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چکیده
در دهــه ی اخیر اســتفاده از جنگ افزارهای رباتیک به طور چشــم گیری
افزایش پیدا کرده است ،به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده
و متکی بر ربات های نظامی توصیف میکنند .توســعه این جنگ افزارها به عنوان
یکی از دستاوردها نوین بشــر نظام مسؤولیتی اعم مدني و کیفری را در سطح
بین المللی به چالش کشــانده اســت .هدف ما دراین تحقیق بررسی مسؤولیت
حقوقي اعم مدني و کیفری در قبال به کارگیری جنگ افزارهای رباتیک می باشد.
انتساب مســؤولیت مدني یا کیفری به اشخاص در قبال اقدامات غیر قانونی جنگ
افزار رباتیک در یک زنجیره ای از عوامل فنی و انســانی که می توانند عملیات یک
جنــگ افزار رباتیک را تحت تاثیر قرار دهند قــرار دارد و باید تمام عوامل مزبور در
تعیین مسؤولیت اشــخاص مدنظر قرار گیرد ،به خصوص اعمال مسؤولیت کیفری
در قبال اقدامات غیر قانونی ســامانه های نظامی رباتیک مســتقل به اشــخاص كه
نياز به احراز ســوءنيت آن ها مي باشــد با چالش بیشتری مواجه است و يا در مورد
فرمانده نظامي براي اعمال مســؤوليت كيفري بايد کنترل مؤثر وي با توجه آگاهی
كه نســبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود .با توجه
به اينكه برنامه ريزي اين جنگ افزارها با فرمانده نمي باشــد و طراحي شده اند كه
به طور مســتقل عمل نمايند و بر مبناي برنامه و دستورات و محدوديت هاي كه به
آنها داده شــده تصميم مي گيرند بعيد به نظر مي رسد فرمانده بتواند اقدامات الزم
برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسؤوليت
كيفري داشته باشد.
واژگان کلیدی :مسؤولیت کیفری ،جنگ افزار رباتیک مستقل ،حقوق بشر
دوستانه ،مسؤولیت حقوقی ،قواعد بشر دوستانه
 -1تاریخ دریافت مقاله  ،1398/04/19تاریخ پذیرش مقاله 1399/06/31

 -2دکتری حقوق بین الملل و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور
basiriabbas3@yahoo.com
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درآمد
دانش رباتیک از جمله دانش های بین رشــته ای است که از مجموعه اي از
علوم مکانیک ،فیزیک ،الکترونیک ،کامپیوتر ،هوش مصنوعی و سایبرنتیک تركيب
يافته است و در قالب یک وسیله هوشمند رباتیک نمود عملی پیدا می کن د (�Ver
 .)uggio,2006:3پیشرفت سریع در زمینه علوم مذکور و تکنولوژی کوچک سازی،
پردازش کامپیوتری ،ســیگنال ،پردازش تصویــری و تکنیک ارتباطی این امکان را
فراهم ســاخت تا سیستم های رباتیک به خصوص آن هایی که کاربرد نظامی دارند
تا حدودی زیادی به صورت مستقل عمل نمایند .در سال های اخیر اکثر کشورهای
پیشــرفته و در حال توسعه سرمایه گذاری های قابل توجهی را در زمینه تکنولوژی
رباتیک بــه ویژه از نوع نظامی آن نموده اند ( .)Anthony,2010:15-16به طوری
کــه نيروي هوايي اياالت متحده در طرح ســامانه هاي هواپیمای بدون سرنشــین
 2009-2047روند افزایش استقالل هواپیمای بدون سرنشین نظامی را مورد تاکید
قرار داده و اســتقالل کامل آنها یه عنوان اهداف بلند مدت نیز به رسمیت شناخته
است ( .)Grut,2013:7برخالف جنگ های کالسیک مناقشات مسلحانه آینده را به
استفاده فزاینده و متکی بر ربات های نظامی توصیف می کنند كه به صورت كنترل
از را دور يا به طور مســتقل عمل می کنند لذا نســل کنونی جنگ افزاهای رباتیک
تنها راس کوه یخی را نشان می دهند که در حال توسعه هستند که به تدریج نقش
متصدی در هدایت آنها کاهش یا حذف خواهد شــد(.)leveringhAus, 2014:7
جنگ افزار هاي رباتيك مســقل از طریق یک ســری برنامه هایی که از قبل به آنها
داده شــده اســت عمل می نمایند و قادر اســت خودش تصمیم بگیرد بدون اینکه
نیاز به دخالت مســتقیم انســان باشــد آنچه كه اين جنگ افزار را متمايز مي كند
توانايي آنها در عملكرد مســتقل و شناســايي اهداف و حمله به آنها مي باشد بدون
اينكه برنامه ريزي شده باشــند يك هدف خاصي را مورد حمله قرار دهند ،تصميم
گيري در خصوص اينكه كدام اهداف بايد مورد حمله قرار گيرد و چگونه و چه وقت
حمله بايد صورت بگيرد به نرم افزار جنگ افزار رباتيك محول شـ�ده اس ت (�Wag
 .)ner,2013,105به عنوان مثال اسرائیل نوعی هواپیمای بدون سرنشین نظامی که
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تحت عنوان هارپی 1 2ســاخته اســت که می تواند به طور مستقل بر میدان جنگ
گشت بزند و بدون مداخله انسان در دفاع هوایی دشمن را سرکوب و اهداف الزم را
تخریب نماید .بســیاری از کشورها این نوع هواپیما را که قادر است به طور مستقل
عمل نماید را ســاخته اند یا درحال ســاخت آن هستند ( .)Beard,2014:633در
جنگ های دریایی ســامانه های نظامی رباتیک به صورت شبکه  -محور و سیستمی
عمل می نمایند و این جنگ افزارهای رباتیک در مأموریت های نظامی شبکه ای تنها
نیســتند بلکه یکی از عوامل الینفک سیستم هستند که مأموریت شان را به صورت
واحد اجرا می نمایند ،در عملیات شبکه -محور اختیار تصمیم گیری در کشتی مادر
متمرکز شده است ولی اقدامات نظامی و اختیار شلیک به هدف پراکنده و گسترده
اســت ،در این شبکه بخش ها هماهنگ ولی مستقل عمل می کنند و کنترل کننده
مرکزی وجود ندارد مانند گروه زنبوران عسل که همه اجزاء با همدیگر ارتباط دارند
و در کل شــبکه یک هماهنگی وجود دارد ولی خود سازماندهی هم وجود دارد .در
سامانه شبكه -محور هر جنگ افزار رباتیک آزادی عمل دارد و خودش اقدام میکند
ولی با همدیگر همکاری دارند ،در واقع اقداماتشــان برای طرف اســتفاده کننده از
آنها نیــز قابل کنترل و پیش بینی نیســت و می توانند بــه پیامدهای غیرمنتظره
منجر بشوند ( ،)Coeckelbergh,2011:273لذا ضرورت دارد تحقيقي درخصوص
مسوولیت پذیری در به کارگیری ابن جنگ افزار صورت بگيرد.
حال سوالی که مطرح اســت این است که در صورت نقض قواعد بین المللی
حقوق بشر دوستانه توسط جنگ افزار رباتيك مستقل چگونه می توان نظام مسؤولیتی
اعم مدنی وکیفری را در این خصوص را تبیین و اعمال نمود؟
به نظر می رسد در چهارچوبه نظام مسؤولیتی مبتنی تقصیر و بدون تقصیر
و ســایر مقررات بین المللی و تفسیر موســع از این مقررات بتوان مسؤولیت مدنی
ناشــی از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه و آثار زیان آور جنگ افزار رباتيك مستقل
را نسبت به عواملی که به نوعی در به کارگیری آنها ذی مدخل هستند برقرار نمود.
ولی اعمال مسؤولیت کیفری جنایات جنگی ارتکابی جنگ افزار رباتيك مستقل
نسبت به عواملی که این جنگ افزار را به کار می گیرند به دلیل اينكه مستلزم
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اثبات عنصر معنوی و احراز عنصر مادی جرم تحت شــرایط مقرر در اساســنامه ی
دیوان کیفری بین المللی و یا قوانین کیفری کشور های تعقیب کننده است ،چالش
برانگيز است.
هدف ما در اين پژوهش بررســی مسؤولیت حقوقی اعم مدنی و کیفری به
کارگیری جنگ افزار رباتیک مســتقل می باشد.در داخل کشور پژوهشی در زمینه
جنگ افزارهای رباتیک مســتقل و مسائل مسؤولیتی آنها مشاهد نشد ولی پژوهش
هایی درخصوص جنگ افزارهای رباتیک مســتقل درخارج از کشــور صورت گرفته
اســت که ضمن طرح مسائل حقوق بشــر دوستانه آن ها اشاره ای هم به چالش هاي
مســؤولیت كيفري آنها داشــته اند ولي اين تحقيق به طور خاص متمركز شــده بر
مســؤوليت پذیری در قبال به کارگیــری این جنگ افزارها و عالوه بر مســؤولیت
کیفری ،مســؤولیت مدنــی عواملی مختلفی که به نوعی در بــه کارگیری آنها ذی
مدخل هســتند نظیر مقامات غیــر نظامی که در این چرخه مغفــول مانده اند نیز
مورد بحث قرار داده است در ادامه به برخی از این آثار اشاره می شود :آقاي روبرت
اســپارو در ســال  2007مقاله ای تحت عنوان «رباتهای کشنده» در مجله فلسفه
کاربردی دوره  24شــماره  1منتشر نموده است و جنگ افزار رباتيك مستقل را از
بعد اخالقی مورد بررســی قرار داده و اعتقاد دارد به کارگیری این جنگ افزارها در
جنــگ به دلیل اینکه حیات انســان را تهدید می کند و نمی توان مســؤولیت را بر
کســی بار نمود غیراخالقی است.کتاب انقالب رباتیک و نزاع درقرن  21تألیف آقای
پیتر دابلیو ســینگر که در سال  2009توسط انتشــارات پنگوین درآمریکا منتشر
شده است ،نویسنده بیان می دارد روند جنگ های آینده به سمت و سویی در حال
حرکت اســت که موجب دگرگون شدن اصول بنیادین مخاصمات مسلحانه و حذف
انســان یا حداقل فاصله گرفتن انسان از جنگ و مبارزه را در پی دارد ،ایشان اعتقاد
دارد جنگ افزارهای رباتیک بزرگترین تحوالت در امور نظامی بعد از ســاخت بمب
اتم میباشد چنانچه به مســائل و نکات اخالقی و قانونی در ساخت روبات ها توجه
نشود این جنگ افزار می تواند به دشمن انسان تبدیل شود .این جنگ افزارها نه تنها
مشــکالت جامعه بشری را کم نخواهد کرد بلکه بشر در آینده با مشکل جدی برای
مهار این روبات ها روبه رو خواهد شد .مقاله ی تحت عنوان «انسان خارج ازحلقه
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تصمیم سیستم جنگ افزارهای مستقل و حقوق مخاصمات مسلحانه «توسط آقایان
میخائیل اشمیت و جفری تورنر در مجله امنیت ملی هاروارد شماره  4سال 2013
به چاپ رســیده است .این مقاله پیرامون جنگ افزارهای مستقل مباحث حقوقی را
مطرح نموده اســت و در نهایت نتیجه گیری نموده اســت که این جنگ افزارها فی
نفسه غیرقانونی نیستند ولی استفاده از جنگ افزارهای رباتیک باید بر اساس حقوق
مخاصمات مســلحانه مشروع باشــد وحقوق جنگ کاربرد این تسلیحات را محدود
می کند و انســان همیشه مســؤول به کارگیری جنگ افزارهای مستقل خواهد بود
اگرچه وظیفه خود را به این جنگ افزارها تفویض کرده باشد .آقای کریستف هینس
گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارشی درخصوص اعدامهای غیرقانونی یا خودسرانه و
روبات های مستقل کشنده در سال  2013به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
ارائه شده است ،دراین گزارش آقای کریستف هینس اظهار می دارد که جنگ افزار
مســتقل رباتی اســت که اهداف خود را انتخاب و به آن حمله می نماید این جنگ
افزار موجب نگرانی گســترده جامعه بین المللی درخصوص حفظ حیات انسان شده
است سیستم های مستقل مهلک از یک ماهیت مرکب و پیچیده برخوردارند و ورود
آنها در مواضع تصمیم گیری احتماالً می تواند منجر به شــکاف و خالء مســؤولیتی
شــود در نهایت پیشنهاد می دهد اگر ماهیت این سیستم ها طوری است که اعمال
مســؤولیت نســبت به عواقب اقدامات غیر قانونی آن ها بر افراد غیر ممکن اســت
باید به عنوان یک جنگ افزار خطرناک اســتفاده از آن ها غیر اخالقی و غیر قانونی
اعالم شــود .مقاله ای نیز تحت عنوان مشروعیت سامانه های جنگ افزاری مستقل
و پیامدهایشــان بر اصول حقوق بشر دوســتانه ی موجود در سال  2019در مجله
حقوق بین الملل گرونینگن شماره  7توسط آقای سای ونکاتش چاپ شده است.در
این مقاله مســائل حقوقی پیرامون کاربرد و نظامند کردن سامانه های جنگ افزاری
مستقل و پیامدهای آن بر اصول حقوق بشر دوستانه مورد بررسی قرارگرفته است.
روش تحقبق در اين پژوهش توصیفی -تحلیلی اســت و شیوه ی گردآوری
اطالعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشــد .در این نوشتار سعی بر این است در سه
مبحث جداگانه مباني نظري و مســؤولیت حقوقی اعم مدنی و کیفری ناشــی از به
کارگیری جنگ افزارهای رباتیک را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
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 .1تعریف جنگ افزارهای رباتبک مستقل و مبانی نظري مسؤولیت حقوقي
 .1-1تعریف جنگ افزارهای رباتبک مستقل
جنگ افزار رباتيك مستقل جنگ افزاري است كه در هدايت به سمت هدف
به طور مســتقل عمل مي نماید و نيازي به كنترل از بيرون ندارد و قادر اســت بر
مبناي دستورات و محدوديت هاي كه به آنها داده شده و مبتني بر اطالعاتي كه براي
فرآيند تصميم گيري مهم هســتند تصميم گيري مي نمايد (.)Allhoff,2013,353
در تعریــف ديگري که وزرات دفاع آمريكا از جنگ افزار رباتيك مســتقل ارائه داده
آمده اســت «جنگ افزار رباتيك مستقل ســامانه اي است كه پس از فعال سازی
می تواند هدف را انتخاب کند و بدون مداخله متصدی انسانی به آن حمله نماید.
این تعریف شامل جنگ افزار رباتیک مستقلی که به گونه ای طراحی شده اند که به
متصدی انســانی این امکان را می دهد که عملیات جنگ افزار مسقل را تحت تأثیر
قرار دهد اما خود جنگ افزار نیز بعد از فعال شدن می تواند اهداف را انتخاب و بدون
مداخله انسان به آن حمله نماید ،می شود» (.)schmitt,2013,4
 .2-1مبانی نظري مسوولیت حقوقي
در اين مبحث مباني مســؤوليت حقوقي اعم مدني و كيفري که در بحث ما
کاربرد دارد را تبيين و مورد بررسي قرار خواهیم داد.
 .1-2-1نظريه تقصیر
تقصير عبارت از تجاوز از تعهد پیشــین و رفتار شــخص محتاط و آگاه یا
رفتار انسان متعارف ،هچنین تجاوز از رفتاری که رعایت آن برای حمایت از دیگران
الزم اســت .در این نظریه مسؤولیت بر پایه تقصیر قرار دارد و در صورتی فاعل ضرر
و زیان های وارد را جبران می کند ،که مرتکب تقصیر شــده باشــد و زیان دیده نیز
تقصیــر او را اثبات نماید .زیان دیده باید به عنوان مدعی تقصیر و رابطه علیت بین
تقصیر فاعل زیان و ضرر و زیان را اثبات کند (قاسم زاده .)26، 1387،
 .2-2-1نظريه خطر
اين نظريه كه تحت عنوان مسؤوليت بدون تقصير شناخته مي شود پس از

79

 .3-2-1كرامت انساني
کرامت به معنی عزت ،منزلت واال و شرف است .ابن عربی در بحث از

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره چهارم /تابستان 1398

مشکالت ناشی از تحوالت اقتصادی و وقوع انقالب صنعتی مطرح شد .بر مبني اين
نظريه نیازي به اثبات تقصير فاعل زيان نمي باشــد .نظريات مختلفي در چهارچوب
مسؤوليت مبتني خطر مطرح شده است.
نظریــه خطر در برابر انتفاع مادى :بدين معني كه هر کس از كاري ســود
مىبرد باید زیان هاي ناشي از آن را تحمل كند.
نظریه خطرهاى ایجاد شده :فاعل زیان در برابر هر زیانی مسؤول است خواه
نفع مادى یا معنوى ببرد.
نظریه خطر نامتعارف :تنها فعالیت هاى غیرمعمول و نامتعارف مســؤولیت
آورند( همان منيع .)34-37،
مسؤوليت مطلق و مسؤوليت محض نيز از جمله مسؤوليت هايي بدون تقصير
مي باشند .مسؤوليت محض مسؤوليتي است كه مبتني بر وجود يا اثبات تقصير در
عامل زيان يا فعل زيانبار نيســت .صرف ايراد ضرر براي عامل آن ايجاد مســؤوليت
مي كند و عامل زيان جز با اثبات فقدان رابط سببيت و انتساب ضرر به قواي قاهره
نمي تواند از مسؤوليت معاف شود ،هدف اين مسؤوليت تحميل مسؤوليت به نتيجه
است .در مسؤوليت مطلق ورود خسارت تنها شرط الزم براي مسؤول شناختن عامل
زيان است ،حتي احراز رابط سببيت ميان فعل او و ورود زيان نيز الرم نيست و عامل
زيان مطلقاً مسؤول است حتي اگر ثابت نمايد مقصر نيست (باديني.)21 ،1391،
درحوزه ي كيفري نيز جرايم با مســؤوليت مطلق جرايمي اســت كه در آن
مســؤوليت مبتني بر تقصير نيســت يا مســؤوليت بدون تقصير است ،در جرايم با
مســؤوليت مطلق به نوعي عنصر رواني مفروض اســت (احدي .) 158 ،1389،اين
نظريات در خصوص مسؤوليت مبتني بر تقصير يا خطر در نظام هاي حقوقي مختلف
از جمله نظام حقوق بين الملل رسوخ كرده است و معاهدات بين المللي وكنوانسيون
هاي حقوق بشر دوستانه مورد بحث نيز مبتني بر اين نظریات و انديشه هايي ديگر
كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد تدوین و تصويب شده اند.
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کرامت انسانی می گوید «کرامت انسانی فطری و ذاتی اوست آنچه انسان را موضوع
ذم و مــدح قرار می دهد فعل اوســت نه عین او ،چه عین انســان بر صورت حق
آفریده شده اســت و همین امر مایه کرامت ذاتی اوست ولی همین انسان صاحب
کرامت موجودی مکلف اســت که با انجام و یا ترک افعال مستوجب مدح و یا ذم
می شــود» (قربان نیا .)113 ،1390 ،فلسفه وجودی حقوق بين الملل بشر دوستانه
که استفاده از خشونت را در دوران منازعات مسلحانه محدود می کند و ناظر بر رفتار
قوای متخاصم در منازعات مســلحانه بین المللی یا غیر بینالمللی است حفظ كرامت
انساني است که حقي مطلق و خدشه ناپذیر است و تجاوز به آن به هیچ نحوی جایز
نمی باشــد (همان منبع .)146 ،حقوق بين الملل بشــر دوستانه در راستای تأمین
احترام به شــأن واال و کرامت انسان و تضمین حق حیات و حقوق بنیادین بشر در
جربان منازعات مســلحانه و مسؤولیت پذیر کردن دولت ها و آزادي عمل آنها را در
جنگ تعدیل و محدود نموده اســت .در صورتي كه کرامت انسان و حقوق بنیادین
بشــر در جریان منازعات مسلحانه نقض شــود عامالن را تحت تعقيب ،محاکمه و
مجازات مي نمايد .كنوانســيون هاي ژنو و پروتکل هــای الحاقی به آن نيز متضمن
کرامت انسانی است .ماده  3مشترک کنوانسیون های ژنو 1949بر ممنوعیت آسیب
رساندن به حیثیت و کرامت اشخاص از جمله رفتار تحقیرآمیز و خوار کننده تصریح
نموده اســت ماده مذکور لطمه به منزلت انســانی در هر زمــان و مکان تحت هر
شرایطی را ممنوع اعالم کرده است .همچنین ماده  75پروتکل اول و ماده  4پروتکل
دوم الحاقی  1977به کنوانســیون های ژنو اهانت به کرامت انســانی به ویژه رفتار
تحقیرآمیز و خوارکننده نظیر خشــونت نسبت به حيات ،سالمت ،صحت جسمي و
رواني اشخاص زير در هر زمان و در هر مكان اعم از اينكه توســـط غيرنظاميـان و
يـا مـأمورين نظـــامي ارتكاب يابد ممنوع نموده است .تجاوز به كرامت شخص به
ويژ رفتار مؤهن و تحقيرآميز در ماده  8اساســنامه ديوان كيفري بين المللي 1998
جنايت جنگي تلقی شــده است .انکار کرامت انسانی به نفی انسانیت می انجامد به
همین دلیل حمایت از انســان و انســانیت مبنای دیگر نظام بین الملل حقوق بشر
دوستانه می باشد (همان منبع.)167،
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 .4-2-1حمايت از انسان و انسانيت
هدف و کارکرد اصل حمایت از انســان و انســانیت حمايت از فرد و حقوق
و آزادی های بنبادین او اســت .حمایت از حقوق فــرد در مقابل نقض احتمالی آن
توســط دولت متبوع فرد ،افراد و یا دولت های دیگر می باشــد ،همچنين مسؤوليت
پذیر کردن انســان و انتساب مســؤولیت بر کسی که جنایت جنگی را مرتکب شده
اســت و دولتها را به جنگ انسانی ملتزم و متعهد مينمايد به خصوص اینکه یکی
از شرایط بنیادین جنگ عادالنه مسؤولیت پذیری و قابل انتساب بودن مسؤولیت بر
کسی که جنایت جنگی را مرتکب شــده است .اصول بنيادین حقوق بشر دوستانه
نظیر اصل تناسب ،اصل تفکیک ،اصل ضرورت و اصل احتیاط که در كنوانسيونهاي
ژنــو  1948و پرتکل های الحاقی به آن و کنوانســیون الهه  1907مورد تأکید قرار
گرفته اند داللت بر اين دارند که چگونه اصول انسانیت و حمایت از انسان و انسانیت
مبنای تعهد و مســؤولیت افراد به رعایت حقوق بشر دوستانه در منازعات مسلحانه
می باشــد .برخی از مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه نيز بر مبنای یک سلسله
اصول طراحی شــده و در چاچوب اين اصل اعمال می شوند .این اصول که ریشه در
کرامت انســانی دارند ،جهان شمول بوده و حمایت از انسان هدف اصلی اصول بشر
دوســتانه مي باشد .برخي از اين اصول عبارتند از اصل ضرورت ،اصل تناسب ،اصل
تفکیک و اصل احتیاط اســت .بر اساس اصل ضرورت نظامی فرمانده نظامی باید به
شــیوه ای اقدام نماید که برای پیش برد اهداف نظامی ضروری باشــد و از کشتار و
تخریب افراطی نيز امتناع نماید .این اصل به عنوان حقوق بین المللی عرفی شناخته
می شــود ( .)Herman,2013:54بنابراين اصل ضرورت نظامی یک اصل بنیادین از
حقوق جنگ اســت و در بسیاری از معاهدات حقوق بشر دوستانه مورد تصریح قرار
گرفته اســت .ماده  23کنوانســیون الهه  1907مقرر مــی دارد « تخریب یا ضبط
اموال دشمن به غیر از مواردی که ضرورت های جنگی ایجاب نماید ،ممنوع است».
ماده  53کنوانســیون چهارهم ژنو  1949نیز بیان می دارد «انهدام اموال منقول يا
غيرمنقولي كه انفرادا ً يا اشتراكاً متعلـــق بـــه اشـخاص يـا دولـت يـا شركت هاي
عمومي يا ســازمان هاي اجتماعي يا تعاوني باشد توسط دولت اشغال كننده ممنوع
است مگـر در مواردي كه انهدام آنها به واسطة عمليات جنگي ضرورت حتمي يابد».
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بايد به هدف هاي نظامي محدود گردد تا آنجا كه بـــه امـــوال مربـوط مـي شـود
هدفهاي نظامي به اموالي محدود مي شود كه به لحاظ ماهيت محـــل ،هـــدف
يـا كـــاربرد آن ها سـهم مؤثری در عمليات نظامي داشته و تخريب كلي يا جزئي،
تصرف يا از كـار انـداختن آن هـا در شـرايط زماني موجود ،يك مزيت نظامي معين
محسوب گردد ».یکی از اصول مهم حاکم بر حقوق بشر دوستانه اصل تناسب است
كه عامل محدودکننده در راهبری و اداره مخاصمات مسلحانه محسوب می شود .این
قاعده امروزه به منزله یک قاعــده عرفی حقوق بین الملل در هر دو زمینه درگیری
مســلحانه بین المللی و غیر بین المللی اعمال می شود (هنکرتز .)121 ،1387 ،اين
اصل در قسمت (ب) بند  5ماده  51پروتکل الحاقی اول نیز مورد تصریح قرار گرفته
است «حمله ای که انتظار می رود باعث تلفات غیر نظامیان ،آسیب به غیر نظامیان،
صدمــه به اموال غیر نظامی یا ترکیبی از این موارد گردد و این خســارت زیاده بر
مزیت عینی و مستقیم نظامی مورد انتظار باشد ،ممنوع است ».اصل تناسب در ماده
 57پروتکل الحاقی اول مورد تاکید قرار گرفته اســت .در اصل تناسب دو عامل باید
در عرصه نبرد مورد ارزیابی و ســنجش قرار گیرد -1 :آســیب های احتمالی به غیر
نظامیان و اموال غیر نظامی  -2مزیت های نظامی احتمالی حمله ،چنانچه آســیب
ها و خســارت احتمالی حمله بیش از مزیت نظامی باشد آن حمله ممنوع میباشد.
اصل تفکیک یکی ديگر از اصول بنیادین حاکم بر مخاصمات مســلحانه است که از
رزمنــدگان و مصدومان و از کار افتاده گان در میدان رزم حمایت می نماید ،طرفین
درگیر در جنگ همواره باید بین افراد غیر نظامی و رزمندگان تفکیک قائل شــوند،
حمــات نظامی فقط می تواند علیه رزمندگان انجام شــود و حمالت نباید متوجه
افراد غیر نظامی باشــد .رویه دولت ها این قاعده را به منزله یک قاعده عرفی حقوق
بیــن الملل در هر دو زمینه درگیری های مســلحانه بین المللــی و غیر بین المللی
قابل اعمال میداند (پیشــین ،هنکرتز .)62 :به موجب ماده  48پروتکل الحاقی اول
 1977کنوانسیون چهارگانه ژنو « 1949به منظور تضمین احترام و حمایت نسبت
به ســکنه غیر نظامی و اموال غیر نظامی ،طرف مخاصمه باید همواره بین ســکنه
غیر نظامی و رزمندگان و نیز بین اموال و اهداف نظامی تفکیک قائل شده و بر این
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اساس می بایست عملیات خود را متوجه اهداف نظامی نمایند» .در بند  2مواد 51
و  52پروتکل الحاقی  1977مجددا ً بر اصل تفکیک تأکید شده است .اصل احتياط
نيز از جمله اصول ديگر حقوق بشر دوستانه است ،اين اصل ارتباط تنگاتنگی با سایر
اصول بشر دوســتانه دارد و از مؤلفه های اصلی ،اصل تفکیک در حقوق مخاصمات
مســلحانه اســت که مهاجم در حمله باید احتیاط الزم را جهت به حداقل رساندن
آسیب به غیر نظامیان و اموال غیر نظامی به عمل آورد ،بر مبناي اين اصل بايد در
هدایت عملیات نظامــی دقت ویژه ای برای جدا کردن جمعیت غیر نظامی و اموال
غیــر نظامی به عمل آید .همه اقدامات احتیاطی قابل پیش بینی به منظور اجتناب
و در هر شــرایطی به حداقل رســاندن تلفات تصادفی بر غیــر نظامیان ،صدمه به
غیر نظامیان و ایراد خســارت به اموال غیر نظامیان باید اتخاذ شــود .رویه دولت ها
این قاعده را به منزلــه یک قاعده عرفی حقوق بین الملل در هر دو زمینه درگیری
های مســلحانه بین المللی و غیر بین المللی قابل اعمال می داند (پیشین ،هنکرتز:
 .)127نظام حقوقی حاکم بــر اقدامات احتیاطی در جریان حمله در بند  3ماده 2
کنوانسیون  1907الهه و ماده  57پروتکل الحاقی اول مورد تأكيد قرار گرفته است.
بند  1ماده  57مقرر می دارد «در هدایت عملیات نظامی می بایست همواره مراقبت
به عمل آید که از ســکنه غیر نظامی و اموال غیر نظامی چشم پوشی شود» ،بند 2
ماده  57نیز اقدامات احتیاطی که باید در جریان حمله رعایت شــود را پیش بینی
نموده اســت ،نظیر اخطار مؤثر به غیر نظامیان قبل از اینکه حمله صورت گیرد .در
راســتای حمایت از انسان در مخاصمات مسلحانه حق انتخاب سالح محدود شده و
اســتفاده از تســلیحاتی که درد و رنج زائد و غیر ضرور ایجاد می کنند ممنوع شده
اســت .مقررات منضم به کنوانسیون چهارم  1907الهه نیز به کارگیری تسلیحات
و موادی را که درد و رنج غیر ضرور ایجاد می کنند ممنوع نموده اســت .اصل منع
اســتفاده از تسلیحاتی که درد و رنج زائد و غیر ضرور ایجاد می کنند در بند  1و 2
ماده  35پروتکل الحاقی اول  1977مورد تأکید قرار گرفته اســت .اساسنامه دیوان
کیفری بین المللی نیز در بند  2ماده  8به کارگیری سالح ها ،پرتابه ها و روش های
جنگی که موجب آسیب رسانی بیش از حد و یا موجب رنج غیر ضرور می شوند و یا
ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند را جنایت جنگی تلقی نموده است ،همچنين در
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اين ماده کشتار عمدی ،فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا
سالمتی ،تخریب و ضبط گسترده اموال را که ضرورت نظامی آن را توجیه نمی کند
به عنوان جنایات جنگی تلقی نموده اســت .نقض مفاد کنوانسیون ها و اصول حقوق
بشــر دوســتانه مذکور كه در واقع ناقض اصل حمايت از انسان و انسانيت مي باشد
مسؤولیت مدنی دولت و مسؤولیت کیفری اشخاص را در پی دارد.
مســؤولیت مدني دولت به عنوان یک قاعــده ی عرفی حقوق بین الملل در
ماده  3کنوانســیون چهارم الهه  1907منعکس و در ماده  91پروتکل الحاقی اول
تکرار شــده است .بر اساس این ماده طرف مخاصمه ای که موازین کنوانسیون ها یا
ایــن پروتکل را نقض نمایند ،ملزم به پرداخت غرامت خواهند بود .طرف مذکور در
قبال کلیه اعمالی که توسط اشخاصی ارتکاب می یابد که بخشی از نیروی مسلح آن
را تشکیل می دهند ،مسؤول می باشد .طرح مسؤوليت بين المللي مصوب کمیسیون
حقوق بین الملل و مجمع عمومي ســازمان ملل سال  2001كه بسياري ار مقررات
آن جنبه عرفي دارد مســؤوليت بين المللي دولت را برقرار و تصريح نموده اســت.
بر اســاس ماده  1آن «هر فعل متخلفانه بين المللي دولت ،موجب مســؤوليت بين
المللي آن دولت مي شــود» ،به موجب ماده  7آن نيز «رفتار ارگان دولتی یا شخص
یا نهادی که مجاز به اعمال برخی اقدامات دولتی اســت به موجب حقوق بین الملل
فعل دولت تلقی می شــود مشروط بر آن که آن ارگان ،نهاد یا شخص در این سمت
عمل کرده باشــد ،حتی اگر از حدود و اختیارت خود تجاوز کرده باشد یا دستورات
را نقض کند« .مسؤوليت مدني افراد در ماده  75اساسنانه دیوان کیفری بین المللی
نيز پذیرفته شده است .در این ماده مقرر شده است دیوان در رأی خود می تواند به
درخواست ذینفع یا در هر شرایطی خاص رأساً حدود و میزان هر نوع آسیب ،نقص
و یا لطمه هایی که به مجنی علیه وارد شــده را معین نماید و مستقیماً دستوری
علیه محکوم علیه صادر نماید و نحوه ی مناســب جبران خسارت مجنی علیهم از
جمله اســترداد ،غرامت ،و یا اعاده وضع به حالت ســابق را معین نماید .دیوان در
صورت اقتضا میتواند دســتور دهد که پرداخت های مربوط به جبران خســارت از
طریق صنــدوق امانی ماده  79صورت گیرد .به موجب ماده  79اساســنامه دیوان
کیفری بین المللی به منظور حفظ منافع قربانیان و خانواده آن ها بنا بر تصمیم
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مجمع دول عضو یک صندوق بین المللی امانی ایجاد خواهد شــد و وجوه و ســایر
اموال جمع آوری شــده از طریق اخذ جریمه یا ضبط آن ها به صندوق امانی منتقل
میشود .در سال  2005نیز کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر فعلی) دستور
العمل جبران خسارت و پرداحت غرامت به قربانیان نقض فاحش قوانین بین المللی
حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه را تصویب نموده ،بر اساس
این ســند تعهد و تضمین به رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی از
جمله تکلیف دولت ها اســت و باید اقدام مناسبی علیه شخصی که بر اساس حقوق
بین الملل و حقوق داخلی مســؤولیت دارد صورت گیرد و نسبت به قربانیان جبران
خسارت مؤثر و پرداخت غرامت به عمل آيد (.)Heintsche ,2007,198
مسؤولیت کیفری فردی یک اصل قدیمی از حقوق بین الملل عرفی است که
در کد لیبر و دســتورالعمل اکسفورد مورد شناسایی قرار گرفته است و از آن زمان
به بعد در بسیاری معاهدات بشر دوستانه تکرار شده است ،بنابراین اصل مسؤولیت
کیفــری افراد به عنوان یک قاعده ی عرفی حقــوق بین الملل در جامعه بین المللی
پذیرفته شــده است (پیشین ،هنکرتز ،)776 :حمله به اهداف غیر نظامی و صدمات
جانی و خســارت مالی به افراد غیر نظامی مســؤولیت کیفری افراد را در پی دارد و
مواد  51و  52پروتکل الحاقی اول نيز بر اين امر تأكيد دارد كه ســكنه غير نظامي
و افراد غير نظامي از حمايت كلي در برابـــر خطرات ناشـــي از عمليـــات نظـامي
برخوردار خواهند بود ،سكنه غير نظامي في نفسه و نيز افراد غير نظامي نبايد آماج
حمله قرارگيرنــد .حمالتی كه انتظار مي رود به طور اتفاقي موجب صدمه جاني به
افراد غير نظامي ،مجروح شـدن آن ها و وارد آوردن خسارت به اموال غير نظامي يا
مجموعه اي از آن ها گردد كه نسبت بـه مزيـت هـاي نظامي مشخص و مستقيمي
كه پيش بيني شده است زياده از حد باشد ممنوع است .همچنین اموال غير نظامي
نبايد هدف حمله قرار گيرد و حمالت نظامی منحصرا ً باید به اهداف نظامی محدود
گــردد .در ماده  8اساســنامه ديوان كيفري بين المللــي  1998نيز هدايت عمدي
حمــات بر ضد مردم غير نظامي و افرادي غير نظامي كه مشــاركت مســتقيم در
مخاصمات ندارند ،جنايت جنگي تلقي نموده است .لذا نقض هريك از اصول حقوق
بشر دوستانه و معاهدات مذكور مي تواند مسؤوليت كيفري افراد را در پی داشته
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باشــد .ماده  49کنوانســیون اول ژنو  1949نیز دولت های متعاهد را مکلف نموده
اســت که «کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده
باشــند مورد تعقیب قرار داده و آن ها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم خود
نمایند .همچنین می تواند در صورتی که مایل باشــد آن ها را طبق شرایط مقرر در
قوانین خود برای دادرســی به یک کشــور متعاهد دیگرکه عالقمند به تعقیب آنها
باشــد تســلیم نماید ».در مواد129 ،50و  146کنوانسیون های دوم ،سوم و چهارم
ژنو  1949همان مضمون ماده  49تکرار و مورد تأکید قرار گرفته اســت .ماده 25
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی  1998مقرر میدارد «ديوان مطابق اين اساسنامه
نســبت به جرائم اشــخاص حقيقي صالحيت خواهد داشت هركس مرتكب يكي از
جرائمي كه در صالحيت ديوان اســت بشود ،بطور فردي مسؤول است و مطابق اين
اساسنامه مجازات خواهد شد .بر اساس اين اساسنامه يك شخص مسؤوليت كيفري
دارد و در ارتباط با جرمي كه در صالحيت ديوان اســت مجازات خواهد شــد .هيچ
كدام از مقررات مربوط به مســؤوليت كيفري افراد كه در اين اساسنامه آمده است
تأثيري بر مســؤوليت دولتها به نحوي كه در حقوق بينالملل مقرر شده است،
نخواهد داشــت ».افراد ممکن است به شیوه های مختلفی مانند مشارکت در
ارتکاب جرم ،همکاری در ارتکاب جرم ،تســهیل ارتکاب جرم ،برنامه ریزی و
تحریک به ارتکاب جنایت جنگی مسؤولیت کیفری پیدا نمایند.
با امعان نظر به مباني مذكور مسؤوليت حقوقي اعم مدني و كيفري،
توليدكنندگان ،برنامه ريزان ،فرماندهان نظامي و دولت و مقامات غير نظامي
آن را در قبال نقض حقوق بين الملل بشــر دوستانه جنگ افزارهاي رباتيك
مستقل را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.
 .2مسؤولیت مدني در به کارگیری جنگ افزارهای رباتیک مستقل
 .1-2مسؤولیت مدني دولت
مســؤولیت بین المللي دولت ها از مباحث كهن حقوق بین الملل اســت و
امروزه به عنوان يك قاعده عرفي حقوق بین الملل به رســميت شناحته شده است
(پیشین ،هنکرتز .)749 ،این قاعده در ماده  3کنوانسیون چهارم الهه  1907گنجانده
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شــده و در ماده  91پروتکل الحاقی اول تکرار شــده اســت ،فلسفه اين مسؤوليت
تضميــن رعايت نظام حقوق بين الملل توســط دولت ها اســت .دولت ها تعهداتي
دارنــد كه بايد در عرصه بین المللی رعايت نماینــد و از تجاوز به قواعد حقوق بین
الملــل پرهیز كنند ،در صورت نقض اين تعهدات از جمله نقض قواعد حقوق بشــر
دوستانه مسؤوليت بين المللي دولت را در پی دارد .اگر نقض جدی قواعد حقوق بشر
دوســتانه منتسب به یک دولت باشد ،دولت مزبور مسؤول و متعهد جبران خسارت
اســت ،از آن جایی که جنگ افزارهای رباتیک مستقل ،یک ابزار هستند ،دولتي که
از این ابزار اســتفاده می کند یا اجازه اســتفاده از آن را می دهد نقض قواعد حقوق
بشــر دوستانه آن ها منتسب به دولت است و در قبال ضرر و زيان وارد توسط آن ها
مسؤولیت دارد .مســؤوليت مدني دولت در قبال نقض مقررات حقوق بشر دوستانه
اين جنگ افزارها ،مطابق اصول کلی حقوقی حاکم بر مسؤولیت بین المللی دولت
و همچنین منطبق با ماده  7طرح مســؤوليت بين المللي مصوب كميسيون حقوق
بين الملل و مجمع عمومي ســازمان ملل سال  2001است كه مقرر مي دارد «رفتار
ارگان دولتی یا شــخص یا نهادی که مجاز به اعمال برخی اقدامات دولتی است به
موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی می شــود مشروط بر آنکه آن ارگان ،نهاد
یا شــخص در این سمت عمل کرده باشد ،حتی اگر از حدود و اختیارت خود تجاوز
کرده باشد یا دستورات را نقض کند» .در ماده  91پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای
ژنو  1949نيز تصريح شده است که «طرفين متخاصم كه موازين كنوانسيون ها و يا
اين پروتكل را نقض نمايـــد ،عنداالقتضـاء ملـزم بـه پرداخت غرامت خواهند بود
و دولت مزبور در قبال كليه اعمالي كه توسط اشخاصی ارتكاب مييابد كـه بخشي
از نيروهاي مســلح آن را تشــكيل مي دهند ،مسؤول مي باشد ».همچنين در قاعده
 149حقوق بین الملل بشــر دوســتانه عرفی تدوین شده توسط کمیته بین المللی
صلیب ســرخ آمده اســت «دولت در قبال نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه که
منتسب به اوست مسؤولیت دارد ،از جمله در قبال :الف) نقض هایی که توسط ارگان
دولت شــامل نیرو های مسلح صورت می پذیرد .ب) نقض های که از سوی افراد یا
نهادهایی که بر اساس اختیارات اعطایی به آنها و در جهت اعمال عناصر حاکمیت
دولت صورت می پذیرد و نقض هایی که از سوی افراد یا گروه های خصوصی
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صورت می گیرد و دولت عمل آن ها را به منزله عمل خود مورد تایید قرار می دهد،
این قاعده به منزله یک قاعده ی عرفی حقوق بین الملل در هر دو زمینه درگیری های
مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی قابل اعمال میباشد( ».هنکرتز.)749 :1387 ،
بنابراین با توجه به مقررات مذکور اگر انتســاب مســؤولیت به دولت بابت
نقض حقوق بشــر دوستانه توسط جنگ افزار رباتیک مســتقل محرز باشد ،دولت
مزبور مســؤولیت دارد .اگر هم عملی مستقیماً به دولتی قابل انتساب نباشد از باب
مســؤولیت بدون تقصیر (نظريه خطر) مســؤولیت پیدا مي نمايد ،به اين دليل كه
دولت با وجود اينكه جنگ افزار رباتيك مســتقل خطراتي را به همراه دارد تصميم
مي گيرد از اين جنگ افزار اســتفاده نمايد .چنانچه به كارگيري جنگ افزار رباتيك
مســتقل منجر به خسارت شود اين دولت اســت كه در قبال ضرر و زيان ناشي از
آن مســؤوليت دارد ،همانطور كه از به كارگيري آن منتفع و بهره مند مي شود بايد
زيان هاي ناشي از آن را متحمل شود لذا مسؤوليت حقوقي دولت در قبال نقض حقوق
بشــر دوستانه جنگ افزار رباتیک مستقل كه توســط نهادهاي وابسته و عوامل آن
به كار گرفته مي شــود منطبق با اصل مسؤوليت بين المللي دولت در قبال تخلف از
تعهدات و نظام حقوق بين الملل مي باشد .مسؤوليت در قبال نقض قواعد حقوق بشر
دوســتانه اين جنگ افزارها موجب مي شــود تا دولت ها آن ها را به كار نگيرند يا در
انتخاب جنگ افزار دقت بيشتري نموده و اطمينان حاصل نمايند اين جنگ افزارها
حقوق بشر دوستانه را نقض نمي نمايد و استانداردها و ايمني الزم را در توليد جنگ
افزارهاي مستقل رعايت نمايند.
 .2-2مسؤوليت مدني توليدكننده و برنامه ريز
نقش تولیدکننده و برنامه نويس جنگ افزار رباتيك مستقل در كاركرد آن ها
را نمی توان نادیده گرفت و این افراد مي توانند هر یک به نوعی نقش مؤثری در عمليات
و ســوء كاركرد آن داشــته باشــند .عملکرد هر یک از این افراد مسؤولیت در قبال
عملیات اين جنگ افــزار را تحت تاثیر قرار می دهد .عملكرد غیر قانونی یک جنگ
افزار مستقل ممکن است ناشــی از نقص در توليد یا برنامه نویسی باشد ،در نتیجه
برنامه نویس یا تولیدکننده تحت شرايطي مي تواند مسؤول شناخته شوند .اعمال
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مســؤوليت نســبت به توليدكننده و برنامه نویس در قبال نقض قواعد حقوق بشر
دوســتانه جنگ افزار رباتيك مستقل را مي توان با دو رویکرد مورد بررسي و تجزيه
و تحليــل قرارداد .بر مبنای رویکرد اول اگــر توليدكننده يا برنامه نویس منطبق با
استانداردها و ایمنی های تعيين شده در قانون ،جنگ افزار رباتيك مستقل را توليد
يا برنامه ريزي نموده باشــد و نهاد مربوطه نيز انطباق آن با ایمنی و استاندارد مقرر
را تاييد نموده باشد و تولیدکننده یا برنامه نویس هشدار و آگاهی الزم را با توجه به
شناختی که نسبت این جنگ افزار دارد به خریدار یا ارگان نظامی کاربر در خصوص
به کارگیری آن ها داده باشد ،با این اوصاف تولیدکننده و برنامه نویس در قبال نقض
حقوق بشــر دوستانه و عدم رعایت قواعد حقوق بشــر دوستانه نظیر اصل تناسب،
اصل تفکیک ،اصل ضرورت و اصل احتیاط توسط جنگ افزار مستقل در صحنه نبرد
که منجر به خســارت و ضرر و زیان شده مســؤولیتي در برابر نهاد کاربر و شخص
ثالث متضرر ندارد ،ولي چنانچه تولیدکننده و برنامه ريز شــرايط و ويژگي هاي فني
و اســتانداردهای مقرر در قانون را رعايت نكرده باشــند در اين صورت تولیدکننده
و برنامه ريز به دليل عدم رعايت مشــخصات فني مقرر در قانون كه منجر به نقض
مقررات حقوق بشــر دوستانه شــده از باب نقض قانون که منتهی به خسارت شده
مقصر می باشــد و مســؤوليت مدنی دارد .همچنین اگر نقض مقررات حقوق بشــر
دوســتانه و خسارت وارده توسط این جنگ افزارها ناشی از نقص در تولید یا برنامه
ریزی بوده و متضرر ،تقصير و رابطه ســببیت بيــن فاعل زیان یعنی تولید کننده و
برنامــه نویس و خســارت وارده را اثبات نمايد از باب مســؤولیت مبتنی بر تقصیر
تولیدکننده در قبال نقص در توليد جنگ افزار رباتيك مســتقل و برنامه نويس بابت
نقص در برنامه ريزي جنگ افزار رباتيك مســتقل كه منجر به ســوء كاركرد جنگ
افزار و نقض حقوق بشــر دوســتانه و در نهایت خسارت شده است مسؤوليت مدني
دارد .بر اســاس رویکرد دوم ،زبان ديده نیازی به اثبات تقضیر عامل زیان ندارد هم
اینکه بتواند خســارت وارده را اثبات کند و رابطه علیت بين عامل زيان و خســارت
وارده وجود داشــته باشد يعني خســارت وارده قابل اثبات و انتساب به توليدكننده
یا برنامه نویس باشــد ،از باب مسؤوليت بدون تقصير در قبال نقض قواعد و مقررات
حقوق بشر دوستانه جنگ افزار مستقل كه ناشی از نقص در تولید با برنامه ریزی
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 .3-2مسؤوليت مدني فرماندهي
مسؤوليت فرماندهان در قبال رفتار غير قانوني نيروهاي تحت امر سابقه اي
ديرينــه در جامعه بين المللي و حقوق بين الملل دارد .هدف از مســؤولیت فرمانده
يا مافوق در قبال اقدامات غیر قانوني ديگران جنبه بازدارنگي آن اســت .فرمانده ی
نظامی میتواند در قبال عملیات ســامانه های رباتيك مستقل به دليل قصورش در
اعمال کنترل مناســب بر نیروهای تحت امرش مسؤولیت پیدا نماید .قصور فرمانده
در کنترل نیروهای تحت امرش به دلیل قصورش در احتیاط مناســب بوده و جنبه
کیفری ندارد ولی به هر حال در قبال قصورش مسؤولیت مدني دارد .فرماندهي كه
يك جنگ افزار رباتيك مستقل را بدون توجه به دستورالعمل آن يا با دستورات غلط
و نامناسب به كارگيرد در برابر اقدامات غير قانوني و ضرر و زيان آن مسؤولیت دارد.
بر اساس دکترین مسؤوليت فرمانده و مواد  86و 87پروتکل الحاقی اول سال 1977
مافوق متعهد است كه كنترل و نظارت مؤثری بر رفتار زیردستان خود داشته باشد
و از رفتار مضر و خالف قانون آن ها که ناقض کنوانســیون ها و پروتکل های الحاقي
اســت جلوگیری به عمل آورند .این امر داللت بر این دارد که اگر فرمانده می دانسه
یا باید می دانســته کــه به کارگیری جنگ افزار رباتیک مســتقل حقوق بین الملل
بشــر دوســتانه را نقض می کند و آن را به کارگیرد ،در قبال نقض مقررات حقوق
بشر دوســتانه آن مسؤولیت مدنی دارد .مانند اينكه فرمانده ای می داند جنگ افزار
رباتیک مســتقل سوء کارکرد دارد و مخرب است و قادر نیست بین غیر نظامیان و
نظامیان تفکیک قائل شود ولي آن را به كارگيرد و منجر به خسارت شود ،به دلیل
عدم رعایت اصل تفکیک مندرج در ماده  48و بند  2مواد  51و  52پروتکل الحاقی
اول  1977مسؤوليت مدني دارد .يا اینكه جنگ افزار رباتيك مستقل را در محیطی
به کارگیرد که با توجه به ویژگی و توانایی محدود نرم افزاری آن قادر نیست اهداف
مورد نظر را با دقت و به طور صحیح تجزیه و تحلیل نموده و انتخاب نماید و هدف را
اشتباه انتخاب نماید يا اينكه فرمانده بايد بداند كه احتماالً يك جنگ افزار رباتيك
مستقل مرتكب نقض قواعد حقوق بشر دوستانه مي شود اما آن را به هر حال به

91

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره چهارم /تابستان 1398

كار گيــرد به دليل عدم رعایت اصل احتياط و اينكه همه اقدامات احتياطي ممكن
در انتخاب ابزار و شــيوه ي حمله با رويكرد اجتناب از آســيب جاني و خسارت به
اموال غير نظاميان مندرج در در بند  3ماده  2کنوانســیون  1907الهه و بند  1و
 2مــاده  57پروتکل الحاقی اول در بــه كارگيري اين جنگ افزارها به عمل نياورده
اســت و سبب خسارت شده است ،مسؤولیت مدنی بر او بار مي شود .برقراي چنين
مســؤوليتي فرمانده را ترغیب می کند کنترل بیشــتری بر به کارگیری این جنگ
افزارهــا اعمال نماید و آن ها را به شــیوه ای که خطری نــدارد به کار گیرد .اصوالً
یــک فرمانده نظامی وقتي در قبال اقدامات غير قانوني یک سیســتم جنگ افزاري
مستقل مسؤولیت مدني دارد كه نسبت به ساختار فنی جنگ افزار مستقل با توجه
به اطالعاتی که به فرمانده نظامی قبل از حمله داده مي شــود آگاهی داشــته باشد
و همچنيــن از توانایی بالقوه ارتکاب اقدامات غیر قانونــی جنگ افزارهای رباتیک
مســتقل آگاه باشد که ممکن اســت علیه غیر نظامیان اقدام غیر قانونی انجام دهد
ولی با این وجود بی اعتنایی کرده باشد و تصمیم بگیرد آن را به کارگیر و منجر به
خســارت شود ،در نتيجه براســاس ماده  86پروتکل الحاقی اول فرمانده مسؤولیت
مدنی دارد .بر اساس ماده  75اساسنامه دیوان کیفری بین المللی كه مقرر مي دارد
«دیوان در رأی خود می تواند به درخواســت ذینفع یا در هر شــرایطی خاص رأساً
حدود و میزان هر نوع آســیب ،نقص و یا لطماتی که به مجنی علیه وارد شــده را
معین نماید و مستقیماً دستوری علیه محکوم علیه صادر نماید و به نحوه ی مناسب
جبران خسارت مجنی علیهم از جمله پرداخت غرامت یا اعاده وضع به حالت سابق
را معیــن کند و دیوان کیفری بین المللی مي تواند حكم بر جبران خســارت صادر
نمايد» .اگر فرمانده به دلیل اینکه جنگ افزار رباتيك مســتقل ،به طور مســتقل از
انسان عمل می نمایند و قادر به شناسایی تهدید و نقض حقوق بین الملل این جنگ
افزارها نباشــد و چنانچه در آســتانه ارتکاب اعمال غیر قانونی قرار بگیرد نمي تواند
عملیات جنگ افزارهای رباتیک مســتقل را تغییــر دهد به دليل اینكه برنامه ریزی
این جنگ افزارها بر عهده ی فرمانده نمی باشــد و بر عملکرد غیر قانونی آن ها نیز
کنترل كافي و مؤثر ندارد در قبال عملکردشان نیز مسؤولیت نخواهند داشت ،به هر
حال اگر فرمانده کنترل مؤثر و کافی بر سامانه های رباتیک مستقل نداشته باشد و
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از ســوء کارکرد فني آن نيز آگاه نباشد و سبب خســارت بشود بر اساس ماده 28
اساســنامه دیوان کیفری بین المللی که در آن بر کنتــرل واقعی و مؤثر فرمانده بر
زیردســتانش تأکید می کند به نظر نمی رسد که بتوان فرمانده را بابت نقض حقوق
بین الملل بشــر دوستانه یک جنگ افزار رباتیک مستقل كه منجر به خسارت شده
مسؤول شناخت .شخصی را می توان مسؤول یک اقدام تلقی کرد که او کنترل کافی
بر اقداماتش و عواقب عملکردش داشته باشد و آگاهی کافی نسبت به حقایق خاص
پیرامون اقداماتش داشته باشد تا بتواند آزادانه تصمیم بگیرد و اقدامات مناسب را بر
اساس این واقعیت ها اتخاذ نمايد .مفهوم مخالف بند  2ماده  86پروتكل الحاقی اول
 1977که در آن بر آگاهی و مطلع بودن فرمانده نســبت به جنایت در حال ارتکاب
یا در شرف ارتکاب توسط زیردستان تأکید نموده است مؤید این ادعا می باشد.
 .3مسؤولیت کیفری در به کارگیری جنگ افزارهای رباتيك مستقل
 .1-3مسؤوليت كيفري مقامات غيرنظامي دولت
مســؤوليت در قبال جنايات جنگي بر مبناي مسؤوليت فرماندهي نه فقط
متوجه پرســنل نظامی بلکه متوجه غیر نظامیان نیز می شــود (پیشین ،هنکرتز و
دیگــران .)790 :ماده  27اساســنامه دیوان کیفری بین المللــی  1998بر این امر
تأکید دارد که ســمت رسمی رئیس دولت ،یک عضو دولت یا مجلس ،نماینده یک
دولت به هیچ وجه یک شــخص را از مســؤولیت کیفری که به موجب اساسنامه بر
عهده دارد معاف نخواهد کرد .مســؤولیت کیفری مقامات غیر نظامی ممکن اســت
ناشــی از  -1فعل با عمل مســتقیم آن ها باشــد مانند اینکه جرمی را به تنهایی یا
با همراهی دیگری مرتکب شــده باشد یا دســتور ارتکاب آن را داده باشد  -2فعل
غیر مســتقیم آن ها باشــد مانند کمک و همکاری یا هر نوع مساعدت برای ارتکاب
جرم یا تسهیل ارتکاب جرم همچنین تهیه ابزار ارتکاب جرم می باشد یا در ارتکاب
جرم مشــارکت داشته باشــد (بند الف ،ب ،ج ،د ماده  25اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی) .بنابراين مســؤوليت كیفري مقامات غير نظامي در ارتباط با جنگ افزار
رباتيك مستقل مي تواند ناشي ار فعل و عمل مستقيم يا غير مستقيم آن ها باشد و
به صور مختلف تحقق پیدا نماید ،زيرا اين مقامات غير نظامي هستند كه تصميمات
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و سياست گذاري الزم را راجع توليد و توسعه و به كارگيري اين جنگ افزارها اتخاذ
مي نمايند .تصميماتي نظير چه نوع جنگ افزاري نيروي هاي مســلح توليد كنند و
كيفیت و استاندارد آن ها و یا چگونه بايد اين تجهیزات به كار گرفته شوند و چگونه
فرماند هان نظامي با اين جنگ افزارها تعامل داشته باشند .لذا سوء كاركرد و نقض
مقررات حقوق بشــر دوستانه اين جنگ افزارها ممكن است نتيجه و آثار تصميمات
مقامات غير نظامي باشد كه اين مقررات را تنظيم مي نمايند .ارتکاب جنایت جنگی
این جنگ افزارهای رباتیک مستقل كه از آثار عدم ایمنی کافی آن ها می باشد و قابل
پیش بینی بوده و از پی آمد تصميمات آنها اســت ،بايد بابت تأثيرات تصمیماتشان
كه نقض حقوق بینالملل بشــر دوستانه است مسؤوليت کیفری داشته باشند .برای
اعمال مسؤولیت کیفری نسبت به مقامات غیر نظامی باید دو عنصر مادی و معنوی
که در ماده  30اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است
احراز شــود .بر اساس این ماده «هیچکس دارای مســؤولیت کیفری نیست و نمی
توان به دلیل ارتکاب یکی از جرائمی که رسیدگی به آن ها در صالحیت دیوان است
مجازات شود مگر اینکه عنصر مادی جرم همراه با قصد و علم احراز شود ».در عنصر
مادی باید یکی از اعمالی که نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه  1949می باشد
اتفاق افتاده باشد (ماده  8اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) ،یا یکی از افعالی که
جنایت علیه بشریت است ارتکاب یافته باشد ( ماده  7اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی)؛ و در عنصر معنوی فعل مجرمانه باید با عمد و ســوء نیت همراه باشد و به
موجب ماده  30اساسنامه وجود قصد مفروض است .وقتی که شخص نسبت به اصل
عمل قصد ارتکاب آن را داشــته باشــد و نسبت به نتیجه عمل قصد ایجاد نتیجه را
داشــته باشد یا آگاه باشد که این نتیجه در مسیر طبیعی حوادث پیش خواهد آمد،
همچنین علم مفروض اســت وقتی که شــخص آگاه باشد که شرایط ارتکاب وجود
دارد و یا نتیجه در مســیر حوادث اتفاق خواهد افتاد .در نتیجه اگر مقام غير نظامی
آگاه باشد و احتمال زیاد بدهد که جنگ افزار رباتیک مستقل مرتکب جنایت جنگی
می شود ولی با وجود عملکرد غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اعتماد این جنگ افزار
دســتور می دهد بدون تعبیه ایمنی کافی و اصالح آن در جنگ به کار گرفته شود،
بر اساس ماده  30اساسنامه دیوان کیفری بین المللی كه آگاهي آن ها را فرض بر
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علم و قصد مي گيرد ،مقام غير نظامي در قبال جنایت جنگی که توســط این جنگ
افزار ارتکاب می یابد مسؤولیت کیفری دارد .يا اينكه جنگ افزار رباتيك مستقلي را
كه فاقد استاندارد و ايمني الزم است و قادر نيست اصول حقوق بشر دوستانه نظیر
اصل تناســب ،اصل تفکیک ،اصل ضرورت و اصل احتیاط که در كنوانســيون هاي
ژنو  1948و پرتکل های الحاقی به آن و کنوانســیون الهه  1907مورد تصريح قرار
گرفته اند را رعايت نمايد ،خريداري و در اختیار نیروهاي مسلح قرار بدهد و ضمن به
كارگیري مرتكب جنايت جنگي و نقض ماده  8اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
شوند ،مقام غیر نظامي بر اساس اصول حمایت از انسان و انسانیت و کرامت انسانی
که فلسفه پیدایش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و تکلیف به رعایت آن دارد و
مواد  25و  30اساسنامه ديوان بين المللي كيفري مسؤوليت كيفري دارد .اساسنامه
ديوان بين المللي كيفري در بند  2و 3ماده  30تحت شرايطي وجود قصد و علم را
مفروض اعالم نموده است ،و به نظر می رسد از جرم با مسؤوليت مطلق پیروی کرده
اســت و انتساب مســؤولیت کیفری به مقامات غیر نظامی را از جهت اثبات عنصر
معنوی تسهیل نموده است ولی احراز رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل مجرمانه
مقامات غیر نظامی و آثار جرم الزم است؛ یعنی باید رابطه سببیت بین فعل و ترک
فعل مقام غیر نظامی و جنایت جنگی ارتکابی توسط جنگ افزار رباتیک مستقل را
اثبات نمود که احراز این امر نیز به دلیل فاصله زمانی و مکانی و عدم تقرب فعل و
ترک فعل مقام غیر نظامی و آثار آن كه جنایت جنگی ارتکابی توســط جنگ افزار
رباتیک مستقل است با چالش هایی مواجه می باشد.
 .2-3مسؤولیت کیفری تولیدکننده و برنامه ریز
از جملــه عوامل دیگری که مســؤولیت کیفری آنها بابــت ارتکاب جنایت
جنگی ،جنگ افزارهای رباتیک مســتقل مطرح اســت تولیدکننده و برنامه ریز
میباشــد .با توجه به اینکــه تولیدکنندگان و برنامه ریزان جنــگ افزار رباتیک
مســتقل ،شرکتها يا اشخاص حقوقی هستند و فاقد قصد مجرمانه مندرج در ماده
 30اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مي باشند و همچنين در ماده  25اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی نيز بر اين امر تأكید شده است كه ديوان نسبت به جرائم
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اشخاص حقيقي صالحيت رســيدگي خواهد داشت ،با این اوصاف چگونه مي توان
مســؤوليت كيفري را بر شــركت هاي تولیدکننده و برنامــه نويس جنگ افزارهای
رباتیک مســتقل اعمال نمود؟ به نظر مي رســد اين مســاله را بر اساس ماده 80
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی كه اعالم كرده است هيچ كدام از مجازات مذكور
در اساســنامه ،بر اجراي مجازات هاي كه قوانين ملي مقرر كرده اند تأثير نمي گذارد
و همچنيــن ماده  1اساســنامه دیوان کیفری بین المللی كــه تصريح نموده ديوان
داراي صالحيت تكميلي نســبت به صالحيت كيفري محاكم ملي اســت ،بتوان تا
حدودي حل كرد .چنانچه شرکت های تولیدکننده یا برنامه ریز جنگ افزار رباتیک
مســتقل در کشــورهايي كه عضو ديوان بين المللي كيفري هستند ثبت و فعاليت
دارند و مســؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون آن ها پذیرفته شده باشد ،این
کشورها می توانند اين شــرکت ها را بابت جنایت جنگی ارتکابی این جنگ افزارها
كه مرتبط با اين شــركت ها است ،در شــرایطی تحت تعقیب قرار داده و مسؤولیت
کیفــری را بر آنها اعمال نمایند .عالوه بر اين ،كشــورهاي عضو كنوانســيون هاي
چهارگانه ژنو  1949بر مبنای ماده  ،49کنوانســیون اول ،ماده  50کنوانسون دوم،
ماده  129کنوانســیون سوم و ماده  146کنوانسیون چهارم دارای صالحیت جهانی
برای تعقیب و رســیدگی به جنایات جنگی می باشــند .حتي كشور هايي كه عضو
دیوان کیفری بین المللی نيستند مانند ایران که در ماده  143قانون مجازت اسالمی
مسؤولیت کیفری اشحاص حقوقی را پذیرفته و مجازات هایی در ماده  20آن برای
اشخاص حقوقی تعریف نموده است ،بر مبناي صالحيت جهاني ناشي از كنوانسيون
هاي چهارگانه ژنــو  1949مي توانند جنايات جنگي را تحت شــرايطي در دادگاه
داخلي خود رسيدگي نمايند .در حقوق بین الملل مسؤولیت کیفری نسبت به نقض
حقوق بشر دوســتانه تحت شرایط و معیارهای خاصی اعمال می شود ،براي اعمال
مســؤولیت کیفری نســبت به جنایات جنگي و نقض فاحش حقوق بشــر دوستانه
جنگ افزار رباتيك مســتقل كه به نوعي منتســب به توليدكننده يا برنامهريز است،
بايد اين شرایط و معیارهای احراز شود .برای اثبات مسؤولیت کیفری باید دو عنصر
مادی و معنوی در جرم ارتکابی احراز شــود .در عنصر مادی باید یکی از اعمالی
که نقض فاحش کنوانسیون های چهار گانه  1949می باشد اتفاق افتاده باشد

96

مسؤولیت پذیری در به کارگیری جنگ افزار های ...

فصلنامهی علمی پژوهشی تعالی حقوق /شماره چهارم /تابستان 1398

(ماده  8اساســنامه دیــوان کیفری بین المللی) ،یا یکــی از افعالی که جنایت علیه
بشریت است ارتکاب یافته باشد (ماده  7اساسنامه) .عنصر معنوی نيز باید بر مبناي
نظام حقوق داخلي كشــورهاي تعقيب كننده كه مسؤولیت كيفري اشخاص حقوقي
را در قانون داخلي خود پذیرفته اند احراز شود .توليدكنندگان و برنامه ريزان جنگ
افزار رباتيك مستقل ،خواه اشخاص حقوقي يا حقيقي باشند تحت شرايطي كه ذكر
شد مي توانند در قبال جنایت جنگی ارتکابی جنگ افزار رباتيك مستقل مسؤوليت
كيفري داشته باشــند .در صورتی که عنصر مادی جرم قابل انتساب به آن ها باشد
و رابطه ســببیت بیــن فعل یا ترک فعل مجرمانه توليدكننــدگان و برنامه ريزان با
جنایت ارتکابی توسط جنگ افزار رباتیک مستقل برقرار شود و آگاهی داشته باشند
کــه این جنگ افزاري که تولید کرده اند بــرای ارتکاب جنايت جنگي خاص به کار
برده می شــود ،تولیدکننده و برنامه ریز جنگ افزار رباتیک مستقل در قبال ارتکاب
جرائم جنگی آن ها مســؤولیت کیفری دارد یــا اینکه تولیدکننده و برنامه ریز عمدا ً
جنگ افزاری را برای ارتکاب جرم تولید یا برنامه ریزی کرده باشند .در موارد مزبور
تولیدکننــده و برنامه ریــز از باب معاونت در ارتکاب جرم قابل تعقیب هســتند ،و
بر اســاس بند ج ماده  25اساســنامه ديوان بين المللي كيفري هر نوع مساعدت و
همكاري در ارتکاب جرم و تهیه ابزار ارتکاب جرم ،را جرم تلقی نموده و مســؤوليت
كيفري دارد .ولی انتســاب مســؤوليت كيفري به توليدكننده و برنامه نویس بابت
طراحی ســخت افزار و نرم افزار سامانه های جنگ افزاری مستقل و احراز سوءنيت
آن ها برای اعمال مســؤولیت کیفری به دلیل عــدم تقرب زمانی و مکان بین فعل
و تــرک فعل توليد كننده و برنامه ريز و جنایت جنگی ارتکابی توســط جنگ افزار
رباتیک مســتقل که از آثار فعل و ترک فعل آن ها است و در این میان ممکن است
عوامل و اسباب مختلف رابطه سببیت بین تولیدکننده یا برنامه ریز و جنایت جنگی
ارتکابی توســط جنگ افزار رباتیک مستقل را مخدوش یا قطع نماید ،امری سخت
و پیچبده می باشد.
 .3-3مسؤوليت كيفري فرماندهي
مسؤولیت کیفری فرماندهان نظامي در مورد جنایات جنگی که توسط
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زیردستان آن ها ارتکاب یافته است امروزه به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بينالملل
بشــر دوستانه پذیرفته شده است .براساس اين قاعده فرماندهان و دیگر افراد مافوق
در مقابل جنایات جنگی که توســط زیردستان واقع می شود ،چنانچه آگاهی داشته
یا دلیل بر آگاهی آنها وجود داشــته باشد که زیر دســتان آنها در شرف ارتکاب یا
در حــال انجام این گونه جنایــات بوده اند و هرگونه اقدام منطقی و الزمی را که در
حیطه قدرتشــان بوده برای جلوگیری از جنایات انجام نداده اند ،مسؤولیت کیفری
دارند (پیشین ،هنکرتز.)787 :
براساس مواد 129 ،50 ،49و  146کنوانسیون های اول ،دوم، ،سوم و چهارم
ژنو  1949فرماندهان و دیگر افراد مافوق مسؤولیت کیفری دارند و دولتها مکلفند
بر اساس مواد مذکور کسانی که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات
عمده باشند مورد تعقیب قرار داده و آن ها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم
خود نمایند و یا اینکه آنها را طبق شرایط مقرر در قوانین خود برای دادرسی به یک
کشور متعاهد دیگر که عالقمند به تعقیب آن ها باشد تسلیم نماید.
به موجب مــواد  86پروتکل الحاقی اول در صورتي كه مقام مافوق از نقض
كنوانســيون ها يا اين پروتکل توســط مأمور زیر دســت مطلع بوده یا اطالعاتی در
دست داشته که می توانسته در آن شرایط این طور نتیجه گیری کند که آن شخص
در حال ارتکاب چنین نقضی بوده یا در شــرف ارتکاب آن بوده است چنانچه کلیه
اقدامــات ممکن را در چهارچوب اختیارات خود بــرای جلوگیری و مقابله با آن به
عمل نیاورده است ،مســؤولیت کیفری دارد .ماده  28اساسنامه دیوان کیفری بین
المللی نیز در این زمینه مقرر می دارد «یک فرمانده نظامی که عم ً
ال وظیفه فرمانده
نظامی را انجام می دهد نســبت به جرائمی که توســط نیروهای تحت فرماندهی و
کنترل واقعی انجام گرفته مســؤول است ،در صورتی که وی کنترلی که می بایست
در مــورد نیروهای تحت امر خود اعمال کند اعمال نکرده باشــد و این در مواردی
است که فرمانده نظامی با توجه به اوضاع و احوال قضیه می دانسته یا باید می دانسته
است که نیروهای تحت امر جرم مذکور را مرتکب شده یا قریباً مرتکب خواهند شد و
یا فرمانده نظامی همه اقدامات الزم و معقولی را که در توانش بوده برای جلوگیری
از جرم به عمل نیاورده است» .با توجه به مقررات مذکور حتی اگر ارتکاب جنایت
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جنگی بر طبق فرامین فرماندهان و دیگر افراد مافوق نبوده اســت ،آن ها در مقابل
جنایات جنگی که توسط زیردستان واقع میشود مسؤولیت کیفری دارند.
با امعــان نظر به اينكه اين مقــررات براي اعمال بر يــك عامل اخالقي يا
شــخص طبيعي كه تحت امر يا زيردست فرمانده نظامي فعاليت مي كنند و مرتكب
جنايت جنگي بشــوند ،فرمانده نســبت به جنايت ارتكابي آنها مســؤوليت كيفري
دارد حال چگونه مي توان مســؤوليت كيفري ارتكاب جنايت جنگي توســط جنگ
افزارهای رباتیک مســتقل را بر فرمانده بار نمود؟ براساس مقررات مذكور مسؤولیت
كيفري فرمانده نســبت به افراد تحت امر خود یک امر بدیهی اســت ولي توســعه
این مســؤولیت به جنايات جنگي ارتكابي توسط جنگ افزارهای رباتیک مستقل و
انتساب آن به فرمانده مستلزم بررسي مساله از بعد فني و حقوقي مي باشد .براساس
ماده  28اساســنامه دیوان کیفری بین المللی و مــاده  86پروتکل الحاقی اول ،يك
فرمانده نظامي در صورتي در قبال جنابات ارتكابي جنگ افزارهای رباتیک مستقل
مســؤوليت كيفري دارد كه كنترل واقعي و مؤثري بر اين جنگ افرازها داشته باشد
و كنترلي را كه مي بايســت در مورد آنها اعمال نمايد ،اعمال نكرده باشد يا آگاهی
داشــته یا دلیل بر آگاهی آنها وجود داشــته باشــد که اين جنگ افزارها در جنگ
مرتكب جنايت مي شــوند یا در شرف يا در حال انجام این جنایات جنگي بوده ولي
از هــر گونه اقدام منطقی و الزمی را که در حیطه قدرتشــان بوده برای جلوگیری
از جنایات انجام نداده باشــد .از بعد فني فرمانده وقتي نســبت به یک جنگ افزار
رباتیک مســتقل مي تواند كنترل واقعي داشــته باشــد كه حداقل آگاهي كافي را
نســبت به برنامه نویسی این جنگ افزارها و كاركرد سخت افزاري و نرم افزاري آنها
داشته باشــند تا بتواند کنترل واقعی خود را نسبت به این جنگ افزارهای رباتیک
مستقل اعمال نماید .با توجه به تعريف مذكور كه از اين جنگ افزار ارائه شده است
كه در هدايت به ســمت هدف به طور مســتقل عمل مي نمايد و نيازي به كنترل از
بيرون ندارد و قادر است بر مبناي دستورات و محدوديت هایي كه به آنها داده شده
تصميم گيري نمايند ،همچنين فرمانده ،اطالعات و آگاهي الزم را نسبت به برنامه
نویسی این جنگ افزارها ندارد و نمي تواند برنامه و عملیات جنگ افزارهای رباتیک
مستقل را تغییر دهد به دلیل اینکه آن ها طراحی شده اند طبق بر نامه ای که به آن ها
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است مستقل از فرمانده عمل نمایند ( .)Verschuren,2012:95لذا نمي توان مدعي
شد فرمانده كنترل واقعي بر اين جنگ افزارها را دارد ،اگر هم فرمانده متوجه بشود
كه در شرف ارتکاب جرم قرار دارد به دليل اينكه او كنترلي بر برنامه هاي آن ندارد
و قادر نیست برای جلوگیری از ارتکاب جرم برنامه ی آن را تغییر دهد ،در نتیجه می
توان گفت یک فرمانده نظامی در صورتی در قبال اقدامات غیر قانونی سیستم های
جنگ افزاری مســتقل مسؤولیت کیفری دارد که اوالً کنترل واقعی و مؤثری بر این
ســامانه ها داشته باشند ثانیاً فرمانده ای که این سامانه های جنگ افزاری مستقل را
به کار میگیرند اطالعات و آگاهي کافی از برنامه نویسی این سامانه ها داشته باشد.
ثالثاً انتساب عناصر مادی و معنوی جرم بر مبنای مواد  25و  30اساسنامه دیوان به
فرمانده احراز شود .اگر با وجود کنترل واقعی و آگاهی که نسبت به این جنگ افزار
داشــته اقدامات الزم را به موجب ماده  28اساســنامه دیوان کیفری بین المللی كه
در حیطه قدرتشــان بوده برای جلوگیری از جنایات جنگی آن ها انجام نداده باشد،
مســؤولیت کیفری دارد ،در غیر این صورت بعید به نظر می رســد بتوان مسؤولیت
کیفری نقض حقوق بين الملل بشــر دوستانه این سامانه ها را به خصوص در جنگ
شبکه  -محور 1بر فرمانده نظامی اعمال نمود.
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برآمد
توليد و توســعه جنگ افزارهاي رباتيك مستقل نظام مسؤوليت اعم مدني
و كيفري را با چالش هايي مواجه ســاخته اســت و مســؤولیت به مفهوم كالسيك
آن به ســادگي بر عملكرد آن ها قابل اعمال نمي باشــد و براي انتســاب مسؤوليت
مدنــي و كيفري در قبال نقض حقوق بين الملل بشــر دوســتانه جنگ افزارهاي
رباتيك مســتقل ،عوامل مختلفي ذي مدخل هســتند كه هر يك به نوعي عملیات
آن هــا را تحت تاثير قرار مي دهند از جمله اين عوامل دولت و مقامات غير نظامي،
تولیدكنندگان ،برنامه ريزان و فرماندهان نظامي مي باشد.
دولــت ها به هر حال در قبــال آثار زيان آور ناشــي از نقض قواعد حقوق
بشــر دوســتانه جنگ افزارهاي رباتيك مســتقل كه به كار مي گيرند و منتسب به
آنهاست بر اساس قاعده كلي حقوقي حاكم بر مسؤوليت بين المللي دولت و ماده 7
طرح مســؤوليت بين المللي دولت سال  2001و ماده  91پروتکل الحاق اول 1977
مسؤولیت مدنی دارند و اگر هم سوء کارکرد و نقض حقوق بشر دوستانه این جنگ
افزارها مســتقیماً به دولت ها قابل انتساب نباشد ،بر مبنای مسؤولیت بدون تقصیر
می تواند مســؤولیت مدنی پیدا نماید .ولی مقامات غیر نظامی دولت در صورتی در
قبــال جنایات جنگی جنگ افزار رباتیک مســؤولیت کیفری دارند که ضمن اثبات
عنصر معنوی جرم تحت شــرایط ماده  30اساســنامه دیوان کیفــری بین المللی،
رابطه ســببیت بین اعمــال و تصمیمات و یا عدم تصمیمات مناســب مقامات غیر
نظامی و جنایات جنگی که از آثار تصمیمات و دســتورات آن ها می باشد بر مبنای
ماده  25اساسنامه دیوان احراز شــود .هر چند احراز رابطه سببیت به دلیل فاصله
زمانــی و مکانی و عدم تقرب تصمیمات مقامات غیــر نظامی و آثار آن كه جنایت
جنگی ارتکابی توسط جنگ افزار رباتیک مستقل است امری سخت و پیچیده است.
چنانچه نقض قواعد حقوق بشر دوســتانه و جنایت جنگی جنگ افزارهای رباتیک
مســتقل ،ناشی از نقص در تولید یا برنامه نویسی با عدم رعایت معیارهای ایمنی و
استاندارها باشد و قابل انتساب به تولیدکننده و برنامه ریز باشد پس از اثبات تقصیر
بر مبنای مسؤولیت مبتنی بر تقصیر تولیدکننده یا برنامه ریز مسؤولیت مدنی دارند.
در صورتی که خسارت وارده ناشی از نقض مقررات حقوق بشر دوستانه جنگ افزارهای
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رباتیک مســتقل قابل اثبات و انتساب به تولیدکننده یا برنامه ریز باشد بدون اثبات
تقصیر از باب مسؤولیت بدون تقصیر ،تولیدکننده یا برنامه ریز مسؤولیت مدنی دارد.
ولی اعمال مســؤولیت کیفری نسبت به اشخاص حقوقی و شرکت های تولیدکننده
و برنامه ریز ایــن جنگ افزارها با توجه با اینکه دیوان کیفری بین المللی صالحیت
رســیدگی به جرائم اشخاص حقیقی را دارد مســتلرم این است که کشورهایی که
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را در قانون خود پذیرفته اند بر مبنای صالحیت
جهانی که كنوانســيون هاي چهارگانه ژنو 1949به ترتیــب در مواد ماده ،50 ،49
 129و  146برای کشــورها جهت رســیدگی به جنایات جنگی ارتکابی به رسمیت
شناخته اســت ،این شــرکت ها را بابت جنایت جنگی ارتکابی جنگ افزار رباتیک
مســتقل که به نوعی به آنها منتســب اســت تحت تعقیب قرار دهند و مسؤولیت
کیفری را نســبت به آن ها اعمال نمایند ،یا به کشور دیگری که عالقمند به تعقیب
آنهاســت تسلیم نمایند .برای اعمال مســؤولیت مدنی نسبت به فرمانده نظامی در
قبال خســارات وارده توسط جنگ افزار رباتیک مستقل ،معیار کنترل واقعی و مؤثر
فرمانده نظامی بر این جنگ افزارها براســاس ماده  28اساســنامه دیوان کیفری بین
المللی اســت .وقتی می توان ادعا کرد که فرمانده بر جنگ افزارها کنترل واقعی دارد
که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی آن ها از هر بعد به موجب ماده  86پروتکل
الحاقی اول  1977آگاهی کافی داشــته باشد که به تبع آن بتواند کنترل مؤثری را
بر آن ها اعمال نماید و در نتیجه در قبال ضررو زیان آن ها نیز بر اســاس ماده 75
اساســنامه دیوان کیفری بین المللی مسؤولیت مدنی داشته باشد .ولی با توجه به
این که این جنگ افزارها ساخته شده اند تا به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای
برنامه و دستوارت و محدودیت هایی که به آن ها داده شده تصمیم گیری می نمایند،
لذا به نظر نمی رســد فرمانده کنترل واقعی بر این جنگ افزارها داشته باشد تا بابت
آثار زیان بار آنها مسؤولیت مدنی داشته باشد .در خصوص مسؤولیت کیفری فرمانده
عالوه بر کنترل مؤثر و آگاهی فرمانده نسبت به این جنگ افزارها که ذکر آن رفت،
اثبات عنصر معنوی و انتساب عناصر مادی جرم بر مبنای مواد  25و  30اساسنامه
دیوان به فرمانده باید احراز شــود .اگر فرمانــده با وجود کنترل واقعی و آگاهی که
نسبت به این جنگ افزار داشته ،اقدامات الزم را به موجب ماده  28اساسنامه دیوان
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کیفری بین المللی كه در حیطه قدرتشان بوده برای جلوگیری از جنایات جنگی آن
ها انجام نداده باشد مسؤولیت کیفری دارد ،در غیر این صورت بعید به نظر می رسد
بتوان مسؤولیت کیفری نقض حقوق بين الملل بشر دوستانه این جنگ افزارها را بر
فرمانده نظامی اعمال نمود.
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Abbas Basiri
In the last decade, the use of robotic weapons has increased.
So that future armed conflicts are described by increasing use
and reliance on military robots .The development of these
weapons as one of the new achievements of humanity has
challenged internationally the legal and criminal liability
system. Our aim in this research is to study the legal and
criminal liability of the use of robotic weapons. the liabil�
ity, whether legal or criminal, must be assigned to a person
for the illicit use of a robotic weapon in a chain of technical
and human factors that can affect the operation of a robotic
weapon, and all the factors in determining the responsibil�
ity of a person must be considered. Particularly, the criminal
liability for illegal acts of independent robotic military sys�
tems is more challenging for those who need to be proved of
their intentional, About the military commander, in order
to exercise Criminal liability, her effective control must be
exercised according to her knowledge of the technical opera�
tionand planning of these weapons. Given that the planning
of these weapons is not with the commander and they are
designed to act independently and decide based on the pro�
gram and instructions and restrictions given to them. It is un�
likely that the commander will be able to take the necessary
measures to prevent their war crimes and be held criminally
liable for them.
Keywords: Criminal liability, independent robotic weapons,
Humanitarian law, Legal liability, Humanitarian rules
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