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الملل نیبيفریکحقوقدرمشتركمجرمانهاقداماتموسعمفهوم

  
  **معصومه الدمخی –*پور مجتبی جانی

  
  )17/6/93: تاریخ پذیرش - 13/12/92: تاریخ دریافت(

  دهیچک
يفریکحقوقدريفریکتیمسئولازهنمونکیعنوان بهمشتركمجرمانهاقداماتنیدکتر

دادگاهدنظریتجدشعبهتوسطبارنینخستح،یصرصورت بهمفهومنیا. استمطرحیالملل نیب
همنیاازشیپاما. شدمطرحچیتادپروندهدر1999سالدروسابقيوگسالوییالملل نیبيفریک

یکیعنوان بهمفهومنیاپس،آناز. بودهگرفتقراردیتأکموردیالملل نیبییقضاهیروتوسطبارها
گریديمورديهادادگاهریساودادگاهنیهمتوسطبیتعقيهاروشنیمؤثرترونیترمهماز

ممکنمشترك،طرحکیدهندهلیتشکياعضامفهوم،نیابامطابق. گرفتقراراستفادهمورد
عنوان بهکهیمیجراهمهبرابردرافق،توموردمیجرابرابردرشدنشناختهمسئولبر عالوهاست

  .ندینمادایپيفریکتیمسئولشود،یممحسوبتوافقموردطرحازینیب شیپقابلویعیطبجهینت
اقداماتعنوانتحتکهاقداماتنیاازسومدستهخصوصًاومشتركمجرمانهاقدامات

طرحازخارجینیب شیپقابلاعماليبراراتیمسئولواستمطرحموسعمشتركمجرمانه
یاللملنیبيفریکحقوقدرمیمفاهنیزتریبرانگبحثازیکیعنوان بهکند،یموضعمشترك

سهيبندطبقه-مشتركمجرمانهاقداماتقیدقلیتحلویبررسبهحاضرنوشتاردر. استمطرح
انتقاداتواقداماتنیاازسومدستهبريدیتأکباطبقههريمعنوويمادعناصرمفهوم،نیاگانه

  .میپردازیمبرآنوارده
  

پروندهموسع،مشتركمجرمانهاقداماتمشترك،مجرمانهاقدامات:يدیکلواژگان
  یالملل نیبيفریکحقوقسابق،يوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاه،چیتاد
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مقدمه
ارتکابوهیشنیترعیشا. باشدداشتهیگوناگونصورتواندیماشخاصيسوازجرمارتکاب

یعنی. استمتعدداشخاصدخالتبدونومنفردانهصورت بهآنارتکاب،یداخلعرصهدرجرم
جنتییآقا.(شودیمجرممرتکب،يماداتیعملانجامباوییتنهابهویقبلقصدبانفرکی

  )1391،24مکان،
ت،یبشرهیعلمیجرامانندیللالم نیبمیجرااکثرتیماهکهییازآنجایالملل نیبعرصهدراما

یگروهصورت بهمواردغالبدربودن،منظموگستردهبر عالوه... ویجنگمیجرا،یکشنسل
رممکنیغيامراگرهاگروهنیادرافرادازکیهرنقشقیدقنییتعدهند،یمرخیجمعدستهو

  )  Dethan and shorts; 2003:7. (استمشکلاریبساغلبنباشد
ایییاجرا،یاسیس،ینظامواحدکیعنوانتحتکههاگروهنیادهندهلیتشکياعضا

يهانقشخود،گروهاهدافشبردیپدراستممکنکنند،یمنقشيفایايعادصورت بهیحت
مختلف،يهاارگاننیبیهماهنگ،یسازمانده،یطراحازاعمخود،التیتشکدررایمتفاوت
ويهمکاريهاگونهریساوموردنظرمیجراارتکابمشترك،يهاطرحواهدافياجرا

اوقات،ازياپارهدریحتموارد،نیادرکهرندیگعهدهبررامجرمانهرفتارکیدرمشارکت
اثباتازترسختاریبسگروه،آنياعضاازکیهرقیدقمشارکتباارتباطدرادلهيآورجمع

  ) Cassese.2007:110-111. ( استمیجراآن
يفریکحقوقدريفریکتیمسئولازنمونهکیعنوان بهمشتركمجرمانهاقداماتنیدکتر

ییجاگسترده،وکالنسطحدرمیجراارتکابباارتباطدرافراديبراراتیمسئول،یالملل نیب
موردنظرجرمیگستردگویدگیچیپلیدلبهگروهياعضاازکیهرنقشقیدقنییتعکه

  )   Meginyet .2010:5. ( دهدیمنسبتباشد،مبهمتواندیم
مجرمانهطرحکیدرشتریباینفردوکهییجادرافرادبهرايفریکتیمسئولن،یدکترنیا

اجماع،نیاجهینتدرکهشوندیممیسهگریکدیبایمیجراایجرمارتکابمنظور بهمشترك
  . دهدیمنسبتابدییمارتکابیمیجرا

هدفایمشتركبرنامهمشترك،طرحبهاشارهاغلبمشترك،مجرمانهقدامامفهوم
درهستندمشتركبرنامهوهدفنیايداراکهیگروهياعضامفهوم،نیاطبق. داردمشترك

یمیجراهمهبرابردرتوافق،موردمیجرابرابردرداکردنیپتیمسئولبر عالوهاوقات،ازياپاره
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بوده،ریپذامکاناعضاآنيبرامشتركطرحآنازینیب شیپقابلویعیطبجهینتعنوان بهکه
)   jayangakula,2010:4.(  شوندیمشناختهمسئول

یالملل نیبيفریکدادگاهتوسطیرسمصورت بهبارنینخستيبرامشتركمجرمانهاقدامات
  )1388،166،یرمحمدصادقیم(.نموددایپظهور2چیتادیدنظرخواهیتجدپروندهدر1سابقيوگسالوی

یالملل نیبيفریکيهادادگاهگریدومرجعنیهمتوسطگستردهصورت بهزینپسآنازو
  ) Jayangakula,op.cit:15.( شدگرفتهکاربهیالملل نیبيفریکحقوقازیمفهومعنوان به

خودکاريمبناعنوان بهیعرفحقوققراردادنبادادگاهدنظریتجدشعبه،چیتادپروندهدر
 Tadic).پرداختآنطبقاتازکیهريمعنوويمادعناصرانیبومفهومنیايبند طبقهبه

Appeal Judgment, 1999:195)
پرداختهیبررسولیتحلبهمقالهنیايبعديهابخشدرمفصلصورت بهمطالبنیا

اقدامات،نیاگانهسهقاتطبمفهوم،نیابايمختصرییآشنايبراصرفًااکنونهم. شدخواهد
  .شدخواهدذکر

يداراگروه،افرادهمهآن،درکهاستيمواردشاملاقداماتنیاازاولدستهوطبقه
راالزميهمکارگر،یکدیبامشترکشانهدفشبردیپيبراوبودهمشتركمجرمانهمقصد
جرممرتکبیواقعتصور بههاآنازیبرخایکیفقطاستممکنان،یمنیادرکهنموده

  .باشندشدهموردنظرشان
آن،درکهشودیمشاملرايموارداستاقداماتنیااولگونهازمتفاوتکامًالکهدومدسته

مانندییواحدهاادارهکهيافرادمانندییاجرا،يادار،ینظاميواحدهاازییاعضاتوسطمیجرا
ومنظمصورت بهدارندعهدهبررا) Concentration Camp(یجنگياسراایانیزندانبازداشتگاه

  .افتدیماتفاقاسراوانیزنداننیابهنسبتتیاذوآزاروسوءيرفتارهاازيامجموعهقالبدر
اقدامات،نیاازنوعنیزتریبرانگبحثعنوان بهکهاقداماتنیاازسومگونهوطبقهاماو

همانندموردنظر،گروهياعضاآن،درکهردیگیدربرمرايموارداست،بودهمطرحشهیهم
میجراایجرمارتکابيبرامشتركطرحایهدفکیيدارااقدامات،نیاازاولدسته
ورفتهمشترکشانطرحازفراترگروه،نیاازعضوچندایکیان،یمنیادرامابوده،یخاص

                                                                                                                            
1. International Criminal Tribunal for Yugoslavia(ICTY)

یاهالازنفرپنجقتلمسئولخود،گروهياعضاریساهمراهبه (Dusko tadic)چیتاددوسکونامبهپرونده،نیامتهم.2
وضربدررگذاریتأثوفعاليعضوعنوان بهگروهنیادرصرفاًيونقشکهشدشناختهنیهرزگوویبوسندرروستاکی

ومیجراینیبشیپتیقابلعاملازیتأسباومشتركمجرمانهاقداماتازسومشقيمبنابرتًاینها. بودمشخصافراد،نیاشتم
  (Tadic Appeal Judgment,1999:191).  دیکشدوشبهزینراافرادنیاقتلتیمسئولخطر،ياراداتخاذ
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قابلویعیطبجهینتن،یاودباوجکهشودیممشتركطرحمحدودهازخارجیمیجرامرتکب
جرمنیاکهیگروهياعضاازکیهرصورت،نیادرکهاستتوافقموردطرحازینیب شیپ

   (Ibid:195-205).هستنديفریکتیمسئوليدارایاصلمجرمماننداندنمودهینیب شیپراهیثانو
گسترشتاشیدایپازمشترك،مجرمانهاقداماتنیدکترلیتحلویبررسبهمقالهنیادر

وپرداختهیالملل نیبيفریکحقوقدرطبقههريمعنوويمادعناصرويبند طبقهمفهوم،نیا
  .میپردازیمآنبرواردهانتقاداتواقداماتنیاازسومدستهلیتحلبهیخاصصورت به

  
  گسترشتاشیدایپازمشترك؛مجرمانهاقدامات. 1

روشنیترمشکلحال،نیدرعونیترعیبدازیکیعنوان بهمشتركمجرمانهاقداماتنیدکتر
اکثرکهشودیمیناشآنجاازمسئلهنیا. استمطرحیالملل نیبيفریکحقوقدربیتعقيها

وستهینگرانتقاددهیدبهخودراتیتقردرمفهومنیابهیالملل نیبيفریکحقوقعرصهدرمفسران
استیالملل نیبمقرراتوهااساسنامهدرياپشتوانههرگونهفاقدکهياهینظرعنوان بهراآنهمواره

مشتركمجرمانهاقداماتمفهومکهردیگیمشهیرمسئلهنیاازانتقاداتنیاشتریب. اندداشتهنظردر
يوگسالویموقتيهادادگاهيهااساسنامهازکیچیهدريفریکتیمسئولازبابکیعنوان به

  )  Danner and Martinez ,2005 : 75,103.(  استنگرفتهقراراشارهموردصراحتًا1داروانوسابق
وفیتعرکهحکمفرماستدانان حقوقانیمدرياگستردهصورت بهدگاهیدنیاکهیدرحال

دنظردادگاهیتجدشعبهدروچیتادپروندهدربارنیاوليبرامشتركمجرمانهاقداماتمحدوده
درعنواننیایاصلخاستگاهاماشدمطرح1999سالدرسابقيوگسالوییالمللنیبيفریک

ازواستشدهکشفدورهنیابامرتبطيهاپروندهودومیجهانجنگازپسییقضايهاهیرو
نیاتوانیمواقعدرواستشدهدییتأیالملل نیبییقضاهیروتوسطگستردهصورت بهزینپسآن

ینوعبهچیتادیدنظرخواهیتجدپروندهدراقداماتنیاعناصروارکاناقسام،کهنمودمطرحطور
  ) Jayansighe,2013:1,Boas and Reid,2007 : 10. ( استکردهدایپظهور

آنمیتقسلهیوسبهمجرمانه،اقداماتيمبنابرتیمسئولگسترشوشیدایپبهبخشنیادر
يفریکدادگاه–2دومیجهانجنگازبعدهیرو- 1:شودیمپرداختهعمدهدورهچهاربه
يوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاهدوعملکرد- 3چیتادپروندهوسابقيوگسالوییالملل نیب

  .مشتركمجرمانهاقداماتویالملل نیبيفریکوانید-4چیتادپروندهازبعدروانداوسابق
                                                                                                                            
1. International Tribunal for Rwanda(ICTR).
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  مشتركمجرمانهاقداماتودومیجهانجنگازبعدهیرو. 2
منظور بهودومیجهانجنگازبعدکه2ویتوکو1نورنبرگینظاميهادادگاهمقرراتبامطابق

چیهمنشورشد،لیتشکآنانبهيفریکتیمسئوللیتحمویجنگتکارانیجنامجازاتومحاکمه
درمشتركمجرمانهاقداماتنیدکترباارتباطدرصراحتًارايامقررهچیهدادگاه،دونیاازکی

میجرايبرايفریکتیمسئولباارتباطدررایمقرراتمنشوردونیاحال، نیباا. ندادنديجاخود
: ازاستعبارتصلح،هیعلمیجرا«کهداشتندیمانیبیکلطوربهکهنمودندمقرر3صلحهیعل

معاهدات،بهتجاوزدرنگجایتجاوزکارانهجنگبرپاکردنایياندازراهمقدمات،هیته،یطراح
از6ماده( ».... میجرانیاارتکابيبرامشتركیتبانوطرحدرشرکتایتعهداتایتوافقات

  .)ویتوکدادگاهمنشوراز5مادهاز) C(بندونورنبرگدادگاهمنشور
مذکورمیجراارتکابيبرامشتركیتبانایطرحدرکهیشخصهرمقررات،نیاطبق
تیمسئولیطرحنیچنياجرادرشخصهرلهیوس بهشدهانجاماعمالتماميبراند،کشرکت

يبراصرفًامقررات،نیادریتیمسئولنیچنکهاستذکربهالزمحال،نیباا. کندیمدایپ
) cit.op،Jayangakula:12(شدیمدهینامیتبانعنوانتحتاغلبواعمالصلحهیعلیمیجرا

شاکلهکهمشتركهدفوطرحطبقبرتیمسئوللیتحمکهگرفتجهینتتوانیمن،یاباوجود
يفریکدادگاهدنظریتجدشعبهتوسطدهدیملیتشکرامشتركمجرمانهاقداماتیاصل

یتبانمفهومازینوعبهمفهومنیابلکهنشدهجادیاچیتادپروندهدرسابقيوگسالوییالملل نیب
  .استشدهگرفتهدومیجهانجنگازبعديهادادگاههیروازمشتركطرحو

مهممواردشد،ذکرفوقدرکهویتوکونورنبرگینظاميهادادگاهعملکردبر عالوه
مهردوم،یجهانجنگازبعدییقضاهیرودرمشتركمجرمانهاقداماتوجودبرکهيگرید
منعمعاهدهنیهمچنو1945سالدر4اسنشهرکشتارپروندهازاستعبارتگذارد،یمدییتأ

                                                                                                                            
1. International Military tribunal Nurenberg. 
2. International Military tribunal Tokyo.
3. Crime,s Against Peace. 
4.The Essen lynching Case. 

درچیتادپروندهدرسابقيوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاهظردنیتجدشعبهپرونده،کهنیادرموجودقیحقابامطابق
پنجتعدادویآلمانسربازکیوناخداکینمود،اشارهآنبهمشتركمجرمانهاقداماتهینظربایمشترکنقاطافتنیجهت

قراربودندانتقالحالدرهیاولقاتیتحقوییبازجومنظور بهکهیسیانگلياسراعمدقتلاتهامبهآلمانشهروندانازتن
درپروندهنیاقضاتاستدالالتواظهاراتکهمطلبنیابردیتأکباچیتادپروندهدرمذکوریپژوهششعبهگرفتند،
يبرا) Common Plan(  »مشتركطرح«مفهوم  برهیتکباپروندهنیادرمسئولمقاماتکهنمودانیبست،یندسترس
اتخاذیالملل نیبيفریکحقوقدرمشتركمجرمانهاقداماتنیدکتربارایمشابهمواضعکسان،یجرمبهمجرمانتیمحکوم
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بهمتحدمللسازمانعضويهادولتمجمعتوسط1998سالدرکه1یستیتروريگذاربمب
مجرمانهاقداماتنیدکتربایمشابهمفهوميدارامعاهدهنیا2مادهاز c 3بندودیرسبیتصو

 (Jayasinghe,2013:2).استمشترك

  
    مشتركجرمانهماقداماتظهوروچیتادپرونده. 2-1

وچیتادپروندهدریرسمصورت بهبارنینخستيبرامشتركمجرمانهاقداماتمفهوم
کاربه1999سالدردروسابقيوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاهدنظریتجدشعبهتوسط
قتلردشرکتيبرادادگاهنیااساسنامه72مادهاز1بندطبقبرراچیتادشعبه،نیا. شدگرفته
متهمشدنددایپمرده) jaskici( یسیجاسکدهکدهدرکهییایبوسنمسلمانپنجعمد
)Ibid:195-205.(نمود

دراستاقداماتنیاازسومدستهباارتباطدرپروندهنیابهمربوطقیحقاکهییازآنجا
  .شدخواهدپرداختهآنیبررسولیتحلبهمربوط،بخش

،یجنگمیجرامانندیالملل نیبمیجرااکثرکهکردمطرحوندهپرنیادردنظریتجدشعبه
میجرانیاارتکابهمآنوهستندمشتركصهیخصکیيدارایکشنسلت،یبشرهیعلمیجرا

،ینظاميواحدهاقالبدراستممکنهاگروهنیااست،یجمعدستهویگروهصورت به
عملمشخصیمشخطکیمتعاقبکه... ویدولتمقاماتوافسرانازیگروهاییاسیس
حیصرصورت بهمشتركمجرمانهاقدامعنوانکهییازآنجا)Ibid:185. (شوندلیتشککنندیم

کینمودنمتهميبراکهکردخاطرنشانشعبهنیابودنشدهذکردادگاهنیااساسنامهدر
تیمسئولایآکهدشونیمعومعلومکامًالدیبامشترك،مجرمانهاقداممفهومطبقبرشخص

                                                                                                                            
Cited In Tadic Appeal Judgment,op.cit:208). نمودند

1. The International Convention for Suppression of Terrorist Bombing (ICTB).
ودهندهسازمانایناظرهمدست،عنوان بهمشارکتازریغیقیطرهربهکسهر«:داردیمانیبمعاهدهنیا2مادهازC3بند
درمقررشدهمیجراایجرمارتکابيبراراشیخومساعدتويهمکارجرم،ارتکابمنظور بهگرانیدتگریهدا

رواند،ینمایمعملمشتركهدفکیبامطابقکهاشخاصازیگروهعملکردلهیوس بهکهمعاهدهنیا2تا1پاراگراف
باایمذکورگروهمجرمانههدفباایمجرمانهتیفعالشبردیپهدفباایبودهيعمديهمکارومشارکتنیچناگردارد،

  .»بودخواهديفریکتیمسئوليدارارد،یپذتحققمرتبطمیجراایجرمآنارتکابمنظور بهگروهآنقصدازعلم
هیته،یطراحدرکهیکسهر«: کهداردیممقرر  سابقيوگسالوییالملل نیبيفریکادگاهد  اساسنامه7مادهاز1بند.2

مرتکبدستوردادن،ک،یتحر،یطراحقیطرازحاضراساسنامهاز5تا2موارددرمقررشدهجرمکیياجراایمقدمات
  .»دینمادایپيفریکتیمسئولشخصاًدیبادینمامعاونتموردنظرجرمدريگریدقیطرازایشودجرمنیا
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دادگاهنیااساسنامه7مادهاز1بندمحدودهدرداخلمشترك،هدفکیدرشرکتيفریک
یمجرمانباارتباطدراولدرجهدرمقررهنیااگرچهکهنمودمقررتاًینهاونه،ایردیگیمقرار

امادانشدهجرممرتکبجرمصحنهدرحضورباویکیزیفصورت بهکهاستشدهوضع
کیدرشرکتقیطرازحاضراساسنامه5تا2مواددرمقررشدهمیجراازیکیارتکاب
  )   Ibid:187-188.(برسدانجامبهتواندیمزینمشتركطرحوبرنامههدف،

کاريمبناعنوان به1یعرفحقوققراردادنبان،یابر عالوهدادگاهنیادنظریتجدبخش
پرداختطبقاتنیاازکیهريمعنوويمادعناصرنیتدوواماتاقدنیايبند طبقهبهخود،

  .گرفتخواهدقراریبررسولیتحلموردمقالهنیايبعديهابخشدرکه
  

  چیتادپروندهازپسروانداويوگسالویدادگاهدوعملکرد. 2-2
مانسازتیامنيشوراتوسط1994و1993يهاسالدربیترتبهمحکمهدونیااساسنامه«
موردروانداوسابقيوگسالویدرافتهیارتکابمیجرامحاکمنیادرتاشدبیتصومتحدملل
اقداماتمفهومهااساسنامهنیادر) 42-1386،43،یصادقرمحمدیم.(»رندیگقراریدگیرس

شعبه،چیتادپروندهازبعدامابود،نگرفتهقراراشارهموردحیصرطور بهمشتركمجرمانه
آشکاراکامًالصورت بهيوگسالویدادگاهدنظریتجدبخشدرپروندهنیابهکنندهیگدیرس

دادگاهنیااساسنامهاز7مادهاز1بنددرکه) Committing( ارتکابعبارتنمودکهمقرر
نیااگرچههست،زینمشتركمجرمانهاقدامکیدرشرکتشاملحاًیتلواستشدهذکر

  ) Boas,2010:510. ( استنشدهذکردادگاهنیااساسنامهيجاچیهدرصراحتًامطلب
گریديها دادگاهریساومرجعنیهمدرمشتركمجرمانهاقداماتنیدکترن،یاازپس
بهیعرفالملل نیبحقوقازبرگرفتهیمفهومعنوان بهرواندایالملل نیبيفریکدادگاهازجمله

یمفهوميداراکهزینرواندادادگاهاساسنامه6مادهزا1بندوافتیتوسعهوشدهگرفتهکار
نیایقانونيمبناعنوان بهاستيوگسالویدادگاهاساسنامه7مادهاز1بندباکسانیکامًال
  ) .Marsh and Ramsden,2011:142.( شدمطرحمرجعنیادرمفهوم

                                                                                                                            
مقرراتواساسنامهسکوتوحیتصرعدمصورتدرالملل، نیبحقوقمنابعازیکیعنوان بهیعرفالملل نیبحقوق.1
اقداماتنیدکترباارتباطدر. استراهگشا... اتیدفاعوتیمسئولیمبانوانواع  همچونیکلمیمفاهباارتباطدريفریک

پروندهازشیپییقضايهاهیروبهتوسلباتوانیمفوقيهادادگاهاساسنامهحیتصرعدملیدلبهزینمشتركمجرمانه
(Cassese,op.Cit:114).دیبخشتیمشروعمشتركمجرمانهاقداماتوجودبهچیتاد
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  مشتركهمجرماناقداماتوسابقيوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاه.الف
باهمراهوگستردهوکالنیسطحدرغالبًاکهیالملل نیبمیجراسرشتوعتیطبلیدلبه
ياعضاهمراهبهاغلبم،یجرانیادرریدرگافرادرونیازاوشوندیمواقعهدفمندومنظمیسازمان
بريفریکتیمسوللیتحملذاکنند،یميهمکارمشتركیتیغانمودنیعملجهتدروخودگروه

صورت بهزینچیتادیدنظرخواهیتجدپروندهازبعدن،یدکترنیايمبنابرعرصهنیامجرمان
نیادرکهییهاپروندهنیترمهمازجمله. گرفتقرارنظرامعانمورددادگاهنیادرياگسترده
فتگرقراريفریکتیمسئوللیتحميبرایموجبعنوان بهمشتركمجرمانهاقداماتدادگاه،
سالدر)  Milosevic(چیلوسویمپروندهو2001سالدر)  Krstic(چیکرستپروندهازاندعبارت
دردادگاهکهاست2003سالدر)  Simic and Other(گرانیدوچیمیسپروندهنیهمچنو2002

مجرمانبهنسبتيفریکتیمسئوللیتحميبراییمبنارامشتركمجرمانهاقداماتها،پروندهنیا
يبرامشتركمجرمانهاقدامکیدرمتهمکهشدمطرح،چیکرستپروندهدرنمونهعنوان به. دادقرار

طرحکیدرصرفًاابتدادريوکهشدانیبنیهمچن. استداشتهشرکتیکشنسلارتکاب
اوربکهیزمانن،یاباوجود.داشتشرکتکاینیسربردریمناطقازمسلماناناخراجيبرامشترك
درینظامهزارانکشتنيبرايابرنامهقتیحقدرگروهنیادرینظامارشدمقاماتکهشدآشکار

قصددرکهاستکردهثابتخودرفتارواعمالقیطرازوماندگروهنیادريوداشتندمنطقهآن
  ) Cassese,op.cit:124. (استبودهمیسهافرادآنعامقتليبراگروهآن

  

  مشتركمجرمانهاقداماتورواندایالملل نیبيفریکاهدادگ. ب
درمفهومنیاکاربردیگستردگبهمشتركمجرمانهاقداماتيریکارگبهرواندادادگاهدر
درکهکرددایپراییقضايآراازيتعدادتوانیمهمدادگاهنیادریولنبوده،يوگسالویدادگاه
) Rwamakuba(روآماکوباپروندهباارتباطدرآرانیاازجمله. استشدهصادرمفهومنیاباارتباط

اتهاممقررنمودنيبرامرجعنیاکهنمودمقرردادگاهنیادنظریتجدشعبهکهاست2004سالدر
  ) Cassese,op.cit:126. ( داردتیصالحمشتركمجرمانهاقدامدرشرکتقیطرازیکشنسل

  مشتركمجرمانهاقداماتو1یالملل نیبيفریکوانید. ج
يفریکحقوقعرصهدریالملل نیبسندنینخستعنوان بهیالملل نیبيفریکوانیداساسنامه

خوددرمشتركمجرمانهاقداماتيمبنابرتیمسئولبهراجعرایمقرراتکهاستیالملل نیب
                                                                                                                            
1. International Criminal Court(ICC).



145
  الملل نیبيفریکحقوقدرمشتركمجرمانهاقداماتموسعمفهوم

يوگسالوی(یقبلتموقدادگاهدويهااساسنامهبرخالفوانیدنیااساسنامه. استدادهيجا
ییقضاهیروبهتمسکباصرفًاخود،مقرراتدرعنواننیاازيذکربدونکه) روانداوسابق

وانیدنیااساسنامهامااند،پرداختهخوديآرادرمفهومنیايریکارگبهموضوعبه،یالملل نیب
اشارهمشتركهدفازبرخوردارگروهکیازیناشتیمسئولبه251مادهاز) d)(3(بنددر

  .استنموده

استننمودهيااشاره»مشتركمجرمانهاقدامات«عنوان بهمیمستقصورت بهاگرچهمقررهنیا
مفهومباکامًالکنندیماقداممشتركهدفباکهاشخاصازیگروهمجرمانهتیفعالانیببااما

انتقاداتموردمفسرانتوسطهممقررهنیااگرچه. داردیپوشانهممشتركمجرمانهاقدامات
مشتركمجرمانهاقداماتازسومدستهماده،نیامحدودهنکهیاازجملهاستگرفتهقرارياگسترده

توسطمشتركنقشهوطرحازخارجیارتکاباعماليبراراتیمسئولدسته،نیا. ردیگینمدربررا
بخشدر. کندیموضعاستینیب شیپقابلهمگروهياعضاریسايبراکهگروهياعضاازیبرخ

  .شودیمپرداختهانتقاداتنیایبررسولیتحلبهمفصلصورت بهمقالهنیاآخر
  

  مشتركمجرمانهاقداماتگانهسهيبند طبقه. 3
هیروبهتمسکباسابقيوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاهدنظریتجدشعبه،چیتادپروندهدر

اززیمتماطبقهسهبهرایگروهمجرمانهتیفعالنیاحاکم،عرفودومیجهانجنگازبعدییقضا
مشتركمجرمانهاقدامات- 2) ییمبنا(2یاساسمشتركمجرمانهاقدامات- 1نیعناوتحتهم

کهشدمطرحشعبهنیادر. نمودکیتفک4موسعمشتركمجرمانهاقدامات- 3)مندنظام(3منظم
                                                                                                                            

  :کهداردیمانیبیالمللنیب  يفریکوانیداساسنامه25مادهاز)3( (d)بند.1
کنددایپيفریکتیمسئولدادگاه،نیاتیصالحدرداخلجرمکیيبرادیباشخصکیاساسنامه،نیابامطابقتدر: 3

…  شخصآناگر
…..…(a) 
…..…(b)   

………(c) 
(d) مشتركهدفباکهاشخاصازیگروهتوسطیجرمنیچنارتکاببهشروعایارتکابيبرايگریدقیطرهربه
  :ایدیباوبودهيعمددیبايهمکارنیچن. دینمايهمکارکنندیمعمل
(i) شاملیهدفایتیفعالنیچنکهییجادرباشد،شدهجادیاگروهمجرمانههدفایمجرمانهتیفعالشبردیپهدفبا

  ای: بودهدادگاهتیصالحدرداخلجرمکیارتکاب
)ii (باشدشدهجادیایجرمنیچنارتکابيبراگروهآنقصدازعلمبا.  

2. Basic Joint Criminal Enterprise.
3. Systemic  Joint Criminal Enterprise.
4. Extended Joint Criminal Enterprise.
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سهازیکیقالبدرتواندیممشتركمجرمانهطرحایهدفازبرخوردارگروهکییارتکاباعمال
  )  op.cit :187-188    Tadic Appeal Judjment ,. ( دینمادایپیتجلفوقنمونه
  

یاساسمشتركمجرمانهاقدامات. 3-1
همهآندرکهردیگیمبردرراییهاتیموقعمشترك،مجرمانهاقداماتازدستهنیا

موردنظرهدفوطرحبیتعقوشبردیپيبرامشتركهدفازبرخوردارگروه،کیياعضا
ارتکاباستممکناگرچهرسانند،یمانجامبهراالزمتوافقاتگریکدیبانهیزمنیادروبوده

  )  Ibid:196. (ردیپذصورتگروهياعضاازیبرخایکیتوسطفقطجرم،یکیزیف
الزمهکهاستنیادیآیبرمنهیزمنیادرچیتادوندهپردرشدهگفتهعیوقاازآنچهواقعدر

نیاشدهگرفتهنظردرهماقداماتنیايمبناعنوان بهکهمشتركمجرمانهاقداماتازنوعنیا
ياعضاانیمدرمشتركهدفاینقشهطرح،وجوددیبادادستانيمواردنیچندرکهاست
قصدنیهمچنوموردنظرطرحدرمتهملیتمايروازکامًالوداوطلبانهشرکتمذکور،گروه

اثباتبهراموردنظرمجرمانهطرحدرقصدشدهمیجراایجرمدريهمکاروشرکتيبرايو
(Meginyet,op .cit:14).  برساند

کیيبرامشتركطرحکیدرموردنظرجرمکیعنوان بهعمدقتلاگرنمونهعنوان به
کشتنيبراموردنظرگروهياعضاانیمتوافقدیباهیقضنیادردادستانباشد،مشخصگروه

مشتركطرحنیاازجنبهکیحداقلدرمتهميارادکامًالوداوطلبانهحضورمشخص،یقربان
اوخودتوسطکشتنفعلولو،راعمدقتلارتکابدرشرکتيبرايوقصدتیدرنهاو

  .برسانداثباتبهباشدنشدهمحقق

  منظممشتركجرمانهماقدامات.3-2
کیدرکهشودیممطرحیمیجراباارتباطدرمنظممشتركمجرمانهاقداماتاصوًال
یدنظرخواهیتجديرأ. دهدیمرخیجنگياسراایانیزندانبازداشتگاهایزنداناردوگاه،

مرکزمتيهااردوگاهدرافتهیارتکابیجمعمیجرابهکهینظاممحاکمازراعنواننیا،چیتاد
یدگیرسدومیجهانجنگخاللدر) Bergen Belsen( بلسنبرگنو)Dachau( داخائو

باسوءرفتارجهتياافتهیسازماننظامفوق،متمرکزيهااردوگاه. نموداقتباسکردیم
رااردوگاهکنندهادارهياداروینظامياعضامزبور،محاکمقضاترونیازاوداشتهانانیزندان



147
  الملل نیبيفریکحقوقدرمشتركمجرمانهاقداماتموسعمفهوم

جنگبرحاکميهاعرفونیقواننقضيبرامشتركیطراحکیيراستادرقداماعلتبه
)Jayasinghe,op.cit:4.(  نمودندمحکوم

يهاارگانيکارکردهاواهدافشبردیپيراستادراغلبمجرمانه،اقداماتازقسمنیا
مانهمجرطرحکیمتعاقبآنياعضاکه) لیقبنیاازییهامکانواردوگاهزندان،(فوق

اقداماتازمفهومنیابامطابقواقعدر. ونددیپیموقوعبهکنند،یمعملیجمعمشترك
مجرمانهطرحکیدرهاآنمشارکتباارتباطدرافراداعماليبراتیمسئولمشترك،مجرمانه

لیتحمووضعاست،دادهرخنهینهادچارچوبکیمحدودهدرکهافتهیسازمانومنظم
  )Meginyet,op.cit:14.(شودیم

استعبارتدهد،یملیتشکرامجرمانهاقداماتازقسمنیایاصلشاکلهآنچهگر،یدعبارتبه
 Tadic.(  شودیمادی2»گرسرکوبنظام«ای1»سوءرفتارنظام«عنوانبهآنازکهينهادساختارکیاز

Appeal Judgment,op.cit:203(استمهمیگژیودويدارارفتار،سوءنظامکی:
  .مشابهساختاروسازمانایاردوگاهایزندانمانندنهاد،وجود)الف

.مندنظامصورت بهوبزرگاسیمقدرنهادآنساکنانهیعلتیجناوجرمارتکاب)ب
)Prosecutor v.Kvocka et.al,2001:308(

مجرمانهتوافقجودواثباتبهيازیندادستانمجرمانه،اقداماتازدستهنیاباارتباطدر
وجود-1:دیبرآيمواردنیچناثباتعهدهازدیباصرفًاونداشتهگروهياعضاانیمدریقبل

شکنجه،لیقبازهامجموعهنیادریارتکابسوءيرفتارهاازنهینهادایشدهیهسازماندمجموعه
شبردیپواجرادرمتهمشرکت-3.يامجموعهنیچنوجودبهمتهمعلم- 2....وتیاذوآزار

) Tadic Appeal Judgment,op.cit:202.  ( مجموعهنیااهداف
کهکردمطرحدیباشدانیبمنظممجرمانهاقدامکیتحققيبراکهياگانهسهشروطلیتکمدر
هاآنبهتیمسئوللیتحميبراگروهافرادنیبمجرمانهتوافقکیاثباتبهيازینگریدکهییازآنجا
درهاآنياعضامشتركمشارکتازیبخشمنزلهبهنهادها،نیایارتکابمیجرایتمامدارد،نوجود
هربايامجموعهنیچنوجودازمتهمیآگاهصرفگر،یدطرفازواست،اهدافشانتحققجهت

هنمودیتلقمجرمانهاقدامنیاياعضاازیکیعنوان بهخودخودبهصورت بهرايومشارکت،اززانیم
  ) Prosecutor v.Krnojelac,2003:96.(کندیمقلمدادمسئول،یارتکابمیجرابرابردرو

                                                                                                                            
1. System of ill - treatment
2. System of repression
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  موسعمشتركمجرمانهاقدامات. 3-3
تیقابليمبنابریاحتماليفریکتیمسئولکیکهمشتركمجرمانهاقداماتازدستهنیا

رامربوطهاقدامدردهکننمشارکتتیمسئولشود،یمدهینامهمخطريارادرشیپذوینیب شیپ
ازلکننداشته،ییجااعضامشتركقصددرکهیمیجراهیکلبرابردررايوودادهگسترش

مسئولزینرفتیمشماربهمشتركمجرمانهاقدامینیب شیپقابلویعیطبجهینت
،مشتركمجرمانهاقداماتازنوعنیاگر،یدعبارتبه) Cassese, op.cit : 113.(داندیم

گروهياعضایتماميبرامشتركطرحکیاول،درجهدرکهشودیمشاملرايموارد
صورتهمنهیزمنیادریتوافقاتوداشتهوجودیمیجراایجرمارتکابمنظور بهموردنظر

ورفتهتوافقموردطرِحنیاازفراترگروه،يازاعضایکیمسئله،نیارغمیعلامااستگرفته
عنوان بهحال،نیدرعکهکردهگروهمشتركطرحازخارجيامجرمانهاعمالابارتکبهاقدام

 op.citTadic:204(استبودهینیب شیپقابلموردنظر،طرحازیاحتمالویعیطبجهینت

Appeal Judjment,  (  
گریکدیبایاشغالمنطقهکیازانیرنظامیغاخراجيبراکهیگروهياعضانمونه،عنوان به

نیادریرانسانیغاعمالمرتکبکهگروهياعضاازنفرچندایکینکهیاقصددراند،نمودهافقتو
اخراج(موردنظرجرمتیماهبهتوجهبامسئله،نیارغمیعل. اندنبودهمیسهشوندیماتیعمل

توسطیاعمالنیچنارتکابینیب شیپباشد،داشتهدنبالبهزینرایاعمالنیچنتواندیمکه) ياجبار
  ) Cassese,op.cit.( استبودهریپذامکانگروهياعضاگریديبراگروه،ياعضاازیبرخ

نیچندیبرآآناثباتعهدهازدیبادادستانکهمشتركاقداماتازدستهنیادريموارد
باشد،دادهرایجرمنیچنارتکابینیب شیپواحتمالکهیتیموقعدرمتهمقرارگرفتن: است
نسبتيخطرنیچنینیب شیپوجودبامتهمنکهیاایباشدبودهلیتمايروازيخطرنیچناتخاذ

بخشدرکهاستيشتریبحاتیتوضازمندیناقدامات،ازدستهنیا. باشدبودهانگارسهلآن،به
  .شودیمپرداختههاآنیبررسبهيبعديها

  

  مشتركمجرمانهاقداماتعناصر. 4
مجرمانهاقداماتيبند طبقهبر عالوه،چیتادپروندهدرکنندهیدگیرسظردنیتجدشعبه
نیاازکیهريمعنوويمادعناصرنیتدوبهگر،یکدیاززیمتماومجزانوعسهبهمشترك
  )  ,op. citTadic Appeal Judjment:(227.پرداختزینطبقات
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اقدامکیاثباتالزمهويمعنوويمادعناصرنیایتمامزینچیتادپروندهازبعدن،یابر عالوه
یالملل نیبيفریکدادگاهنیهمچنو) سابقيوگسالوی(دادگاهنیهمتوسطمشترك،مجرمانه

  ) jayangakula,op.cit:21. (گرفتقرارمجدددیتأکموردگریديمورديهادادگاهریساورواندا
  .شودیمپرداختهگانهسهطبقاتنیاازکیهريمعنوويمادعناصرلیتحلبهبخشنیادر

  
  يمادعنصر. 4-1

یکیونبودهگریکدیازمتفاوتمشترك،مجرمانهاقداماتگانهسهطبقاتيمادعنصر
  :ازاندعبارتکهاست

؛مختلفافرادازمتشکلگروهکی–الف
  ادگاه؛دتیصالحمشمولمیجراارتکابمنظور بهمشتركهدفاینقشهطرح،وجود- ب
  .مقررشدهمیجراارتکابمنظور بهموردنظرمشتركبرنامهطرحدرمتهمشرکت–ج
  
  افرادازیگروه. الف

يمادعنصرازبخشنیاولدنظر،یتجدمرحلهدرچیتادپروندهدرموجودقیحقابامطابق
درافراديتعدادازمتشکلیگروهمشتركمجرمانهاقداماتگانه،سهاقسامیتماميبراالزم
شعبهتوسطکهطورهمان،يمادعنصرازبخشنیاباارتباطدر. استشدهگرفتهنظر

گروهیدهسامانبهيازینشدمطرحزینمذکورپروندهدرکنندهیدگیرسدادگاهدنظریتجد
یميافرادنیچنیحتونبودهییاجراوياداراییاسیس،ینظامواحدکیقالبدرموردنظر

  ) 1387،283،يساریچایتیک.(کنندنقشيفایايعادصورت هبتوانند
نیاکهاستنیااستذکربهالزميمادعنصرازبخشنیاباارتباطدرکهيگریدمسئله

ارتکابيبراگروهکیقالبدرکهباشدشدهلیتشکنفرچندازدیباحداقلموردنظر،گروه
بهفقطونداشتهیصراحتبارهنیادردنظریجدتشعبهيرأند؟ینمادایپتیرسماقداماتنیا
ریسادرمحکمه،نیاازبعدموضوع،نیارغمیعلاما. استنمودهاکتفاافرادازیگروهانیب

شدانیبیحیتلوصورت بهشد،مطرحجرمارتکابازسبکنیاباارتباطدرکهییهاپرونده
بامطابقهاآنیارتکابافعالواعمالکهمجرمانهگروهکیلیتشکيبرانفردوحداقلکه

 ,Procecutor V.Kvocka et.al, op.cit:307. استیکافباشدمشتركمجرمانهاقداممفهوم

Prosecutor V.Brdanin, 2004:262(  
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  مشتركهدفاینقشهطرح،. ب
کهکردمطرحزینيعنصرمادازبخشنیاباارتباطدرچیتاددرپروندهدنظریتجدبخش

ارتکابيبراگروهياعضاانیمدرمشتركهدفاینقشهطرح،وجوددیبامربوطدستاندا
کهشدمقررنیابر عالوه. دینمااثباترادادگاهنیااساسنامهدرمقررشدهمیجراایجرم

نداشتهوجودگروهياعضاتوسطقبلهامدتازیمشترکطرحنیچنجادیايبرایضرورت
کهتیواقعنیاازصرفًاوآمدهوجودبهمقدمهیبکامًالویارتجالطوربهکهاستممکنبلکه
استنباطاندکردهتالشمشتركهدفکردنیعملجهتدرگریکدییهماهنگبانفرچند
  )  Tadic Appeal Judgment ,op.cit  :227.( شود

  
  مشتركهدفاینقشه،طرحدرمتهمشرکت. ج

ومطرحچیتادپروندهدرکهمشتركمجرمانهاقداميبراالزميمادعنصرازبخشنیسوم
ریساوسابقيوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاهتوسطزیننیاازبعدمواردازياریبسدر

طرحدرمتهميارادشرکتازاستعبارتشدگرفتهکاربهزینگریديمورديهادادگاه
. مذکورمرجعاساسنامهدرمقررشدهمیاجرارتکابيبراگروهياعضاتوافقموردمشترك

يهامقررهازیکیطبقبرخاصجرمکیارتکابموردنظر،طرحدرمتهمشرکتالزمه
يهاگونهریساایمساعدت،يهمکارقالبدراستممکنبلکهنبوده،دادگاهاساسنامه

  )نیشی،پيساریچایتیک.(ردیپذانجامموردنظرطرحتحققمنظور بهمشارکتويهمکار
  

  يمعنوعنصر. 4-2
عنواننیاازطبقهسههردرمشتركمجرمانهاقداماتيبراالزميمادعنصرکهیدرحال

یبررسبهلیذدرکهاستيگریداززیمتمادستههريبراالزميمعنوعنصراست،مشترك
  .شودیمپرداختههاآن

  
یاساسمشتركمجرمانهاقداماتيمعنوعنصر. الف

یصورتدریالملل نیباتیجناارتکاب،یداخلعرصهمانند بهزینیالملل نیبهعرصدر
وجودجرميمادعنصرتبعبهزینيمعنوعنصرکهنمودخواهدفردمتوجهرايفریکتیمسئول
  .ستینفریکقابلباشديمعنوعنصرفاقدکهیجرممرتکبرایزباشدداشته
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يمعنوعنصردهندهلیتشک) Recklessness(یاطیاحتیبموارد،یبرخدروعلمقصد،
یعملمرتکبيتعمدصورت بهيفرداگرگر،یدعبارتبه. استیالملل نیبعرصهدرمیجرا

  .شودیمفرضمجرمانهقصديدارايفردنیچنشود،
جهینتتحققبهعلمباایموجودطیشراازیآگاهبافردکهاستمهمنیارندهیدربرگزینعلم
  . کندیمقلمدادمسئولاعمالشبرابردررايوکهزندیممجرمانهتیفعالبهدستر،موردنظ

نیايمعنابهجرميمعنوعنصردهندهلیتشکمواردازگریدیکیعنوان بهزینیاطیاحتیب
نسبتن،یاباوجوداماداشتهیآگاهجرموقوعهنگامدریاحتمالخطروجودازفردکهاست

  )91ـ1380،92م،یهید.( استبودهانگارسهلایتفاوتیبآنبه
آنچهز،ینیاساسمشتركمجرمانهاقدامکیتحققيبراالزميمعنوعنصراثباتجهتدر

گر،یدعبارتبه. نیمعجرمکیارتکابقصدازاستعبارتاستالزميهمکارموارداز
نقشاستممکنداماتاقازنوعنیادرکنندگانشرکتازکیهرکهمهمنیارغمیعل

ازنفرچندایکیتنهاوداشتهعهدهبرمشتركطرحتحققجهتدررايگریدازمتفاوت
يبراواحدمجرمانهقصديداراآنانیهمگاماباشند،دادهانجامقصدباراجرمعمًالآنان،

  .هستندجرمکیارتکاب
باارتباطدرچیتادپروندهدريووگسالیدادگاهنافیاستشعبهتوسطکهیحاتیتوضانیماز
عنصرکهکرديریگجهینتنیچنتوانیمزینشدانیبمشتركمجرمانهاقداماتيمعنوعنصر

درمتهميارادشرکتنخست،: استمهممورددورندهیدربرگاقدامات،ازدستهنیايمعنو
دیبامتهماول،دمورطبق. گروهآنمشتركقصددرمتهمبودنمیسهدوم،اقدامات،نیا

شرکتخودنظرموردگروهمشتركطرحازجنبهکیدرداوطلبانهويارادکامًالصورت به
زینموردنظرمجرمانهجهینتتحققيبراخودگروهمشتركقصددرزیندومموردطبقونموده

  )Tadic Appeal Judgment,op.cit:228.( باشدمیسه
  

  منظممشتركمجرمانهاقداماتيمعنوعنصر. ب
ذکرزینقبالًکهطورهمانمشترك،مجرمانهاقداماتازدستهنیايبراالزميمعنوعنصر

وهاکمپدرشکنجهوتیاذوآزارویرانسانیغاعمالازيامجموعهباارتباطدرشتریبشد
ازيامجموعهوستمیسنیچنوجودبهفردعلمشاملکهاستمطرحیجنگياسرااردوگاه
  )Ibid( .استیعیشناعمالنیچنادامهوشبردیپيبرايوقصدنیهمچنوسوءيرفتارها
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دودرکهاستنیادهدیمزییتمآنيهاگونهریساازرااقداماتازقسمنیايمعنوعنصرآنچه
يمعنوعنصراثباتمنظور بهپروندهموردموردبهوخاصیبررسازمندیناقداماتنیاگر،یدنوع

. استاستنباطقابلخودخودبهصورت بهامرنیااقدامات،ازقسمنیادرکهیدرحالاست،زمال
عهدهبراردوگاهکیعملکرداستمرارایاستقراردریتوجهقابلنقشکهیشخصمثال،عنوان به

یتمامقوعوقصدنیهمچنودادهانجاممزبورنهادبودنمجرمانهازیآگاهباراکارنیااصوًالدارد،
نیابودنافتهیسازمان. استداشتهزینرااردوگاهدرتشیمأمورمدتخاللدرافتهیارتکابمیجرا
ازقسمنیايمعنوعنصرباارتباطدریکلفرضنیاکهشودیمسببمشتركمجرمانهاقدامازنوع

  )Prosecutor v.Kvocka et.al,op.cit:284.( شودجادیامشتركمجرمانهاقدامات
بهمتهم،شخصتوسطمشابهينهادایسازمانکیدرنقشيفایاصورتدرگریدعبارتبه
بهسازماندريویعالمقامایرتبهکهچراابد،ییمضرورتيومجرمانهقصداثباتندرت

  .هستزینيومجرمانهقصدانگریبخوديخود
  
موسعمشتركمجرمانهاقداماتيمعنوعنصر. ج

کهاستیمیجراارتکاببرمشتملکهمشتركمجرمانهاقداماتازقسمنیايمعنوعنصر
در. استمرحلهدوشاملاست،وستهیپوقوعبههیاولمجرمانهطرحشدهتوافقمحدودهازخارج
بامتهممشتركقصدرندهیدربرگیاساسمشتركمجرمانهاقدامکیهمانندنخست،مرحله

در. استراستانیادرالزميهمکارومذکورگروهمجرمانهدافاهشبردیپدرشرکاریسا
يضرورمرحلهدواثباته،یقضهربرحاکمواحوالاوضاعوطیشرابهتوجهبازینيبعدمرحله
ایکیتوسطاستممکنیجرمنیچنکهباشدینیب شیپقابلامرنیانخست،مرحلهدر. است
يبعدمرحلهدروابدیارتکابآنمشتركاهدافيتاراسدرومذکورگروهياعضاازیبرخ

  )Ibid:228.( استيضرورمتهم،شخصتوسطخطريارادرشیپذواتخاذاثباتزین
خطرینیب شیپبهقادردیبافرداقدامات،ازدستهنیايمعنوعنصرتحققمنظور بهواقعدر

نمودمطرحگونهنیاتوانیمرگیدعبارتبه. ستینیکافنهیزمنیادر»1غفلت«صرفوباشد
یذهنحالتازاستعبارتاستالزماقداماتازدستهنیايمعنوعنصرتحققيبراآنچهکه

بهکهدانستیمنداشت،مدنظررایخاصجهینتوقوعقصديوهرچندکهمعنانیبدشخص،
صورت بهمسئله،نیارغمیعلاما. شدخواهدمنجریخاصجهینتبهگروهتیفعالاد،یزاحتمال

                                                                                                                            
1. Negligence
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تیسوءن«اصطالحاًآنچهگر،یدعبارتبه. گرفتعهدهبررامزبورخطر،يارادوکامًالداوطلبانه
  .استالزماقداماتازدستهنیايمعنوعنصرتحققيبراشود،یمدهینام1»یاحتمال

دهینامزین2»قیدقيانگارسهل«یملحقوقيهانظامازیبرخدرکهیاحتمالتیسوءن
ازنداشته،رایخاصجهینتتحقققصداگرچهکهیشخصیذهنحالتازاستعبارتشود،یم

نیچنن،یاباوجودوداشتهیآگاهشود،یمياجهینتبهمنجراحتماًالکهخودگروهاعمال
)Punja,2003:23.( رفتیپذيارادطوربهرايخطر

یآن،آگاهانواعریساباموسعمشتركمجرمانهاقداماتيمعنوعنصرتفاوتتنهاواقعدر
شماربهمشتركمجرمانهاقدامکیینیب شیپقابلویعیطبيامدهایپکهاستییرخدادهااز
مجرمانهاقداماتدرکهيفردوندد،یبپوقوعبهعمًالمزبور،يامدهایپکهیدرصورتلذا. رودیم

بهینیب شیپقابلویمنطقيامدهایپازکهیاحتمالمیجراارتکابینیب شیپرغمیعلمشترك،
مشتركهدفقلمروازخارجیاحتمالمیجراآنبرابردراست،نمودهشرکترفته،یمشمار

  .دارديفریکتیمسئولزین
مزبور،جرمآنکهرغمیعلهادادگاهشود،یمباعثکهاستيمواردازجملهزینریزعوامل

ینیب شیپقابلویعیطبجهینترااست،آنوستهیپوقوعبهمشتركمجرمانهاقدامازخارج
  کنند؛قلمدادمزبورمشتركمجرمانهاقدامات

 Tadic Appeal.( »دهدیمرخمشتركهدفبهلینيبراتالشراهدراغلبکهیمیجرا«-

Judgment,op.cit:231(
میجراجامانبهاعضابیترغوکیتحرموجبکهشوداجرایواحوالاوضاعدرمشتركطرح«-

وجودان،یقربانریپذبیآستیموقعت،یجمعتراکمان،یقربانيبراپناهگاهفقدانمانندشود،يشتریب
ازیکافتعدادحضورعدممنطقه،دريرعادیغويعادینظامشبهایینظامادواتازيادیزتعداد

  )Prosecutor v.Krstic:2001:616.(  »حفاظتجادیايبرامللسازمانسربازان
  

  موسعمشتركمجرمانهاقدامات. 5
ياعضاباارتباطدرمشتركمجرمانهاقداماتازنوعنیاشد،مطرحهمقبًالکهطورهمان

گروهياعضابامشترکشانمجرمانهطرحیاصلهدفيروبرکهشودیممطرحيامجرمانهگروه
                                                                                                                            
1. Dolus eventualis
2. Advertant Recklessness
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ارتکابگروه،ياعضاازيتعدادایکینکهیاقصددراماداشتهرایکافوالزمتوافقاتخود،
نیايمبنابرکهيافرادواقعدر. ستندینمیسهکننداتخاذرایاصلجرميمبنابریاحتمالمیجرا
فعلدرمیمستقصورت بهتنهانهشوندیميفریکتیمسئولمتحملمشتركاقداماتازنوع

درهمرامربوطهجرمرساندنتیفعلبهقصدیحتبلکهنداشتنديامداخلهیاصلمجرممجرمانه
جهینتعنوان بهراموردنظرجرمینیب شیپکهداشتندقراریتیموقعدرصرفًابلکهنداشتندخودذهن

خطر،آنبهنسبتاحتمالوینیب شیپنیارغمیعلوداشتهیاصلتوافقازیاحتمالویعیطب
یاشخاصنیچنبهيفریکتیمسئوللیتحمموجبمسئلهنیهم. بودندانگارسهلایتفاوتیب

مسئلهنیاکهدارد،دنبالبهآنانيبراراافرادنیابابرابریمجازاتوشدهیاصلمجرمهمانند
نکهیاازجملهاست،شدهرابطهنیادرمفسرانيسوازیعیوسانتقاداتشدنختهیبرانگموجب

بابرابرهمآن،يفریکتیمسئولمتحملیاحتمالجرمکیینیب شیپيمبنابرکهیشخصنیچن
ازنانیاطميبرارایمناسبيارهایمع،يانگارسهلایغفلتيروازصرفًاشود،یمیاصلمجرم
فراتراويبرادینبامسئلهنیاواستنکردهاتخاذخودگروهياعضاانیمدریاحتمالنیچنوجود

دستنیااز) ohlin,2007:83(اشدبفریکحاملیاصلمجرممانند بهوگروهياعضاگریداز
کهاستمطرحياگستردهصورت بهمشتركمجرماناقداماتازدستهنیاباارتباطدرانتقادات

  .میپردازیمها آنیبررسولیتحلبهمقالهنیايبعدبخشدر
. میکنیمآغازیداخلحقوقازمثالکیباذهنبهمفهومنیابهتربیتقريبرااکنونهم

بایشخصکشتنقصدبدونبانککیازسرقتيبراکهاشخاصازیگروهنمونه،عنوان به
اسلحهحملبهمیتصممردم،ترساندنهدفباومنظورنیايبراوکردهراالزمتوافقاتگریکدی

ریسابهاطالعویهماهنگبدونکهگروهنیهمياعضاازیکین،یبنیادر. کنندیمخودبایقالب
نیاطبق. شودیمهمقتلمرتکبسرقتضمندرنموده،خودبایواقعاسلحهحملبهاقداماعضا

استممکننداد،انجامیاقدامودیدیواقعاسلحهبارايوکهگروهازيعضوآنمفهوم،
دراگرچهاوکهاستداللنیاباشود؛محکومهمقتلجرمبهسرقت،بر عالوهسارقان،ریسابرخالف

بهیرساناطالععدمباوینیب شیپرااحتمالنیانبوده،میسهیعملنیچنارتکابيبرااتلققصد
يخطرنیچناتخاذبهاقدامل،یتمايروازمذکور،گروهازانصرافعدمایگروهياعضاریسا

يامبنگسترده،صورت بهمشتركمجرمانهاقداماتازدستهنیازینیالملل نیبعرصهدر. استنموده
شعبهمیتصمها آننیمشهورترازجملهکهاستشدهاشخاصبهنسبتيفریکتیمسئوللیتحم
  . استچیتادپروندهباارتباطدر1999سالدرسابقيوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاهدنظریتجد
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ياعضاریساباشدهیطراحازقبلدةیاکیبابودمسلحگروهکیازيعضوکهچیتاد
نیادريو. کردحملهنیهرزگوویبوسندریسیجاسکدهکدهبه1992ژوئن14درگروه
. دادقراروشتمضربموردزینرادهکدهرصربیغیاهالازيتعدادوداشتیفعالنقشحمله
يبدومرحلهدريو. بودندشدهدهکدهیاهالازنفرپنجقتلمرتکبزینگروهگریدياعضا

باشدبودهنفرپنجآنقتلدريوعامدانهشرکتيایگوکهياادلهفقدانلیدلبهدادگاهنیا
موجببهيوتیمسئولبهحکمونقضرايوتبرئهحکمدادگاه،دنظریتجدشعبه. شدتبرئه

نیااساسنامه7مادهاز1بنددنظر،یتجدشعبه. کردصادرمشتركمجرمانهاقداماتدرشرکت
میجرادرکهطورهمان« :کهکردانیبودادهقرارخودکاریاصليمبناعنوان بهرادادگاه
قرارمجازاتومؤاخذهموردموردنظرمیجراارتکابيبرامجرمانهقصديداراافراد،یارتکاب

اشخاصتوسطیارتکابمیجرادریقیطرهربهکهراییهاآن،دادگاهنیااساسنامه. گرفتند
داندینممبراتیمسئولاززیناندکردهمجرمانهتیفعالهبمبادرتمشترك،قصديدارامختلف .

اهدافيراستادریولگروهآنياعضاازيتعدادلهیوس بهایمشترك،صورت بهایتیفعالنیا
چیتاد« :کهشدمطرحپروندهنیادرشعبهنیهمتوسطنیهمچن. »افتدیماتفاقموردنظرگروه

مردمهیعليمتعددومختلفمیجراارتکابوحملهدرکهبودهیمسلحگروهازعضوکی
بهگروهآناعمالکهدانستیمدیباگروهآنازیرسمعضوکیعنوان بهاو. داشتشرکت
يخطرنیچنل،یتمايروازيون،یاباوجوداماشود،یمزینيافرادقتلبهمنجراد،یزاحتمال

,Tadic Appeal Judgment. (»استکردهاتخاذرا op.cit(  
يفریکدادگاهدرهمودادگاهنیادرهمموسع،مشتركمجرمانهاقدامات،چیتادپروندهازبعد

بريفریکتیمسئوللیتحميبراییمبناعنوان بهگریديمورديهادادگاهریساورواندایالملل نیب
،2001سالدر)Krstic(چیکرستپروندهموارد،نیاازجملهکهشودیمگرفتهکاربهاشخاص

  .است2006سالدر) Karemera(کارمراپروندهنیهمچنو2006سالدر) Stakic(چیاستاکپرونده
برآمدآنلیتحلصدددردیباموسعمشتركمجرمانهاقداماتباارتباطدرکهيگریدمسئله

دادگاهيبرامسلمًا. استآناثباتیچگونگومحدودهوینیب شیپتیقابلاریمعباارتباطدر
ازیکیيسوازافتهیارتکابمجرمانهعملکیایآکهبپردازدمسئلهنیانییتعبهکهستینآسان
يوایآنکهیاگریدو. نهایاستبودهینیب شیپقابلگروه،همانگریدعضويبراگروهياعضا

دادستانعهدهبرمسئلهنیادرهرحال. نهایاستنمودهاتخاذلیتمايروازرايخطرنیچن
کهبپردازدمسئلهنیالیتحلبههیقضهرخاصواحوالاوضاعوطیشراقیطرازکهاستمربوطه
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جرمارتکابيراستادرفرديبرارااحتمالنیاتوافق،موردجرمواحوالاوضاعوطیشراایآ
جرمانیمتوانیمموارد،اکثردررایزر؛یخایکردیمجادیايوکیشرتوسطیاحتمال

 Cassese.( استهیاولجرمجهینتدوم،جرمواقع،دروکرددایپيارابطهه،یثانوجرموموردتوافق

, op.cit :116 (يمعنوعنصرایآکهاستمسئلهنیا،یبررساریمعنیاباارتباطدرگریدمطلب
اریمعاساسبردیبااستکردهینیب شیپرایاحتمالجرمنیاارتکابکهيعضويبراالزم

دیبااو(ینیعاریمعاساسبرنکهیاای) کردهینیب شیپرایاحتمالنیچنواقعًااویعنی(یشخص
یالملل نیبيفریکدادگاهیپژوهششعبه. شودنییتع) استکردهیمینیب شیپرایاحتمالنیچن

ازرامسئلهنیاانتویملذااست،ننمودهارائهرایمشخصدگاهیدباره،نیادرسابقيوگسالوی
نیتأمجهتدروییقضاعدالتبایهماهنگلحاظازآنکه،نخستنمود؛مطرحمتفاوتمنظردو

میجراکهییازآنجایولرسدیمنظربهترمناسب،یشخصاریمعيریکارگبهمتهم،حقوق
بروزباهمراهياگستردهومنظمصورت بهوبودهکالناغلب،یالملل نیبعرصهدریارتکاب

فردکیراستانیادروبودهترمناسبینیعاریمعجهتنیاازشود،یمظاهرعیشنییرفتارها
موردهردريوالعملعکسوشود یمگرفتهنظردرمجرمگاهیجادرمعقولیاطیاحتبامتعارف

باارتباطدرکهگونههمان. شودیمدادهقرارموردنیادريریگمیتصميبراییمبناعنوان به
چیکرست،)tadic(چیتادپروندهازجملهمشتركاقداماتازدستهنیابامرتبطيهاپرونده

)krstic (چیاستاکو)stakic (شدلحاظاریمعنیهم ) .Ibid:123(  
  

  خاصقصدبامیجراوموسعمشتركمجرمانهاقدامات. 5-1
عدمشود،اعمالاستممکنمشتركاقداماتازنوعنیاباارتباطدرکهیتیمحدودتنها

قصدکیاثباتها آنيمعنوعنصرالزمهکهاستیمیجراباارتباطدرمفهومنیايریکارگبه
نیااز2آزاروتیاذ1،یکش نسلمانندیمیجرانمونه،عنوان به) ohlin, 2011:110(استخاص
يفریکوانیدساسنامهااز6مادهبامطابقیکش نسلدرخاصقصد. هستندمیجرادسته

یمذهبایينژاد،یمل،یقومگروهکیازیبخشایتمامبردننیازبدرمرتکبقصد،یالملل نیب
خاص،قصدنیاوان،یدنیااساسنامه7مادهازg (2(بندبامطابقآزار،وتیاذجرمدرایاست
. استها آنیروهگتیهولیدلبهها آنیاساسحقوقازاشخاصيعمدکردنمحرومشامل

                                                                                                                            
1. Genocide.
2. Persecution.
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باارتباطدرکهنداردوجودیضرورتآزار،وتیاذجرمباارتباطدرکهاستذکربهالزم
عنوانتحتاستممکنبلکهباشدیالملل نیبيفریکوانیدتیصالحمشمولمیجراازیکی
  ) 19،نیشیپ،یرمحمدصادقیم(باشدبیتعققابلزینمستقلیالملل نیبجرمکی

لزوم بدونمتهمتیمحکوممستلزمم،یجراازدستهنیاباموسعمجرمانهماتاقداعمال
امکاناقداماتنیاازدومواولدستهباارتباطدرمیجرانیاارتکابتصور. استخاصقصد

صرفاًآنتحققيبراالزميمعنوعنصرکهاقداماتازدستهنیاباارتباطدریولبودهریپذ
  .ستینتصورقابلاست1)يانگار سهل(يمعنونصرعازینییپاآستانه

عملخاصقصدبامیجرايراستادرمشتركاقداماتازدستهنیاباارتباطدرکهيافراد
استیکافکهییجادرشوند،محکوممیجرانیادرمعاونتبهاستممکنصرفًاکنندیم
 , Cassese.(ابدیارتکابعامدانهصورت بهمیجرانیاباارتباطدرفردازیاساسيهمکارکی

op.cit:121(  
  

واردهانتقاداتوموسعمشتركمجرمانهاقدامات. 5-2
صراحتعدملیدلبهمشتركمجرمانهاقداماتیکلطور بهشدذکرهمقبًالکهطورهمان

توسطخصوص،نیادرروانداوسابقيوگسالویموقتدادگاهدويهااساسنامهازکیچیه
راتیمسئولکهاقدماتنیاازسومدستهبهخصوصًااست؛گرفتهقرارانتقادمورديتندبهنمفسرا
طرحآنازخارجینیب شیپقابلاعمالبهوبردهبودهمجرمانتوافقواجماعموردآنچهازفراتر

اساسوهیپایبانتقادات،نیااکثر. استشدهواردیعیوسانتقاداتدهد،یمگسترشزینمشترك
انتقاداتنیاازنمونهسهبهفقطنجایادر. استخصوصنیادرالزمیعلمپشتوانهفاقدوبوده
کنندهنیتأمعنوان بهیالملل نیبيفریکوانیداساسنامهوبودهحیصحوواردیانتقاداتنظر،بهکه

  .شودیماشارهاستخصوصنیادریاصالحاتازمندینیالملل نیبيفریکعدالتندهیآ
  

  میجرابودنیقانوناصلنقضوموسعمشتركمجرمانهاقدامات. الف
حیتصرعدملیدلبهکهاستمسئلهنیانییتبجهتدرمیجرابودنیقانوناصلنقضانتقاد

يوگسالوییالملل نیبيفریکدادگاهادلهویدادرسنییآمقرراتواساسنامهدرنیدکترنیا
ینوعبهوبودهییقضاتیخالقوابداع،ینوعبهمرجعنیاتوسطیوممفهنیچنبهتوسلسابق،

                                                                                                                            
1. Recklessness.



158
1393بهار، ششم، شماره ومدفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال 

ویداخلحقوقازاعممقررات،همهدرکراتبهکهیاصل. استمهماصلنیاکنندهنقض
ییقضايآراوماتیتصمیتمامدریهیبدیاصلعنوان بهوگرفتهقراررشیپذموردیالملل نیب

موسعمشتركمجرمانهاقدامات) zahar and sluiter , 2008:276-277.(شودیماعمال
يفریکوانیداساسنامهدرموقت،دادگاهدويهااساسنامهازکیچیهدرذکرعدمبر عالوه

الزمه،25مادهاز (d) (3)بندازاولبخشطبق. استنگرفتهقراراشارهموردزینیالملل نیب
نیابامطابقکهاستشدهگرفتهنظردرلعمآنبودنعامدانهجرم،ارتکابدريهمکار

ن،یابر عالوه. باشدافتهیارتکابيانگارسهليروازنهوقصديروازدیبامتهمفعلعبارت،
تیفعالشبردیپهدفبادیباجرمدرشرکتويهمکارنیامقرره،نیهمازدومبخشطبق

صورتموردنظرجرمارتکابيبراهگروآنقصدازعلمباایگروهمجرمانههدفایمجرمانه
ینیب شیپقیطرازراتیمسئولکهموسعمشتركمجرمانهاقداماتمطلب،نیابهتوجهبا. ردیپذ
نبودهمواردنیاازکیچیهبامطابقکندیملیتحمکنندهینیب شیپعضوبرجرمکیاحتمالو
ohlin , 2007. (ستینمیجرابودنیقانوناصلباهماهنگو : 78(  
  

  نانیاطمرقابلیغياریمععنوان بهینیبشیپتیقابلاریمعبهتوسل. ب
شودیمواردمشتركمجرمانهاقداماتازدستهنیابهکهياگستردهانتقاداتبه توجهبا

زیناستمطرحاقداماتازدستهنیاازنفکیالبخشعنوان بهکهزینینیب شیپتیقابلاریمع
ازمدلکیکنندهارائهاقدامات،ازدستهنیاشدهادعاکهییجاتانمانده،انتقادازمصون
  ) (Cassese, op.cit:116استمطلقتیمسئول

ازخارججرمکیفرد،کهمسئلهنیااثباتشد،مطرحمقالهنیادرزینقبالًکهگونههمان
استنمودهاتخاذرايخطرنیچنل،یتمايروازواستکردهینیب شیپراتوافقموردطرح
ولیتحلقیطرازتااستمربوطهدادستانعهدهبرمهمنیاصورت،هردروستینیآسانکار

دراگرودیبرآمسئلهنیاکشفیپدرهیقضهرخاصواحوالاوضاعوطیشراقیدقیبررس
شودجهمواشکستبا) لیتمايروازخطراتخاذوجرمینیب شیپتیقابل(مواردهمهاثبات

)(Ibidدینماردراواردهاتهامدیبا
تیقابلکهاستمسئلهنیابارابطهدربخش،نیاباارتباطدريانتقادعاملنیشتریب

گروهياعضاریسابهنسبترایاضافيهاتیمسئولفرد،يبرادینباجرمکیاحتمالینیب شیپ
یالملل نیبصحنهدرکهیمیجرامسئله،نیاازگذشته.شودموجبرایاصلمرتکبباترازهمو
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افراد،ازياریبسيسوازآنینیب شیپتیقابلکهبودهياگستردهمیجرااغلبابدییمارتکاب
هريبراستیبایمار،یمعنیاطبق. استریپذامکانهممشتركگروهنیاازخارجدریحت

! شدقائلرافریکازيادرجهتاسکردهینیب شیپرامیجرانیاارتکابینوعبهکهیکس
)Ohlin , op.cit:82 (  
  
  صرفانگارسهلویاصلمرتکبيبراکسانیمجازاتاعمال. ج

يبراياجهینتعنوان بهکهموسعمشتركمجرمانهاقداماتباارتباطدرمشکلنیتریاساس
مجازاتلیتحمبهجعرایانتقاداتاست،شدهگرفتهنظردرمفهومنیابرواردهانتقاداتیتمام

آنبهنسبتنهوداشتهرایجرمنیچنارتکابقصدنهکهيفردویاصلمرتکبيبراکسانی
استنمودهینیب شیپندهیآدرراآن،ارتکاباحتمالکیعنوان بهصرفًابلکهداشتهعلم

  ) Robinson,2008 : 939(است
کسانیگریکدیبارادونیایمیسلقلعچیهشودستهینگرهیقضبههمیرحقوقیغدیدبااگر

داشته،خودذهندرقبلهامدتازرایجرمنیچنارتکابقصداستممکنکهیکس:داندینم
خوددیپلنقشهياجرابهاقدامتًاینهامختلف،يهاتیموقعدردقتباونمودهمقدماتهیتهبهاقدام

عنوان به. استدادهیماحتمالقطع،صورت هبنههمآنرا،ارتکابنیاصرفًاکهیکسونموده
بایرقانونیغحملهکیبهمبادرتيبرامشتركصورت بهکهینظامواحدکیياعضانمونه،

ماننديگریداعمالمرتکبگروه،ياعضاازيتعدادان،یمنیادریولنمودهتوافقگریکدی
شکبدوننیاکهیدرحالنبوده،یاصلنقشهازیبخشکهشوندیمانیقربانتیاذوآزاروشکنجه
موردمشتركطرحازیبخشاگریحتیاقداماتنیچنبهتوسلهاگروهگونهنیادرکهاستدرست

منجرکهداردتیاهمییجاتامسئلهنیاایآاما. استینیب شیپقابلومحتملاریبسنباشدهمتوافق
  )Ohlin , op.cit: 83(؟...شوددفردونیايبرامجازاتازیکسانیسطحلیتحمبه
  
  جهینت

بهکهيافرادبرابردرگونهوانیحوپستاعمالازياگستردهدامنهوعیشناتیجناوقوع
یالملل نیبصحنهدرربازیدازشوند،یماتیجنانیایقربان،یخاصگروهاینژادبهتعلقجرم

گرفتهصورتیمختلفافرادیهمراهباوگستردهسطحدراتیجنانیااکثر.استشدهمشاهده
نیادرتکارانیجنااکثر.کندیمجادیامیجرانیاانیقرباندلدررایمیعظوحشتورعبو
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درراییهاتیحماياگستردهصورت بهبلکهنداشته،حضورجرمارتکابصحنهدرهاگروه
  .دارندیمرواجرمیکیزیفمرتکبانبرابر

تیمسئولاثباتریمسدریالملل نیبعرصهدريفریکمراجعد،شمالحظهکهطورهمان
جادیا»مشتركمجرمانهاقدامات«نامبهينهادجرم،ارتکابدرلیدخافرادهمهيفریک

وکردهيریجلوگیالملل نیبتکارانیجنافرماندنیکیبازباشندتوانستهقیطرنیاازتاکردند
  .کنندفراهمییجزاعدالتيبراشتریبوبهترهرچهرانهیزم

ییهاتیموقعدريفریکتیمسئولازبابکیعنوان بهمشتركمجرمانهاقداماتنیدکتر
عدملیدلبههاگروهنیاياعضاتوسطموردنظرمیجراارتکابباارتباطدریمیمستقادلهکه

نیاباارتباطدريفریکتیمسئوللیتحمبهتواندیمندارد،وجودجرمصحنهدرها آنحضور
  .کنديریجلوگعدالتچنگازها آنفرارازوکردهافراد

اصالحاتونبودهاشکالازیخالگر،یدیحقوقاتینظرهمهمانند بههمهینظرنیاالبته
مجرمانهاقداماتباارتباطدرخصوصاًواقداماتنیامحدودهوفیتعرباارتباطدررایاساس

نیانوپابودنرغمیعلشد،ذکرهمنوشتارنیادرکهطورمانه.طلبدیمموسعمشترك
ازياریبسعرصه،نیادرشرفتیپولیتکمبهازینويفریکالملل نیبحقوقدرنیدکتر

نیابرابردرراییهاپاسخیراحتبهتوانیموبودهاساسیبمفهوم،نیابرواردهانتقادات
يبراراکسانیمجازاتاعمالکهانتقادنیابهپاسخدرنمونهعنوان به. کردمطرحانتقادات
است،شدهجرممرتکبموسع،مشتركمجرمانهاقداميمبنابرکهيفردوجرمیاصلمرتکب

گفتدیباامر،يباددریحکمنیچنبودنناعادالنهرغمیعلکهکردمطرحدیبادانندیمناروا
دريامالحظهقابلتفاوتگونهچیه،ییقضاهیروومعاهداتازاعمالملل، نیبحقوقدرکه

کهندارد؛وجود) معاونک،یشرمباشر،(جرمکیمختلفعامالننیبدرهامجازاتموضوع
وجودعدمایحقوقازرشتهنیایعمومیژگیوهمچونیعواملازیناشتواندیمامرنیا

يریگمیتصمنیبنابرا. شودمطرحدباشهمهقبولموردکهرشتهنیادرمجازاتجدولهرگونه
جرمدرها آنشرکتنوعوزانیمازنظرقطععرصه،نیادرمجرمانمجازاتزانیمباارتباطدر

  )1387،222کاسسه،.(استقضاتاریاختدرموردنظر
کهکردمطرحدیبااستشدهواردزینینیب شیپتیقابلاریمعبهکهیانتقاداتبارابطهدر
دردقتبامربوطهدادستانشد،مطرحالزمهنیاازبحثهنگامزینمقالهنیادرکهطورهمان
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ریغدرودیبرآافرادتوسطمشتركنقشهازخارجمیجراینیب شیپاثباتعهدهازدیباموردهر
  . ندیبرگزراتیمجرمعدمنهیگزمستدل،ينحوبهدیباصورتنیا

بااقداماتنیاازسومدستهخصوصًاومفهومنیاانطباقعدمبهراجعکهیانتقاداتباارتباطدر
درمفهومنیاذکرعدمرغمیعلکهشودمطرحدیبااستشدهابرازم،یجرابودنیقانوناصل

ازسومدستهالخصوصیعلومفهومنیارواندا،وسابقيوگسالویموقتيهادادگاهيهااساسنامه
الملل نیبحقوقازیمنبععنوان بهیعرفحقوقویالملل نیبییقضاهیروتوسطبارهااقدامات،نیا

  Cassese, op.cit: 111). (ندارديفریکحقوقیکلاصولبایمخالفتچیهراستانیادروشددییتأ
عدالتندهیآکنندهنیتأمعنوان بهیالملل نیبيفریکوانیداساسنامهمسئله،نیارغمیعلاما

)  d(بند. استندادهيجاخوددرموسعمشتركمجرمانهاقداماتبهراجعرایمقررات،يفریک
تنهاشده،گرفتهنظردراقداماتنیایقانونيمبناهاتنعنوان بهکهاساسنامهنیا25مادهاز) 3(

عناصروموسعمشتركمجرمانهاقدامباارتباطدروداشتهنظراقداماتنیادومواولدستهبه
يروازخطراتخاذفرد،توسطجرمارتکاباحتمال،ینیب شیپتیقابلاریمعلیقبازآنالزمه

)Ohlin, 2009: 406-416. (استنکردهيذکرچیه....... لیتما
کهاستیاساسیاصالحاتازمندینخصوصنیادریالملل نیبيفریکوانیداساسنامه

واشارهاقداماتازدستهنیابهصراحتًاآنردکهاستيامقررهنیتدواصالحات،نیاازجمله
نیايریکارگبهمواردومشخصکاملوجامعیفیتعرلهیوس بهآنمحدودهوارکانوعناصر

يفردآن،درکهییهاتیموقعنیبنیهمچنوشودنییتبمشتركمجرمانهاقداماتازدسته
وکندیمیمیجراارتکاببهاقدامورفتهیمشترکمجرمانهطرحکیازفراترعامدانهکامًال
راجرمنیاارتکاباحتمالصرفًاگروه،کیازيعضوعنوان بهفردآن،درکهیتیموقع

  .کندنییتبرایزاتیتمامجازات،ازيترنییپاسطحلیتحمقیطرازاستکرده یمینیب شیپ
نیاازسومدستهصاًخصوومفهومنیاکهیعمليآزادکهاستمعتقدنگارندهآخر،در

اطیاحتحداکثرباهمراهمشتاقانهشرفتیپبهرادآنانیباآوردیمهمراهبهقضاتيبرااقدامات
در. کندقیتشويمعنوويمادعنصروجودصیتشخومداركوشواهدیابیارزهنگامبه

ن،یابر هعالو. نندیبرگزراتیمجرمعدمنهیگزمستدل،ينحوبهدیباها د،آنیتردصورت
بریارتکابمیجرايبرايفریکتیمسئولبهافرادنمودنمتهمقصدها،دادستانکهیدرصورت

متهماحتمالمناسب،تیموقعدردیبادارند،آنانراموسعمشتركمجرمانهاقداماتاساس
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نظردراست،شدهمتهمآنبهیاصلمجرمآنچهازترسبکیجرمبارا»یفرعمجرمان«نمودن
  .باشندداشته
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