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 مقدمه

به عباهت دیگر ده پس هرآن ه  .گذهانیمق دنیاب اقتصاد استدنیایی که ما ده آن هارگاه می

شود یو دلیل اقتصادب نهفته است ا اصوالً پیشرنت ا قـولی ده خوان   می« پیشرنت قا ن»

گذاهب اقتصادب ش   باش . جهانی شود مگر آنکه ده آن رمینه سرمایهعلم ا ننااهب مشاه   نای

ادب هاب اقتصگذاهباب سرمایهش ن ا عصر دیجیتال نیز قا ح  بسیاه ریادب ار جاله دستااهده

ب ها براب ع ها ا ملّتآی : دالتمـتوح به دست می ةشون . ار این م  ّمه یو نتیجمـسوب می

اقتصاد جهانی ااهد ش   ا با میزبانی ار  ةناان ن ار قانله قا ن ا قوسعهق ناگزیر بای  به چرخ

هاب خاهجیق علمق ننّااهبق قوسعه ا پیشرنت ها حتی به بهایی گزاف خری اهب گذاهبسرمایه

 کنن . 

ها ملّت ها اان الب صنعتی ا پیرا آن ان الب دیجیتال که هر دا منشاء اقتصادب داهن ق دالت

سارن  که براب پیشرنت ده صنایع دناعی ا قسلیـاقیق علم ا ننّااهبق به اشت ا ها ااداه می

آاهب ده الاپیوق به مخابراتق گردشگربق قولی ق کشااهرب ا جز اینهاق حتی م الدهمانق 

هاب قجاهب ا به ایژ  مؤسسات اقتصادب نراملّی بران  ا منابع ربیعی ا است بال سرمایه ا شرکت

ها ملّت ا هاانسانی خود ها ده اختیاه بیگانگان قراه دهن ؛ گرچه گا  ماکن است ح وق این دالت

یانته ا ده هاب نراملّی با اهاد به کشوههاب کاتر قوسعه. بسیاه دی   ش   که شرکتشود ن ض

ان  ا به مـیطی ش  حال قوسعهق باعث انبوهی ار مصائب سیاسیق اقتصادبق نرهنگی ا ریست

جاب ایجاد قوسعه ا پیشرنتق به استعااه ا چپاال کشوه میزبان هاب آاهد ق نیراب کاه ها به 

گرنتهق منابع ربیعی ا خ ادادب ها غاهت کرد  ا با هشاء ا اهقشاء ده اموه داخلی دالت  بردگی

ان . ده م ابلق میزبان دخالت ناود  ا ده نهایت سودهاب سرشاهب ها به حساب خود ااهیز کرد 

ق براب دبا استناد به قراهداد ا امتیار خو هاخواهی کرد ق این شرکتاب قظلمدی  هر گا  ملّت ستم

 .ان گو نبود غرامت ا جبران خساهت پاسخ

اه اب قاهیخی به داهان قاهیو استعاسطوه نوق گاان شود که نگاهن   اشاه  ةشای  با مطالع

هاب ض ّ استعااهب ا ده نتیجه باه با پایان یانتن مباهر داشته ا ده عال این اضع ان ا 
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خواهانه خود ا هاب آرادبهاب قـت استعااه با قیاحاستعااهردایی به سر آم   است. آهبق ملّت

یق بر آن ها بر منابع ربیعها ده قعیین سرنوشت خویش ا حق حاکایت ملّتبا قأکی  بر حق ملّت

استعااهب ها ار خا  ا میهن خود بیران هان ن .  هابداهان قاهیخی قاهیو نائق آم ن  ا دالت

منشوه سارمان ملل  3( ماد  8ها ها آن نان که ده بن  )اصل قسااب حاکایت هاده نتیجهق این ملّت

متـ  م رّه ش   با قأکی  بر است الل ا احتراح به قاامیت اهضی خود مـ ّق ساختن . امّا چنانکه 

خاهجی  ةیانته به علم ا ننّااهب هار ا سرمایاشاه  ش  نیار کشوههاب ده حال قوسعه ا کاتر قوسعه

قا بابی دیگر براب اهاد میهاانانی ناخوان   گشود  شود. البته این باه این میهاانان نه ده  سبب ش 

 ةامالالل هستن ق بلکه ده جهاب استعااهب که موضوع حق ا قکلی  ده ح وق بینهیبت دالت

الل القابعان منفعل ح وق بین ةگذاهان خاهجی که اصطالحاً ده رمرهاب نراملّی ا سرمایهشرکت

 گذاهن . قابعان منفعل ح وقشون ق ق ح به باراه ا اقتصاد دالت ا ملّت میزبان میمـسوب می

 قوانن  با قصویب معاه اتشون  نایها که قابعان نعال خوان   میالاللق برعکس دالتبین

لاللی علیه اآنرینی کنن  ا ده مـاکم بینالالل ن شالاللی ده هنجاهسارب قواع  ح وق بینبین

ها ررح دعوب کنن . ار هاین هاق آنها بیشتر ار آنکه موضوع قکلی  ا قعه  ده ح وق دالت

. امّا به ااقع (Crawford, 2012: 115, 121-123)الالل باشن ق موضوع حق ا امتیار هستن  بین

 ةعرص باهرقرین باریگرانقرین ا هاب قجاهب نراملّی که به دهستی بای  آنها ها مهمبراب شرکت

گذاهب جهانی دانستق قابعیت منفعل یا به بیان دیگر ع ح شناسایی شخصیت اقتصاد ا سرمایه

ق هت  جویی ارها با بهر الاللیق مزیتی بزهگ ا بی ب یل استق ریرا این شرکتح وقی بین

اهن . م مشاهکت دالاللی به صوهت غیرمست یخود ده هنجاهسارب بین ناش نیاقتصادب اص 

 ةسارن  قا ده معاه ات داجانبه ا چن جانبها ها ااداه میده عال دالت هاسانق این شرکتب ین

ه عال گذاهان بکنن ق ح اکثر حاایت ها ار ح وق سرمایهگذاهب که مابین خود منع   میسرمایه

ا اختیاه دهن  قا ده مراجع دااهب به آنان اجار   کنن  کهها ااداه می هاآاهن . ها نینق دالت

میزبان  گذاهب )ایکسی ( علیه دالالاللی ار قبیل مرکز حل ا نصل اختالنات ناشی ار سرمایهبین

خوان   ها گذاهق دالتآنها ررف سرمایه ةاب که عاوماً ده نتیجخود ررح دعوب کنن ؛ دعااب
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لی الالبنابراینق ع ح شناسایی شخصیت ح وقی بین 8کن .به پرداخت مبالغ هنگفتی مـکوح می

هاب نراملّی ده عال موهبتی است که نه قنها این کنشگران بزهگ اقتصادب ها ار براب شرکت

مان  که ق بلکه قنها به مثابه حجابی میهان الاللی بیران نایهنجاهسارب ا دادخواهی بین ةچرخ

ق این ساننجوین . ب یآی  به آن قوسل میلیت به میان میها آنگا  که صـبت ار مسئواین شرکت

پذیرب به ایژ  ده خصو  ن ض موارین ح وق بشر ا ح وق ار پاسخگویی ا مسئولیت هاشرکت

 کنن .بشرداستانه شانه خالی می

مواهد متع د ن ض ح وق بشرق ح وق کاهق ح وق بشرداستانهق ح وق مـیط ریست ا ... 

الاللی ا خاصه ح وق انان بین ةهاب نراملّیق جامعب قجاهب ا به ایژ  شرکتهاقوسط شرکت

قجاهب  هابناپذیرب شرکتداهاب اج ان آگا  ها برآن داشت قا براب م ابله با چالش مسئولیت

الاللی که . نظم نوین اقتصادب بین(Herik and Cernic, 2010:728-729)اب ان یشه کنن  چاه 

میالدب حول مـوه حاکایت ملّی کشوهها ده سارمان ملل متـ  شکل  8619ا  8679 هابده دهه

ها ش  منجر به قصویب منشوه ح وق ا قکالی  اقتصادب دالت 8674گرنته بودق ده سال 

(A/RES/29/3281, 1974)هاب نراملّی. پیرا آن قواع  هنتاهب سارمان ملل متـ  براب شرکت 

هاق هنجاههایی ها ده خصو  نـو  عالکرد ر حاکایت دالتقا با قکیه ب بینی ش پیش

. این (Coonrod, 1977: 273-274)هاب نراملّی ده سررمین دالت میزبان قنظیم کنن  شرکت

آاه باقی مان  ا هنته هنته با انول داهان نظم نوین قواع  هنتاهب ده ح  ح وق نرح ا غیر الزاح

(. البته شای  بتوان بـث 282-283: 8263عسکربق اقتصادب ار قب ا قاب آن کاسته ش  )

اب هاب اخیر پر هانق هم بود  است به گونههاب قجاهب ها که ده سالمسئولیت اجتااعی شرکت

مجاع عاومی دانست آن هم با دقت ده این نکته که  8619ا  8679هاب هاان مباحث دهه ةدنبال

 اقتصادبق اجتااعی ا هابب نراملّی شامل جنبههاگذاهان ا شرکتمسئولیت اجتااعی سرمایه

                                                             
 8. براب مثال دیوان دااهب ایکسی  ده پران   شرکت نفتی اکسی نتال علیه دالت اکواداهق این دالت ها به پرداخت ح اد 8

 میلیاهد داله قب یل ش : 8مبلغ بع  به ح اد میلیون داله غرامت به این شرکت آمریکایی مـکوح کرد. این  199میلیاهد ا 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/Details/238, visited: 11 August 2017. 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/Details/238
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اخالقی است که بای  هارا  با حسن نیت ده عال به قعه ات ح وق بشرب باش . به بیان دیگرق 

رکل اسبق ملل دبی کونی عنانهایی مانن  مسئولیت اجتااعی یا پیاان جهانی که گرچه ابتکاه عال

 ,/United Nations Global Compact, https://www.unglobalcompact.orgمتـ  مب ع آن بود )

visited: 11 August 2017.   ق قا ح ادب برخی ار قعه ات اجتااعی ا اخالقی ها بر عه)

پذیرب ولیتنهادن ق ها نان چالش اساسی ح وقی ده خصو  مسئهاب قجاهب میشرکت

 ناود.می ناش نیهاب نراملّی حلشرکت

 هابمسئولیت»ق کایسر عالی ح وق بشر ملل متـ  گزاهشی قـت عنوان 3991ده سال 

 ,E/CN.4/2005/91منتشر )« ح وق بشر ةهاب نراملّی ا سایر مؤسسات قجاهب ده حورشرکت

ق بشر کرد. پیرا این گزاهشق کایسیون ح و( ا بر انجاح مطالعات بیشتر ده این رمینه قأکی  2005

ان جاب براب مطالعه ده این حور  منصوب کن . به این قرقیبق ایژ  ةار دبیرکل خواست قا نااین 

ق استاد م هسه کِنِ ب دانشگا  هاهااهد ار سوب دبیرکل براب م ت شش سال مأموهیت هاگی

ش   اهایه ةگان 28اهائه ده . اصول یانت قا اصول هاهناایی ها ده خصو  قجاهت ا ح وق بشر 

به قصویب شوهاب ح وق بشر  3988ژائن  81ده  (A/HRC/17/31, 2011) هاگیار سوب 

 چاهچوببر  هاگی. اصول هاهنااب (A/HRC/17/L.14/Rev.1, 2011)سارمان ملل متـ  هسی  

ت الت به حاایبنا ش   ا داهاب سه ستون اصلی است: قعه  د« حاایتق احتراح ا جبران»هنجاهب 

هاب بیشتر ار ح وق بشر؛ مسئولیت شرکت ده احتراح به ح وق بشر ا نیار به دسترسی به جبران

ها ا مؤسسات ا هاب ناشی ار قجاهت. این اصول بر قاامی دالتن ض دی گانبراب بز 

لبته ا شون  ا بای  به مثابة یو کل یکپاهچه به اجراء گذاهد  شون .هاب قجاهب اعاال میشرکت

الالل گوی  نبای  به آنها به عنوان قعه اقی ج ی  ده عرصة ح وق بینمی هاگیهاانطوهکه 

. اصول هاهنااق ده سه بخشق بر مبناب سه ستون نوق (A/HRC/17/31, 2011: 6)نگریسته شود 

به  شود. بخش ااّلاب ا اصول اجرایی ق سیم میقنظیم ش   ا هر بخش به دا نصل اصول پایه

ق ااّلین اصل ار اصول هاهناا سانها ده حاایت ار ح وق بشر مربوط است. ب ینقعه  دالت

کن  که ار ن ض ح وق بشر قوسط اشخا   الث ا ار جاله مؤسسات قجاهب ها ها متعه  میدالت

https://www.unglobalcompact.org/
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با قوسل به اق امات اجراییق ق نینیق قانونی ا قضایی جلوگیرب نااین . این قعه  به موجب اصل 

ده رمان ا مکان مخاصاات مسلـانه نیز بای  اجراء شود ا قنها مـ اد به داهان صلح  7ة شااه

به ح وق بشر پرداخته « احتراح»ها ده بخش داّحق به مسئولیت شرکت 34قا  88نیست. ده اصول 

بشر  به ح وق« بای »هاب قجاهب ش   است. اصل یاردهم اصول هاهناا بیانگر آن است که شرکت

گذاهن ق به این معنی که ار قع ّب به ح وق سایرین پرهیز کنن  ا ده صوهت اقوع ن ضق احتراح 

ه ده خساهت است ک« جبرانِ»ملل متـ ق  چاهچوبنسبت به هنع آ اه آن اق اح کنن . ستون سوّح 

ده این بخش  هاگیبه آن پرداخته ش   است. اصول هاهنااب  هاگیگزاهش  28الی  31اصول 

  داهن  هاب نراملّی قأکین ض ح وق بشر قوسط شرکت دی گانخساهت ار بز بر اهایّت جبران 

شاه  ها امسئولیت کیفرب شرکت ةده گزاهش خود به مسئل هاگی(. 287-289)عسکربق پیشین:

ها ا م یران ناقض ها خواسته است قا ضاانت اجراهاب کیفرب علیه شرکتکرد  ا ار دالت

ها ده برهسی هاهکاههاب جبران خساهت م ّ نظر قراه دهن . این  ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه

ده دستوه کاه شوهاب ح وق بشر ملل  هاگیهاب بع  ار انتشاه گزاهش موضوع داباه  ده سال

 متـ  قراه گرنت. 

 ةها بع  ار مـاکاات نوهنبرگ ن ط جان هاگی 3988بنابراینق شای  بتوان گزاهش سال 

هاب ناقض ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه سئولیت کیفرب شرکتآغارب داباه  ده برهسی م

هاب ملّی ا هاب هنجاهب ا عالی نظاحقلا اد کرد. این مسئله امرار بی قردی  ار جاله چالش

ه پس ار گرنتآی . ده این م الهق ابت ا قـوالت صوهتالاللی ح وق کیفرب به حساب میبین

 . سپسق به امکان سنجی قع یبق مـاکاه اشودتـ  برهسی میانتشاه این گزاهش ده نظاح ملل م

نظاح ع الت کیفرب  چاهچوبالاللی ده ها ا م یران مرقکب جنایات بینمجارات شرکت

 .شودالاللی پرداخته میبین
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 پذيری و جبران خسارتپروژه ملل متحد در خصوص مسئوليت .1

الاللی ح وق بشر ا نیز آن نان که بین ةمنظومموهد حاایت « حق»جبران خساهت به عنوان یو 

ده باال گفته ش ق اصول هاهنااب سارمان ملل متـ  ده خصو  قجاهت ا ح وق بشر است. امّا 

دیگرب  ةها ده میان باش ق ااقعیت به گونآنگا  که صـبت ار جنایات اهقکابی قوسط شرکت

ق ان وق انراد ها ن ض کرد هاب قجاهب ح است. ده ااقعق ده غالب مواهدب که شرکت

ین هاق . ار هاان براب دسترسی به ساراکاههاب جبران خساهت با مشکل مواجه بود  دی گانبز 

ش  ق دنتر کایسر عالی ح وق بشر ملل متـ  ا پیرا انتشاه اصول هاهنااب اشاه  3984ده سال 

 نظوه ق ویت ساراکاههاب ح وقی ابه م« پذیرب ا جبران خساهتمسئولیت»اب ها با عنوان پراژ 

قضایی داخلی براب مواجهه با مواهد ن ض ش ی  ح وق بشر قوسط مؤسسات قجاهب ده دستوه 

موهد  ةخود بر این مهم قأکی  ناود ا پراژ 33/39 ةکاه گذاشت. شوهاب ح وق بشر نیز ده قطعنام

(. ده قوجیه ررحق A/HRC/RES/26/22, 2014: para.7نظر دنتر کایسر عالی ها قأیی  کرد )

کایسر عالی به قبیین این نکته پرداخته بود که به روه خا  ده مواهد ن ض ش ی  ح وق بشر 

وهت هاب قجاهب به صهاب نراقضاییق کاه کود  ا ... که شرکتداهبق شکنجهق قتلنظیر برد 

بران ج اق اح بهقوانن  مباشرت یا قسبیب ده آن دست داهن ق مراجع قضایی داخلی معاوالً نای

 کنن .  دی گانخساهت بز 

مطالعات خود ها ده اختیاه  ةنتیج جنیفر رِه ده گاح نخست اجراب پراژ ق مـ ّق مست ل 

گزاهش خود به  ةده م  ّم ره . (Zerk, 2014)دنتر کایسر عالی ح وق بشر قراه داد 

 بود ده سطوح ملّی قفاسیرکن  که ده آن گفته اشاه  می 3988ده گزاهش سال  هاگی هابپیشنهاد

بر  الاللی ح وق بشرمتفاات ا گا  ناهااهنگی ده خصو  قابل اعاال بودن استان اهدهاب بین

مؤسسات قجاهب نراملّی اهایه ش   است. ار هاین ها ضراهت داهد ده قالب یو ههیانت 

ارات ب ا مجچن جانبهق اقفاق نظرب ده این رمینه حاصل شود قا استان اهدهاب مربوط به قع ی

. این عباهات حاکی (Zerk, 2014: 2)مؤسسات قجاهب ناقض ح وق بشر موهد قبیین قراه گیرن  

هاب دبیرکل ملل متـ  ده خصو  ح وق بشر ا شرکت ةایژ ةبه عنوان نااین هاگی ار آنن  که 
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ی ب ن اشتق ردالاللی ح وق بشر قها ده قبعیت ار موارین بیننراملّیق نه قنها دهباه  الزاح شرکت

بلکه خواهان ق ابیر بیشترب براب م ابله با مواهد ن ض ح وق بشر قوسط این نهادها ا مؤسسات 

 دلیل نبود  است.به این مواهد بی ره بود ا اشاه  

 به دفتر کميسر عالی حقوق بشر زرکمروری بر گزارش  .1-1

ار ح وق انان سرشناسی است که ده خصو  ح وق بشر ا قجاهت قلم رد  ا ار  جنیفر ره 

هاب نراملّی جاله نخستین نویسن گانی است که کتابی به قفصیل ده خصو  مسئولیت شرکت

صفـه  839نصل ا  1. اب گزاهشی مبسوط ده (Zerk, 2006)به هشته قـریر دهآاهد  است 

قرین موضوعات ا من هجات آن اشاه  کرد که به مهم براب دنتر کایسر عالی ح وق بشر قهیه

 .شودمی

هاب ح وق بشرداستانه ا ح وق هایی که ده حور ده آغار گزاهش خود به پیشرنت ره 

که ده  کن هاب گذشته حاصل ش   اشاه  میکیفرمانی ده دههالاللی براب م ابله با بیکیفرب بین

ان . این هاب قجاهب نیز ار نظر داه ناان  گرنته قوسط شرکتهاب ناحش صوهتاین میان ن ض

نیز ده موهد جبران خساهت  هاگیار مجاوعه اصول هاهنااب  32اب است که ده اصل هاان نکته

 ده شرح این اصل به مسئولیت کیفرب هاگیم ّ نظر قراه گرنته بود. ار هاین دی گا  بود که 

قجاهب پرداخته ا ده عین حال پیشنهاد اضانه ش ن مسئولیت  هابنردب م یران ا کاهکنان شرکت

 ره . خانم (A/HRC/17/31, 2011: 21)ها ها به اساسنامه هح مطرح کرد  بود کیفرب شرکت

معت   است قا رمان مـ ّق ش ن این پیشنهادق بهترین هاهکاه براب م ابله با مواهد ن ض ناحش 

هاب قجاهبق ررح مسئولیت م نی ا مسئولیت ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه قوسط شرکت

هاب قجاهب گوی  شرکت. اب می(Zerk, 2014:14)کیفرب این مؤسسات نزد مـاکم ملّی است 

 ماکن است به اشکال ذیل مرقکب ن ض ح وق بشر یا ح وق بشرداستانه شون :

 مست یم مرقکبهاق م یران ا کاهکنان آنها متهم هستن  که به صوهت مواهدب که شرکت -

 ان ؛جنایت ش  
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هایی ها ها ده ق اه  کاالق خ مات ا ننّااهبها ا م امات دالتیق شرکتمواهدب که دالت -

 ان  که متعاقباً ار این ابزاه ا خ مات ده اهقکاب جنایت استفاد  ش   است؛دخالت داد 

نایت مواهد یا مرقکبان ج ها متهم به حاایت مالیق لجستیکی یا ارالعاقی ارمواهدب که شرکت -

 هستن ؛ ا

گذاهب ها ا یا کشوههایی سرمایهها با آگاهی ار مواهد ن ضق ده پراژ مواهدب که شرکت -

شود کنن  که به این قرقیب ده عال ار آنان به عنوان شریو ده اهقکاب جنایت یاد میمی

(Zerk, 2014:16-23). 

که  شودق گزاهشگر بر این ع ی   استده باال مستفاد میش   بن ب اهایههاان روه که ار ق سیم

هاب قجاهب به صوهت غیرمست یم ده نرآین  ن ض ح وق بنیادین حضوه ده بیشتر مواهد شرکت

داهن  ا این دهحالی است که ده حال حاضر ده نظاح ح وق کیفرب بین الاللیق هاهکاه مشخصی 

ق مراجعه اندی گکاه براب جبران خساهت بز  ةراینق چاهبراب م ابله با این پ ی   اجود ن اهد. بناب

 هاب ح وق کیفرب ا ح وق خصوصی ده سطح ملّی است.به نظاح

ا به نیت یبراب احرار مسئولیت کیفرب ده سطح ملّی اجود دا عنصر هنتاه مجرمانه ا سوء

هاب ا نظاح کن به این مهم اشاه  می ره قعبیرب عناصر مادب ا معنوب جرح ضراهت داهد. 

داخلی  هاب ح وقکن : )ال ( آن دسته ار نظاحبزهگ ق سیم بن ب می ةح وق داخلی ها به دا دست

ها ها موهد شناسایی قراه داد  ان  ا )ب( آن دسته که مسئولیت که مسئولیت کیفرب شرکت

)ال ( ده  ةدست ره ان . البته به رعم خانم بینی نکرد کیفرب شرکت ها ده قوانین خود پیش

قوان ده هاب ح وق ملّی مانن  آلاانق ایتالیا یا ااکراین ها میاکثریت هستن  ا قنها برخی ار نظاح

 . (Zerk, 2014: 32)گیرن  نظر گرنت که ده دسته )ب( جاب می

ها مانن  به منظوه احرار مسئولیت کیفرب شرکت بای  ب ین نکته قوجّه داشت که ده شرکت

کنن  ا شرکت اق اح می ةاشخا  ح وقیق این اشخا  ح ی ی هستن  که به عنوان نااین سایر 

ها م ّ نظر  ابار این ها براب انتساب اعاال اشخا  ح ی ی به اشخا  ح وقی ناگزیر بای  ضابطه

هاب انتساب بکاه ق قوضیـاقی مبسوط ده خصو  ضابطهره قراه داد. ده گزاهش خانم 
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هاب ح وقی مختل  جهان آم   است. ده نهایت اب به این نتیجه هسی   که احش   ده نظگرنته

هاب ح وقی مختل  دی   هایی که ده ضابطه ا معیاههاب موهد استفاد  ده نظاحبا اجود قفاات

قوان با قوجّه به قوانین ا اصول ح وق کیفرب جاهب ده آن کشوهق شودق ده اکثریت آنها میمی

براب انتساب اعاال مجرمانه م یران ا کاهکنان شرکت به شخص ح وقی یانت  هاهکاهب قانونی

(Zerk, 2014: 32-38) ده موهد عنصر معنوب جرح نیز قشتت آهاء ده قوانین کشوههاب جهان .

به استثناء  هاب ح وقی داخلیقابل هایت است. ها نین بای  گفت ده اکثریت قریب به اقفاق نظاح

ر  نعلِ صرف براب احرار مسئولیت کیفرب شخص ح وقی کفایت برخی ار جاله ژاپنق ق

 Zerk, 2014: 38(.8(کن  نای

که ده بسیاهب ار کشوههاق به  کن ره  با اشاه  به موضوع مجارات ب ین مطلب اشاه  می

هاب جایگزین ا هاب قجاهبق مجاراتهاب مالی علیه شرکتسبب ا بات ناکاهایی مجارات

هاب پربارد  اقتصادب مطاح نظر ها ار برخی نعالیتجاله مـراح ساختن شرکتقکایلی ا ار 

قاهی ات نوقق متذکر  ة. اب بع  ار اشاه  به ها(Zerk, 2014: 39)قانونگذاه قراه گرنته است 

این ساراکاههاق ار آنجا که اکثریت آنها به صوهت  ةشود که علیرغم اجود هااین نکته می

با ن ض ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه قوسط مؤسسات قجاهب ا  اختصاصی جهت م ابله

چن ان مون ی ده این هابطه اجود ن اهد. به هاین دلیل نیز  ةان ق کاهناماقتصادب م رّه نش  

وسل هاق بیشتر ار آنکه به هاهکاههاب ح وق کیفرب متجنایات اهقکابی قوسط شرکت دی گانبز 

ان . این ده حالی است که ا ار جاله شبه جرح متاایل ش   شون ق به ابزاههاب ح وق خصوصی

 نی ح وق مسئولیت م ةقر ار موضوعات مطرح ده حورالاللی بسیاه گسترد ابعاد جنایات بین

ده دعوب مبتنی بر شبه جرحق به ناچاه بای  با قع یل ادعاب خود به جاب  دی  است. بنابراینق بز 

                                                             
دامنه مسئولیت (. »8264دهی  ا هنیع راد ق علی ). براب مطالعه ده خصمو  نظاح ح وقی ایرانق نو: موسوب مجابق سی   8

؛ شریفیق 896-847: 82ق پژاهش ح وق کیفربق سمال چهاهحق شااه   «کیفرب اشمخا  ح وقی ده قانون مجارات اسمالمی  

دگرگونی مسممئولیت کیفرب (. »8263سممی  مـسممنق حبیب راد ق مـا جعفرق عیسممایی قفرشممیق مـا  ا نرجیهاق مـا  )  

 .816-887: 13ق مجله ح وقی دادگستربق شااه  «راناشخا  ح وقی ده ای
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بس ح»ار « ناپ ی ش گی اجباهب»ا به جاب « قتل عا »ار « ژنوسای »ق به جاب «آراه»ار « شکنجه»

هاب هاب نراملّی شرکتها بای  نعالیت. به این دشواهب(Zerk, 2014: 53)یاد کن  « ناموجه

 ی  پقجاهب ها نیز اضانه ناود که ابهاماقی ها ده قعیین قانون حاکم ا دادگا  صالح به هسی گی 

ن ض ح وق بشر قوسط  دی گانشود که حق جبران خساهت بز آاهد ا ده نهایت سبب میمی

عامل  هاب دادهسی نیز به عنوانهاب نراملّی پایاال شود. انزان بر اینهاق گزاهشگر به هزینهشرکت

نظر ایت صرفسارد قا ار شکها ناگزیر می دی گانمهای اشاه  داهد که ده بسیاهب ار مواهدق بز 

 . کنن 

هس . به الاللی به پایان میهاب بیشتر ده سطح بینبا پیشنهاد انجاح هایزنی ره گزاهش خانم 

 ها بای  پیرامون دا موضوع خا  سامان هی شون : این هایزنی ره گاان 

اب انتساب هنتاه مناسب بر ة( قعیین مواهد اصولی ا مربوط به سیاستگذاهب ار قبیل قعیین ضابط8)

 نراملّی؛  ها ده جنایاتهاب قجاهب ا قبیین قعه ات دال متبوع ا میزبان شرکتمجرمانه به شرکت

مؤ ر  ا ایجاد ساراکاههاب دی گان( گردآاهب قجاهب قضایی مونق براب حاایت بیشتر ار بز 3)

 .(Zerk, 2014: 111-113)ها ده سطح ملّی براب م ابله با مواهد ن ض ح وق بشر قوسط شرکت

قوسط دنتر کایسر عالی ح وق بشر ملل متـ  ده اختیاه کنشگران دالتی ا  ره گزاهش خانم 

ش   قوسط آاهباب ار اظهاه نظرهاب جاعق مجاوعه3984غیردالتی قراه گرنت ا ده سپتامبر 

ده  این سن  نشان می ة(. مطالعOHCHR, 2014به نیابت ار دنتر کایسر عالی منتشر ش  ) ره 

هاب غیردالتی قراه گرنته الی هاق ح وق انان ا سارمانموهد است بال دالت ره ده کل گزاهش 

 .ان ها ا مؤسسات قجاهب آن نان که بای  به این گزاهش قوجّه نکرد شرکت

 رهنمودهای دفتر کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد .1-2

شوهاب ح وق بشرق دنتر کایسر عالی ها موظ  کرد قا گزاهش نهایی خود ها ار  33/39 ةقطعنام

پذیرب ا جبران خساهت به شوهاب ح وق بشر اهایه ده . این امر ده ما  مه سال مسئولیت ةپراژ

ا گزاهش ق  یای موهد است بال شوهاب ح وق بشر  (A/HRC/32/19, 2016)مـ ّق ش   3989
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ش   قوسط دنتر کایسر عالی متنی جامع ا . گزاهش قهیه(A/HRC/32/L.19, 2016)قراهگرنت 

مفصل است که ده سه بخش مجزا قنظیم ش   است: گزاهش اصلی شامل م  ّمه ا نیز هاهنااب 

هاب به ها  ها ا دسترسیپذیرب شرکتپیشنهادب دنتر کایسر عالی به منظوه اهق اء مسئولیت

 (A/HRC/32/19/Add.1,2016)قوجیهی  ةق ضایا(A/HRC/32/19, 2016)جبران خساهت قضایی 

 .(Companion Document, 2016)قاثیلی  ةا ضایا

اهب ار ن ض مواهد بسی قوان بهکه می کن گزاهش اصلیق دنتر کایسر عالی قأیی  می ةده م  م

واجه مهاب قجاهب اشاه  کرد که با هیچ گونه قع یب ا مجارات کیفرب ح وق بشر قوسط شرکت

نیز  هاب قجاهبهاب نرامررب شرکتشون ؛ خاصه آنکه بسیاهب ار این جنایات با نعالیتنای

مرقبط است ا این مسئله ابهاماقی ها ده اعاال صالحیت مـاکم ملّی ایجاد کرد  است )بن هاب 

   شهاب ح وق داخلی خواسته گزاهش اصلی(. براب غلبه بر این مواهدق ده گزاهش ار نظاح 8-1

 8.3ها اق اح کنن  )بن انگاهب مواهد ن ض ش ی  ح وق بشر قوسط شرکتقا نسبت به جرح

هاهنااب گزاهش اصلی(ق بـث مسئولیت شرکت ها مجزا ار مسئولیت م یران ا عوامل شرکت 

شرکت ها ده مواهد اهقکاب ن ض  ةهاهناا( ا مسئولیت کیفرب  انوی 8.2م ّ نظر قراه دهن  )بن 

قوجیهی ده  ةهاهناا(. ده ضایا 3.2 - 3.8وسط  الث موهد قوجّه قراه دهن  )بن هاب ح وق بشر ق

رمانی است که متهم ده اهقکاب بز  قوسط دیگرب مشاهکت »قعری  مسئولیت  انویه آم   است: 

مهم دیگرب که ده گزاهش موهد قوجّه قراه  ة(. نکت1قوجیهی:  ة)ضایا« یا قسبیب داشته باش 

د مواه ةکنن جانبه ا ار جاله حاایت سیاسی ار مأموهان ا نهادهاب قع یب گرنته حاایت هاه

هاب قجاهب است. این حاایت با قوجّه به قجربیات موجود بای  ن ض ح وق بشر قوسط شرکت

ا خانواد  آنهاق شهودق م انعان ح وق بشر ا اکالیی باش  که ده  دی گانها نین شامل بز 

هاهناا(.  1-4کنن  )بن هاب کش  ا پیگیرب جنایات اهقکابی با مأموهان دالتی هاکاهب می

بق ار هاب بزهگ قجاهقوسط شرکت یانتهب یهی است که مواجهه ا م ابله با جنایات اهقکاب

وان قدی   ا کاهآرمود  داهد. ار سوب دیگر میمأموهان آمورشحیث مادب پرهزینه است ا نیار به 

ته اشاه  کرد یانته ب ین نکبا قوجّه به قجربیات موجود ده کشوههاب ده حال قوسعه ا کاتر قوسعه
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قوان خود ده جهت متوق  ساختن جریان قـ ی ات ار  ةهاب موضوع قـ یق ار هاکه شرکت

 گیرن . ار این هاق بی قوجّهی به اینهود ا نظایر اینها بهر  میرریق قطایع یا قه ی  ماموهانق ش

مواهد یعنی ع ح حاایت مادب ا معنوب مناسب ار مأموهان قـ یق ا یا کم قوجّهی نسبت به 

ق اکالب م انع ا ... موجب اخالل ج ّب ده امر قع یب دی گانسالمت ا امنیت شهودق بز 

 هاب قجاهب خواه  بود.شرکت

هب هاب قجاالاللی شر قعامالت خاهجی ا بین ةجنایات نرامررب که به ااسط ده خصو 

ها ا هایی ها براب هاکاهب میان دالتدهن ق هاهنااب دنتر کایسر عالی مکانیسمهخ می

به ا هاب داجاننامهکن  که ده هأس آنهاق انع اد معاه ات ا قفاهمهاب قضایی پیشنهاد میدستگا 

هاهناا(. البته اعاال صالحیت قضایی نراسررمینی ده نظاح ح وقی  89ا  6است )بن هاب چن جانبه 

اه  ح وق کود  ده نظر قفسیرب شا ةهایی مواجه است ا ار این ها کایتالاللی با مـ ادیتبین

ح وق اقتصادب ا اجتااعی ده  ةق کایت(CRC/C/GC/16, 2013: paras. 38-46)خود  89

ها ا ح وق اقتصادبق اجتااعی ا هاب عضو ده خصو  شرکتعنوان قعه ات دالتاب با بیانیه

 ةشااه ةنامالاللی کاه ده قوصیها نیز سارمان بین (E/C.12/2011/1, 2011: para.5)نرهنگی 

ان  هاب قجاهب خواستهار دال مـل  بت ا اقامت شرکت (ILO, 1999: para. 15(d))خود  869

ی  ساراکاههاب ق نینی ا نظاهقی الرحق مانع ار هخ اد مواهد ن ض ح وق بشر قوسط قا ااالً با قاه

ها ده بیران ار مرر شون  ا  انیاً این مواهد ها ده دستگا  قضایی خود قـت قع یب قراه شرکت

 دهن .

هاب هاب قابل اعاال بر شرکتش   قوسط دنتر کایسر عالی ده باب مجاراتههناودهاب اهائه

هاب مالی ا غیرمالی ار قبیل اعاد  اضع به حال ب ناقض موارین ح وق بشرق به مجاراتقجاه

ق هضایت )مانن  عذهخواهی عاومی( ا قضاین ع ح دی گانسابقق بارپراهب ا قوانان سارب بز 

شاه  هاب آمورشی اهاب قـایلی شامل برنامهقکراه )مثالً ار رریق ابطال مجور نعالیت( ا برنامه

ش  ق پیشنهادهایی هاهناا(. ها نینق ده بخش داّح ار مجاوعه ههناودهاب اهایه 88.8داهد )بن  
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هاب ش   جهت دادخواهی ار شرکتها ده جهت هسی گی به دعااب خصوصی ا ح وقی مطرح

 هاهناا(. 86قا  83ده  )بن هاب قجاهب ده قبال ن ض ح وق بشر اهایه می

 3989ژائن  39دنتر کایسر عالی ح وق بشر ده نهایت ده قاهیخ  ش   قوسطههناودهاب اهایه

ق شوها سان. ب ین(A/HRC/32/L.19, 2016)به قأیی  شوهاب ح وق بشر سارمان ملل متـ  هسی  

هاب قجاهب هاب مردح نهاد ا شرکتابق سارمانالاللی ا منط ههاب بینهاق سارماندالت ةار ها

 ,A/HRC/32/L.19ایی ش ن این ههناودها با یک یگر هاکاهب کنن  )خواست قا به منظوه اجر

2016: paras. 3-16 امّا هاان روه که ده قسات نخست این مبـث بیان ش ق ده گزاهش خانم .)

الاللی ا هاب قجاهب ده قالب جنایات بینانگاهب جنایات اهقکابی قوسط شرکتبه جرح ره 

اب ش   بود که این مهم به روه کلی ده کاه دنتر قوجّه ایژ الاللی ح وق کیفرب بین ةده حور

 هادکایسر عالی ا نیز شوهاب ح وق بشر مغفول مان   است. شای  دلیل آن این باش  که گاان می

ها ا نعاالن قجاهب ا الاللی به شرکتح وق کیفرب بین ةهاب موجود ده عرصقعایم نظاح

فرب گرایی ا قع یب کی. ار این هاق االویت با هایکرد ااقعاقتصادب چن ان آسان ا ساد  نیست

هم به آن اشاه  ش   بود  ره قضایی داخلی است که اقفاقاً ده گزاهش  هابها ده نظاحشرکت

(Zerk, 2014: 14). 

ملّی پس هاب قجاهب ا نراالاللی شرکتباهبق نظر به اینکه موضوع قعه ات ح وق بشرب بین

بود   الاللیاب ده سطوح ملّی ا بینموضوع مباحث گسترد  هاگیهاب دستوهالعالار انتشاه 

(Beitz,2012)  قا جایی که شوهاب ح وق بشر مبادهت به قأسیس یو کاهگرا  دالتی به منظوه

 :A/HRC/RES/26/9, 2104الاللی ده این خصو  ناود  است )اب بینقهیه ا ق این معاه  

para.1ن ض  مواهد ةالاللی ده باههس  مغفول گذاشتن بـث ح وق کیفرب بینیبه نظر م 8(ق
                                                             

ها به قصویب هسان  که به موجب آن یو  6/39قطعنامة  3984. شموهاب ح وق بشر ده نشست بیست ا ششم خود ده سال  8

کل هاب قجاهب ا نراملّی شالاللی ده خصمو  ح وق بشمر ا شرکت  اب بینکاهگرا  دالتی به منظوه قهیه ا ق این معاه  

هاب هس  پیشرنتق دا نشست برگزاه ناود  ا به نظر می8269رنت. این کاهگرا  قا لـظه نگاهش این سمطوه ده قابسمتان   گ

 نویس معاه   موصوف حاصل کرد  است. براب مطالعة شرح این جلساتق نو:قابل قوجهی ده قهیة پیش
A/HRC/31/50, 5 February 2016 and A/HRC/34/47, 4 January 2017. 
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 گفتهیشپ ةهاب قجاهب به ایژ  اگر معاه ناحش ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه قوسط شرکت

ه هاب موجود دهارب به  ار برس ق دیگر چن ان جایگاهی ن اهد. بنابراینق ده مبـث داّح رمینه

کابی ار الاللی اهقالاللی جهت قع یبق مـاکاه ا مجارات جنایات بینح وق کیفرب بین ةعرص

 .شودهاب قجاهب برهسی میسوب شرکت

 های تجاری المللی و جنايات ارتکابی توسط شرکتحقوق کيفری بين .2

 هاب قجاهب ده ن ض ح وقبن ب کالنق م اخله ا مشاهکت شرکتشای  بتوان ده یو ق سیم

اسی هاب سیعا   قراه داد: هاکاهب ا مشاهکت با هژیم ةستانه ها ده دا دستبشر ا ح وق بشردا

-Kaleck and Saage)ها به ایژ  مخاصاات داخلی خودکامه ا دیکتاقوه ا م اخله ده جنگ

MaaB, 2010:703). 

 ل هاب سیاسی دیکتاقوهب بهاب قجاهب ده برخی ار مواقع به بهترین یاه ا هارا  نظاحشرکت

شون  قا ار این ههگذه ار ن ض موارین ح وق بشر قوسط دالت کسب سود کنن . ده سال می

اب ده مـاکم ایاالت متـ   علیه یو شرکت نفتی مطرح ش  که به هاکاهب با پران   8669

. این (Doe I v. Unocal, 2002: 939)دالت نظامی میانااه ده ن ض ح وق بشر متهم ش   بود 

خطوط لوله بهر  برد  بود ا ار هاین رریق  ةمی میانااه جهت امنیت پراژشرکت ار نیراهاب نظا

کنجه موهد قتلق شها ساکنان مـلی ها ده قالب کاه اجباهب ده پراژ  به خ مت گرنته بود ا آنها 

ا قعرض جنسی نیز قراه داد  بود. دادگا  شرکت موهد نظر ها ده خصو  اهقکاب این جنایات 

 ,Doe I v. Unocal)کان اهقکاب ا نیز علم به اهقکاب آنها مـکوح ناود به دلیل نراهم آاهدن ام

اب دیگرق شرکت نفتی شل متهم ش  که با دالت نیجریه ده قتل ا شکنجه . ده پران  (954 :2002

قا ار   هاب این شرکت ده نیجریه هاکاهب کردمـیطی نعالیتمعترضان به آ اه مخرب ریست

میلیون داله  81ساکت کن . این پران   ده نهایت با پرداخت بالغ بر  این رریق اعتراض آنان ها

 . (Kaleck and Saage-MaaB, 2010: 704غرامت به سارش انجامی  )
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نیز اشاه  کرد  ماکن است با نراهم آاهدن  ره ها ا مؤسسات قجاهب هاان گونه که شرکت

ا ایجاد هاب خودکامه هقوسط دالت الاللیابزاه ننی ا قسلیـاتق موجبات اهقکاب جنایات بین

هاب قجاهب با دالت بعث ص اح حسین نااین . این موضوع به ایژ  ده خصو  هاکاهب شرکت

قوان به ها نینق ده این بـث می 8ده باباهان شیایایی غیرنظامیانق بسیاه ده ایران شهرت داهد.

ود ا استراق ساعق موجبات ن ض هایی اشاه  ناود که با نراهم آاهدن ابزاه شننعالیت شرکت

کنن  یا با حاایت مالی ا بانکی ار این هاب اقت اهگرا نراهم میح وق شهران ان ها قوسط دالت

. انزان (1)شون  دیکتاقوهب ا بعضاً نژادپرستانه آنان می ةها ده عال سبب ق ویت بنیقبیل دالت

ه هاب خودکامگرب دالتها ار سرکوبار حاایت مست یم شرکتبه مواهدب قوان بر اینهاق می

وع هاب امنیتی است. این موضآنها انشاب ارالعات کاهکنان براب دستگا  ةاشاه  کرد که ار جال

ررح دعوب علیه شرکت مرس س بنز ده مـاکم آهژانتینق آلاان ا آنری اب جنوبی بود  ةدستاای

(Kaleck and Saage-MaaB, 2010: 707) . 

 ها به دلیل حاایت مغرضانه ارمخاصاات مسلـانه نیز اقهامات متع دب علیه شرکت ةده رمین

آاه شوهاب امنیت یا هاب الزاحالاللی ا گا  قطعنامهیو ررف دهگیرب برخالف م رّهات بین

ست. ا جویی ار جنگ ا ق ااح نزاع ا خونریزب به منظوه کسب سود ا منانع بیشتر قابل ررحبهر 

سارب هاواه  متهم هدی  ااّل اسلـه ةهاب عا ده این میان پر ااضح است که چرا شرکت

اه مان ن آقش جنگ است ا ار چنان ق هقی ده ها ده گرا شعلههستن ق چنانکه سود این شرکت

                                                             
. براب مطالعة ده این خصو  ا به ایژ  هاب صاده  ار دادگا  بخش الهه ده پران ة نرانس نان آنراتق نو: خالصه حکم 8

قاملی بر حکم دادگا  استیناف (. »8219؛ رمانیق سی  قاسم )492-322: 8211ق 24صماده ق مجله ح وقی بین الاللیق شمااه    

: 27ق مجله ح وقی بین الاللیق شااه  «اهبرد قسلیـات شیایایی قوسط عراق( ده موهد معاانت ده ک3997می  6شمهر الهه ) 

انزاههاب هاب خاهجی ده قولی ق قسممملیح ا اسمممتعاال عراق به جنگمعاانت شمممرکت(. »8269؛ پهلوانق عبماس ) 282-237

ح اق الاللی اایش بینق ده مجاوعه م االت ها«الاللیشممیایایی علیه جاهوهب اسممالمی ایران ده پرقو ح وق مسممئولیت بین 

 الاللیق ایراسممته سممی قاسممم رمانیقهاب شممیایایی ده جنگ عراق با ایران ده مراجع ملّی ا بینح وق قربانیان کاهبرد سممالح

هاب قجاهب چن ملیتی ده نراهم کردن مسئولیت شرکت(. »8269؛ د  دشمتیق علی ا هییسیق ص ف ) 498-277شمهردانش: 

 .412-413ق ده هاان:«ت قسلیـات شیایایی هژیم سابق عراقمواد االیهق قجهیز ا ساخ
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ق هاب قومیهاب سیاسی ا اقتصادب برخوهداهن  که هم قادهن  موجبات قنش ا دهگیربعرصه

قوانن  ده پیگیرب ها دامن رنن  ا هم مینژادبق ملّیق مذهبیق سیاسی ا ... ها میان اقواح ا ملّت

 الاللی ار قبیل جنایات جنگی ا جنایات علیهاقهامات علیه خود ده خصو  اهقکاب جنایات بین

 الاللی مانع ایجاد کنن . بشریت ده سطوح ملّی ا بین

الاللی ها ا جنایات ش ی  بینقأمل بیشتر ده علل ق ااح خشونتقوجّه به هاین مواهد ا ق هب 

هاب داخلیق اهایّت قوجّه به جنایات یانته یا ده خالل جنگبه ایژ  ده کشوههاب کاتر قوسعه

ا به خوبی الاللی هح وق کیفرب بین ةهاب قجاهب ده عرصشرکت ةااسطاهقکابی باااسطه ا بی

مـاکاه  الاللی کنونی ار قع یب اقوان ده نظاح ح وق کیفرب بینا به ااقع میکن . امّا آیناایان می

خن الاللی م رّه ش   سدیوان کیفرب بین ةهاب قجاهب به اقهاح جنایاقی که ده اساسنامشرکت

 .شودگذشتهق حال ا آین   برهسی می ان ارگفت؟ ده پاسخ به این پرسشق این بـث ار سه چشم

 بحث ةسابق .2-1

هاب قجاهب ا م یران شرکت ةبـث مـاکا 8نویس منشوه دادگا  نوهنبرگپیش ةقهی ةده هنگام

. (Jackson, 1945: 253)کنن گان قسلیـات ا مهاات اهقش آلاان نیز مطرح بود خاصه قأمین

به اقهاماقی ار  3شوهاب کنترل 89هاب آلاانی به موجب قانون شااه  ها نینق برخی ار شرکت

البته ده این  4ا حاایت ار ماشین نظامی آلاان نارب مـکوح ش ن . 2قبیل به بردگی گرنتن انراد

                                                             
1. Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the 

European Axis, 8 August 1945, 1945, 59 Stat. 1544, 82 UNTS 279; Charter of the 

International Military Tribunal, 8 August 1945, 59 Stat. 1544, 82 UNTS 279. 

2. Control Council Law no. 10: Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes 
against Peace and against Humanity art. 3 (20 December 1945), reprinted in 12 Trials of 

War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law no. 

10, at xix (1949-1953). 

3. Control Council Law no. 57: Dissolution and Liquidation of Insurance Companies 

Connected with the German Labor Front art. 1 (30 August 1947), reprinted in 8 Allied 

Control Auth. Ger., Enactment and Approved Papers of the Control Council and 

Coordinating Committee 1 (1947). 

4. Control Council Directive no. 39: Liquidation of German War and Industrial Potential 

(2 October 1946), reprinted in 5 Allied Control Auth. Ger., Enactment and Approved 
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هاب مهای ها مـاکاات ده نهایت مجارات کیفرب علیه م یرانی اعاال ش  که ده شرکت سات

اب مثال ده . بر(Garcia, 2015:116)داه بودن  ا نسبت به اقوع جنایات آگاهی داشتن  عه  

متهاان که مالو ا م یرکل شرکتی بودن  که مواد سای ها براب جنایات  8(Zyklon B) ةپران 

ط دادگا  کردن ق قوساهقکابی قوسط اهقش نارب براب مثال ده بارداشتگا  آشوییتز نراهم می

گا  مست ر ( دادRoechling) ةنظامی بریتانیا به دلیل ارالع ار این مسئله مـکوح ش ن . ده پران 

قـت اشغال نرانسه ده آلاانق م یران شرکت ها به دلیل معاانت ده جنایات اهقکابی  ةده منط 

( م یران هد  باالب شرکت به دلیل Flick) ةده پران  3علیه صلح ا جنایات جنگی مـکوح ناود.

 ةده قضی 2اس به جنایات جنگی ا جنایات علیه بشریت مـکوح ش ن .قأمین مالی ا قسلیـاقی اس

(IG Farben دادگا  نظامی ایاالت متـ   انزان بر مـکوح ناودن م یران شرکت به جنایات)

( Krupp) ةده پران  4جنگی ا جنایات علیه بشریتق حکم مصاده  اموال شرکت ها صاده ناود.

اهساب نسبت به قجهیز نظامی آلاان نارب اق اح  ةشرکت موهد نظر متهم ش  که با ن ض معاه 

بود ا ار هاین ها دادگا  نظامی ایاالت متـ   انزان بر مـکوح ناودن م یران شرکت به  کرد 

                                                             
Papers of the Control Council and Coordinating Committee 1 (1946); Control Council 

Directive no. 47: Liquidation of German War Research Establishments (27 March 1947), 

reprinted in 6 Allied Control Auth. Ger., Enactment and Approved Papers of the Control 

Council and Coordinating Committee (1947). 

1. Trial of Bruno Tesch and Two others (The Zyklon B Case), I UN War Crimes 

Commission, Law Reports of Trials of War Criminals 93, 93 (1947) (British Military 

Court Hamburg 1946). 

2. Government Commission of the General Tribunal of the Military Government for the 

French Zone of Occupation in Germany v. Roechling, Indictment (The Roechling Case), 

reprinted in 14 Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under 
Control Council Law no. 10 app. B: 1061-1062 (1949-1953). 

3 . Trial of Friedrich Flick and Five others (The Flick Trial), 9 UN War Crimes 

Commission, Law Reports of Trials of War Criminals 1, 1 (1949) (US Military Tribunal 

Nuremberg 1947). 

4. Trial of Carl Krauch and Twenty Two others  (The IG Farben Trial, 10 UN War Crimes 

Commission, Law Reports of Trials of War Criminals 1 (1949) (US Military Tribunal 

Nuremberg 1947). See also: Jessberger, Florian (2010). “On the Origins of Individual 

Criminal Responsibility under International Law for Business Activity”, Journal of 

International Criminal Justice, 8: 783-784. 
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جنایت علیه صلحق جنایت جنگی ا جنایت علیه بشریتق شرکت ها به دلیل ن ض م رّهات الهه 

 8مـکوح ناود.

الاللی هاب قجاهب مرقکب جنایات بینمصون مان ن شرکت ةدادگا  نوهنبرگ ا دغ غ ةساب 

قع یب کیفرب سبب ش  قا ده داّمین هار اجالس سارمان ملل متـ  براب قأسیس دیوان کیفرب  ار

الاللیق هیأت نرانسه پیشنهاد قعایم صالحیت دیوان به اشخا  ح وقی غیردالتی ها ده بین

( ماد  1کاهگرا  اصول کلی ح وق کیفرب مطرح کن . متن پیشنهاد این هیأت ده خصو  بن  )

 نامه به قراه ریر بود:نعلی اساس 31

اب به مسئولیت کیفرب نردب اشخا  ح ی ی قـت این اساسنامه . دیوان ب ان هیچ گونه خ شه1»

قوان  قوان  نسبت به اشخا  ح وقی نیز قـت این سن  اعاال صالحیت ناای . دادستان میمی

 خصو  جنایات اهقکابیقوان  ده علیه اشخا  ح وقی اقهاماقی ها ااهد ناای  ا دیوان نیز می

قوسط اشخا  ح وقی حکم صاده کن ق چنان ه: )ال ( اقهامات ااهدش   علیه شخص ح ی ی 

ا شخص ح وقی به بن هاب )ب( ا )پ( مربوط باش ؛ )ب( شخص ح ی ی موهد اقهاح ده رمان 

اهقکاب جنایت به موجب قانون ملّی دالتی که شخص ح وقی ده آنجا به  بت هسی  ق کنترل 

ح وقی ها ده اختیاه داشته باش ؛ )پ( جنایت اهقکابی قوسط شخص ح ی یق ار ررف ا شخص 

 هاب آن صوهت گرنته باش ؛ ا )ت( شخصبا هضایت صریح شخص ح وقی ا ده هاستاب نعالیت

ح ی ی به آن جنایت مـکوح ش   باش . ار منظر این اساسنامهق شخص ح وقی یعنی شرکت یا 

ی ی یا مشخص آن قـصیل سود یا منفعت مشخصی باش  ا شامل اب که ه ف غالبق ح مؤسسه

 الاللی یا یودالت یا سایر نهادهاب عاومی ده اعاال اختیاهات دالتیق یو اهگان عاومی بین

کن  سارمان  بت ش   که به موجب قوانین دالت به عنوان یو سارمان غیرانتفاعی نعالیت می

 3«نباش .

                                                             
1. Trial of Alfried Felix Alwyn Krupp von Bohlen und Halbach and Eleven others (The 

Krupp Triai), 10 UN War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War Criminals 

69 (1949) (US Military Tribunal Nuremberg 1948). 

2. Working Paper on Article 23, paras, 5-6, A/CONF.183/C.1/WGGP/Rev.2, 3 July 

1998. 
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نظر  کاهانه قنظیم ش   بودق نتوانستبسیاه مـ اد ا مـانظه پیشنهاد هیأت نرانسوبق هرچن 

ها ده . دالت(Wilt, 2013: 47)ها ها کسب کن  ا ار این ها کناه گذاشته ش  مساع  سایر هیأت

اب ار مشکالت ننی براب قعایم صالحیت دیوان کیفرب ها به پاه مخالفت با ررح نرانسوب

  آنها ن  ان اجااع ده خصو ةردالتی اشاه  داشتن  که ار جالالاللی به اشخا  ح وقی غیبین

خیص عنصر قش ةهاش انتساب جنایات اهقکابی قوسط اشخا  ح ی ی به اشخا  ح وقی یا نـو

معنوب جنایات یعنی قص  ا نیت شخص ح وقی براب اهقکاب جنایت بود. انزان بر اینق 

مالی نیز اصراه داشتن  ا گویا قاایلی هم  هابهاب نااین گی بر ع ح بارداهن گی مجاراتهیأت

 هاب بارداهن   ن اشتن .براب صرف اقت جهت برهسی سایر مجارات

دیوان  ةبراب قصویب اساسنام 8661هس  اجالس سال با قوجّه به آن ه گفته ش  به نظر می

هاب قجاهب رکتالاللی شالاللی رمان مناسبی براب ررح موضوع مسئولیت کیفرب بینکیفرب بین

نبود. شای  دلیل آن عا قاً این مطلب بود که هنور ده بسیاهب ار کشوهها قانونگذاهب ملّی ده این 

باه  صوهت نگرنته بود ا مطالعاقی جامع ا کانی ده خصو  موضوع انجاح نش   بود. ده ااقعق 

ه ا ین ها قهاجالسق سن  نهایی مؤسس دیوا ةهاب نااین گی مصر بودن  که ده رمان نشردهیأت

الاللی ینهاب ناشناخته ح وق کیفرب بن  ا بنابراین نرصت چن انی براب اهاد به جنبهقنظیم کن

کیفرب  بهینه ار رمانق مسئولیت ةده اختیاه ن اشتن . ار این هاق قصایم برآن ش  که براب استفاد

ها رکتهقکابی قوسط شالاللی اشخا  ح ی ی ها ده دستوه کاه قراه دهن  ا مسئله جنایات ابین

ده  3989. ده اجالس بارنگرب سال (Garcia, 2015: 121-122)ها به رمانی دیگر ااگذاهن  

هاب قجاهب مطرح ش ق امّا قـت الشعاع کامپاال داباه  موضوع قعایم صالحیت دیوان به شرکت

 :Wilt, 2013) ی هاب داغ مرقبط با جنایت قجاارق این باه هم به سرانجاح نرسالتهابات ا بـث

45.) 
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 وضعيت موجود .2-2

دیوان  ةاساسنام 31گرنته براب انزادن بن  پنجای به ماد  هاب صوهتآن نان که گفته ش ق قالش

نبرد ا  ها ا مؤسسات قجاهب ها  به جاییالاللی ده خصو  مسئولیت کیفرب شرکتکیفرب بین

 الاللی براب یوگسالاب سابقدیوان کیفرب بینبه مانن   31( ماد  8بنابراین دیوان به موجب بن  )

دیوان(ق قنها  ةاساسنام 1الاللی براب هاان ا )ماد  دیوان( ا دیوان کیفرب بین ةاساسنام 9)ماد  

ها مـ اد به هسی گی به جنایات اهقکابی قوسط اشخا  ح ی ی ش . البته قطعاً ار این گفته

اب( الالل معاصر )اعم ار عرنی ا معاه  نظاح ح وق بینقوان استنباط ناود که مانوعیتی ده نای

ت الاللی نظیر ژنوسای ق جنایده خصو  اهقکاب یا مساع ت ا معاانت ده اهقکاب جنایات بین

 هاب قجاهب اجود ن اهدعلیه بشریت ا جنایات جنگی قوسط اشخا  ح وقی ا خاصه شرکت

(Clapham, 2008: 901-902) اح نعلی الاللی ده نظضاانت اجراب کیفرب بینق بلکه مسئله ن  ان

. به عباهت دیگرق ده نظاح کنونی ح وق (Nerlich, 2010: 898-899)الالل است ح وق بین

قوان به هاحتی پذیرنت که هنتاههایی ار قبیل قتلق غاهتق بردگی گرنتنق شکنجه ا الالل میبین

یرن  نیز گها قراه نایمرقبط با قجاهت شرکت هابنعالیت ةحتی قجاار جنسی که عا قاً ده رمر

لی براب الالاب ده نظاح کیفرب بینبه این مؤسسات منتسب شون . امّا ده حال حاضر هیچ مـکاه

هسی گی به این جنایات صالحیت ن اهد. بنابراینق ده اضعیت موجود بای  به مانن  دادگا  

ت قع یبق الاللی نردب قـلب مسئولیت کیفرب بینها ها ده قانوهنبرگق م یران ا م امات شرکت

 هح داشت. ةاساسنام 31 ةقر به مادمـاکاه ا مجارات قراه داد. براب این منظوه بای  نگاهی دقیق

کن  براب اشخا  ح ی ی که جنایت قـت صالحیت دیوان م رّه می 31 ة( ماد2شق )ال ( بن  )

داهدق خوا  به قنهایی یا هارا  شخص دیگر ا یا ها مرقکب ش   باشن  مسئولیت کیفرب اجود 

دیگر جنایت صوهت گرنته باش  ا اعم ار اینکه شخص اخیر ار نظر کیفرب مسئول  شخص قوسط

ان  قوبه اهقکاب جنایت قوسط شخص دیگر اشاه  داهد که می 31 ةباش  یا نباش . این شق ار ماد

 انان این موهد ها اهقکاب غیرمست یم اعم ار اشخا  ح ی ی یا ح وقی باش . برخی ار ح وق

ا هاب کاقانگالاللی ده پران  . دیوان کیفرب بین(Kyriakakis, 2012: 992)ان . جنایت ناح نهاد 
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(Katanga Case, 2008: paras. 494-518)  ا عارالبشیر(Al-Bashir Case, 2009: paras. 

قراه داد  است. ده اهقکاب غیرمست یم  این نوع ار اهقکاب جنایت ها موهد شناسایی (213-216

جنایتق متهم نه به عنوان شریو یا معاان ده جرح بلکه به عنوان مباشر جرح قـت قع یب قراه 

اب هقـت کنترل متهم بود  ا این مسئل« شخص دیگر»گیردق مشراط برآنکه مـرر شود که آن می

ی اب نرمانبرداهب قراه داهد به هاحتاست که هرچن  ده سلسله مراقب نرمان هی اهقش که بر مبن

 هاب قجاهب که چن ان شباهتی به سلسله مراقبم یریت شرکت ةقابل ا بات استق الی ده عرص

به ایژ  اگر موضوع بـث شرکتی نراملّی باش  که ده کشوههاب مختل   -نرمان هی نظامی ن اهد 

ت که شای  لزاماً به صوهت شعب ا دناقرب داهد ا ده هأس هر شعبه م یرب ها قراه داد  اس

ا بات کنترل م یران به ایژ   -شرکت ماده نباش   ةهارمر  ده هابطه با م یران یا هیأت م یر

م یران شرکت ماده بر شخص دیگرب که مرقکب هنتاه مجرمانه ش   استق چن ان ساد  نیست 

(Kyriakakis, 2012: 995)فاد غیرمست یم جنایت مستهس  مفهوح اهقکاب . بنابراینق به نظر می

اساسنامه چن ان ده خصو  انتساب جنایات اهقکابی قوسط عوامل  31 ة( ماد2ار شق )ال ( بن  )

 ةمـکای دالّ بر کنترل م یران بر مجاوع ةشرکت به م یران آن کاهایی ن اهد مگر آنکه ادل

 شرکت ماده موجود باش .  ةریردستان ا ار جاله شعب ا م یران ریرمجاوع

به کاو ا مساع ت ده اهقکاب جرح اختصا  یانته است. قـ ق  31 ة( ماد2)پ( بن  ) شق

اب اابسته است: اهقکاب گانهبه معیاههاب سه 31 ةهاکاهب ا مساع ت ده قالب این شق ار ماد

جنایت قوسط مباشر اصلی؛ عنصر مادب مساع ت ا عنصر معنوب که به ارالع ا آگاهی ار 

. دادگا  نوهنبرگ هم با (Vest, 2010: 856)اشر اصلی مربوط است اهقکاب جنایت قوسط مب

صول ها قصایم گرنت ا علی االقوسل به هاین عناصر ده موهد مسئولیت کیفرب م یران شرکت

ه ده صالحیت الاللی کامرار نیز مسئوالن شرکتی که به هر رریق آگاهانه به اهقکاب جنایتی بین

کنن   ده اهقکاب آن جنایت قـت قع یب قراه ان مساع تدیوان است کاو نااین ق به عنو

( بن  الاللیق قفسیرب ار شق )پدیوان کیفرب بین ةخواهن  گرنت. البته ار آنجاکه هنور ده های

قوان گفت که دیوان ده قفسیر معیاههاب اهائه نش  ق به صوهت دقیق ا مشخص نای 31 ة( ماد2)
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 ةقوان پذیرنت که این شق ار ماده قرقیب عال خواه  کرد. امّا میش   ده باال به چگانه اشاه سه

ه هاب قجاهب ککاهب دیوان به ایژ  ده خصو  اقهاماقی که علیه م یران شرکت ةده آین  31

به هر رریق ده اهقکاب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت مساع ت ا هاکاهب ناود  باشن ق 

 8ناود.اب ایفاء خواه  ن ش ایژ 

نیز که به اهقکاب جرح ار رریق گراهی ار اشخا  ا با ه ف  31 ة( ماد2شق )ت( بن  )

ق هرگا  شخص ار رریق گراهی ار 31 ةمشتر  نظر داهدق قابل قوجّه است. ربق این شق ار ماد

اشخا  ا با ه ف مشتر  به هر شکل ده اهقکاب یا قالش براب اهقکاب جرح مشاهکت ناود  

کیفرب داهد. این مشاهکت بای  عا ب باش  ا حسب موهد به منظوه قسهیل هنتاه  باش ق مسئولیت

گرا  انجاح ش   باش  ا هنتاه یا ه ف مذکوه متضان اهقکاب جرمی  ةمجرمانه یا ه ف مجرمان

ان ق باش  که ده صالحیت دیوان است یا با علم ا آگاهی ار قص  گراهی که جرح ها مرقکب ش  

ث شود ا ار حیده این شقق به هر جاعیت سه نفر یا بیشتر ارالق می« را گ»انجاح ش   باش . 

به هر شکل ده اهقکاب یا قالش براب »عنصر مادبق آن ه ده شق )ت( آم   با قوجّه به عباهت 

 ,Vest)ناای  ق مفهومی بسیاه موسع ها به ذهن متباده می«اهقکاب جرح مشاهکت داشته باش 

ده خصو  عنصر معنوب نیز نظر به اینکه ده قسات اخیر شق )ت( . ده عین حال (865 :2010

ان  یاد ش   ا معلوح است که قسهیل ار علم ا آگاهی ار قص  گراهی که جرح ها مرقکب ش  

عال مجرمانه قوسط متهم پیش ار اقوع جنایت صوهت گرنته استق ار این ها علم اجاالی به 

. این م رّه  به روه خا  (Vest, 2010: 865)بود قص  ا نیت مرقکبان اانی به م صود خواه  

هاب مسلح کاهبرد داهد که ها ا گرا هاب قجاهب با دالتده موهد معامالت قسلیـاقی شرکت

کاه دادستان ها براب ا بات علم اجاالی م یران شرکت ار قص  دالت یا گرا  مسلـی که مرقکب 

 بـث گرا  یا دالتی باش  که هاان گونه که ده کن ؛ به ایژ  اگر موضوعجنایت ش   قسهیل می

موهد قوجّه قراه گرنتهق ساب ه چن ان قابل قبولی ده احتراح به موارین  3982قجاهت اسلـه  ةمعاه 
                                                             

 . براب مطالعه بیشترق نو:8

 Farrell, Norman (2010). “Attributing Criminal Liability to Corporate Actors”, Journal of 

International Criminal Law, 8: 873-894. 
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دهن   شق )پ( الاللی ح وق بشر ا یا ح وق بشرداستانه ن اشته باش . شق )ت( ده ااقع بسطبین

ها ده قوان  ده قـ ق مسئولیت کیفرب م یران شرکتهح است ا می ةاساسنام 31 ة( ماد2بن  )

 الاللی مطاح نظر قراه گیرد.خصو  اهقکاب جنایات بین

اینکه  الاللق علیرغمقوان نتیجه گرنت ده شرایط کنونی ح وق بینار آن ه گفته ش  می

ده  ن ق الی ساراکاه دقیق ااالاللی منع ش  ها ا مؤسسات قجاهب ار اهقکاب جنایات بینشرکت

لبته این مسئله نش   است. ا بینیالاللی پیشبین ةدسترسی براب هسی گی به این جنایات ده عرص

ها الاللی براب هسی گی به اقهامات ااهدش   به م یران شرکتنانی صالحیت دیوان کیفرب بین

ع قاکنون ده دستوه کاه دیوان نخواه  بود. این موضو 31 ة( ماد2ده قالب ش وق مختل  بن  )

با آن ه ده این نوشتاه  31 ةخود ده قفسیر ماد ةقراه نگرنته ا معلوح نیست قا چه ح  دیوان ده های

 گفته ش ق هاسو باش .

 وضعيت مطلوب .2-3

براب این قسات ار م اله ق هب با مسامـه انتخاب ش   استق ریرا ده « اضعیت مطلوب»عنوان 

عین حال  کیفرب ا دههاه جانبه با بی ةمطلوب بای  شامل م ابلیو هایکرد کیفربق اضعیت 

ه بارداهن گی مجارات باش . ب یهی است که نیل ب ةا نیز جنب دی گانقأکی  بر اح اق ح وق بز 

این م صود قنها ار ههگذه هاکاهب با مـاکم داخلی میسر استق ریرا ااالً صالحیت دیوان 

این دیوان حتی  گاانهحق صالحیت قکایلی است ا  انیاًق بی ةنامالاللی به موجب اساسکیفرب بین

هاب رمانیق مادبق مالیق انسانی ا ... نخواه  ده نرض اصالح اساسنامهق با قوجّه به مـ ادیت

هاب پرشااه مرقبط با ن ض ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه قوسط پران   ةقوانست به ها

ب ان « اضعیت مطلوب»کن . بنابراینق با علم به اینکه ها ا مؤسسات قجاهب هسی گی شرکت

هاب داخلی مـ ّق نخواه  ش ق ده اینجا هاهکاههاب ماکن براب م اخله ا مشاهکت دادگا 

الاللی ها م ّ نظر قراه می دهیم؛ با این قأکی  که ده بسیاهب ار مواهد به ق ویت نظاح کیفرب بین

دستی ا هاکاهب میان شرکت ا م امات ا اهکان دالتق دلیل اجود نساد ده نظاح دالتی یا هم
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قوان ار مـاکم داخلی انتظاه داشت قا به نـو مؤ رب ده هسی گی به این جنایات ده عال نای

. ها نینق بای  جنایات نراملّی اهقکابی ار سوب (Kremnitzer, 2010: 917)م اخله نااین  

روه که ده قسات نخست اشاه  ش ق ق اخل ده  ها ها نیز م ّ نظر قراه دهیم که هاانشرکت

صالحیت یا ابهاح ده قعیین قانون حاکمق ده اکثر مواهدق مـاکم ملّی ها ار اهاد به این گونه 

ها به روه کلی شامل عناصر « اضعیت مطلوب»ها بار می داهد. ار این هاق شای  بتوان پران  

 ی گی به جنایات ملّی ا نراملّی اهقکابی ارذیل دانست: صالحیت مـاکم ملّی براب هس ةگانسه

الاللی براب هسی گی به جنایات م یران ها ا م یران آنها؛ صالحیت مراجع بینسوب شرکت

ابی الاللی براب هسی گی به جنایات اهقککیفرب بینها ا صالحیت مراجعی ها ون دیوانشرکت

 هاب بزهگ چن ملّیّتی.کتهاب ناحش اهقکابی ار سوب شرها ا خاصه ن ضشرکت

ها ا الاللی به اشخا  ح وقی ا به روه خا  شرکتقعایم صالحیت نظاح کیفرب بین

مؤسسات قجاهبق یو االویّت غیرقابل انکاه است که ار سوب بسیاهب ار صاحبنظرانق 

 ا هاگیالاللیق ح وق انانق گزاهشگران مختل  سارمان ملل متـ  ار جاله هاب بینسارمان

هاب ا حتی برخی ار کشوهها به ایژ  کشوههاب ده حال قوسعه که قربانی اسوسه ره 

ان ق باهها مطرح ش   ا موهد قأکی  قراه گرنته است. هاب بزهگ نراملّی بود سوداگرایانه شرکت

عاومی ااالً موجب ق ااح ا چه بسا انزایش مواهد ن ض ناحش ح وق  ةبی قوجّهی به این دغ غ

شود که ها ا مؤسسات قجاهب خواه  بود ا  انیاً سبب میبشر ا ح وق بشرداستانه قوسط شرکت

هاب قجاهبق ده عال ار این خالء موجود ها با قفویض اختیاهات خود به شرکتبرخی ار دالت

هایی اللی سوء استفاد  کنن  ا ار این ها هر هار شاه  ظهوه شرکتالده نظاح ع الت کیفرب بین

هاب نظامی ا امنیتی خصوصی باشیم که ده قالب اشخا  ح وقی غیردالتیق مانن  شرکت

. (International Commission of Jurists, 2008: 5)کنن  ها ها دنبال میمنویات دالت

هاق اشخا  ح وقی ق آن انزان بر م یران شرکتبنابراینق بای  هاهکاهب ان یشی  که ان

ه گیرن . الاللی قراغیردالتی نیز موضوع قع یبق مـاکاه ا مجارات ده نظاح ع الت کیفرب بین
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ست شود ا الرح االاللی احساس میدیوان کیفرب بین ةار این هاق ضراهت بارنگرب ده اساسنام

 چن  نکته ده این بارنگرب م ّ نظر باش :

 یم صالحیت دیوان به جنایات اهقکابی قوسط اشخا  ح وقی غیردالتی؛قعا -

هاق شعبق دناقر انسانی اعم ار م یرانق کاهمن ان ا نیز اهگان ةانتساب اعاال ا اق امات مجاوع -

هاب شرکت ا با ارالع ا هضایت صریح آن عال ها ا پراژ شرکت که ده هاستاب برنامه

 ان  به شرکت؛کرد 

ق ع ح لزاح احرار مجرح بودن 8661  )ت( پیشنهادب دالت نرانسه ده اجالس سال برخالف بن -

 8شرط احرار مجرمیت شخص ح وقی؛شخص ح ی ی به عنوان پیش

 3.دی گانهاب جبران خساهت ار بز ها ا ها قوجّه به بارداهن گی ا قنوع مجارات -

اب بسیاه حائز اهایت ده اینجا اجود داهد که ع ح قوجّه به آن شای  موجب شود که به نکته

رات الاللی براب مـاکاه ا مجاآهبق نظاح کیفرب بین«. ار هول حلیم ده دیگ بیانتیم»اصطالح 

یت اب جهت نراه ار مسئولش   که ار هر هارنه بینیاشخا  ح ی ی ا به ایژ  ق هقان انی پیش

ها ا اشخا  ح وقی جوین  ا ار این ها قوجّه به مسئولیت کیفرب شرکتمجارات بهر  میا 

شای  سبب شود که م یران ا م امات شرکت با قوسل به حجاب شخص ح وقیق ار چنگال 

. بنابراینق بای  هاواه  این نکته ها م ّ نظر داشت که هسی گی به مسئولیت کیفرب ع الت بگریزن 

انعی براب هسی گی به مسئولیت کیفرب اشخا  ح ی ی ا ار جاله م یران اشخا  ح وقیق م

 .(Kremnitzer, 2010: 917)شرکت ایجاد نکن  

 

                                                             
. ریرا ده مواهدب ماکن است شخص ح ی ی هرگز براب مـاکاه ده اختیاه دیوان قراه نگیرد یا قبل ار شراع هان  هسی گی 8

 ار دنیا براد ا ... .

 هاب مالی ا غیرمالی که حتی ماکن است به انـالل یا مصاده  شرکت نیز بیانجام .. ار قبیل مجارات3
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 ؛نتيجه

هاب کوچو قا مؤسسات چن ملّیّتی نراملّیق هاگی ار هاب قجاهب اعم ار شرکتشرکت

هاواه  موهد شون  ا ار این ها ضراهت داهد اقتصاد ا قجاهت مـسوب می ةکنشگران چرخ

الاللی قراه گیرن ؛ حاایتی که ضامن مون یت آنان ده حاایت نظاح قانونی ده سطوح ملّی ا بین

یشرنت قوسعه ا پ ةق ااح حضوه ا خ مات آنان ده صـن ةکنن نیل به اه اف قجاهب ا نیز قضاین

ها به ایژ  آن قوان ار نظر داه داشت که ماکن است برخی ار این شرکتجوامع است. امّا نای

هاب قانونی ها ده جهات هاب کالن اشتغال داهن ق حاایتدسته که ده سطح نراملّی به قجاهت

ها موهد سوءاستفاد  قراه دهن . ار این هاق این امر ناصواب ا براب قع ّب به ح وق انراد ا ملّت

 نان نیز موهد حاایتقخلفات آ دی گانهاق بز ضراهت داهد که ده کناه نظاح حاایت ار شرکت

هاب هاب اخیر با ررح قعه ات ح وق بشرب شرکتقراه گیرن . این هایکردب است که ده سال

قوان قجاهب موهد قوجّه قراه گرنته ا قا آنجا پیش هنته است که امرار کاتر ح وق انی ها می

ی باش . قسراغ گرنت که نانی این قبیل قعه ات براب اشخا  خصوصی اعم ار ح ی ی ا ح و

 ن ض دی گانده عین حال ضراهت داهد که ساراکاههاب جبران خساهقی که ده اختیاه بز 

من ب بیشتر ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه قراه داهن ق قوسعه یاب  قا ار سویی موجبات هضایت

شته بارداهن   دا ةها ا مؤسسات قجاهب جنبنراهم آی  ا ار سوب دیگر براب شرکت دی گانبز 

باش . این مهم مـ ّق نخواه  ش  مگر آنکه انزان بر هاهکاههاب ح وقی جبران خساهتق ده 

قجاهب  ها ا مؤسساتهاب ع الت کیفرب ده سطوح ملّی ا نراملّیق مسئولیت کیفرب شرکتنظاح

ت قجاهب مؤسسا کیفرمانیاب ج ّب با بینیز موهد شناسایی قراه گیرد قا ار این ههگذهق م ابله

الاللی متخل  صوهت پذیرد. این م ابله به ایژ  ده جایی که مربوط به ن ض ناحش م رّهات بین

ح وق بشر ا ح وق بشرداستانه استق هاکاهب ا قعامل میان مـاکم ملّی کشوهها ا نیز 

ار این هاق  .رلب الاللی ها میالاللی ع الت کیفرب ار جاله دیوان کیفرب بینساراکاههاب بین

هاق هاهکاههاب م ابله با جنایات اهقکابی ار سوب دالت ةاین امر ضراهت داهد که ده ها

هاب قجاهب ده دستوه کاه قواب ق نینیق قضایی ا اجرایی قراه گیرد ا نیز ائتالنی ار شرکت
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ب اصالح ها ا ... برام نیق ح وق انانق نهادهاب دانشگاهیق هسانه ةهاب جامعکشوههاق سارمان

دیوان قشکیل شود قا ده قالب اجالس بارنگرب اساسنامهق صالحیت هسی گی به جنایات  ةاساسنام

  ر گرنته شود.الاللی ده نظاهقکابی ار سوب اشخا  ح وقی غیردالتی نیز براب دیوان کیفرب بین
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 منابع

 الف. فارسي

 ( .8269پهلوانق عباس« .)قسمملیح ا اسممتعاال عراق به هاب خاهجی ده قولی ق معاانت شممرکت

ق ده «للیالاانزاههاب شمیایایی علیه جاهوهب اسالمی ایران ده پرقو ح وق مسئولیت بین جنگ

هاب شمممیایایی ده الاللی اح اق ح وق قربانیان کاهبرد سمممالحمجاوعمه م ماالت هاایش بین  

 نیق چاپ االق قهرانقالاللیق ایراسمته سی  قاسم رما جنگ عراق با ایران ده مراجع ملّی ا بین

 شهر دانش.

  هاب قجاهب چن ملیتی ده نراهم مسئولیت شرکت(. »8269دشمتیق علی ا هییسیق ص ف. ) د

 االتم  ق ده مجاوعه«کردن مواد االیهق قجهیز ا سماخت قسلیـات شیایایی هژیم سابق عراق 

 ایران اب عراق جنگ ده شممیایایی هاب سممالح کاهبرد قربانیان ح وق اح اق الاللیبین هاایش

 .شهر دانش االق قهرانق چاپ رمانیق سی  قاسم ایراسته الاللیقبین ا ملّی مراجع ده

  ( .8219رمانیق سمی قاسم« .) ( ده 3996می  6قأملی بر حکم دادگا  استیناف شهر الهه )موهخ

 .27ق شااه  مجله ح وقیق «هاب شیایایی قوسط عراقموهد معاانت ده کاهبرد سالح

 مـا نرجیهاق ا مـا  قفرشممیق عیسممایی مـا جعفر؛ راد ق حبیب سممی مـسممن؛ شممریفیق.  

 قتربدادگسمم ح وقی مجله ق«ایران ده ح وقی اشممخا  کیفرب مسمئولیت  دگرگونی(. »8263)

 .13 شااه 

  ( .8263عسمممکربق پوهیما« .) چاهچوبهاب نراملی: پیاان جهانی ا ح وق بشمممر ا شمممرکت 

 الالل ده قرنالاللی ا ح وق بینق  ده جامعه بین«حاایتق احتراح ا جبران سمممارمان ملل متـ 

 بیست ا یکمق ایراسته سی  قاسم رمانیق چاپ االق قهرانق شهر دانش.

 اشممخا  کیفرب مسممئولیت دامنه(. »8264) علی. راد ق هنیع ا دهی  سممی  مجابق موسمموب 

 .82 شااه  چهاهحق سال قکیفرب ح وق ژاهشپ ق«اسالمی مجارات قانون ده ح وقی
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Abstract 

This article discusses whether it is possible and recommendable that corporate 

criminal responsibility be introduced for violations of human rights and 

humanitarian law and that the domestic courts, as well as the International 

Criminal Court, should, therefore, have jurisdiction over such legal entities or not. 

This article discusses whether it is possible and recommendable that corporate 

criminal responsibility should be introduced for violations of human rights and 

humanitarian law and that the domestic courts, as well as the International 

Criminal Court, should, therefore, have jurisdiction over such legal entities.  The 

first section of the article studies the recent works done by the UN Human Rights 

Council and also Office of the High Commissioner for Human Rights in the 

framework of a project for improving accountability and access to provide remedy 

for victims of business-related human rights abuses. The second part, while 

reviewing the Nuremberg military trials and discussions during the 1998 Rome 

Conference, explores key questions of de lege ferenda as well as current policy 

and legal matters. 
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