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. از سهومی دولهت   قهرارداد  بهاهم ههر دو   ،بر دو  دولت و هم بر افراد ،بامست می
المللی است و هزم است امهن قهوانین را    مستایماً مورد خ ا  قوانین و  او  بین

یت سیتهرت ناشهی از   صورت مسئول امندر ییر ؛پامب ن باشن ها آامحترم شمرده و ب  
دولت خواهن بود. از دمگر سوت افراد مسهتایماً به  نهام و     ت مهنهمم  مجرمان  بر

بامن با توجه  به  فعه      جهت نمازازن ن،  تکا  جرم میدولت دست ب  ار  سا  ب 
 (119 ،  .1996)الع هانی،   مجرمان  صورت گرفته  مهورد مجهازات قهرار گیرنهن.     

انهن   برخی از طرفناراا رومکرد مسئولیت سیترت دوگان  دولت و فرد، بر امن ماینه
د س تی اس ا ت نظرم  بر اساسهزم نیست مسئولیت شخص  اوقی )دولت( را  ،س 

مع وت )سببیت( س جین، بلک  بامن بر اسهاس پارامترههات دمگهرت سه  بها ماهیهت       
قهرار   یموردبررسه  ،خهوانی دارد  المللهی ههم   شخص  اوقی و سیاست سیترت بین

المللی را دولت و فرد هر دو بها   بین جرالمب ابرامن مسئولیت سیترت ناشی از  ؛گیرد
بها وضهعیت و ماهیهت دولهت      ها البت  ت اسب مجازات .هم ب  دو  خواه ن سیین

 (376 ،  .1999الم عم،  )مبن بامن رمامت شود.
م تاناا، مسهئولیت سیتهرت    ازنظرامن رومکرد نیز از انتااد ب  دور نبوده است. 

دولت ب  ملت مهنم وجهود قصهن و نیهت مجرمانه ، بها متههوم جهرم در قهوانین          
ت سیترت دولهت و  خوانی ننارد و از طرفی جمع مسئولی مافت  هم سیورهات توسع 

فرد با اص  فردت و شخصی بودا مجازات در تعارض است. پامر  امن رومکهرد  
بهرآا،   تجومز دو مجازات برات ارتکا  مک جرم را در پی خواههن داشهت. مهشوه   

انهن را   گ اه سیور س  نایی در جهرم نناشهت    مجازات دولت، مجازات شهرونناا بی
رسن رومکرد اخیهر   ب  نظر می (233و  232 ،  .1986)محمود،  نیز ب  دنبا  دارد.

نسهبت به  دو نظهر سهابق از      ،س  طرفنار جمع مسئولیت سیترت دولت و فرد است
خهوانی بییهترت نیهز بها      بهرامن ههم   انسجام و قوت بییترت برخوردار باشن. مشوه

المللی گهردد   المل  دارد. اگر دولتی مرتکب جرمی بین رومکرد نومن در  او  بین
اشخا   ایای مجرت امن جهرم مهورد پیگهرد قهرار گیرنهن، از طرفهی        هزم است

ات س  در امن جرم دارد بامستی مورد پیگهرد سیتهرت    دولت نیز ب  خاطر ناش ممنه
ات است س  متتهاوت از اراده   خا  و ومژه ت قرار گیرد. زمرا دولت نیز دارات اراده


