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عوامل رافع مسئولیت کیفری با محوریت اجبار در 

 حقــوق بین 

 

 

 اسماعیل محمدی ، اردشیر عسکری، عباس حمادپور ، سیدکرامت حسینی 

 
 

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد بوشهر

 ارشدحقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد بوشهرقاضی وکارشناس 

 کارشناس ارشدحقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد بوشهر

 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی واحد تهران مرکز

 

 

 مجلازا   تحمیلل  منطقی امکان که کند می بحث اوصافی شرايط از کیفری مسئولیت  :چکیده

 تحمیلل  از سلن   جلرم  وقلو   فلر   در تنها ترديد بی چه گر آورد می فراهم جرم مرتکب بر را

 کله  باورنلد  ايل   بلر  جزايلی  نظلران  صلاحب  کله  اسلت  ديری اما است منطقی و صحیح مجازا 

 مرتکلب  نلزد  است ای ويژه حالت مرهون و خاص وصف گروی در جرم برابر در کیفری مسئولیت

نمايد که همان مسئولیت است کله   می ناممک  عقالً و منطقاً او بر کیفر تحمیل آن غیاب در که

 بررسلی  بله  پلژوه   اي  در اساس همی  بر.  گاهی عواملی مثل اجبار مانع تحقق آن می گردد.

 بلا  تحقیلق  اي . است شده ايران پرداخته و الملل بی  حقوق در کیفری مسئولیت در اجبار تاثیر

 اسلتاد  کمل   بلا  فرعی و اصلی مباحث ابتدا آن در که است گرفته انجام تحلیلی -توصیفی روش

 گرديلد  انتناب بن  هر با مرتبط مطالب معتبر منابع به مراجعه با سپس و گرديد تعیی  راهنما

کله در حقلوق بلی      ايل   بله  توجله  با نهايت در.  است شده پرداخته مباحث تحلیل به آخر در و

الملل نه در بن  عوامل رافع  مسئولیت دولت ها و نه در بنل  عواملل رافلع مسلئولیت افلراد      

سننی از اجبار به میان نیامده است و قواعد مشنصی در قوانی  بی  الملل تدوي  نگرديده است 

قوق داخللی ايلران و سلاير کشلورها     به اي  نتیجه رسیديم که در اي  قسمت قواعد موجود در ح

 بايد به عرصه حقوق بی  الملل تسری يابد و در اي  قوانی  و اسناد مورد توجه قرار گیرد. 

   مسئولیت، مسئولیت کیفری، اجبار، حقوق بی  الملل.:واژه کلید

 

 مقدمه

 از يکلی  و جلرم  از ناشلی  کیفری مسئولیت و است کیفری و مدنی مسئولیت شامل قانون نظر از آن عام معنی در مسئولیت    

 زيرا داشت خواهد ذهنی جنبه صرفاً و داده دست از را خود عینی مفهوم حق احقاق آن، اثبا  بدون که است حقوقی بنیادهای
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 طلور  بله  و بنشلد  ملی  عینیلت  آن بله  آورده در فعلل  به قوه از را حق که عاملی يگانه جزايی پديده هر به رسیدگی جريان در

 ابتلدای  در که پرسشی ننستی  مناسبت همی  به .است کیفری مسئولیت اثبا  دهد، می قرار حق صاحب اختیار در ملموس

 نقض را جزايی قوانی  که افرادی شناخت  مسئول در کیفری گذار قانون تدبیر ببینیم که است اي  شد خواهد مطرح بحث اي 

 چیست؟ کنند می

مسئولیت کیفری در چارچوب اساسنامه در اي  مقاله پرداخته پی  از آنکه به طور دقیق و مفصل به بحث در مورد عوامل رافع 

شود، الزم است تا نکا  مقدماتی از قبیل مفهوم عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسلئله بلار اثبلا  و جايگلاه عواملل مزبلور در       

 اساسنامه بررسی شود.

 

 مفهوم عوامل رافع مسئولیت کیفری بین المللی

در حقوق بی  المللی کیفری،  به طور کلی دانست. دفاعیا  ع مسئولیت کیفری را زيرمجموعهدر مفهوم کلی میتوان عوامل راف

دفا  در ساده تري  معنای خود، بیلانگر ادعلايی اسلت کله      نه واضح است و نه به طور صريح دارای معنای مستقل. دفا  مفهوم

عواملل   نابراي ، دفاعیا ، دامنه گسترد های دارد و فراتر ازاتهام کیفری تبرئه شود. ب متهم ارائه میدهد تا به وسیله آن بتواند از

موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری است. درنتیجه، مفهوم دفاعیا ، گسترده است و میتواند شلامل هرگونله تلوجیهی    

مسئولیت کیفلری   شود که دادستان، صحت آن را به اثبا  نرسانده است. در نوشتار حاضر، به طور مشنص، درباره عوامل رافع

بحث خواهد شد. منظور از عوامل رافع مسئولیت کیفری، ويژگی ها و شرايط مرتکب جرم است که مانع از قابلیت انتساب رفتار 

مجرمانه به وی می شود و درنتیجه، وی از نظر کیفری فاقد مسئولیت است و د رنهايت، مجلازا  نملی شلود. از منظلر حقلوق      

نی محقق می شود که شنصی اقدام مجرمانه ای مرتکب شود که از نظر روانی به او قابل انتسلاب  کیفری، مسئولیت کیفری زما

باشد. هنگامی که متهمی به عوامل رافع مسئولیت کیفری استناد می کند، وصف رفتار مجرمانه وی همچنان باقی است، اما بله  

شناخت. در حقیقت، متهم با توسل به دفاعیا ، تالش ملی  دلیل فقدان عنصر روانی الزم، از نظر کیفری نمی توان او را مسئول 

کند تا عنصر روانی اتهام را رد کند. در حقیقت، با وجود يکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، قدر  تمیز و تشلنیص مرتکلب   

 1از بی  می رود. درنتیجه، عنصر قابلیت انتساب برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ندارد.

رافع مسئولیت کیفری، به مثابه دفا  معا ف کننده، زمانی وجود دارد که خود اقدام مجرمانه است اما مرتکلب را  در واقع، عامل 

نمیتوان به خاطر عملی که انجام داده سرزن  کرد زيرا وی نمی توانست غیر قانونی بودن عمل خود را تشنیص دهد يا رفتلار  

در بند پیشی  بیان شد  افزون بر عوامل رافع مسئولیت کیفلری، عواملل    خود را کنترل کند. در حقوق کیفری  همان گونه که

توجیه کننده جرم نیز وجود دارد. هر چند اي  تمايز معقول است و گاهی حتی برای دستیابی به نتیجه عادالنه ضروری اسلت،  

خ ملی گلذارد کله آيلا دفلا  خلاص،       اساسنامه ديوان )به ويژه با تبعیت از رويکرد حقوق سنتی کام  ال( اي  سؤال را بدون پاس

توجیه کننده است يا معاف کننده؟ اما به رغم اينکه مت  اساسنامه ديوان، عوامل توجیه کننده جرم را از عوامل رافع مسئولیت 

کیفری متمايز نمیسازد، در هنگام تفسیر مقررا  ذی ربط بايد به فلسفه اي  تمايز توجه شود. اي  امر بله ويلژه درملورد دفلا      

 2اضطرار در رابطه با کشت  افراد بیگناه، صادق است.  /اکراه

                                                           
 83، حقوق بين الملل كيفري، ترجمه: حسين پيران، اردشير امير ارجمند و زهرا موسوي، نشرجنگل، ص 1831آنتونيو؛ . كاسسه، 1 

. سيد علی  آزمایش، تقریرات درس حقوق كيفري بين المللی ، ) دوره كارشناسی ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه عالمه طباطبایی اردیبهشت 2 

 .11(، ص 1833
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از حیث ماهیتی، عوامل رافع مسئولیت کیفری را بايد از مصاديق دفاعیا  ماهوی دانست نه دفاعیا  شکلی. دفاعیلا  ملاهوی   

ادعاست که عنصر مادی جرم، تمام دفاعیا  ماهوی بیانگر اي   .به مسائل ماهوی، آن گونه که دادستان ارائه میدهد، اشاره دارد

آن گونه که بر اساس عنصر قانونی الزم است، درحقیقت توسط متهم ارتکاب يافته است اما شرايطی وجود دارد که عنصر روانی 

 3را زايل می کند.

اسلت و  در مقابل، دفاعیا  شکلی در پی اثبا  اي  نکته است که برخی از قواعد آيی  دادرسی کیفری به ضرر متهم نقض شده 

درنتیجه دادگاه نمی تواند به مرحله ماهوی محاکمه وارد شود. تشنیص دفاعیلا  ملاهوی از دفاعیلا  شلکلی، هملواره آسلان       

(  22اساسنامه ديوان بی  الملل کیفری( و ملرور زملان )هملان، ملاده      22نیست. اطاله دادرسی، منع و  محاکمه مجدد، )ماده 

 2( ازجمله مهم تري  دفاعیا  شکلی است 22ان، ماده عطف به ماسبق نشدن قوانی  کیفری )هم

اي  تمايزا  در اساسنامة ديوان  به رغم وجود تمايزا  رايج در نظام های حقوقی کام  ال و رومی  ژرمنی در خصوص دفاعیا ،

ازاينلرو از در    توافق داشلتند و  مستثناکردن مسئولیت کیفری تدوي  کنندگان اساسنامه بر کاربرد اصطالح عام 11وارد نشد. 

خودداری کردند. اينکه آيا اي  عدم در ، اثر حقوقی دارد يا نه، مسئله ای اسلت کله بايلد ديلد      واژگان تمايز کننده بی  اي  دو

 1در عمل چگونه با آن برخورد می کند. ديوان

 

 بار و معیار اثبات عوامل رافع مسئولیت کیفری

عهده چله کسلی اسلت؟ ملتهم،      ثبا  سبب يا عوامل رافع مسئولیت کیفری بردر اي  قسمت، پرس  اساسی اي  است که بار ا

اصل برائت به عنوان اصل کلی حقوقی، وظیفله دادسلتان اسلت تلا بلدون هلر گونله شل  معقلولی،           دادستان، يا هر دو؟ بنا بر

اسلت. در مقابلل، ملتهم،     اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری پی  بینی شده 66مجرمیت متهم را اثبا  کند. اي  اصل در ماده 

مسائل موضوعی مربوط به دفا  را مطرح می کند که منحصر به علم وی است. درنتیجه، متهم بايد آن ها را اثبا  کند. در نگاه 

ملاده   1پی  بینی شده، مغاير است. بر اساس بند  66با بار اثبا  که در ماده  66( ماده 1اول به نظر میرسد که شق )ط( بند ) 

ی هر اتهامی، متهم اي  حق را دارد که با رعايت مقررا  اساسنامه، به صور  علنی، منصفانه و بلی طرفانله و بلا رعايلت     برا 66

هیچگونله تکلیفلی در جهلت     ، مقررشده در اي  ماده با رعايت برابری، محاکمه شود. بر اساس شق )ط( ايل   حداقل تضمینا 

تحمیل نمی شود. بنابراي ، اساساً درحالی کله ملتهم، بلار اثبلا  ادعلای خلاص        نقض بار اثبا  يا تکلیفی در رد آن ها بر متهم

استنادی در دفا  خود را دارد )مثالً اينکه اگر دستور مافوق را اجرا نمیکرد کشته میشد(، بار اثبا  مجرمیت ملتهم در کلل بلر    

 6وز قبل از تاريخ استما  ارائه کند.الزم به ذکر است که متهم بايد دفاعیه خود را حداکثر سه ر .عهده دادستان است

 

                                                           
(، 1831داشاب، تقریرات درس حقوق بين الملل بشر ، ) دوره كارشنلسی ارشد حقوق بين الملل ، دانشگاه عالمه طباطبایی .            مهر  . مهریار 8 

 . 5ص 

 . همان. 8 

 . 18و  11، صص  2، مجله پژوهش هاي حقوقی ، ش  "استقرار دیوان كيفري بين المللی : بيم ها و اميدها  "،  1831. زمانی ، سيد قاسم . ، 5 

 . همان.1 
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 زمان مقتضی وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری

( به طور 1اساسنامه در بند )  31در خصوص زمان دقیق و قطعی که عامل رافع مسئولیت کیفری بايد وجود داشته باشد، ماده 

اصلل   تبعیلت ملی کنلد و نله     تئوری عملل  ديوان ازاساسنامه  کلی به زمان رفتار آن شنص )يعنی متهم( اشاره دارد. بنابراي ،

وحد  مکان و نتیجه. بر اساس اي  اصل، مکان و نتیجه رفتار به ي  اندازه اهمیت دارند. تئوری عمل با رويله قضلايی دادگلاه    

ت يوگسالوی منطبق است. اي  ديدگاه درستی است چرا که هم ممنوعیت و هم دفاعیا  ماهوی )ازجمله عوامل رافلع مسلئولی  

کیفری( با رفتار مجرمانه مرتبط هستند، د رحالی که ممک  است نتیجه، اتفاقی يا خار  از کنترل مرتکلب باشلد. بنلابراي ، در    

چارچوب اساسنامه ديوان بی  المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری در صورتی قابل استناد است کله ملتهم در هنگلام    

 6تال باشد. اي  رويکرد، با موضع نظا مهای حقوقی داخلی نیز منطبق است.ارتکاب عمل، به يکی از اي  عوامل مب

 

 جايگاه عوامل رافع مسئولیت کیفری در اساسنامه ديوان

در اي  قسمت به بررسی اي  پرس  پرداخته میشود که آيا عوامل رافع مسلئولیت کیفلریپ پذيرفتله شلده در حقلوق کیفلری       

ه شده است؟ برای پاسخ به اي  پرس  بايد به پیشلینه طلرح موضلو  در زملان تلدوي       داخلی، در اساسنامه ديوان نیز پذيرفت

اساسلنامه  « دفاعیا  » اساسنامه ديوان پرداخت. به طور کلی، در معنای عام کلمه ساکت است و حتی اي  واژه را ذکر نمیکند. 

ه، که با نظام حقلوقی کلام  ال يلا روملی ژرمنلی      د رمورد درحقیقت، تدوي  نکنندگان اساسنامه، عامدانه از به کاربردن اي  واژ

ارتباط نزديکی دارد خودداری کردند. به اي  ترتیب، آن ها اساسنامه را سند واقعاً جهانی کردند که طبق ي  نظام ملی خلاص،  

 8تفسیر ننواهد شد.

حصلری يلا تمثیللی     هنگام تدوي  پیشنويس اساسنامه توسط کمیته مقدماتی، اختالف نظر شديدی در خصوص در  فهرسلت 

دفاعیا  وجود داشت. به طور طبیعی، موافقان فهرست حصری، نگران آزادی عمل ديوان در تعیی  دفاعیاتی خار  از آنچله در  

اساسنامه ذکر شده، بودند. اما منالفان بر عدم امکان نیل به تعريف دقیلق از تملام دفاعیلا  تدکیلد داشلتند و ازاينلرو تلدوي         

ز را الزم می دانستند. از سوی ديگر، ي  نظريه میانه هم مطرح شد که حمايت قابل توجهی از آن به عمل فهرست تمثیلی يا با

آمد. بر اساس اي  نظريه، اگرچه ي  فهرست مفصل وجود خواهد داشت، ديوان نمیتواند تحت شرايط خاص، دفاعیلا  موجلود   

برتلری ايل  راه حلل     21نون نیست بلکه در مقام اجرای آن است. چرا که ديوان در مقام وضع قا خار  از اساسنامه را ارائه کند

به جز موارد ملذکور در   منعکس شد. بر اساس اي  مقرره ديوان در هنگام محاکمه می تواند 31ماده  3، در نهايت در بند  اخیر،

ذکلر   21قابل اجرا که در ملاده  اي  دلیل از حقوق  ، دلیل ديگری از داليل معافیت از جرم را اعمال کند مشروط بر اينکه1بند 

 2دلیل در آيی  دادرسی و ادله پی  بینی خواهد شد. شده، ناشی شده باشد. شیوه رسیدگی به اي 

اساسنامه ديوان بی  المللی کیفری متضم  قواعد صريحی در خصوص عواملل رافلع مسلئولیت کیفلری      31به طور کلی، ماده 

عامل توجیه کننده جنايت( و اکراه/ اضلطرار، تملايز قايلل     فا  مشرو  )به عنواناست و بی  نقصان ذهنی )يا جنون(، مستی، د

اي  فهرست، جامع و حصری نیست. اساسنامه، برخی از اي  عوامل  از قبیلل اشلتباه حکملی و اشلتباه موضلوعی       26می شود. 

                                                           
، مجله حقوقی ) نشریه مركز امور حقوقی بين المللی معاونت حقوقی و  "قلمرو زمانی صالحيت دیوان بين المللی كيفري  ". طهماسبی ، جواد . 1 

 . 11( ص 1831.  81امور مجلس ریاست جمهوري . ش 

 . همان. 3 

 .21. ص 81حقوق كيفري بين المللی، فصلنامه حقوق، دوره ، دفاعيات در 1831. آقایی جنت مكان، حسين ، 3 
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 21از هلر منبلع حقلوق کله در ملاده      ديگر عوامل رافع مسئولیت کیفری میتواند  26(  را به طور صريح ذکر میکند.  32)ماده 

اساسلنامه ديلوان،    28اساسنامه ديوان به آن اشاره شده، به ويژه حقوق بی  المللی عرفی يا اصول کللی حقلوقی ناشلی شلود.     

به ديوان اجازه می دهلد تلا بله     31ماده  3فهرست کاملی از تمام عوامل احتمالی رافع مسئولیت کیفری ارائه نمی دهد اما بند 

توجه کند. مهم تلري پ ايل  عواملل عبارتنلد از       21عوامل مشتق شده از منابع حقوقی قابل اعمال به نحو مذکور در ماده ديگر 

ضرور  نظامی،  اقداما  تالفی جويانه، رضايت قربانی، غیبت هنگام وقو  جرم، تحري  و عدم قابلیت اصل دعو  به مبارزه. از 

  تالفی جويانه در حقوق بشردوستانه از اهمیت خاصی برخوردار است. رويله قضلايی،   میان اي  عوامل، ضرور  نظامی و اقداما

 12به ويژه رويه دادگاه های اختصاصی يوگسالوی سابق و روآندا، منبع مهمی برای تفسیر و اجرای اي  دفاعیا  است.

، در قواعد آيی  دادرسلی و  31ماده  3 ذکر اي  نکته الزم است که برای جلوگیری از سوء استفاده متهم از قاعده مندر  در بند

ادله پی  بینی شده است که وکیل بايد هم به شعبه بلدوی و هلم بله دادسلتان اطلال  دهلد کله قصلد دارد دلیللی را بلرای           

پلس از   انجام شلود.  به طور کافی قبل از شرو  محاکمه کند. اي  امر بايد طرح 31ماده  3استثناکردن مسئولیت به موجب بند 

دآوری، شعبه بدوی قبل از اينکه تصمیم بگیرد آيا وکیل مدافع میتواند دلیللی بلرای اسلتثناکردن مسلئولیت کیفلری      چنی  يا

مطرح نمايد يا نه، بايد اظهارا  دادستان و وکالی مدافع را گوش دهد. درصورتیکه در نهايت به وکیل مدافع اجازه داده شود تا 

پلس از ايل  شلرح کوتلاه در      31ن اجازه دهد تا بررسی آن دلیل را به تلدخیر انلدازد.   دلیلی ارائه کند، شعبه میتواند به دادستا

 11خصوص جايگاه عوامل رافع مسئولیت کیفری در اساسنامه ديوان، به تبیی  و بررسی عوامل مزبور پرداخته می شود.

 

 مصاديق عوامل رافع مسئولیت کیفری در اساسنامه ديوان بین المللی کیفری

مسئولیت کیفری که در اساسنامه ديوان از آن ها نام برده شده، عبار  اند از  جنون، مستی، اشتباه )اعم از حکملی  عوامل رافع 

و موضوعی(، اکراه/ ضرور .  و چون از اجبار نامی آورده نشده به بیان اي  عوامل می پردازيم تا دريابیم که در خالل مطالب بله  

 را استفاده نمود. در ادامه به بررسی هري  از اي  عوامل پرداخته خواهد شد.خصوص بحث اکراه می توان مفهوم اجبار 

 

 . جنون

دفا  جنون در کنار پیشرفتهای پزشکی/ روان شناسی توسعه و تکامل يافته است. ازآنجاکه جنون، عنصر روانی جلرم را از بلی    

ا در حقوق کیفری در  کنند. جنون يا اخلتالل مشلاعر   علمی ر میبرد، نهادهای قانونگذار و دادگاه ها ملزم نیستند چنی  داليل

 بیماری روانی درصورتی میتواند از عوامل رافع مسئولیت ]کیفری تلقلی  شلود کله ايل  حلاال       يا ازدست دادن قوای ذهنی يا

 12روانی، مانع قدر  تفکر الزم برای تصمیم گیری در خصوص صحت و سقم فعل شنص شود.

ماهیت آن، ماهیت عملل معلاف کننلده     22ی در نظام های حقوقی منتلف پذيرفته شده است. اي  عامل رافع مسئولیت کیفر

است زيرا توانايی شنصی مرتکب را در خصوص کنترل عمل  بر مبنای وضعیت روان ياش مدنظر قرار م يدهلد. هنگلامی کله    

ونی بلودن آن عملل نلدارد. عملل مزبلور،      اي  دفا  مطرح می شود، ناتوانی متهم در کنترل عمل ، تدثیری بر قانونی يا غیرقلان 

همچنان غیرقانونی است. برای نمونه، وضعیت رزمنده ديوانه ای را در نظر بگیريد که به غیرنظامیان شلی  می کند. تیراندازی، 

                                                           
 . همان.11 

 . همان.11 

 .28. ص 81، دفاعيات در حقوق كيفري بين المللی، فصلنامه حقوق، دوره 1831. آقایی جنت مكان، حسين ، 12 
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 21عمل غیرقانونی است )جنايت جنگی( اما به علت اختالل روانی متهم، نمی توان سرباز را از نظلر حقلوقی مسلئول دانسلت.     

اساسنامه ديوان بی  المللی کیفری، ننستی  مقررهای است که دفا  جنلون را در حقلوق بینالمللل     31ماده  1شق )الف( بند 

کیفری تدوي  می کند. بر اساس اي  مقرره، شنص، درصورتیکه به واسطه بیماری يا اختالل ذهنلی، نتوانلد غیرقلانونی بلودن     

کنترل کند، از نظر کیفری در قبال فعل يا ترک فعلپ منع شده مسئولیت ندارد.  عمل خود را تشنیص دهد يا آن را طبق قانون

اساسلنامه، دو شلرط دارد  ننسلت اينکله بايلد وضلعیت        31ماده  1درحقیقت، رفع مسئولیت کیفری به موجب شق)الف( بند 

دوم  22وانلی يلا احساسلی نباشلد(.     اختالل روانی فراتر از حالت اختالل روانی آنی و زودگذر وجود داشته باشد )صرفاً حاللت ر 

اينکه ناتوانی در درک غیرقانونی بودن عمل يا کنترل آن وجود داشته باشد. اساساً مرتکب نمی داند که چله عمللی انجلام ملی     

دهد و بنابراي  نمی توان وی را به خاطر رفتارش سرزن  کرد. به طور کلی، مسلئولیت در صلورتی در اثلر نبلود قصلد از بلی        

 13ه اختالل روانی به گونه ای شديد باشد که آگاهی متهم يا توانايی وی برای اقدام را به طور کلی از بی  ببرد.میرود ک

به رغم اينکه وکال در پرونده های متعددی جنون يا اختالل روانی را مطرح کرده اند، هنلوز ايل  دفلا  بله عنلوان عاملل رافلع        

آيلی    66  مهمی ايفلا نکلرد ه اسلت. دادگلاه يوگسلالوی، بلر مبنلای ملاده         مسئولیت کیفری در رويه قضايی بی  المللی، نق

دادرسی، بی  جنون و مسئولیت روانی مندوش، تمايز قايل شده است. ازاينرو جنون مستلزم ايل  اسلت کله ملتهم، در زملان      

نادرسلتی عملل ، نلاتوان بلوده     ارتکاب عمل، نسبت به آنچه انجام می داده آگاه نبوده يا از ارزيابی عقالنی نسبت به درستی يا 

است. در مقابل، مسئولیت روانی مندوش، مبتنی بر اي  فر  است که متهم، به واسطه اختالل روانی، نمی تواند اعمال خود را 

به طور کامل کنترل کند، درحالی که ماهیت غیرقانونی عمل خود را تشنیص می دهد. اي  اختالل روانی بايد مورد تديید ادلله  

باشد. به عالوه، اعمالی که منحصراً و صرفاً متاًثر از احساسا  است، مثل حسلاد ، انتقلام يلا تنفلر، مسلتثنا اسلت. در       پزشکی 

مسئولیت کاه  يافته را وضع کرد. اي  معیار، اساسلاً بلر مبنلای     سلبیچی، شعبه بدوی دادگاه يوگسالوی، معیار دوگانة پرونده

حکم، حداقل بیانگر وجود اي  دفا  در نظام های حقوقی منتلف است و ازاينرو در   حقوق انگلستان استنباط شد.  مبنای اي 

، مسلئولیت روانلی    31ملاده   1آن در اساسنامه ديوان بی  المللی کیفری، مناسب تشنیص داده شد. برخالف شق )اللف( بنلد   

قیقلت، مسلئولیت روانلی    در ح 28مندوش، مستلزم محدوديت هايی است و سبب رفع مسلئولیت کللی مرتکلب نملی شلود.      

 12مندوش، دفا  در معنای واقعی کلمه به معنی رفع مسئولیت کیفری نیست بلکه می تواند در تحمیل مجازا  ها موثر باشد.

مسئولیت کیفری محسلوب نملی شلود     در ديوان بی  المللی کیفری توانايی ذهنیپ اساساً مندوش يافته سببی برای معافیت از

قواعد آيی  دادرسلی کیفلری دادگلاه يوگسلالوی، مسلئولیت ذهنلی        ی تنفیف مجازا  است. در مقابل،بلکه بیشتر، عاملی برا

به رغلم تلالش    می داند هرچند از نظر صاح بنظران، اي  دفا  از حیث تعريف و تبیی ، مشکالتی دارد و دفا  خاص مندوش را

 11های وکالی مدافع، کمتر در دادگاه ها به آن توجه شده است.

نون يا اختالل روانی، به جای آنکه به عنوان دفا  در طول رسیدگی طرح شود، غالباً پی  از شرو  محاکمه مطرح می مسئله ج

، يل    2226شود؛ هرچند حضور برای محاکمه، به طور خودکار، دفا  اختالل روانی يا جنون را اسلتثنا نملی کنلد. در آوريلل     

اهلیت پذيرش موافقت نامه اتهلام و حضلور در محاکمله را نلدارد،      وواچويچوالدمی ک شعبه بدوی دادگاه يوگسالوی دريافت که

                                                           
مركز امور حقوقی بين المللی معاونت حقوقی و ، مجله حقوقی ) نشریه  "قلمرو زمانی صالحيت دیوان بين المللی كيفري  ". طهماسبی ، جواد . 18 

 . 28( ص 1831.  81امور مجلس ریاست جمهوري . ش 

 . 18، صص  2، مجله پژوهش هاي حقوقی ، ش  "استقرار دیوان كيفري بين المللی : بيم ها و اميدها  "،  1831. زمانی ، سيد قاسم . ، 18 

 . همان.15 
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تغییر کنلد.   های کیفری بعدی علیه وی لطم های وارد شود ]البته  درصورتی که شرايط ذهنی ویبه رسیدگی بدون اينکلللله

 16تحت مراقبت بود.صربستان  نامبرده قبل از اينکه به الهه انتقال داده شود، در درمانگاه روان پزشکی در

يا )جنون( وجود دارد، اي   به رغم تفاو  هايی که از حیث آثار حقوقی میان دفاعیا  مسئولیت روانی مندوش و اختالل روانی

دو، هم پوشانی چشمگیری با هم دارند. اگر بر مبنای رويه دادگاه يوگسالوی عمل کنیم، چال  اصلی برای دفا  در اسلتناد بله   

اساسنامه ديوان، بار اثبا  خواهد بود. استدالل به کاررفته در پرونده داللیچ مبتنی بر فلر  سلالمت    31ماده 1شق )الف( بند 

عقلی است. به عبار  دقیق تر، اصل بر سالمت عقلی متهم است مگر اينکه جنون وی اثبا  شود. بنلابراي ، ملدعی جنلون يلا     

دفلا  جنلون يل      نمايد. از نظر شعبه تجديدنظر دادگاه يوگسلالوی  ا هرگونه اختالل ذهنی بايد جنون يا اختالل ذهنی را اثب

 دفا  در معنای واقعی است و بار اثبا  آن بر عهده متهم است. وی با احتمال زياد بايد اثبا  نمايد که در ضم  ارتکاب جلرم از 

را درک کند يلا اگلر ملی     مل خودنقصان عقلی يا از بیماری ذهنی رنج می برد به گونه ای که نمی توانست ماهیت و کیفیت ع

توانست، نمی دانست آنچه انجام میدهد نادرست و خطاست. از نظر شعبه، دفا  موفق، دفا  کاملی است که منجر به برائت ملی  

 مسئولیت روانی مندوش يافته، شعبه تجديدنظر، بار اثبا  را بر عهده متهم يلا وکلالی وی قلرار    شود. همی  طور، در خصوص

در حقیقلت، بلار اثبلا      طور کلی، بنا بر رويه دادگاه های اختصاصی، بار اثبا  ايل  دفلا  بلر عهلده ملتهم اسلت.       می دهد. به

مبنلای تعلادل احتملاال ، طلرح و اثبلا  کنلد.        است که متهم بايد عناصر آن را بر 61مسئولیت روانی مندوش، دلیل اثباتی 

مسئولیت روانی مندوش، بدون هرگونه ش  معقول باشلد بلکله چنلی     بنابراي ، الزم نیست که  همانند اثبا  مجرمیت اثبا  

اثباتی مستلزم اي  است که بر مبنای تعادل احتماال  باشد. در عی  حال در چارچوب ديوان بی  المللی کیفری، هنلوز معللوم   

در صلورتی کله دادسلتان،    نیست که آيا بار اثبا  اي  دفا  بر عهده متهم است يا خیر. در خصوص ديوان بی  المللی کیفلری،  

صرفاً طرف رسیدگی نباشد بلکه بايد به عنوان نماينده بی طرف عدالت عمل نمايد وضعیت می تواند متفاو  باشد. بله موجلب   

اساسنامه ديوان، دادستان از نظر حقوقی مکللف بله احلراز حقیقلت اسلت و در ايل  راسلتا بايلد در          12ماده  1شق )الف( بند 

ری و برای تدمی  به طور يکسان تحقیق کند. منظور اي  است که دست کم از لحاظ نظلری، دادسلتان   خصوص عوامل جرم انگا

نبايد صرفاً بر اثبا  مجرمیت مظنون تمرکز کند بلکه بايد به گردآوری هرگونه ادله تبرئه کننده نیز توجه کند. اگر قلرار اسلت   

ای را نیز که می تواند به تبرئه متهم کم  کند ارائه نمايلد.  عللی    اي  تعهد، جدی گرفته شود، دادستان بايد ادله تبرئه کننده

رغم امکان کمکگرفت  از تحقیقا  دادستان، بار استنباط از مسائل موضوعی که مشنص کننده اختالل روانی اسلت بلر عهلده    

 16متهم يا وکیل اوست.

ال می شلود. بلاوجود ايل ، دفلا  جنلون ملی توانلد        مطالب مربوط به بار و معیار اثبا   حسب مورد  در باره همه دفاعیا  اعم

مشکالتی را از حیث تنصصی نیز مطرح کند. بعد از گذشت مد  زمان معینی، حتی بهتري  کارشناسان به سنتی می تواننلد  

بله   در مورد سالمت روانی متهم در زمان قبل از ارتکاب جرم، اظهارنظر قطعی کنند. در اکثر ملوارد، دادگلاه هلا بايلد منحصلراً     

اطالعاتی استناد کنند که متهم ارائه کرده است، بی آنکه فرصت تطبیق اي  اطالعا  را با منابع ديگر داشته باشند. هملی  املر   

اگر دادگاه به اي  نتیجه برسد کله ملتهم در زملان ارتکلاب      61باعث می شود تا ارزش اثباتی ادله کارشناس، کاه  پیدا کند. 
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وی نبايد محکوم شود زيرا نمی توان وی را به خاطر عمل  سرزن  کرد. درصلورتی کله ملتهم،    جرم، دچار حالت جنون بوده، 

 18تهديدی علیه خود يا ديگران ايجاد کند، بايد اقداما  احتیاطی برای حمايت از وی و همچنی  جامعه اتناذ شود.

امه سله وضلعیت را در بلر ملی گیلرد       اساسلن  31ماده  1در مجمو  میتوان گفت در چارچوب اساسنامه ديوان، شق )الف( بند 

ننست دفا  جنون است و آن زمانی است که فرد، قادر به درک ماهیت رفتار خود نیست. برای نمونه میتوان بله فلردی اشلاره    

محکوم کردن اي  فرد، کار صلحیحی   66کرد که گلوی قربانی را میبرد و از روی توهم فکر میکند که قرص نان را برش میزند. 

ا که او بیشتر به درمان نیاز دارد تا زندان. دوم، فردی که قادر به درک غیرقانونی بودن رفتار خود نیست. ممک  است نیست چر

مثل « ضربه مقاومت ناپذير » است و آن در جايی است که  66چنی  شنصی مستحق باشد که از مسئولیت مبرا شود اما دقیقاً

غیرقانونی بودن رفتار خود را درک میکند اما به واسطه بیماری ذهنی، قادر به مورد ننست نیست. سوم، وضعیت فرد، ماهیت و 

زملان ارتکلاب جلرم،     توقف عمل خود نیست. ضرور  ندارد که جنون دائمی باشد بلکه کافی است که توانلايی ذهنلی فلرد در   

 12منتل شده باشد.

ط به دفا  جنون، بايد به شهود خبلره کله هلر دو    ديوان بی  المللی کیفری در تصمیمگیری خود در خصوص معیار واقعی مربو

طرف معرفی می کنند، و همچنی  به فهرست کارشناسان که مدير دفتر تهیه کرده، يا کارشناسی که دادگاه به درخواست يکی 

شلق   از طرفها معرفی کرده، رجو  نمايد. اي  تعامل بی  حقوق و روا نشناسی/ پزشکی قانونی و همچنی  تعريف نسلبتاً موسلع  

و به عالوه، قواعد موسع راجع به تهیه دلیل )مادام که بتوان ارزش اثباتی آن ها را اثبلا  کلرد(، تضلمی      31ماده  1)الف( بند 

می کند که مشاوري  تنصصی و فنی، راهنمای خوبی برای ديوان خواهند بود. يکی از نقاط ضعف اي  مقلرره، علدم پیشلبینی    

که بر مبنای ناتوانی ذهنی خود تبرئه میشود. در نظامهای داخلی، شنصی که بر مبنای صدور حکم خاص در مورد فردی است 

فقدان توانايی ذهنی تبرئه میشود لزوماً مشمول دستورها يا احکام ديگری است که معالجه يا مراقبت هلای روانلی را پیشلبینی    

 22مللی کیفری بايد مورد توجه قرار گیرد.می کنند. بنابراي ، اي  امر مسئله مهمی است که در چارچوب ديوان بی  ال

 

 مستی

ارتکاب جنايا  بی  المللی از طريق مستی سابقه زيادی دارد. در جنگ جهانی دوم به کسانی کله مجبلور بله کلار اجبلاری در      

مسلت  اردوگا ه های بازداشتی بودند، مواد مست کننده داده میشد. بسیاری از شرکت کننلدگان در نلس لزدايلی روآنلدا افلراد      

بودند. به کودکان سرباز، غالباً مواد مندر يا الکل به عنوان روش کنترل داده می شد تا خويشت  داری و حیای خود را از دست 

بدهند و در مقابل، قدر  خود را برای انجام کارهای ناپسند افزاي  دهند. پس از جنگ جهانی دوم، دست کم در ي  پرونلده،  

پذيرفته شد، هرچند در خصوص مسائل موضوعی رد شد. در جنگها و مناصما  معاصر، الکلل  وجود دفا  مستی به طور جزئی 

 و مواد مندر، غالباً نق  مهمی در ارتکاب اعمال مادی داشتند که منجر به نسل زدايی، جنايا  علیه بشريت و جنايا  جنگلی 

بودند به عنوان ابزاری برای کنترل  ان، مجبورهزاران کودک و جو شدند. کمیسیون حقیقت يابی و سازش لیبريا گزارش داد که

 21استعمال کنند. و تعلیم آن ها برای کشت ، مثله کردن و تجاوز، مواد مندر
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نظام های حقوقی داخلی معموالً بی  مستی ارادی و غیرارادی تمايز قايل می شلوند. افلزون بلر آن، از نظلر حقلوق انگلسلتان،       

ويژگی جرائم با قصد خلاص، وجلود شلرط قصلد در تعريلف       .خاص با هم تفاو  دارندجرائم با قصد خاص و جرايم بدون قصد 

عنصر ذهنی آن هاست، درحالی که مستی ارادی، عنصر معنوی را از بی  میبرد، هر چند به طور کلی رافلع مسلئولیت کیفلری    

ستنباط دلیل مسلتی ارادی بلی   مسئولیت مطلق و جرايم ناشی از بی مباالتی، ا جرائم ناشی از سهل انگاری خصوص نیست. در

ای باشد که عنصلر  تدثیر است. همی  طور، مستی غیرارادی عموماً رافع مسئولیت نیست مگر اينکه اثر مستی غیرارادی به گونه

معنوی جرم اصلی را زائل کند. البته اي  تنها در خصوص جرايمپ بلا قصلد خلاص يلا بنیلادي  امکانپلذير اسلت. ادعلای مسلتی          

خصوص جرايم ناشی از بی مباالتی و مسئولیت مطلق، تدثیری ننواهد داشت. مستی غیلرارادی زملانی اسلت کله     غیرارادی در 

شنص به طور غیر عمدی به واسطه مصرف مواد مندر يا الکل، دچار مستی می شود. اساسلنامه ديلوان بلی  الملللی کیفلری،      

ست کله تملام عواملل رافلع مسلئولیت کیفلری در اساسلنامه        تمايز بی  مستی ارادی و غیر ارادی را بیان نمی کند اما واضح ا

مستلزم قصد است، هر چند حسب شکل مشارکت در اي  جرائم، ممک  است مسئولیت مطلق کفايت کند. شرايط دفا  مسلتی  

ل ساده است و اي  مقرره، تمايزی بی  جرائم با قصد خاص و جرائم با مسئولیت مطللق قايل   31ماده  1مندر  در شق )ب( بند 

نمیشود. به موجب حقوق انگلستان، مستی درصورتی غیرعمدی است که با اجبلار صلور  بگیلرد يلا ملتهم بله طلور کللی در         

خصوص آنچه مصرف میکند، دچار اشتباه شود. در اي  خصوص که آيا اشتباه خود فرد، مستی را غیرعمدی می سازد يا اشتباه 

دو سبب تا جلايی   شود، ترديد وجود دارد. در اي  گونه موارد، بهتر است که هر اقداما  غیرقانونی فرد ديگری ايجاد بايد در اثر

 22اعمال شوند که متهم از فرصت عادالنه ای برای انطباق عمل خود محروم باشد.

وضعیت بیان شده در فوق در مورد حقوق انگلستان، به طور کلی رويه اکثر کشورها را منعکس مینمايلد و ازايل  رو در  آن در   

اساسنامه ديوان از اي  اصول عدول نمی کند. بر اساس اي  مقرره، فرد از نظر کیفری مسئولیت نلدارد   31ماده  1)ب( بند  شق

  ارتکاب عمل  )ب( در حالت مستی بوده که او را از اختیار درک خصوصیت کیفری عمل يا ماهیلت آن   درصورتی که در هنگام

اتوان ساخته است مگر اينکه وی به طور ارادی مست شده باشد به نحوی که اوضا  و يا کنترل عمل برای تطبیق آن با قانون، ن

احوال نشان بدهد که وی می دانسته يا نسبت به اي  خطر بی توجه بوده که درنتیجه مستی به ارتکلاب يکلی از جلرائم تحلت     

 23خواهد نمود.  صالحیت ديوان مبادر 

به دفا  منجر شلود.   31ماده 1تیاد به مواد مندر نیز میتواند طبق شق )ب( بند ذکر اي  نکته الزم است که مستی مزم   يا اع

ماهیت چنی  دفاعی اي  است که به واسطه مستی، عنصر روانی شکل نمیگیرد. ب اوجود اي ، در زملان تلدوي  اساسلنامه رم،    

سندگان معتقدنلد کله دفلا  ملذکور در     برخی از هیئتهای نمايندگی با در  اي  شق منالف بودند. به همی  دلیل، برخی از نوي

 22بايد به طور مضیق تفسیر شود. 31ماده  1شق )ب( بند 

بنابر آنچه تا کنون بیان شد، میتوان گفت مستی غیرارادی در جايی رافع مسئولیت است که درنتیجه آن، عنصر معنلوی زائلل   

انسته، يا اي  ريس  را ناديده گرفتله کله درنتیجله    شنص مید شود، درحالیکه مستی ارادی تنها در صورتی اي  اثر را دارد که

اکثر نظلام هلای داخللی، برخلی از اشلکال مسلتی        مبادر  نمايد که جرم محسوب می شود اي  مستی ممک  است به رفتاری

وگسلالوی،  غیرارادی  را به عنوان دفا  می پذيرند اما برخی ديگر، مستی ارادی را به عنوان دفا ، نمی پذيرند. در رويه دادگاه ي

                                                           
 153. همان، ص 22 
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مستی غیر ارادی، در جايی که حالت اجباری داشته، به عنوان عامل تنفیف ، مجازا  در نظر گرفته شده اسلت املا درصلورتی    

در مواردی که خشونت علادی اسلت و    شعبه بدوی نظر داد که را ايجاد کرده عامدانه اي  حالت ذهنی مندوش يافته که متهم

اد مندر يا الکل، عامل مشدده است تلا منففله مجلازا  بله نظلر ملی رسلد کله ايل           می شود، مصرف عامدانه مو سالح حمل

اظهارنظر شعبه با اساسنامه ديوان بی  المللی کیفری ناهمنوان است، از اي  جهت که حالت مستی، عاملی برای ارزيابی میزان 

رد کرد که مسئولیت ذهنی متهم درنتیجله  دادگاه يوگسالوی اي  ادعای وکیل را  Vasiljevic در پرونده علم و قصد متهم بود

 21مستی مزم ، مندوش شده است.

اساسنامه ديوان، مستی غیرارادی سبب رفع مسئولیت کیفری می شلود. در مقابلل، مسلتی ارادی،     31به طور کلی، بنا بر ماده 

قانون ممنو  کرده است  تنها زمانی دفا  محسوب میشود که شنص تشنیص ندهد که امکان دارد به رفتاری مبادر  ورزد که

دفلا  بله    مبنلايی بلرای   شجاعت مستانه نوشیدن يا مصرف مواد مندر برای موضو  مقصر نبود. و ازاينرو در عدم تشنیص اي 

 26موجب اي  مقرره نیست زيرا فرد، دست کم از اي  ريس  آگاه است که مرتکب جرم خواهد شد.

 

 اکراه و اضطرار

نظا مهای حقوقی کیفری داخلی، به اي  واقعیت توجه دارد کله افلراد ممکل  اسلت بلرخالف      حقوق بی  الملل کیفری، همانند 

اراده و خواست خود، وادار به ارتکاب جنايا  شوند و ازاي  رو در چنی  شرايطی، استناد به دفا  اکراه يا اضلطرار را اجلازه ملی    

د، بحث استناد به دفا  اکراه قابل طلرح اسلت و   دهد. هر گاه تهديد به صدمه از سوی شنصی علیه شنص ديگری مطرح میشو

در مواردی که صدمه ناشی از حوادث طبیعی، خار  از کنترل شنص است، دفا  اضطرار می تواند قابل اسلتناد باشلد. ادبیلا     

رفته است. حقوقی د رمورد اکراه به خوبی توسعه يافته است اما در رويه دادگاه های بی  المللی کیفری کمتر مورد توجه قرار گ

می توان عناصر اصلی دفا  اکراه را به اي  شرح بیان کرد  الف( عمل ارتکابی به منظور اجتناب از ي  خطر فوری که هم شديد 

بود و هم جبران ناپذير، ارتکاب يافت؛ ب( هیچ ابزار مناسب ديگری وجود نداشت؛ و  ( راهکلار اتناذشلده بلا خطلر )يلا عملل       

هرچند در اساسنامه دادگاه های بی  المللی کیفری اختصاصی، اکراه و اضطرار ذکر نشلده اسلت شلق    شرورانه( نامتناسب نبود. 

ناشلی   31ملاده   1اساسنامه ديوان بی  المللی کیفری به اکراه و اضطرار پرداخته است. تدوي  ضعیف شق )د( بند  31)د( ماده 

ت. بنابراي ، همانند بسیاری از مقررا  اساسلنامه، ايل  قیلد،    از ديدگاه های منتلف و انعطاف ناپذير طرفهای مذاکره کننده اس

مصالحه و سازش است. آنچه در مت  شق )د( واضح نیست در وهله اول، تعريف اکراه و اضلطرار اسلت و همچنلی      نتیجه نوعی

کی از آن اسلت کله   اي  مسئله که آيا اي  دفا  در مورد اتهام قتل عمد قابل استناد هست يا نله. تلاريخ تلدوي  اساسلنامه حلا     

هر دو در مقرره واحدی گنجانده شد و اضطرار در  1228هرچند در ابتدا اي  دو مفهوم در مواد منتلفی قید شده بود، در سال 

چارچوب مفهوم اکراه بیان شد.  افزون بر آن، در خالل مباحث کمیته، اي  تصمیم گرفته شد تا اي  دفا  ترکیبیپ مشمول بنلد  

در خصوص اتهام قتل عمد نیز قابل استناد باشد زيلرا شلرط پیشلی  کله قصلد علدم ايلراد ملر  را الزم          31ماده  1)د( شق 

میدانست، حذف شده بود. پیشنهادهايی به صور  جداگانه مطرح شد به اي  منظور که اکلراه/ اضلطرار در خصلوص تهديلدا      

(، جرم ناشی از نتیجه اکراه تعريف نشده است درحالی که علیه اموال نیز اعمال شود که در نهايت با اتفاق آرا رد شد در شق )د

بر اساس اي   به مر  يا صدمه مستمر يا قريب الوقو  شديد جسمی علیه شنص يا شنص ديگر است ناشی از تهديد اي  جرم
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هديد به وسلیله  مقرره، شنص در صورتی از جرم پايه تبرئه میشود که  الف( اقدام منتسب به متهم، تهديد ايجاد نمیکند بلکه ت

اشناص ديگر يا درنتیجه اوضا  و احوالی که خار  از کنترل متهم است )اضطرار( ايجاد میشود؛ ب( متهم تمام اقلداما  الزم و  

معقول را برای اجتناب از اي  تهديد اتناذ کرده باشد؛ و  ( متهم قصد ايراد صدمه بزرگتری نسبت به آنچه مینواست اجتنلاب  

فقلدان  .» د. بر اساس رويه دادگاه يوگسالوی، يکی از عناصر اساسی رويه قضايی می توان گفت که سلرباز در  نمايد، نداشته باش

بعد از جنگ جهانی دوم عبار  است از رويارويی با خطر فیزيکی قريب الوقو  از حلق انتنلاب اخالقلی    «   يا نبود حق انتناب 

ديد به مر  يا تهديد به ايراد صدمه شديد جسمانی( صريح و واقعی، خود محروم شده است، مادامی که اي  تهديد فیزيکی )ته

در شرف وقو  و اجتنا بناپذير است. به عالوه، اي  دادگاه اختصاصی، معیارهای خاصی را اعالم کرد که بايد توسلط ديلوان بلی     

داشته يا نه. اي  معیارهلا عبلار  انلد     المللی به کار گرفته شود تا به اي  نتیجه برسد که آيا در واقع، حق انتناب اخالقی وجود

از  مشارکت داوطلبانه متهم در عملیا  کیفری به طور کلی و درجه شنصی که دستور را صادر میکند و همچنی  درجه متهم، 

 26که شامل وجود يا عدم تکلیف به تبعیت در ي  وضعیت خاص می شود. 

، خلود انتظلار دارد، نبايلد     است کله جامعله بله طلور معقلول از اعضلای      بنابر نظر کاسسه، ازآنجاکه قانون مبتنی بر آن چیزی 

رفتارهايی پايینتر از اي  معیارها را رفتار کیفری تلقی  معیارهای رفتاری سنتی را وضع نمود که بشر را وادار به شهاد  نمايد و

پرونده های متضم  کشتار غیرقلانونی،   دوم، حاکی از آن است که دادگاه ها به ندر  در نمود. رويه قضايی بعد از جنگ جهانی

اکراه را پذيرفته اند، حتی در جايی که آن ها در اصل، قابلیت اعمال اي  اصل را پذيرفته بودند. اي  رويکلرد مضلیق، ريشله در    

علت از  اهمیت بنیادي  زيست انسان در مقابل قانون و جامعه دارد که بر اساس آن، هرگونه حمايت از تعر  به اي  حق يا ممان

 28آن، تنها بايد به صور  بسیار مضیق تفسیر و تنها بهصور  استثنايی پذيرفته شود.

همچنی  ذکر اي  نکته الزم است که مفهوم اضطرار از مفهوم اکراه موسع تر است و شامل تهديد علیه حیا  و جسم بله طلور   

فرد بايد به طور معقول باور داشته باشد که تهديلد   کلی میشود.  در تعريف اضطرار، ي  عنصر ذهنی وجود دارد به اي  معنا که

قريب الوقو  يا تهديد به مر  غیرقابل اجتناب وی يا تهديد صدمه شديد جسمانی علیه وی يلا فلرد ديگلری وجلود دارد. ايل       

از آن خطلر   معیار بايد با معیار عینی ترکیب شود. آن معیار عینی اي  است که شنص، ضرورتاً و به طور معقول بلرای اجتنلاب  

اقدام کرده و به عالوه داوطلبانه آن فرد يا خود را در معر  تهديد يا خطر قرار نداده است. می تلوان گفلت اکلراه در شلق )د(     

نسبت به مفهوم معادل آن در حقوق بی  الملل عام موسع تر است. اما اي  پايان داستان نیست زيرا هما نطور که پلی  از ايل    

اساسنامه به ديوان اختیار می دهد تا در مواردی که نتواند با رجلو  بله منلابع ديگلر، راه      21ماده  1بند يادآوری شد، شق ) ( 

حل درست را پیدا کند، به حقوق داخلی مراجعه نمايد. در چنی  مواردی به خاطر اختالف قانون داخلی در مورد اضلطرار بلی    

تواند اصول کلی استنتا  کند. ديوان بر حسب اوضا  و احوال و بعلد  نظامهای حقوق کام  ال و حقوق رومی  ژرم ، ديوان نمی 

 از اينکه آن را مناسب تشنیص داد، ممک  است تصمیم بگیرد که اجرای اصول ي  نظام حقوقی خاص در خصوص

 22پرونده مورد بحث قابل اعمال باشد.
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 اکراه به عنوان مانع ايجاد مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل کیفری

از قضا  ديوان بی  المللی کیفری  ، در پرونده اردمويچ در خصوص اي  مسئله که آيا اکراه بايد به عنوان دفا  در جنايا   يکی

منتهی به قتل انسان بی گناه باشد يا خیر از نظر اکثريت انتقاد کرده اسلت. او بله ايل  نتیجله رسلید کله قاعلده کلام  ال در         

 ل انسانبی گناه به داليل ذيل نبايد در حقوق بی  الملل کیفری پذيرفته شود خصوص دفا  اکراه در جرائم علیه قت

.قاعده عمومی بر اساس حقوق بی  المللی، اي  است که اکراه می تواند به عنوان دفا  با احراز شرايط سنت مورد قبول واقلع  1

 شود. 

 رش اکراه در جنايا  بی  المللی، وجود ندارد.  هیچ قاعده عرفی در حقوق بی  المللی در ارتباط با پذيرش يا عدم پذي -2

با توجه به عدم وجود قاعده خاص در حقوق بی  الملل کیفری لذا بايد به قاعده عمومی در خصوص اکراه رجلو  کلرد و در    -3

 32.جنايا  بی  المللی اعمال شود

سنت اعمال شلود. بله علالوه او چنلدي  پرونلده      بنابراي ، اکراه می تواند در چنی  پرونده هايی مثل اردمويچ با رعايت شرايط 

ايتالیايی و آلمانی را در جهت حمايت از اي  ادعا که اکراه می تواند به عنوان دفا  در جرم قتل انسلان بلی گنلاه مطلرح شلود،      

شان می . او شرط تناسب را به عنوان يکی از شروط پذيرش اکراه مطرح کرد. يکی از حقوق دانان کیفری خاطر ن2بررسی کرد 

کند که، موانع ايجاد مسئولیت کیفری مقید است به شرط تناسب بی  ضرر به وجود آمده و ضرری که در اثلر ارتکلاب جلرم از    

 31بی  رفته است.

برای روش  شدن اي  موضو  که دفا  اکراه به عنوان مانع ايجاد جرم است يا مانع ايجاد مسئولیت کیفری بايد اي  سلؤال کله   

را از بی  می برد يا مسئولیت کیفری را، جواب داده شود.. برای مثال  الف، ب را تهديد کرد که چنانچه بله او   آيا وصف مجرمانه

در سرقت بان  کم  نکند، او و خانواده اش را می کشد. اگر ب به الف در سرقت بان  به طوری که خلودش و خلانواده اش را   

م نمی کنیم زير ا، او تحت اکراه جرم را انجلام داده اگرچله بله نظلر ملی      نجا  دهد، کم  کند، بیشتر ما او را به سرقت محکو

رسد روش  است که ب بايد تبرئه شود اما اي  تبرئه آيا بناطر آن است که وی حق داشلته سلرقت از بانل  را انجلام دهلد يلا       

يلد شلهروندان  را بنلاطر رد    بناطر اي  است که ولو اينکه سرقت از بان  جرم است ولی مجازا  ب عادالنه نیست. دوللت نبا 

کردن تهديد غیرقابل تحمل که بیشتر ما در برابر آن تسلیم می شويم مجازا  کند.عمل ب نبايلد توجیله شلود، بلکله بايلد از      

مجازا  معاف شود. بر اساس مبنای اکراه که انتناب معقول و قابل درک است بايد ديلد، آيلا يل  شلنص معقلول در چنلی        

را انتناب می کند يا خیر. از منظر کارايی مجازا ، بايد گفت که فردی که برای جلوگیری از ورود صدمه موقعیتی ارتکاب جرم 

به خودش يا فرد نزديک  ديگری را می کشد مجازا  وی بازدارندگی ايجاد نمی کند، مجازا  چنی  فردی در برابلر تهديلدی   

وويچ کاسسه بیان کرد کله چلون قاعلده خلاص در خصلوص ايل        که بیشتر ما تسلیم می شويم ناعادالنه است. در پرونده اردم

موضو  در حقوق عرفی بی  الملل وجود ندارد لذا اکراه بايد به عنوان دفا  البته با جود شرايط الزم در همه جنايا  بی  المللی 

غیرقابلل اجتنلاب بله     جرم بايد تحت تهديد فوری شديد و -1مورد قبول شود.کاسسه پنج شرط را الزمه پذيرش اکراه دانست  

ضرری که در اثر ارتکاب جرم به وجلود آملده بايلد     -3ابزار کافی برای رد ضرر وجود نداشته باشد. -2زندگی و بدن انجام شود. 

 -1جرم ارتکابی بايد مساوی يا کمتر از ضلرر باشلد.    -2با ضرری که در اثر تهديد از آن جلوگیری شده است ، متناسب باشد . 

نجر به اکراه شده نبايد ارادی بوجود آمده باشد.  اي  شرايط برای جلوگیری از امکان سوء استفاده از دفلا  اکلراه   موقعیتی که م
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بناطر اي  اهمیت دارد که مانع از استفاده از دفا  اکراه در جايی که متهم آگاهانه در ي  گروه بله قصلد نقلض     2است. شرط 

عد از اي  بررسی، کاسسه توجه اش را به اينکه آيا حقوق عرفی بلی  الملللی در   حقوق بشر بی  المللی شرکت دارد  می شود. ب

ارتباط با اي  موضو  )اکراه( مبنی بر عدم پذيرش آن در جنايا  منتهی به قتل، وجود دارد معطلوف ملی کنلد. در جلواب بله      

رشتی  و هولزر  ي  رويله و علرف بلی     اظهارا  دادستان که بیان کرد که با صدور حکم در اي  پرونده ها استاال  لوفت و فو

المللی به وجود آمده است، انتقاد کرد و بیان نمود که هیچ عرف بی  المللی در اي  خصوص وجلود نلدارد. ايل  پرونلده هلا در      

محکمه هايی که ماهیت داخلی داشتند استما  و بررسی شدند . فقط پرونده اينستزگروپ   کله در محکمله جنگلی آمريکلايی     

ون شورای کنترل تصمیم گرفته شد را می شود گفت واقعاً از نظر ماهیت، بی  المللی است. او به اي  نتیجه رسید کله  تحت قان

هولزر تنها پرونده ای بود که به وسیله دادستان اشاره شد که در آن قاضی پرونده به صراحت استفاده از اکراه را در قتل ممنو  

ور ضمنی بیان کرد که دادگاه مقررا  جنايا  جنگی کانادا را اعمال کلرده و در نتیجله   کرد. او خاطر نشان کرد که قاضی به ط

هیچ قانون بی  المللی را اعمال نمی کند. به همی  دلیل کاسسه نظر دادستان را که اکراه بنشی از عرف بی  الملل اسلت ، رد  

د کله در پرونلده هلايی کله ملر  بلزه ديلده خیللی         کرد . کاسسه در ادامه اظهارات  موضو  تناسب را بررسی کرد.او بیان کر

محتمل است )نه به خاطر عمل متهم( اکراه به عنوان دفا  محسوب می شود. به عبار  ديگر در جايی که فرمانده به زير دست 

ی نلدارد و فلرد   نفر را بک  و اال تو را هم با آنان می کشم. اگر او دستور را انجام ندهد هیچ فايده ا 22خود می گويد مثالً اي  

ديگری اي  کار را انجام می دهد و او نیز به همراه قربانیان کشته خواهد شد. در نتیجه بايلد گفلت کله در بیشلتر نظلام هلای       

در حقوق ايران  .حقوق نوشته اکراه به عنوان يکی از موانع ايجاد مسئولیت کیفری در همه جرائم حتی قتل مورد پذيرش است

مسئولیت کیفری نمی شود. نظام حقوقی کام  ال اکلراه در قتلل را نملی پلذيرد زيلرا، در ايل  نظلام         اکراه در قتل موجب منع

استدالل می شود جان انسان ارزش زيادی دارد و هیچ انسانی حق ندارد تا جان ديگری را بگیرد حتی اگر در يل  موقعیلت بلا    

ر  انسان های ديگر جلوگیری کند و منفعت بیشلتری وجلود   تهديد و خطر غیر قابل تحمل قرار گیرد و اگر چه با اي  کار از م

داشته باشد. اينکه اکراه بايد در قتل مورد پذيرش قرار گیرد به اي  علت نیست که ما نبايد به مکره حق کشت  دهیم. به او اي  

جمله تناسب مرتکلب قتلل   حق داده ننواهد شد بلکه اگر فردی تحت اکراه و تهديد غیر قابل تحمل و با رعايت ساير شرايط از 

 32شود نبايد مسئولیت کیفری داشته باشد گرچه مقصر و مجرم است مانند صغیر و مجنون.

 

 اکراه به عنوان عامل تخفیف دهنده مجازات در حقوق بین الملل کیفری

پرونلده اردملويچ    قاضی که دادگاه کیفری بی  المللی يوگوسالوی سابق را تشکیل دادند در تصمیم گیری راجع بله  1سه تا از 

. لذا آنها بعد از بررسی نوشلته  1مقرر کردند که اکراه به عنوان دفا  در قتل عمد برای جنايا  علیه بشريت محسوب نمی شود 

های منتلف حقوق دانان در کام  ال مثل بل  است  و ... قاعده مقرر شده در کام  ال را که مقرر می کند اکراه به عنوان دفلا   

بی گناه مورد پذيرش است را مورد قبول قرار داده اند. به عقیده آنان هیچ فردی حلق نلدارد زنلدگی انسلان بلی       در قتل انسان

گناه را به خاطر اهمیت خاصی که قانون برای زندگی انسان قائل شده است، بگیرد. در نتیجله هلیچ کلس نبايلد بلرای کشلت        

ه عنوان مانع ايجاد جرم فر  کرده اند. يعنی فر  کرده اند پذيرش دفا  انسان بی گناه حق قانونی داشته باشد. آنان اکراه را ب
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اکراه به معنی اي  است که مکره حق کشت  را دارد به همی  جهت آن را به عنوان دفا  نپذيرفته اند. بنابراي  وقتی که مجلرم  

 33ادعا می کند که عمل وی توجیح شده است يعنی حق ارتکاب عمل ممنو  )جرم( را دارد.

در بررسی سیستم های حقوقی دنیا و ملل ديگر قضا  م  دونالد و ورا يافته های خود را بیان کرده انلد. وظیفله اصللی آنلان     

 يافت  اصول عمومی حقوقی بود. دو اصل را يافتند که از حقوق بشر ملت ها ناشی می شود  

 ل نیست.متهم اگر تحت اکراه يا اضطرار جرمی را انجام دهد سزاوار مجازا  کام .1

بیشتر سیستم ها اکراه را به عنوان دفا  کامل در همه ی جرائم می پذيرند. حتی در بعضی ملت هلا کله اکلراه را بله      .2

عنوان دفا  کامل در همه جرائم نمی پذيرند تنفیف مجازا  همیشه ي  گزينله بلوده اسلت. در نهايلت عللی رغلم       

 32فیف مجازا  در برخورد با موضو  اکراه پذيرفتند.اختالف نظر به وجود آمده قضا  نظری را که در خصوص تن

با توجه به جمیع مطالب بیان شده در اي  فصل مالحظه نموديد که در حقوق بی  الملل بسیار کم بله مقولله اجبلار پرداختله     

وق شده و بر همی  اساس نمی تواند مطالب چندانی در خصوص اي  مطلب يافت و در فصل بعد به بررسی ايل  مطللب در حقل   

 داخلی ايران خواهیم پرداخت.     

 

 نتیجه گیری

عوامل رافع مسئولیت کیفری يکی از بحث های مهم در حوزه حقوق بی  الملللی کیفلری اسلت. ايل  عواملل درحقیقلت،       

درنتیجه، متهم با استناد به يکی از آن ها می تواند خلود   .عواملی است که عنصر روانی الزم برای ارتکاب جرم را از بی  می برد

را از مسئولیت کیفری برهاند؛ البته درصورتی که چنی  استنادی با موفقیت همراه باشد. گر چه اي  عوامل در حقلوق کیفلری   

ی   و تفسلیر شلود.   داخلی به خوبی تبیی  شده، در حقوق بی  المللی کیفری، هنوز زمان زيادی الزم است تا اي  عواملل تبیل  

در چارچوب اساسنامه ديوان، میان عوامل  .رويه قضايی و حتی دکتري ، نق  بسیار مهمی در تبیی  و تفسیر اي  عوامل دارند

رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه کننده جنايت، تفکیکی صور  نگرفته است. بر مبنای تقسیم بنلدی علملی کله از ايل      

وان گفت اختالل روانی )جنون(، مستی، اشتباه و اکراه/ اضطرار از عوامل رافلع مسلئولیت کیفلری    عوامل صور  می گیرد می ت

است. اساسنامه در همه اي  عوامل را به طور يکسان بیان نکرده مثال از اجبار چندان سننی به میان نیاورده و مورد غفلت واقع 

نايت، مثل دفا  مشرو  و اوامر مافوق نیز پرداخته است. برخلی از  گرديده است و در کنار اي  عوامل، به عوامل توجیه کننده ج

اي  عوامل به صور  مطلق، و برخی ديگر، تحت شرايط خاصی، رافع مسلئولیت کیفلری اسلت. شلناخت دقیلق عواملل رافلع        

فری که تلاکنون  مسئولیت کیفری نیازمند توسعه دکتري  و رويه قضايی است. از منظر رويه قضايی، دادگاه های بی  المللی کی

تشکیل شده اند  به ويژه دادگاه های اختصاصی يوگسالوی و روآند ا تا حدودی توانسته اند بله تبیلی  و تفسلیر ايل  عواملل و      

اجرای مؤثر آن ها در حوزه حقوق بی  المللی کیفری کم  کنند. در پرتو رويه همی  محاکم بود که در اساسنامه ديلوان بلی    

و ترتیب خاصی به عوامل رافع مسئولیت کیفری توجه شد. ديوان بی  المللی کیفلری بلا تدسلی از رويله     المللی کیفری، با نظم 

دادگاه های پیشی  و همچنی  مراجعه به رويه دادگاه های داخلی می تواند در توسعه و تبیی  اي  عوامل، نق  مؤثری داشلته  

ويه ديوان مطرح خواهد شد و ديوان، ناگزير به حلل ايل  مسلائل    باشد. بدون ترديد، بسیاری از مسائل مربوط به اساسنامه در ر

 است. ازاي  رو، رويه ديوان می تواند در اصالح اساسنامه بسیار مؤثر باشد..
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تشکیل کنوانسیون حل تعار  قوانی  کیفری می تواند راه گشای تعار  قوانی  کیفری بلی  الملللی و داخللی باشلد. ايل          

به اي  دلیل که در روند مقاله حاضر مالحظه شد نگاه قانونگذار به اي  مطلب در قلوانی  بلی  الملللی    فرضیه در روند تحقیقا  

بسیار ناقص تر از آن چیزی است که در قوانی  داخلی کشورمان بر آن تاکید شده است و به صور  گسترده تلر و کاملل تلری    

 نسبت به قبل به آن پرداخته شده است، به اثبا  رسید.
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