه جای آن مفهوم پیچیده و ین را در رویه خود رد کرد المللی کیفری این دکتربین

 77.است دهیبرگز بر مبنای مفهوم کنترل جرمرا و ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان 

در ماده « دیگر شخص» بوسیلهجنایت صرفنظر از مساله درجات تقبیح این جنایات، درج مفهوم ارتکاب 

این نوع از که پیشنهاد کنند دیوان در اوایل شروع به کار آن داشت که بررا پردازان ریه، برخی نظ25( 3)الف()

استفاده ابزاری از یک سازمان تجاری  باکه  شرکتیمسوولیت ممکن است ارزش خاصی در تعقیب مقامات 

کزش بر با توجه به تمررسد که این مفهوم در نگاه اول به نظر می 78شوند، داشته باشد.مرتکب جرم می

های نظامی برای نمونه دادگاه. هاشرکتساختارهای سازمانی به عنوان وسیله جرم، انعکاسی باشد از وضع 

صنایع در طول جنگ جهانی دوم را به ارتکاب جنایت از طریق  صاحبان تافخلتبرگ، مآمریکایی در نور

مفهومی مشابه با ارتکاب  انگر وجودکه بی 79،ندتوصیف کرد هایهای شرکتدغدغهاستفاده ابزاری از 

عالوه مفاهیم زیربنایی ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان مشابه به 8۰.استغیرمستقیم از طریق سازمان 

اوسیل به نظر برای نمونه،  .شودها یافت میمفاهیمی است که در ادبیات مربوط به مسوولیت کیفری شرکت

یق سازمان شناسایی این مساله است که چگونه افرادی که یکی از نقاط قوت مفهوم ارتکاب غیرمستقیم از طر

توانند این منابع را برای ارتکاب فجایع گسترده از طریق کنترل منابع سازمانی را در اختیار دارند، می

توان از سایر اشکال جرم در یک بستر شرکتی را میارتکاب ، سانهمینبه  81خود بکار برند.مطیع زیردستان 

ابی به یمعموالً با استفاده از منابع گسترده برای دست میجرچنین نا که ببر این مفکیک کرد، تداخلی  جرائم

ورود استفاده از منابع )انسانی و غیرآن( منجر به  شرکتی، به دلیل جرائم. یابدارتکاب میهدف خاص 

 شود.میتر از سایر اشکال جرم گستردهبسیار های اجتماعی زیان

تغییرات مستقل از حیاتشان که  بحث نهادهاییارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان به  عالوه بر این موارد،

های معطوف به فردی های خود از تالشدر انتقادنیز فیس و بریثویت  82باشد.اعضای آن است، مرتبط می

های دهند که چگونه شرکتنشان میو  کرده مشابه همین نظر را مطرحشرکتی  جرائمدر کردن پاسخگویی 

                                                                                                                                                         
Stefano Manacorda and Chantal Meloni, ‘Indirect perpetration versus joint criminal enterprise: 

concurring approaches in the practice of international criminal law’, in Journal of International 

Criminal Justice, Vol. 9, 2011, pp. 159–178. 
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78 Andrew Clapham, ‘The complexity of international criminal law: looking beyond individual 

 responsibility to the responsibility of organizations, corporations and states’, in Ramesh Chandra 

Thakur and Peter Malcontent (eds), Sovereign Impunity to International Accountability: the Search for 

Justice in a World of States, United Nations Press, Tokyo, 2004, p. 239.   
79  al.US v. Krauch et   البته گاهی دادگاه متهمان را به عنوان وسیله ارتکاب 1297و  11۰8، 1۰96، صص. 15پاورقی شماره .

 .1152و  1147. 22کند. برای سازمان معرفی می
نحو  به هاآنو ارتباط این مساله با مسوولیت کیفری  مؤسساتشایان ذکر است که مکانیزم دقیق استفاده ابزاری صاحبان صنایع از این  8۰

مشخصی در دادگاه نظامی آمریکایی تببین نشد. اما نکته مهم آن است که این مکانیزم حاوی عناصر مندرج در ارتکاب غیرمستقیم از 

 :به ها، نک.طریق سازمان نبود. برای بررسی عناصر مسوولیت در این پرونده

. K. R. Jacobson, above note 62, pp. 177–195 and 210–212. 

81 Mark Osiel, Making Sense of Mass Atrocity, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 95.   
82 N. Jain, above note 67, p. 171; H. Olasolo, above note 67, pp. 119–120.  .   



در  83د.دهنادامه می هیچ تغییریبی دبه حیات خو عضای متغیرشانا مستقل ازمختلف،  به انحاءتجاری 

برای از میان است ابزاری  ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازماندر مفهوم « کنترل»نهایت، محوریت مساله 

از لحاظ  ویژگی،این  برداشتن حجاب شرکتی به هدف یافتن فرد مرتکب در پس این ساختار سازمانی.

های کنترل برای رفع حجاب شرکتی برای شناسایی شرکت مادر در گروهعنصر مفهومی مشابه محوریت 

 84.باشدمی شرکتی

به آسانی به آن، های مفهومی، ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان در شکل مضیق شباهت اینعلیرغم وجود 

ابتدا توسط  دربد. ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان یاارتکابی در بستر شرکتی توسعه نمی جرائم

 شده دولتی نازیجنایات رهبریبا در نظر داشتن تجربه خاص و  ،کسیناکالس رپرداز حقوقی آلمانی، نظریه

مسوول  هفرد به عنوان اصیل در یک اقدام مجرمانهنگامی بر طبق نظریه محض راکسین،  85.مطرح شد

از آن طریق را  که ارتکاب جرم باشدشتهدر اختیار دا ایشدهقدرت سازماندهی مالابزار اعکه شود شناخته می

بینی پیش وقوع اتفاقاتیا مرتکب مستقیم عنصر مادی تغییر عقیده  امکاندر مورد  داشتن دغدغهبدون 

وجود سه عنصر اصلی بایستی  تحقق چنین جرمی در نظریه راکسین،برای  86.کندمحقق مینشده 

 مجزا بودن( 3 و مجرم مستقیمجایگزینی ( امکان 2عمودی،  تفکیک( سازمانی با ساختار 1: ندباشداشته

را یکدیگر شرایط الزم برای کنترل همبستگی با که در  ،هریک از این عناصربکارگیری  87سازمان از قانون.

 .همراه استهایی چالشها با در حوزه شرکت، کنندمهیا می

بیشترین تبی خشک که راسلسله مبا ولو معتقد است که یک ساختار سازمانی نخست، اوالسدر مورد شرط 

چرا که در  ها؛شرکتدر شود تا بیشتر در واحدهای نظامی دیده می، کندفراهم میامکان اعمال کنترل را حد 

گ فرهن دادن بهبرای رسمیتو نه گیرد صورت میتقسیم کار بر مبنای به حداکثر رساندن تولید  ها،شرکت

هرگونه تالش برای گاه ممکن است ها ابهام در خطوط سازمانی در ساختار شرکت 88فرمانبرداری از مافوق.

در مورد وجود درجه الزم از کنترل نیز این همچنین  89اثر سازد.شناسایی سلسله مراتب دقیق سازمانی را بی

 با وجود است یامدیره یک شرکت اعضای هیات در اختیار آیا این کنترل برای نمونه،  ،ابهام وجود دارد

یابیم های فراملی، در میشرکت تر کردن افق دید خود در مورد گروه. با گستردهشده استسهامداران کمرنگ 

، به صورت افقی ها معموالً بر مبنای روابط قراردادی بین نهادهای تجاری مستقل پیشینکه این شرکت

                                                 
83 Brent Fisse and John Braithwaite, Corporations, Crime and Accountability, Cambridge University 

Press,  Cambridge, 1993, pp. 17–58. 
 برای بررسی انتقادی مبنای از میان برداشتن حجاب شرکتی، نک. به: 84

Peter Muchlinski,  ‘Limited liability and multinational enterprises: a case for reform?’, in Cambridge 

Journal of Economics, Vol. 34, 2010, pp. 915–928.   
85 T. Weigend, above note 68, pp. 94–97; F. Jessberger and J. Geneuss, above note 67, pp. 859–862. 

  
86   N. Jain, above note 67, p. 171.    
87 Ibid., pp. 173–178.   

88  . 134, p. 67H. Olasolo, above note  

 نک. به: االً دارای ساختارهای مشابه، البته نه یکسان، با نهادهای نظامی هستند.های خصوصی نظامی نیز احتمشایان ذکر است که شرکت

C. Lehnardt, above note 61,  p. 1026.   
89 B. Fisse and D. Braithwaite, above note 81, pp. 36–41.    



بنای مالکیت سهام. این ویژگی اعمال خشک معیار سلسله بر مو مودی ع، نه به صورت شوندتفکیک می

به کنترل اعمال ، چنین تفکیک افقیحتی در  ،. با این حالکندرا با مشکل مواجه میمراتب در چنین بخشی 

 9۰.وجود داردهای شرکتی وابستگی اقتصادی گروهدلیل 

خودکار از اراده  فرمانبرداری ازستقیم غیرم مرتکبکه ناشی از این تفکر است  یجایگزین یتقابلیا دوم، عنصر 

چرا که مرتکب عمل مادی جرم اساساً قابل  ، اطمینان داردشوداعمال می یکه از طریق کنترل سازمانخود 

. به دیگر سخن، اگر فردی از انجام عمل مجرمانه خودداری کند، مرتکب غیرمستقیم مطمئن استجایگزینی 

تر یک سازمان و طبقات پایین مستقر در خلوص افراد شدتاهند داد. است که دیگران این کار را انجام خو

وجود چنین در فوق(  3و  1به شروط  .نک) فرمانبرداری برای تضمینسازمان خاص همچنین ماهیت 

وجود )احتمال(  ،مافیایی یهاسازمانارتش یا  ،دولتدر یک شرکت، بر خالف اما  91د.کنثابت میوضعیتی را 

را  افراد یمهارت در انجام وظایف، جایگزین زم بودنال)احتمال( و  92عضا در سطوح پاییناز ا کمتریشمار 

 کند.سخت می

را از شمول این مفهوم خارج ها شرکتخاص  به طورسومین شرط نظریه راکسین یعنی جدا بودن از قانون، 

د ناختیار داررا در زمانی درجه ضروری برای کنترل سامرتکبان غیرمستقیم هنگامی راکسین،  ه نظرب. کندمی

که یک سازمان نظم در مواردیبه نظر جین،  93خارج از نظام حقوقی فعالیت کند. یت،کل درکه آن سازمان 

 سخن گفتدرجه الزم برای کنترل از وجود توان دیگر نمی شناسدیمحقوقی مستقل از خود را به رسمیت 

افراد در سطوح پایین سلسله فرمانبرداری ل اجتناب بودن غیرقاب، باالتر مرتبهقانون در قرار گرفتن چرا که 

 محدوده قانون فعالیتدر آنگاه که سازمان مورد نظر  ،به بیان دیگر 94کند.فی میرا منتمراتب سازمانی 

)به معنای کنترل اقدامات مرتکب( مجرمانه  بر عمل درجه کافی از تسلطاز مرتکب غیرمستقیم کند، می

شوند )به این معنا که تابع می وصیفهای حقوقی ایجاد و تادهای تجاری، ماهیتاً در نظامنه 95.برخوردار نیست

 96قابل اعمال نیست. هاآنقانون هستند( و در نتیجه این معیار در مورد 

های تجاری قانونی از نظریه محض راکسین، این امکان وجود ارتکابی از سوی سازمان جرائمعلیرغم خروج 

ای بگونهیفری تغییر پیدا کرده کالمللی تکاب غیرمستقیم از طریق سازمان توسط دیوان بیندارد که اصول ار

                                                 
9۰ Gralf-Peter Calliess, ‘Introduction: transnational corporations revisited’, in Indiana Journal of 

Global  Legal Studies, Vol. 18, No. 2, 2011, pp. 604–605.   
91 N. Jain, above note 67, pp. 174–177.    
92 See H. Olasolo, above note 67, p. 134   

شنهاد گزینش یک رویکرد هنجارین به عمال مفهوم جایگزینی در مواردی که تعداد محدودی از مرتکبان بالقوه وجود دارد و پیاما در مورد ا 

 جای واقعگرا، نک به:

Kai Ambos, ‘The Fujimori judgment: a president’s responsibility for crimes against humanity as 

indirect perpetrator by virtue of organized power apparatus’, in Journal of International Criminal 

Justice, Vol. 9, No. 1, 2011, pp. 154–156.   
93 Gerhard Werle, Boris Burghardt, and Claus Roxin, ‘Crimes as part of organized power structures: 

introductory note’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 9, No. 1, 2011, p. 202.   
94 N. Jain, above note 67, p. 173.    

  177ـ  178همان منبع. برای بررسی انتقادات کی آمبوس بر عنصر سوم ارتکاب مستقیم از طریق سازمان، نک. به صص  95
96 See also H. Olasolo, above note 67, p. 134.    



دکترین  ، دادگاه فدرال آلماندر موارد مقتضی فراهم آورد. برای نمونهجنایاتی را امکان تعقیب چنین  که

 97.است رفتهیپذکی تغییر ها، با اندتوسط شرکتارتکابی  جرائمارتباط بالقوه آن با بر  را، با تصریحراکسین 

به عنوان عنصری مجزا المللی کیفری، بین نه در دادگاه فدرال آلمان و نه در دیوان ،جدا بودن از قانونشرط 

قابلیت  شرطرنگ کردن کمتمایل خود را به عالوه بر این، دیوان  98.استگرفته نشدهمسوولیت درنظر برای 

های همانند وجود تکنیک تر،در ابعاد گستردهعوامل سایر  ر گرفتناست؛ دیوان با درنظنشان داده جایگزینی

 خودکار اریبردفرمانروسای یک سازمان از زند، اطمینان آموزشی اجباری که به فرمانبرداری بیشتر دامن می

های نظامی خصوصی شرکت ای از عنصر قابلیت جایگزینی دراگرچه چنین تفسیر گسترده 99.کندرا ثابت می

توان این پرسش را می ،با این حال باشد.ی کاربرد داشتهرسد در بخش تجاراما به نظر نمی ،عمال استقابل ا

 توقعاتتوان تا آن حد کمرنگ کرد که شامل فشارهای اقتصادی و مطرح کرد که آیا قابلیت جایگزینی را می

 1۰۰.تبعیت کند را ملزم بهها ترین سطوح شرکتافراد در پایینای که بگونه ی گرددسازمان

 ،فقط به عنوان یک مدل مسوولیت کیفری فردینه را  «ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان»مفهوم چنانچه 

دست بهشرایط کنترل  بینشی که از ،بدانیمها شرکت دانستن مسوول حرکتی در جهتبلکه به عنوان 

به این  ،ویلت معتقد استدر. فاناستها در یک شرکت گروهی شرکتوضعیت بر دهد، قابل استفاده می

های گروه ای نمونه، اعمال آن در موردبرـ  طریق نظریه ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان تغییر کرده

 1۰1.یابدتضمین  الملل کیفریحقوق بینبقا و تداوم کارآیی آن در  تاای آفریقاـ هدر درگیری حاضر مسلح

به ها قابل اعمال نباشد، شرکتاز مان مستقیماً بر بسیاری حتی اگر مفهوم ارتکاب غیرمستقیم از طریق ساز

                                                 
97 T. Weigend, above note 67, p. 99;  Gerhard Werle and Boris Burghardt, ‘The German Federal 

Supreme  Court (Bundesgerichtshof, BGH) on indirect perpetration: introductory note’, in Journal of 

International Criminal Justice, Vol. 9, No. 1, 2011, p. 210; German Federal Supreme Court 
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International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 42–68.  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یافته ها در مورد جنایات سازمانگذاریای از مسوولیت که بیشتر سیاستدر مورد ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان به عنوان گونه

   .T. Weigend, above note 68, p. 101 بپردازد، نک.

 .T. Weigend, above note 68, pp :در مورد لزوم اعمال محدود این نوع از مسوولیت در رویه دیوان. نک. به برای دیدن بحثی

106–110.   



گرا که بیانگر تبدیل مفهوم طبیعتاست چرا هامسوولیت شرکت گامی در جهتاین مفهوم  ،برت استوارتنظر 

 1۰2.باشداز کنش به مفاهیم اجتماعی از آن در حقوق کیفری می

ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان در دیوان  در حال حاضر، مفهوم ،، همانگونه که گفته شدبا این وجود

. تا داندمسوول میرتکب اصلی جرم مبه عنوان را در بستر سلسله مراتب قبح اخالقی، فرد کیفری، المللی بین

شود که ملزومات این نوع از مطرح میمهم ، این استدالل قائل به وجود مراتب تقبیح اخالقی باشیمزمانی که 

رمیت را از جای برای تمییز افرادی باشد که بیشترین ممرنگ شود اگر قرار است وسیلهمسوولیت نبایستی ک

را در ارتکاب جنایات بیشترین حد مسوولیت که  یافترا  شرکتیعامالن  توانمیلحاظ اخالقی دارند. اگرچه 

است که در واقعیت آن اما از مسوولیت اصیل هستند،  داشته و در نتیجه موضوع مناسبی برای چنین شکلی

 ،معموالً مفهوم معاونت در نتیجه،هستند. همدست المللی بیشتر مواقع عامالن تجاری در ارتکاب جنایات بین

تحوالت فعلی در در بخش بعد . ستا هاشرکتدر مورد قابل استفاده  ،مساعدتکمک و به طور خاص و 

 گیرد.ررسی قرار میبه اختصار مورد ب ی،قابلیتبرای بررسی وجود چنین  ،اشکال مسوولیت

 

 مساعدت و حکم تیلورکمک و 

که به دیگری در ارتکاب جرم است فردی برای مساعدت در ارتکاب جرم، نوعی از مسوولیت انشقاقی کمک و 

المللی کیفری ابهاماتی وجود دارد. ماده دیوان بین در« مساعدت» جرمدر مورد نحوه اعمال کند. کمک می

دارد که فرد برای جنایات مندرج در اساسنامه واجد مسوولیت کیفری است رر میاساسنامه رم مق 25( 3)ج()

ن جنایتی، مساعدت یا هرگونه کمک در ارتکاب یا شروع به یبه هدف تسهیل ارتکاب چن»در جاییکه آن فرد 

 «جرم از جمله از طریق ارائه وسایل ارتکاب جرم نماید.

در مندرج مسوولیت  نواعا عمودی ازخوانش با « مساعدتکمک و » آیا شود کهنخست، این پرسش مطرح می

دارند، سازگار است. را المللی جنایات بین درکسانیکه بیشترین مسوولیت برای پیگرد دیوان و قصد  25ماده 

یا معماری کلی  تصویربهترین توصیف از  تبعیبه بیان دیگر، اگر اشکال مشارکت اصیل و نه مسوولیت 

را دارای بیشترین مسوولیت  شخاصا کیفری در وحله نخستالمللی و اگر دیوان بین اشدبالمللی جنایات بین

های دیوان مسوولیت در رسیدگیانواع ، آیا مسوولیت ثانویه توصیف درستی از دهدتحت پیگرد قرار می

 المللی کیفری است؟بین

دارد اقدام معاون در حمایت از که مقرر میاست  25( 3ماده )ج()مندرج در شرط نکته دوم در مورد ابهام 

الملل عرفی حقوق بین هایشرطی که با معیار ؛عمل دیگری بایستی به هدف کمک در ارتکاب جنایت باشد

داند با می فردصرف ارائه کمک در شرایطی که  ،الملل عرفیبر اساس حقوق بین 1۰3مغایرت دارد.در این مورد 

الزم دانستن قصد خاص و  1۰4کند.، کفایت میکردخواهد کمک ی المللبه ارتکاب جنایات بینعملش احتماالً 

                                                 
1۰2 ‘Discussion’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 6, No. 5, 2008, pp. 950–951 

(comments of Bert Swart); but see also p. 958 (response of Thomas Weigend).   
الملل عرفی اعمال کند. المللی کیفری اصول خود را در هماهنگی با حقوق بینرود که دیوان بینشایان ذکر است که هیچ انتظاری نمی 1۰3

   اساسنامه رم 21نک. به ماده 
  pp. 11e note ICJ Expert Panel, abov ,17–24 . در حقوق عرفی، نک. به:« کمک و مساعدت»برای بررسی معیار  1۰4



که جایی ؛به سختی بر بخش تجاری قابل اعمال باشد« مساعدت»شود که مفهوم نه صرفاً آگاهی باعث می

 1۰5کنند.می عملبر مبنای نفع شخصی معموالً افراد 

در قضیه دادستان علیه چارلز اخیر دادگاه ویژه سیرالئون  یرأالمللی کیفری، برعکس سکوت دیوان بین

برای نشان دادن جالبی است نمونه  ،اساساً بر مفهوم مساعدت استوار است. این پرونده 1۰6گانکی تیلور

الملل عرفی کدامیک و اینکه در حقوق بینالمللی جنایات بینارتکاب رتبه در مقام عالی معاونت یک گیچگون

 قرار گیرد. ع از مسوولیتدر حوزه این نو ممکن استمبادالت تجاری  از

رئیس جمهور پیشین لیبریا بود که برای شرکتش در جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که  ،چارلز تیلور

تحت  ارتکاب یافته بود،همانند جبهه متحد انقالبی  ،های شورشی سیرالئونتوسط اعضای برخی از گروه

کیفری فردی تیلور بر مبنای صدور فرمان یا ولیت مسواثبات  برایدادستان  هایتالشپیگرد قرار گرفت. 

های شورشی بر مبنای مسوولیت آمر، ناکام ماند چرا که به نظر دادگاه، با وجود جنایات گروه هتحریک ب

 یهاگروههای شورشی، در نهایت وی از ساختار عملی موجود فرماندهی تاثیرگذار بودن تیلور بر اقدامات گروه

شریک تجاری یکدیگر  ،جبهه متحددادستان توانست ثابت کند که تیلور و  اوجود آنکهب 1۰7شورشی خارج بود.

نوعی از مسوولیت که  1۰8کیفری،اثبات وجود یک برنامه برای اقدام مشترک شواهد کافی برای اما بودند، 

 1۰9کنند، وجود نداشت.گروهی از افراد یک برنامه مشترک مجرمانه را اجرا می

المللی بود. گر جنایات بیندار تجاری و تسهیلنظر دادگاه بسیار مشابه نقش سرمایه در عوض، نقش تیلور به

 رایمجرم بایستی کمک قابل توجهی ب ،«مساعدت»بر طبق معیار مورد استفاده دادگاه ویژه سیرالئون برای 

 بادادگاه  11۰.ب جنایات کمک خواهد کردن اقدامی به ارتکااچنکرده و بداند یا احتمال دهد که ارتکاب جرم 

                                                                                                                                                         
را به عنوان یکی از « جهت خاص»المللی کیفری برای یوگسالوی سابق است که تحول مهم از زمان نوشتن این مقاله، آرای دیوان بین

 للالمق معاونت بر اساس حقوق بیندارد که برای تحقگیرد. این عنصر جدید مقرر میعناصر عنصر مادی جرم کمک و مساعدت درنظر می

باشد، بلکه چنین کمکی باید به طور خاص به المللی کردهدر ارتکاب جنایات بین مؤثرکیفری، شخص نه تنها بایستی مبادرت به کمک 

 جهت کمک به ارتکاب چنان جنایتی صورت گرفته باشد. نک. به:
ICTY, Prosecutor v. Momčilo Periši ́c, Case No. IT-04-81-A, Judgement (Appeal Chamber), 28 

January 2013; ICTY, Prosecutor v. Jovica Staniši ́c and Franko Simatovi ́c, Case No. IT-03-69-T, 

Judgement (Trial Chamber I), 30 May 2013.  

جرم کمک و  تاثیرات مهمی بر تحقق« جهت خاص»تحلیل تاثیرات این آرا در ورای چهارچوب این مقاله جای دارد، با این حال، طرح 

   المللی خواهد داشت. مساعدت در بستر تجاری و رابطه آن با جنایات بین
با پذیرش مباحث مربوط به متن ماده ناظر بر کمک و مساعدت بر اساسنامه رم و در عین حال استدالل در مورد تاثیرات کم آن در  1۰5

 هاعمل برای اجرا در مورد شرکت

ICJ Expert Panel, above note 11, pp. 22–24.  

1۰6 Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, above note 65.  .   

1۰7i Ibid., paras. 6972–9686.     
1۰8 ICJ Expert Panel, above note 11, paras. 6887–6900.     

 های ویژه، نک. به:برای بررسی دقیق اقدام مشترک کیفری در رویه دیوان 1۰9
Gideon Boas, James Bischoff, and Natalie Reid, International Criminal Law Practitioner Library 

Volume 1: Forms of Responsibility in International Criminal Law, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2007, pp. 8–141.   
11۰ Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, above note 65, para. 6904.     



رسد که های شورشی به این نتیجه میمفصل دست داشتن تیلور در تجارت غیرقانونی الماس گروهبررسی 

 111.کرده استتسهیل را  ، تجارت شورشیاننادارائه تجهیزات، سوخت و کارکنان الزم برای معبا تیلور 

نمودن از طریق تسهیل و فراهم ،های شورشیمساعدت به جنایات گروهکمک و  ایمسوولیت فردی تیلور بر

برای تسهیل  های دولتیخانهعملیات، استفاده از از  مالی الماس، حمایت مقابلمنظم سالح و مهمات در 

های پشتیبانی و پزشکی به مایتحهای ارتباطی و های امن برای شورشیان، آموزش روشپناهگاهارائه انتقال، 

و  و تقویت توان حمایت، تداوم موارد،عنصر مشترک در این . تحقق یافت ،نیروهای شورشی ناقض حقوق

دادگاه  112این جنایات ارتکاب یافتند. ،بود که در خالل آن ایعملیات نظامی برای ادامه جبهه متحدظرفیت 

مسلح کردن جبهه متحد، مهم و اساسی قلمداد کرد در را سهم تیلور  ،در خصوص ارائه سالحویژه سیرالئون 

بوده و نقش سایر حامیان در  این حمایت وابستهبه  ایدر سطح گستردهو به طور منظم تحد چرا که جبهه م

مواردی دارد که گروه با  های بسیارشباهت ،عمل مجرمانه تیلور 113.بوده استمقایسه با متهم بسیار اندک 

عاونت آنان المللی حقوقدانان به عنوان خطرات حقوقی در مورد عامالن شرکتی و متخصصی کمیسیون بین

ارائه کاال و خدمات به مرتکبان جنایات  المللی شناسایی کرده بودند؛ مواردی همچوندر جنایات بین

 114المللی.جنایات بین انبا مرتکبمعامله المللی و بین

دادگاه ویژه سیرالئون اعالم کرد که متهم از ماهیت فجایع  ،«مساعدت»در خصوص عنصر معنوی جرم 

ادامه حمایت خود به  ،این آگاهی علیرغمد علیه جمعیت غیرنظامی آگاه بوده و ارتکابی جبهه متح

آگاهی یکی از عوامل مهم در اثبات  ،ماهیت اقدامات جبهه متحداز  مردم گسترده عموم آگاهی 115است.داده

خصی دادگاه هیچ تحقیقی در مورد مقاصد ش 116.بودالمللی در ارتکاب جنایات بین داشتن نقشی مهمتیلور از 

 15جالب توجه است که در صدور حکم مجازات تیلور به  ،. همچنینرا برای صدور حکم الزم ندانستتیلور 

سال حبس، دادگاه ویژه سیرالئون اعالم کرد که سوءاستفاده تیلور از درگیری سیرالئون برای اهداف مالی از 

با چگونه مبادالت تجاری دهد  نمونه مناسبی است که نشانتیلور  یرأ ،در نتیجه 117.استعوامل مشدده 

 شود. المللیدر جنایات بین« مساعدت»م جرتحقق تواند منجر به میجنایتکاران بدنام 

بایستی در لمللی، ادر جنایات بینها مشارکت شرکتبا مساله « مساعدت»با توجه به ارتباط خاص جرم 

آیا این ماده در راستای رویکرد دادگاه ویژه  :ماند 25( 3)ج()المللی کیفری از ماده دیوان بینانتظار تفسیر 

خواهد  درنظر گرفتهشود یا قصد خاص به عنوان عنصر مجزایی برای مسوولیت تبعی سیرالئون تفسیر می

شکل مورد ترجیح مسوولیت در دیوان  ،تا زمانی که ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان ،شد؟ البته

                                                 
111 Ibid., paras. 5843–6149.    

   .6954ـ6971های شورشیان محکوم شد. همان، بندهای ریزی برخی حمله. تیلور همچنین برای برنامه69۰6ـ6953همان، بندهای  112
113 Ibid., paras. 6913–6914.  
114 ICJ Expert Panel, above note 11, pp. 37–43.  
115 Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, above note 65, paras. 6947–6952.   
116 Ibid., paras. 6948 and 6950.   
117 SCSL, Prosecutor v Charles Ghankay Taylor, Case No. SCSL-03-01-T, Sentencing Judgement 

(Trial  Chamber II), 30 May 2012, para. 99.  

 یت سیاسی خود و جایگاه خاصش به عنوان رئیس یک دولت بود.سایر عوامل مشدده، سوءاستفاده تیلور از موقع



جنایات  اصلی مرتکبانر در مورد چگونگی اعمال آن برای پیگرد بیشت بحثالمللی کیفری باشد، جای بین

 .ماندبازخواهد در دنیای تجارت درگیر المللی بین

 

 

  

 الملل کیفریحقوق بین« نسل چهارم»پیگردهای موضوعی و 

درگیری کاربرد داشته باشد،  واند برای استفاده در ابعاد تجاریتکه می الملل کیفریحقوق بینروند دیگر 

گزینش برخی از جنایات و اولویت دادن به دادستان در به رویه  ،این عبارت 118است. «پیگرد موضوعی»

و گاهی  119،از منابع محدود هینهالمللی، معموالً به هدف استفاده بهای بینهای خاصی در کیفرخواستپدیده

 ،زمانگد 12۰.اشاره دارد ،المللیهای بینتوجه به یک موضوع خاص از نگرانی و جلبنمادین  رای اهدافب

های این نمونه 121کند.تعریف می «خاصی از مجرمیت وجوهجهت دهی پرونده حول »را  پیگرد موضوعی

و حمله به نیروهای حافظ 123ها،های جنسی در درگیریخشونت 122شامل توجه به مساله کودک سرباز، ،رویه

اما  125وعی بسیار نوظهور است.ظر بر تحلیل توجیهات و مقتضیات پیگرد موضاادبیات ن 124صلح است.

به صورت دهد که پیگرد موضوعی احتماالً در آینده المللی کیفری نشان میهای اولیه دیوان بینکیفرخواست

اد که بر جنایات مربوط به وبانگا ترجیح دلبرای نمونه، دفتر دادستانی، در پرونده  126.آمدخواهد دررویه 

که این علیرغم این واقعیت از حوزه بررسی خود خارج کند  ت راسرباز تمرکز کرده و سایر جنایاکودکان 

متحمل  انقربانیفجایعی که  تمامت و کلیتبیانگر اما لمللی است، اهای مشروع بینگرچه از نگرانیپدیده، 

 127.شودنمینقش داشته، یا متهم در آن  شده

                                                 
118 Morten Bergsmo (ed.), Thematic Prosecution of International Sex Crimes, Torkel Opsahl 

 Academic EPublisher, Beijing, 2012.   
119 Morten Bergsmo and C. Wui Ling, ‘Towards rational thematic prosecution and the challenge of 

international sex crimes’, in ibid., p. 4.  
12۰ See, e.g., Margaret M. deGuzman, ‘An expressive rationale for the thematic prosecution of sex 

crimes’, in M. Bergsmo (ed.), above note 116, pp. 11–44.   
121 Ibid., p. 11.  

122 See, e.g., Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, above note 73     
123ICTY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al., Case No. IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, Judgement 

 (Trial Chamber), 22 February 2001.   
124 ICC, Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, Case No. ICC-02/05-02/09, Decision on 

 Confirmation of Charges (Pre-Trial Chamber I), 8 February 2010.   
  116: نک. به پاورقی شماره شده استنخستن کتاب مهم در این موضوع اخیراً منتشر  125

126 M. Bergsmo and C. Wui Ling, above note 117, pp. 2–3.   
اند، اکثریت شعبه رسیدگی اعالم داشتند مساله استفاده از کودکان سرباز پرداختههایی که صرفاً به همان. در نتیجه صدور کیفرخواست 127

 شد که کودک سرباز بودند.توانند برای صدور حکم به جنایات جنسی بپردازند که حتی شامل سوءاستفاده از دخترانی میکه نمی

Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo,   برای دیدن نظر مخالف. 913و  896، 629ـ63۰ ،6۰، 36، بندهای 73پاورقی شماره .

15ـ21بندهای  ,Separate and Dissenting Opinion of Judge Odio Benitoنک.   



 و آنچهبرگ منورتا زمان ی را المللی کیفررویه پیگرد موضوعی در دیوان بینسابقه توان تا حدی می

های خاص رکت بخشاشمبنای مبر ها ، دنبال کرد که رسیدگیشودبرگ خوانده میمبعدی نور هایرسیدگی

به مربوط  هایرسیدگیتوان به میبرای نمونه  128.بودهتقسیم شده آلمان در جنگ و حوزه فعالیتشان از جامع

و  129ی پزشکی بر انسان و برنامه عمومی کشتن بیمارانهاپزشکی برای ایفای نقش در آزمایشمتخصصان 

از طریق ها انسانپاکسازی و نابود کردن  ،های نازی برای تعقیببرد برنامهحقوقدانان برای نقششان در پیش

داران برای محاکمه کارخانه ،قطعاً بهترین نمونه برای بحث ما 13۰.، اشاره کردتوسعه قوانین و روندهای کیفری

های اشغالی و ارائه امکانات مادی جنگ اجباری، چپاول سرزمین بزرگ در استفاده از نیروی کارنقش صنایع 

و کارکرد  آنارزش نمادین اهمیت این محاکمات به دلیل  بندی،این تقسیمبا وجود ارزش عملی  131.باشدمی

 132.ودبهای مهم از جامعه آلمان در فجایع ارتکابی در ترسیم نقش خاص بخشآن مهم  یآموزش

و  یالمللی کیفری در موضوع جنایات جنسترین کار انجام شده در زمینه پیگرد موضوعی در رویه بینمفصل

پیگرد موضوعی در تعیین شرایط الزم برای تواند بر این موضوع می تأمل 133.استمسلحانه های درگیری

ترین ن معتقد است که محکمام. برای نمونه، دگزراهگشا باشدبرای مشارکتشان در درگیری  شرکتیعامالن 

نادیده انگاشتن تی گاهی به بهای حلمللی، اهای بینتوجیه برای اولویت تعقیب جنایات جنسی در دادگاه

 ،ای بیانگری عدالت کیفریهتئوری 134.نهفته استالمللی کیفری عدالت بین «بیانگری»سایر قواعد، در منطق 

که با صدور  به طور خاص، پیام هنجارینی هایتئوراساساً به معنای اجتماعی عدالت کیفری توجه دارند. این 

به  ،هاکنند. احکام و مجازاتشود را به عنوان ارزش مستقل قلمداد میاحکام کیفری و مجازات منتقل می

اموالی که ارزش ذاتی آنان در نتیجه اعمال خالف را تقبیح کرده و ارزش واقعی قربانیان یا  ،طور همزمان

ن، منطق بیانگری از اولویت دادن ابه نظر دگزم 135دهند.ارتکاب بزه نقض شده را مورد تاکید مجدد قرار می

به دلیل عدم اجرای هنجارهای  ،این هنجارهامجدد ند چرا که لزوم بیان کبه جنایات جنسی حمایت می

 136.، ضروری استشونت جنسیالمللی منع کننده جنایت ناظر بر خبین

                                                 
128 See M. deGuzman, above note 118, p. 11.  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المللی کیفری احتمال حمایت از پیگرد المللی دیوان بینر، جین معتقد است که ساختار بینگدرجایگاه دی

آن دیده نکوهش و محکومیت اجماع جهانی در مورد لزوم  ،دست کم در عمل»موضوعی جنایتی که 

توسعه حکومت قانون  ایآن به عنوان ابزاری برو نقش دیوان  محورآینده با توجه به دستورکاررا  137«شودنمی

پیگرد موضوعی حمایت از  ، یکی از دالیل مهم دربه نظر آمبوس 138کند.، تقویت میپس از جنگدر جوامع 

های جنسی به عنوان تاکتیک المللی در مورد استفاده از خشونتافزایش آگاهی در جامعه بین ،جنایت جنسی

به نقش المللی اران بینذسیاستگ در پرتو اعتماد ویژهاست؛ این امر به منیتطرات آن برای صلح و اخجنگی و 

 139.یابدهایی از این دست، اهمیت بیشتری میپدیدهعدالت کیفری در مقابله با 

در جنایات  هاشرکتمشارکت موضوعی حول پیگردهای  را در حمایت ازهای مشابهی توان استداللاما آیا می

به  عمالًهای گفته شده در قبل، بسیاری از ایدهابعاد اقتصادی به طور کلی مطرح کرد؟  دیگر المللی یابین

المللی ها و محاکم بیندر رویه آتی دادگاه هاجنگتوجه به بخش تجاری اهمیت نیل یلی برای عنوان دال

بانی . برای نمونه در خصوص منطق بیانگری که از توجه خاص بر جنایات جنسی پیشتیشده استمطرح 

المللی در دفاع از ضرورت وجود مسوولیت کیفری برای کند، استدالل مشابهی در حوزه ملی و بینمی

در است. ها مطرح شده ی از اعمال خالف شرکتها )به جای مسوولیت حقوقی یا اداری( در قبال برخشرکت

ود و ضرورت شناسایی شتوجیه این پیشنهاد، بر پیام اخالقی خاصی که بوسیله حقوق کیفری منتقل می

المللی عدالت بین پوشیچشم، به هادرخواستاین در گاه  14۰شود.ها تاکید میاقدامات خالف شرکتقربانیان 

های مدرن درگیریعلیرغم این واقعیت که برای فهم درست  ،هاجنگاقتصاد در  ها وشرکتقش کیفری بر ن

همچنین این  141.شوداشاره می ،را سیاسی یا قومیهای و نه تنش را درنظر گرفتموضوعات اقتصادی  باید

ن مکانیزم عدالت انتقالی در المللی کیفری به عنواشود که با درنظر گرفتن نقش دیوان بیناستدالل مطرح می

 المللیجنایات بین و آثار گسترده هاشرکتهمانند اقتصادی نقش عامالن  ممکن استدرگیری، جوامع پسا

دستیابی به صلح پایدار  در و جنایات جنایتکاراناز سایر  ترمهمبسیار  منابع طبیعی،اقتصادی، همانند غارت 

شود. در های اقتصادی است که در صورت اغفال منجر به بازگشت جنگ میعدالتیغالباً بیچراکه  142باشد.

المللی و ناران بیذسیاستگخاص توسط  از بیان نگرانیمشروعیت پیگردهای موضوعی که  اگر بپذیریمنهایت، 
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به معنای آن نیز ، کار گزارشگر ویژه گیردمی نشأتپاسخگویی به آن  یراباعتماد به عدالت کیفری سپس 

 .دهاستیفرارسالمللی در جنایات بین هاشرکتدر مورد نقش  ی مشابهاست که زمان

ست و قطعاً دالیلی فراتر از موضوع این مقاله ا هاجنگهای موضوعی بر ابعاد اقتصادی بررسی آینده پیگرد

بیان شد که  در اینجا، نکته حداقلی 143اده از این رویه به طور گسترده وجود دارد.فبرای احتیاط در است

المللی کیفری باشد، تواند بخشی از روند آتی بینعبارت است از اینکه تا آن حد که پیگردهای موضوعی می

. در چنین حالتی قرار گیردها کار دادستاندستورمورد مناسبی است تا در  ها نیزشرکتاقدامات خالف 

 دهد.میرا  کاریچنین  اجازه الملل کیفریحقوق بینپرسش بعدی آن است که آیا ساختار فعلی 

 معتقدندکه اشاره کرد جونگ دوهریک و دامکار اخیر فن دانتوان به در این راستا و برای نتیجه گیری می

حقوق ارچوب هشود که در آن چ« ینسل چهارم»وارد  الملل کیفریینحقوق بکه  زمان آن فرارسیده است

مطابق و شده متحول  ،پدیده جنگ به عنوان یک فعالیت اقتصادیبهتر به پاسخگوی برای  الملل کیفریبین

دارد که الزم میهای مدرن و رقابت بر سر منابع طبیعی، ارتباط نزدیک میان درگیری 144.شودمیاجرا آن 

با توجه به همچنین و  گیرددر جهت ابعاد اقتصادی جنگ قرار  الملل کیفریحقوق بین اصول موجود

که در پارادایم متفاوتی از درگیری توسعه یافته، نیاز  الملل کیفریحقوق بینهای ابزارهای موجود محدودیت

 145ارد.های مدرن جنگ وجود دبه توسعه ابزارهای جدید حقوق کیفری برای همگام ماندن با واقعیت

 

 گیرینتیجه

قض حقوق بشر و حقوق ان شرکتیعامالن  کردن برای پاسخگو الملل کیفریحقوق بینانتظاری که از 

. تالمللی اسبه دلیل نبود راهکار قضایی دیگر در سطح بین موارددر بسیاری از رود، میبشردوستانه 

بر این نظر ، هاشرکتو  کیفری المللحقوق بیندر مورد  2۰۰8در طول مباحث سال کارشناسان مختلف 

در  یفری به نهادهای انتزاعی، پرسشها به گسترش مفاهیم حقوق ککه علیرغم عدم تمایل سنتی دولت بودند

قابل اعمال، به جرم الملل اداری یا شبه، در نبود حقوق بینالملل کیفریحقوق بینمورد عاقالنه بودن بسط 

رفتن نقشی برای تعهدات الزام آور گگر ویژه و کوتاهی او برای در نظر در پرتو کار گزارش 146.رودمی هبیراه

بینی ادامه یابد. رسد وضعیت فعلی قرار است در آینده قابل پیشالمللی، به نظر میحقوق بشری در سطح بین

است که دورنمای مسوولیت حقوقی  الملل کیفریحقوق بینهمانگونه که گزارشگر ویژه بیان کرد با توسعه 

 ،شود. در این راستامی تجسمهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قابل های درگیر در نقضشرکتبرای 

در  هامشارکت شرکتبرای اعمال بر مساله  الملل کیفریحقوق بینشاهد تداوم فشار بر نهادها و اصول 

 المللی خواهیم بود.جنایات بین

به ماهیت  شرکتی،اقدامات خالف  درنظر گرفتنی تحول و برا الملل کیفریحقوق بینفشار بریکی از عوامل 

و عامالن اقتصادی در بسیاری از  مسائل نقش کلیدی. با افزایش آگاهی از گرددبرمیهای مدرن درگیریخود 
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های خصوصی نظامی و به عامالن مستقیم در شرکت عنوانبه ، های مدرن ـ به عنوان حامیان مالیدرگیری

به  پاسخگوییبرای  الملل کیفریحقوق بین تحول تمایل بهامنیتی ناقض حقوق ـ  نیروهایشریک عنوان 

الملل حقوق بیندر نهایت، یکی از توجیهات و اهداف مهم چراکه م خواهد یافت. وابعاد تجاری درگیری، تدا

 پیشبرد صلح و امنیت است. کیفری

را برشمرد.  هاشرکتدر خصوص مساله  ریالملل کیفحقوق بیناین مقاله برخی تحوالت جدید در مورد وعده 

 برای نویدبخش امکان استفاده از این رویه ،لمللیاهای بینمفاهیمی همچون پیگردهای موضوعی در دادگاه

. ارتباط ارتکاب غیرمستقیم از طریق سازمان به باشدمیالمللی در جنایات بین شرکتیبیان نقش عامالن 

از کنترل  تری منعطففاهیمم و پذیرشتئوری راکسین  گی تفسیر دیوان ازچگوناساساً به این  ها،شرکتبحث 

 نشست، اگرچه« مساعدت»جرم منتظر تفسیر دیوان از باید همچنین . بستگی داردخودکار  فرمانبرداریو 

را نشان  هاشرکتالت مشابه معاماین مفهوم بر اعمال  گیچگون ،دادگاه ویژه سیرالئون در قضیه تیلور یرأ

 .داد

المللی مورد جنایات بینآن دسته از و  شرکتیعامالن مساله تر به جدی یتوجهها و محاکم بایستی دادگاه

، مانند جنایت جنگی غارت ،که احتمال مشارکت این نهادها در آن بیشتر است ،اموالعلیه از جمله  ،اغفال

دسته گرانه از آن های حیلهتجارتمیان تر دقیق یخطامکان ترسیم  ،. حرکت در این سمتمعطوف دارند

سازد. با این حال، در این را میسر می ،کنندالمللی میهایی که تالش واقعی برای دوری از جنایت بینتجارت

های تجاری را تنها آن دسته از فعالیت ،تواند و بایدمی الملل کیفریحقوق بیناحتیاط الزم است.  نیزمطلب 

لمللی دارند. آشکار است که حتی با اعمال بیشتر ادر ارتکاب جنایات بین گیرد که نقش مستقیم و مهمنظردر

ها از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که عامالن استفادهها، بسیاری از سوءبر شرکت الملل کیفریحقوق بین

باشند، در نظر گرفته  دخیلدر وضعیت درگیری به نحوی در آن  فعالیتممکن است در هنگام  شرکتی

اهمیت وضع قواعد  ،ترهای گستردهنگرانی رفعبرای  ،ه استشود. همانگونه که گزارشگر ویژه تاکید کردنمی

 عامل نیترمهمرا تشویق کند،  هادرگیریها و در مورد شرکت ترهای گستردهچندجانبه که توسعه رویه

 خواهد بود.

 
 


