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

 المللی به دولت سئولیت کیفری بینانحصار م .2-1

 جهرالم ت ها دولهت اسهت سه  مرتکهب      ،انن س  طرفناراا امن رومکرد بر امن ماینه
ها را مورد خ ا  قهرار داده و   المللی ت ها دولت شود. زمرا قوانین بین لی میالمل بین

 مابهن.  م نرز در امن قهوانین فاهط از جانهب همهین مخاطبهاا ارتکها  مهی        جرالم
انن  برخی دمگر از طرفناراا امن رومکرد بر امن ماینه (373 ،  .1997)األوجلی، 

نیسهت.   هها  آالیت سیتهرت  ها مانعی بهر سهر راه مسهئو    س  شخصیت  اوقی دولت
اشخا   اوقی نیز دارات اراده برات انجام تمهامی اقهنامات و رفتارههات قهانونی     

انن. اگون   ا  مننی و ا  سیترت مسئو  بار اامزهست ن و در برابر برخی اقنامات 
هها نههاد، امها در اقهنامات      شود مسئولیت مننی ناشی از خ ا را بر دو  دولت می

 ،  .1997)الع هانی،   ها، مسئولیت سیترت را نادمنه گرفهت.  ممنت و ارادت دولت
116) 

ات از طرفناراا امن رومکرد به  مخالتهت بها پهامر  مسهئولیت سیتهرت        منه
انن، با امن اسهتنه  سه  مهک شهخص  ایاهی       المللی اشخا   ایای برخاست  بین
المللهی قهرار گیهرد. از     زمر سل   دو ساختار قانونی داخلی و بین زماا همتوانن  نمی

 اضهر تحمیه  مسهئولیت     امن رومکرد بر امن باورنهن سه  در ها     طرفنارااطرفی 
بامهن   میت هها  به  المللی ب  افراد امرت بسیار دشوار است، ب ابرامن دولهت   سیترت بین

 ،  .1965)مهوض،   .المللی را بر دو  سین بین جرالممسئولیت سیترت ناشی از 
رو شنه است. برخی از مخالتاا امن نظهر بهر امهن      امن نظر با انتاادهامی روب (379

انن س  پامر  مسئولیت سیترت اشخا   اوقی مان ن دولهت، ناهض اصه      ماینه
به   ( 37 ،  .1386)اشهتیا ،   ها را ب  دنبا  خواهن داشت. شخصی بودا مجازات

مگام با نظرمات نهومن  اهوقی اسهت، امها تها      رسن امن رومکرد هر ا ن ه نظر می
 جهرالم  نت از منالت ب  دور است. زمرا محنود نمودا مسئولیت سیترت ناشی از 

، بامه  گرمهز اشهخا   ایاهی مرتکهب      میت هها  به  ها  المللی نسبت ب  دولت بین
از مجازات خواهن شهن.  تهی ممکهن اسهت بامه  از بهین رفهتن         جرالمگون   امن

ای شود س  ب  نام دولت اقنام سرده ما میای  دولتهی را بهر   مسئولیت اشخا   ای
خ رت است سه  از ش اسهامی مسهئولیت     نمتر مهم درواقعانن. امن نکت   مهنه داشت 


