
در قبال تروریسم و  ها المللی دولت مسئولیت بین
 1تأمین مالی آن

 باقر شاملو

،تبششحا ،ایششحا داندششه وشششبهقیبدشش دشن سششدداندششحقو  شش  جشش اقجششح یشش گوششحقو  شش  دانشش 
baghershamloo@gmail.com

 سیداحمد محمدی

،تبشحا ،شن سدداندحقو    دانده وشبهقیبد دداندج یدک حی    ج اقجح ،ن یسنقومسئ ل
s_a_bahrani@yahoo.comایحا 

 چکیده
قابله با جرائم تروریستیی و  گیری و م ها تعهداتی مبنی بر پیش الملل، دولت در قلمرو حقوق بین

 میرمستیق یصتور  مستیقیم یتا      و دولیی کته بته   ؛و پشییبانی از این جرائم دارند تیحما عدم
مستوو  وواهتد بتودر هرگونته پشتییبانی و حمایتت متالی از         ،مرتکب جرائم تروریسیی شتود 

وده و المللتی ممنتوب بت    هتای بتین   موجب کنوانستیو   تروریسم اعم از مسیقیم یا  یرمسیقیم به
المللیِ دولیتی   مسوولیت دولت را به همراه وواهد داشتر پذیرش مسوولیت مدنی و کیفری بین

تواند واکنش مناسبی نستبت بته ایتن جترم      که جرم تروریسیی با حمایت آ  ارتکاب یافیه، می
هتا در قبتا  تروریستم و تت مین متالی آ        المللی دولت باشدر این مقاله به واکاوی مسوولیت بین

استناد و منتابم مکیتوب     ی حاضر با روش توصیفی ت تحلیلتی و بتر پایته     ی اویه استر مقالهپرد
ای صتور  گرفیته استتر     وانته  کیتاب  ی از طریق مطالعه ،نگاشیه شده و گردآوری اطالعا  آ 

جرائم تروریسم دولیی و ستایر جترائم    ی که با گسیرش و توسعه آ  استپژوهش حاضر مبین 
چنتین هتد     هتا و هتم   از آ  مانده یبه حجم باالی وسارا  و تلفا  برجاالمللی و با توجه  بین

المللتی، ا لتب کشتورها     ها و تهدید صلح و امنیت بتین  قرار گرفین منافم و مصالح حیاتی دولت
المللی دولتت را در  نمتوده و بته     مسوولیت کیفری بین ی کارگیری نظریه ضرور  تطبیق و به

نیایج مثبت تطبیق این نظریه بسیار بیشیر از نیتایج منفتی احیمتالی     ،که اند افیهی این باور دست
المللی جز با قبتو  مستوولیت کیفتری دولتت عتالوه بتر        که مبارزه با جرائم بین و این رآ  است

 جرائم، به ثمر نخواهد نشستر گونه نیمسوولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب ا
، مستوولیت کیفتری، مستوولیت متدنی،     ت مین مالی تروریسم، تروریسم های کلیدی: واژه
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