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 آمن. سیترت ب  بار می

 ار مسئولیت کیفری به اشخاص حقیقیانحص .2-2

امهن  انهن، امها بهر     طرفناراا امن رومکرد هرا ن مسئولیت سیترت دولت را پامرفته  
س  ب  نام و برات سیهور   ،انن س  امن مسئولیت بر دو  اشخا   ایای است ماینه

دولت ایزت جز گروههی از اشهخا   ایاهی نیسهت و مسهئولیت       .س  ن مم  می
خواههن   هها  آامسئولیت سیترت سیهور متبهوع    درواقعسیترت امن اشخا   ایای 

 بود.
مسئولیت سیتهرت را  تواا  دولت شخصی  اوقی است، نمی ازآنجاس از سومی 

ههات قهانونی نیسهت ن.     بر او بار نمود، ارا س  اشخا   اوقی ایهزت جهز انگهاره   
را  هها  آاموجوداتی ساختگی س  نیازهات اجتمامی، اقتصادت و مها سیاسهی وجهود    

 تصهور  قاب  ها آامبانی مسئولیت ب  مع ات  ایای آا برات  ج یدرنتس ن و  توجی  می
از دمگر سوت در صورتی شخص دارات مسئولیت  (35 ،  . 1996)التار،  نیست.

خواهن بود س  ماهیت امما  و افعا  خود را درک نمامن و بتوانن بهین خیهر و شهر    
س  در بررسی مک جرم مههم اسهت میهزاا دخالهت اراده و      تتاوت قال  شود. آنه 

 سببیت میهاا ممه  و   ت راب   ،اختیار فام  در بروز مم  ییرقانونی و ما ب  مبارتی
درک و اراده  ت فاط اشخا   ایاهی دارات قهوه   ازآنجاس نتیج  آا است. ب ابرامن 

، 1997)األوجلهی،   هست ن، مسئولیت سیترت نیز ت ها بامن بر دو  آناا قهرار گیهرد.  
المل  در نظهر نگرفته  اسهت.     امن رومکرد جامگاه فرد را در  او  بین (315  . 

المللهی قاله     اد جامگهاه و شخصهیت بهین   برات افر یطورسل ب المل   زمرا  او  بین
دههن.   نیست، مگر در برخی موارد استث امی س  فرد را مستایماً مورد خ ا  قرار می

المله  از جامگهاه و شخصهیت     هها هسهت ن سه  در  اهو  بهین      امن دولهت  درواقع
المللهی سامه  برخوردارنهن، لهاا پهامر  صهحت رومکهرد مسهئولیت سیتهرت           بین

 پامر نیست. ، ا ناا توجی یمت ها ب اشخا   ایای 

 جمع مسئولیت کیفری دولت و فرد .2-3

المللهی را   بهین  جهرالم انن س  مسئولیت سیتهرت   طرفناراا امن رومکرد بر امن ماینه


