فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،1بهار 222-201 :1397

مفهوم استناد به مسئولیت بینالمللی با تأکید بر طرح کمیسیون
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چکیده
دولت زیاندیده از عمل متخلفانۀ بینالمللی میتواند به مسئولیت بینالمللی دولتت متتبتآ ن
عمل استناد کند .حتی دولت غیت از دولت زیاندیده نیز میتواند در مواردی که تعهد نقضشده
ماهیت عامالشمول ( )erga omnesداشته باشد ،به مستئولیت بتینالمللتی دولتت نتا ض تعهتد
استناد کند .بتاساس طتح مسئولیت بینالمللی دولتهتا ( ،)2001استتناد بتهمنزلتۀ ا تدامی بتا
خصیصۀ نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتتاض یا انتقتاد استت و منشت و ماهیتت
تعهد نقضشده بت امبان استناد بیت ثیت است .بتای استناد به مسئولیت بینالمللی هتیچ مهلتت
زمانی مدنظت نیست ،اما دولت خوانده میتواند عدم استناد را بهمنزلۀ مبنایی بتای اعتتاض از ن
اثبات کند .دولت زیاندیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعالم کند و هنگتامیکته دولتت
استنادکننده بتاساس حمایت دیپلماتیک ا دام میکند ،باید اعدۀ تابعیت دعاوی و اعتدۀ طتی
مقدماتی متاجع داخلی را نیز رعایت کند .نوشتار حاضت میکوشد با روشنکتدن مفهوم استتناد،
جایگاه ن را در حوزۀ حقوق مسئولیت بینالمللی و در روابط میان دولتها تبیین کند.

کلیدواژگان
استناد ،تعهدات عامالشمول ،دولت زیاندیده ،دولت غیت از دولت زیاندیده ،مسئولیت بینالمللی
دولت.
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مقدمه
همانگونه که اضی هوبت بیش از  90سال پیش در ضیۀ «ستزمینهتای استپانیایی متتاکش»
تصتیح کتد 1،بدونشک مسئولیت ،نتیجۀ ضتوری حت استت و تمتامی حت هتای بتینالمللتی
مشمول نظام مسئولیت میشوند (« .)Uffman-Kirsch, 2014: 2دولت زیتاندیتده» 2از «عمتل
متخلفانۀ بینالمللی» 3میتواند بهواسطۀ نقض تعهد از سوی دولت خاطی به مسئولیت ن دولت
«استناد» 4کند 5.همانطور که منش یا ماهیت تعهتد نقتضشتده در ایجتاد مستئولیت تت ثیتی
ندارد 6،در استناد به ن مسئولیت نیز بیت ثیت است .اما ،دولتی که تعهد در بال او نقتض شتده
است -فارغ از اینبه ن تعهد ،ناشی از عتف بینالمللی یا معاهده یا بهواسطۀ اعمتال یتکجانبتۀ
دولت متتبآ ایجاد شده باشد یا حتی تعهدی ناشی از رأی الزام ور دادگاه بینالمللی یا تعهتدی
باشد که بتای شخص ثالث در یک معاهده پیشبینی شده است -ح استناد به مسئولیت دولت
خاطی را خواهد داشت 7.با وجود بیت ثیتبودن ماهیت تعهد نقضشده ،ویژگی زیاندیتدهای کته
تعهد در بال او پذیتفته شده است ،در حوزۀ مسئولیت بینالمللی دارای اهمیت است .دروا تع،
همانطور که کمیسیون حقوق بینالملل تصتیح کتتده استت ،تعیتین ایتن موضتو کته تعهتد
نقضشده در کدام دستهبندی جای میگیتد ،موضوعی متبوط به تفسیت و اجتای « واعد اولیه»8
است 9،حال نبه نظام مسئولیت بینالمللی ناظت به « واعد ثانویۀ» 10حقوق بینالملل است11.
طتتتح مستتئولیت بتتینالملل تی دولتتتهتتا ( ،)2001استتتناد بتته مستتئولیت دولتتت از ستتوی
موجودیتهای غیتدولتی را منتفی نمیداند .بتاساس شتح مادۀ  12،33در مواردی کته تعهتدات
اولیه نسبت به موجودیت غیتدولتی پذیتفته شده باشد ،یینهایی بتتای استتناد بته مستئولیت
دولت در دستتس ن موجودیت وجود دارد (مانند کنوانسیونهتای منطقتهای حقتوق بشتتی)،
بدون اینبه الزم باشد هیچ دولتتی در موضتو دخالتت کنتد ( .)Albers, 2015: 165همچنتین،
بتای استناد به مسئولیت ،استنادکننده بایتد «ستمت» 13داشتته باشتد .عتالوه بتت ایتن ،دولتت
1. Spanish Zone of Morocco Claims (Great Britain v. Spain), PCIJ (1923), 2 RIAA, p. 615.
2. Injured State.
3. The Internationally Wrongful Act.
4. Invocation.
5. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 42(A) (a).
6. Ibid. art. 12.
7. Ibid. Commentaries of Article 42, paras. 7,8.
8. Primary Rule.
درحالیکه واعد اولیه ،واعد متبوط به رفتار ( )Conductمحسوب می شوند ،واعد ثانویه به ایجاد ،اصالح ،تفسیت و

اعتبار واعد اولیه و پیامدهای

ناشی از نقض نها میپتدازند (.)Roscini, 2014: 19
9. Op. cit, supra note 5, Commentaries of Article of 42, para. 6.
10. Secondary Rule.
11. Op. cit, supra note 5, p. 1, para. 6.
12. Ibid. Commentaries of Article 33, para. 4.
13. Standing or locus standi.
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زیاندیده میتواند تصمیم بگیتد که به مسئولیت بینالمللی دولت مسئول استناد یا از این حت
اعتاض کند و استناد نبند ،اما نمیتواند تصمیم بگیتد که سمت نداشته باشد .دروا تع ،استتناد،
«حت » 1استت ،امتا ستمت« ،صتفت» 2استت ( .)Vermeer-Kunzil, 2014: 256حتتی بتختی
حقوقدانان از جمله هنبین بت این باورند که حدا ل درخصتو واعتد حقتوق بشتتی ،دولتت
مسئول نسبت به اجابت استناد ابتازشده از سوی زیاندیتده ،تعهتد حقتو ی دارد ( Gallagher,
.)2010: 266
نوشتار حاضت در دو بخش تنظیم شده است .نخست ،مفهوم استناد ،شتایط انجام و اعتتاض
از ن تجزیه و تحلیل میشود و در سمت دوم ،استناد به مسئولیت از سوی دولتی غیت از دولت
زیاندیده بترسی خواهد شد.

مفهوم استناد
بتای دولتی که به مسئولیت دولت دیگت استناد میکند ،نشاندادن و و عمل متخلفانه کفایتت
میکند ،منتهی اگت استنادکننده مطالبۀ خسارت نیز کند ،باید رابطۀ علیت بین عمتل متخلفانته
و و و خسارت را اثبات کند (محبی .)574 :1392 ،با وجود اهمیت اساسی مفهتوم استتناد ،در
طتح مسئولیت دولتها ( ،)2001تعتیف مشخصی از ن ارائته نشتده استت ( Scobbie, 2002:
 .)1205در شتح مادۀ  42سند مزبور گفته شده است که استناد ا دامی با خصیصۀ نسبتاً رسمی
است و بتای مثال ،شامل طتح دعوا علیه دولت یا شتو به رسیدگی به ا دامات دولت در داوری
یا دادگاه بینالمللی میشود و مواردی همچون «انتقاد» 3یا «اعتتتاض» 4یتا درخواستت اجتتای
تعهد نقضشده ،استناد تلقی نمتیشتوند5.
تعهد نقضشده یا حتی حفظ ح شبایت درخصو
با این حال ،استناد میتواند از طتق دیپلماتیک نیز حاصل شود و لزوماً توسل به دادگاه خا را
شامل نمیشود ( .)Vermeer-Kunzil, 2014: 257در ضیۀ زمینهای فسفات در نتائورو6،دیتوان
بینالمللی دادگستتی گاهی دولت خوانده از ادعاهای دولت خواهتان را از طتیت گتزارشهتای
«سمت» به ابلیت پذیتش دعوا ( )Admissibilityو صالحیت دادگاه بینالمللی ارتباطی ندارد .بدینتتتیآ که
«سمت» شتط ضتوری بتای طتح دعوا در دادگاه بینالمللی است ،اما شتط کافی نیست .در ضیۀ تی مور
شت ی ،دولت پتتغال بتای استناد به مسئولیت استتالیا ذیسمت بود (بهمنزلۀ دولت غیتزیاندیده) ،اما دیوان
بینالمللی دادگستتی به دلیل نارضایتی دولت لبانی که رسیدگی به اختالف نیازمند بترسی حقوق و تبالیف
او بود ،دعوا را رد کتد (.)Vermeer-Kunzil, 2014: 256
1. Right.
2. Qualification.
3. Criticize.
4. Protest.
5. op. cit, supra note 5, Commentaries of Article 42, para. 2.
6. Certain Phosphate Land in Nauru (Nauro v. Australia), Preliminary Objections, I.C.J Reports 1992,
paras. 33-34.
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مطبوعاتی ،سخنتانیها و نشستها بتای احتاز استناد کافی تشخیص داد (
.)91-92
کمیسیون حقوق بین الملل استناد را در مفهوم بسیار مضیقی پذیتفته است .شتاید در نگتاه
نخست این رویبتد ابل انتقاد باشد ،اما با بترسی صورتجلسات کمیسیون ،مالحظه متیکنتیم
که کمیسیون حتی موضعی موسعتت از بتخی دولتها اتخاذ کتده است .بتای مثال ،بتیتانیتا بتت
این باور بود که ا داماتی همچون بترسی اعمال دولت در سازمان بینالمللی ،پیشنهاد تحقیت و
تفحص درخصو ا دام دولت در نهاد بینالمللی یا توسل به سازوکارهای حلوفصل اختالف که
به تصمیم الزام ور منجت نمیشوند ،مانند «کمیسیون حقیقتیاب» 1یتا «کمیستیون ستازش»2،
نباید استناد به مسئولیت تلقی شوند3.
ح استناد به مسئولیت ،ارتباطی با ایجاد صالحیت بتای دادگاه بینالمللی ندارد ،حتی اگتت
ن ح بهواسطۀ نقض تعهد در بال «جامعۀ بینالمللی در کل» 4ایجاد شتده باشتد .صتالحیت
دادگاههای بینالمللی با اعالم رضایت بلی یا بعدی طتتفین اختتالف حاصتل متیشتود .دیتوان
بینالمللی دادگستتی ،در ضیۀ تی مور شت ی ( )1995میگوید «ویژگی عامالشمولبودن یتک
اعده و رضایت نسبت به صالحیت دیوان ،دو مقولۀ جدا از یبدیگتنتد و اگتت دولتتی صتالحیت
دیوان را نپذیتفته باشد ،دیوان نمیتواند به موضو رسیدگی کند ،حتی اگت حقتوق نقتضشتده
ماهیت تعهدات در بال کل جامعۀ بینالمللی را داشته باشتند» 5.همچنتین ،دیتوان در پتونتدۀ
کنگو علیه رواندا بیان کتد «اصل بت این است که صالحیت ،مبتنی بت رضایت است و اختالفتات
و دعاوی متبوط به « اعدۀ مته» 6و تعهدات در بال کل جامعۀ بتینالمللتی استتثنایی بتت ایتن
اصل نیست»7.
طتح مسئولیت دولتها ( ،)2001ح استناد به مسئولیت را بتای دو گتوه پیشبینی کتتده
است .به عبارت دیگت ،دو گتتوه را دارای ستمت بتتای استتناد شتناخته استت :نخستت ،دولتت
زیاندیده و دوم ،دولتهای غیت از دولت زیاندیده که دارای نفع حقو یاند.
Satkauskas, 2003:

1. Fact-Finding Commission.
2. Conciliation Commission.
3. UNDOC. A/CN.4/515 (19 March 2001), Comments and Observations Received from Governments,
United Kingdom Comment to Part Two bis, Chapter I, p. 59.
4. International Community as a Whole.
این کلمه به معنای «در بتابت همه یا در بتابت هتکس» است .تعهد عامالشمول ( ،)erga omnesدر مقابل تعهد در

بتابت یبدیگت است .دروا ع erga omnes ،وصف تعهد است.
5. East Timor (Portugal v. Australia), I.C.J. Reports 1995, p. 90, at 102, para. 29.
6. jus cogens.
7. Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the
Congo v. Rwanda), I.C.J Reports 2006, para. 64.
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استناد به مسئولیت بینالمللی از سوی دولت زیاندیده
دولتی که بهواسطۀ نقض تعهد از سوی دولت متخلف زیان ببینتد ،متیتوانتد بته مستئولیت ن
دولت استناد کند .بنابتاین ،متکز ثقل استناد به مسئولیت ،مفهوم دولت زیاندیده استت .دولتت
زیاندیده ،دولتی است که ح معین او بهواسطۀ ارتباب عمتل متخلفانتۀ بتینالمللتی از جانتآ
دولت دیگت صدمه دیده یا نادیده گتفته شده است 1.غالباً بهواسطۀ نقتض تعهتد دوجانبته ،یتک
دولت زیاندیده خواهیم داشت ،فارغ از منش ن تعهتد دوجانبته کته متیتوانتد حتتی معاهتدۀ
چندجانبه باشد .اما در الآ معاهدات چندجانبۀ حقوق بشتی مثل میثتاق بتینالمللتی حقتوق
مدنی-سیاسی ( ،)1966دولتها بهندرت دولت زیاندیده در مفهتوم متادۀ  42طتتح مستئولیت
 2001تلقی خواهند شد ( .)McGoldrick, 2004: 196در مادۀ  42طتح میخوانیم:
دولت زیاندیده ح دارد به مسئولیت دولت دیگت استناد کند اگت تعهد نقضشده ،پذیتفتته
شده باشد در بال الف) ن دولت بهتنهایی یا ب) گتوهی از دولتها که دولتت زیتاندیتده نیتز
داخل ن گتوه باشد یا در بال کل جامعۀ بینالمللی درصورتیکه تعهد نقضشتده  )1بته طتور
خا ن دولت را تحت ت ثیت تار دهد یا  )2چنان ویژگیای داشتته باشتد کته وضتعیت ستایت
دولتهایی را که تعهد در بال نها وجود دارد از حیث تداوم اجتای تعهد اساساً تغییت دهد.
زیاندیده ممبن است یک یا چند دولت باشد و استفاده از صیغۀ مفتد فعل و فاعل در متادۀ
 2،42مانع از این نمیشود که دو یا چند دولت در بال عمل متخلفانتۀ بتینالمللتی زیتاندیتده
تلقی شوند .مادۀ  46طتح ،بهصتاحت این مهم را ذکت میکند و ح استناد به مسئولیت دولتت
متخلف را بتای هتیک از چند دولت زیاندیده شناسایی میکند .با این حال ،باید توجته داشتت
که تعدد زیاندیدگان لزوماً داللت بت شدیدبودن نقض نخواهد داشت ( Huesa Vinaixa, 2010:
 .)951همچنین ،در مواردی کته چنتدین دولتت مستئول وجتود دارد ،متیتتوان بته مستئولیت
بینالمللی هتیک از نها به طور جداگانه استناد کتد3.
بتای استناد به مسئولیت بینالمللی ،هیچ مهلت زمانی خاصی تعیین نشده استت و استتناد
طی زمان مناسآ معموالً کفایت میکند 4.دیوان بینالمللتی دادگستتتی در ضتیۀ زمتینهتای
فسفات در نائورو تصتیح کتد که حقوق بینالملل هیچ بازه زمتانی خاصتی را بتتای طتتح دعتوا
تعیین نبتده است و تعیین این زمان بت عهدۀ دادگاه است که با توجه به شتایط هت ضیه ،ن را
تشخیص میدهد 5.همچنین ،دیوان در ضیۀ الگتاند اعالم کتد که دعوای لمان ابل رستیدگی
1. op. cit, supra note 5, Part Three, Chapter I, para. 2.
2. A State is entitled as an injured State.
3. op. cit, supra note 5, art. 47, para. 7.
«دردستتسبودن» ( )disposabilityنیز -بهخصو در موارد متبوط به

 .4در تعیین این زمان مناسآ ،اصوالً معیار
حمایت دیپلماتیک -لحاظ خواهد شد (.)Tams, 2010: 1046-1047

5. op. cit, supra note 19, para. 13.
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است حتی اگت خواهان سالها پس از اطال از نقض تعهد ،ا دام تانونی کتتده باشتد 1.بته طتور
کلی ،میتوان گفت که ت خیت در طتح دعوا سبآ نپذیتفتن ن نخواهد بود 2،مگت اینبه از اوضا
و احوال اینگونه تلقی شود که دولت زیاندیده از ح استناد اعتاض کتده است یا دولت خوانده
بهواسطۀ این ت خیت ،به طور جدی متضتر شده باشد3.

 .1شرایط استناد به مسئولیت بینالمللی و موارد ازدستدادن حق استناد
استناد به مسئولیت نیازمند رعایت شتایطی است .نخستتین شتتط« ،اعتالم» 4ادعتا بته دولتت
مسئول است 5.البته این اعالم ،پیششتط تعهد به جبتان از سوی دولت مستئول نخواهتد بتود،
زیتا تعهد به جبتان به محض نقض تعهد بتینالمللتی ایجتاد خواهتد شتد (Peel, 2010: 1029-
 .)1030دروا ع ،اگتچه مسئولیت به صتف انجام عمل متخلفانه ایجاد میشتود ،در عمتل دولتت
زیاندیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعالم کند ( .)Aust, 2005: 423اعالم ممبن است
به هت شبل یا شیوهای باشد و دولت زیاندیده میتواند ضمن ن ،مواردی از جمله شیوۀ جبتان
خسارت یا طتی تو ف فعل متخلفانۀ بتینالمللتی را نیتز تعیتین کنتد 6.اگتچته شتیوۀ جبتتان
تعیینشده از سوی دولت زیاندیده ،بتای دولت مسئول التزام ور نیستت 7،دانستتن اینبته چته
ا دامی موجآ رضایت زیاندیده میشود ،بتای دولتت مستئول مفیتد استت و موجتآ تستهیل
حلوفصل اختالف خواهد شد8.
در ضیۀ جزایت مارشال ( ،)2016دولت خوانده (بتیتانیا) مدعی بود کته لتزوم اعتالم ادعتا از
سوی دولت استنادکننده به دولت مسئول ،اصل حقوق بینالملل عتفی است و چنین اعالنتی از
سوی دیوان بینالمللی دادگستتی در ضیۀ گتجستان علیته روستیه ( 9)2011و ضتیۀ بلژیتک
علیه سنگال ( 10)2012بهمنزلۀ پیششتط وجود «اختالف» تلقی شده است .بهزعم این دولتت،
در ضیۀ فسفات در نائورو ،خوانده (استتالیا) استدالل میکتد که دادخواست نائورو پس از گذشت  20سال از
استقالل ن به دیوان ارائه شده است و به همین سبآ ،پذیتفتنی نیست (.)Ibid, para. 31
.2

1. LaGrand Case (Germany v. United States of America), Judgment, ICI Reports 2001, paras. 53-57.
بهمنزلۀ موارد استثنایی در حقوق مسئولیت بینالمللی ،متور زمان ( )Passage of Timeدر بال خسارتهای

ناشی از اشیای فضایی و خسارات زیستمحیطی پذیتفته شده است ( Convention on International Liability
for Damage Caused by Space Objects 1972, art. 10(1)(2); Convention on Civil Liability for Damage
.)Resulting from Activities Dangerous to the Environment (Convention Lugano) 1993, art. 17
3. op. cit, supra note 5, art. 45, para. 11.
4. Notice.
5. op. cit, supra note 5, art. 43(1).
6. op. cit, supra note 5, art. 43(2)(a),(b).
7. op. cit, supra note 5, Art. 43, para. 7.
8. Ibid., para. 5.
9. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(Georgia v. Russian Federation), I.C.J. Reports 2011.
10. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), I.C.J. Reports
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در غیاب چنین اعالنی ،شتط استناد به مسئولیت حاصل نشده استت و اساستاً هتیچ «اختتالف
ابل رسیدگی» 1میان طتفین وجود ندارد 2.دولت خواهان (جزایت مارشال) در پاسخ میگفت که
بتاساس شتح مادۀ  44طتح مسئولیت دولتها ( ،)2001اعتالم بلتی ادعتا بته دولتت خوانتده،
ارتباطی با « ابلیت پذیتش» 3دعوا و مسائل متبوط به صالحیت دیتوان نتدارد 4و رویتۀ ضتایی
دیوان نیز چنین پیششتطی را نپذیتفته است 5.دیوان با اشاره به رویۀ ختود در ضتیۀ کتامتون
علیه نیجتیه گفت «اعالم صد طتح اختالف در دیوان به طتف دیگت اختالف ،شتط متاجعه بته
دیوان نیست» 6و «در مواردی که یک ضیه بتاساس بند  2مادۀ  36اساسنامۀ دیتوان (اعالمیتۀ
پذیتش صالحیت اجباری دیوان) مطتح میشود ،اعالم ادعا به طتتف اختتالف ضتتورتی نتدارد،
مگت اینبه ن اعالمیه چنین شتطی را مقتر نموده باشد» 7.دیوان ،دعوای جزایتت مارشتال را بته
علت فقدان اختالف ابل رسیدگی در صالحیت رد کتد ،اما همانطور که مالحظته متیشتود از
پتداختن به اینبه یا در سایت موارد (غیت از اعالمیۀ پذیتش صتالحیت اجبتاری دیتوان) ،اعتالم
بلی موضو به دولت خوانده شتط وجود اختالف است یا نه؟ به طتز هوشمندانهای میگتیتزد.
به هت حال ،تا جایی که به دولت زیاندیده متبوط میشود ،طب مادۀ  42طتح بتای استتناد بته
مسئولیت دولت خاطی ،باید موضو به او اعالم شود ،هتچند شیوۀ اعالم حسآ مورد متیتوانتد
متفاوت باشد.
پتسشی که در حالت تعدد زیاندیدگان ممبن است پیش بیاید این است که اگتت هتیتک از
زیاندیدگان طتی جبتان متمایز از یبدیگت را بتگزینند -بتای مثال «اعادۀ وضع به حال ساب »
و «جبتان خسارت» -تبلیف دولت مسئول چیست؟ با وجود الزام ورنبودن شیوۀ درخواستشده
از سوی زیاندیده بتای دولت مسئول ،به نظت میرسد که چون بتاساس متواد  35تتا  37طتتح
مسئولیت ( ،)2001طتق جبتان خسارت در طول یبدیگت تار گتفتهانتد ،درصتورتیکته امبتان
اعادۀ وضع وجود داشته باشد ،درخواست متقاضی ن پذیتفته خواهد شتد ( Huesa Vinaixa, 2010:
 .)953با این حال ،اگت درخواست اعادۀ وضع در سمتی از ضیه که محتل نقتض حت متقاضتی
2012.
1. Justiciable Dispute.
2. Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear
Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, I.C.J. Reports 2016,
para. 27.
3. Admissibility.
4. op. cit, supra note 5, art. 44, para. 1.
5. Certain Property (Liechtenstein v. Germany), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2005,
p. 19, para. 25; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria),
Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 317, para. 93; Application of the
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.
Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996 (II), pp. 614-615, para. 29.
6. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 297, para. 39.
7. op. cit, supra note 5, para. 45.
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اعاده است ،ممبن باشد ،این کار انجام خواهد شد و به متقاضی خسارت نیتز خستارت پتداختت
میشود ،در غیت این صتورت بته همتۀ متقاضتیان خستارت پتداختت خواهتد شتد 1.همچنتین،
همانطور که در رأی داوری تصتیح شد ،اگت هیچیک از زیتاندیتدگان درخواستت اعتادۀ وضتع
نداشته باشند ،مطاب نظت نان عمل خواهد شد2.
بتای استناد به مسئولیت ،دو شتط « اعدۀ تابعیت دعاوی» 3و « اعدۀ طی مقدماتی متاجتع
داخلی» 4نیز ذکتت شتده انتد کته بتتخالف شتتط نخستت ،پتیششتتط استتناد بته مستئولیت
بینالمللیاند و کمیسیون با ذکت نها روشن کتد که این دو شتط تنها به صالحیت دادگاههتا و
پذیتش دعاوی متبوط نمیشوند ( .)Douglas, 2009: 98دروا ع ،این موارد پیششتتط حمایتت
سیاسی محسوب میشوند .حمایت تنها زمانی در روابط میان دولتها مطتح میشود کته دولتت
خواهان به علت نقض حقوق بینالملل نسبت به اتباعش ،به طور غیتمستقیم و بهواسطۀ صتدمه
به اتبا  ،زیان میبیند ( .)Vermeer-Kunzil, 2014: 266-267اما ادعا ،متعل به دولتت خواهتان
است و در صورت وجود متجع صالحیتدار ،میتواند به مسئولیت دولت ختاطی استتناد و علیته
ن طتح دعوی کند .البته امتوزه ،شتکتها و حتی افتتاد خصوصتی کته در ستطح بتینالمللتی
فعالیت و با دولتهای خارجی تتارداد ستتمایهگتذاری دارنتد ،ستازوکار الزم بتتای حتلوفصتل
اختالفات -غالباً رجو به داوری بینالمللی -و جبتان خسارات ناشی از تخلف یا نقض مقترات از
جانآ طتف دولتی را در تارداد پیشبینی میکنند و چندان به حمایت سیاستی دولتت متبتو
خود نیازی ندارند (محبی .)272 :1394 ،بنابتاین ،این مسئله گاه مشبالتی را ایجاد کتده است.
بتای مثال ،در ضیۀ کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ایاالت متحده در تهتان موسوم بته ضتیۀ
گتوگانگیتی 5،نقض تعهد دولت ایتان در بال دولتت امتیبتا درخصتو حمایتت کنستولی از
دیپلماتهای امتیبایی و صدمه به اتبا امتیبایی (دیپلماتهتا) بته طتور همزمتان مطتتح بتود
( .)Dugard, 2010: 1062-1063تشخیص این موضو که یا دولت خواهتان بته طتور مستتقیم
طتف دعواست یا در مقام حمایت سیاسی از اتبتا ختود طتتح دعتوی کتتده استت ،بتا دادگتاه
بینالمللی است .اما اگت در الآ حمایت سیاستی طتتح دعتوی شتده باشتد ،بتتای استتناد بته
مسئولیت دولت خوانده ،اتبا زیاندیده باید ابتدا به متاجع داخلی دولت خاطی متاجعه و ن را
طی کتده باشند .شعبۀ دیوان بینالمللتی دادگستتتی در ضتیۀ التزی ( ،)1989ادعتای دولتت
1. op. cit, supra note 5, art. 46, para. 4.
2. Forests of Central Rhodope, UNRIAA, vol. 3 p. 1405 (1993), at p. 1432.
3. The Nationality of Claims Rule.
4. Rule of Exhaustion of Local Remedies.

بهمنزلۀ یک مورد استثنایی ،بتاساس مادۀ  )1(11کنوانسیون مسئولیت خسارت ناشی از اشیای فضایی (،)1972
پیششتط طی متاجع داخلی بتای طتح دعوا علیه دولت پتتابکننده ( )Launching Stateالزمالتعایه نیست.
5. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ Reports
1980, p. 3.
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خواهان را مبنی بت اینبه به دلیل ارتباط بخشی از دعتوا بته نقتض معاهتده ،بته طتی مقتدماتی
متاجع داخلی نیازی نیست ،نپذیتفت1.
درخصو شتط تابعیت دعاوی نیز باید گفت که دکتتین عدم مسئولیت دولت در بال اتبتا
خود نیز که در گذشته مورد حمایت بود ،امتوزه -بهخصو در پتتو واعد حقوق بشت -به نحتو ابتل
توجهی رنگ باخته است ( .)Vermeer-Kunzil, 2014: 267شتط تابعیت دعاوی را که در متادۀ 44
طتح مسئولیت ( )2001مده است باید همتاه پیشنویس مواد متبوط بته حمایتت دیپلماتیتک
( )2006در نظت گتفت .سند اخیت ،مادۀ  44طتح مسئولیت  2001را توسعه داده است .بتاساس
پیشنویس مزبور ،حمایت دیپلماتیک از فتد «بیتابعیتت»( 2از ستوی دولتت محتل ا امتت فتتد)،
«پناهنده» (از سوی دولت محل ا امت و به جز در مقابل دولتت متبتو فتتد) 3و«چنتدتابعیتی»( 4از
سوی هتیک از دول متبو ) 5امبانپذیت است .حتی هنگتامیکته فتتد در زمتان ورود صتدمه تابعیتت
دولت حمایتکننده را ندارد و تنها در زمان طتح دعوا دارای چنین شتایطی میشود ،امبتان حمایتت
دیپلماتیک پیشبینی شده است6.
همچنین ،امبان مطتحشدن مسئولیت مدنی دولت و مسئولیت کیفتی فتد متبو بهواسطۀ یتک
ضیه وجود دارد (زمانی7.)13 :1395 ،
سؤالی که در اینجا مطتح میشود این است که اگت دولت از تبعۀ خود که بتهواستطۀ نقتض
تعهد عامالشمول سیآ دیده است ،حمایت دیپلماتیک نبند ،یا ستایت دولتتهتا متیتواننتد در
حمایت از فتد مزبور ا دام کنند؟ بتاساس طتح حمایتت دیپلماتیتک ( ،)2006دولتتهتا «حت

1. Elettronica Sicula SpA (ELSI) (United States of America v. Italy), ICJ Reports 1989, p. 43, para. 52.
2. Stateless Person.
3. ILC Draft Articles on Diplomatic Protection 2006, art. 8.
4. Multiple nationality.
5. op. cit, supra note 56, art. 6.

حمایت یبی از دولتهای متبو از فتد چندتابعیتی در مقابل دیگت دولت متبو او ممبن نیست ،مگت اینبه تابعیت
دولت حمایتکننده از فتد -در زمان ورود صدمه و طتح دعوا -تابعیت غالآ ( )predominantباشد ( Ibid, art.
.)7
6. Ibid, art. 5(2).
7. Rome Statute of the International Criminal Court 1998, art. 25(4); ILC Draft Articles on Responsibility
of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 58.

در ضیۀ نسلزدایی ( )2007در دیوان بینالمللی دادگستتی ،این مسئله مطتح شد (زمانی .)13 :1395 ،در ضیۀ
مزبور ،دیوان با اینبه میپذیتد در کنوانسیون منع نسلزدایی ( )1948مادۀ صتیحی درخصو تعهد
دولتهای عضو به ارتباب جتم ژنوسید وجود ندارد (عزیزی و حاجی ،)149 :1395 ،استدالل میکند که اگت
بپذیتیم دولتها باید در حد توان خود مانع ارتباب ژنوسید از سوی افتاد شوند ،نگاه تنا ضبتانگیز خواهد بود
که بگوییم خود دولتها تعهدی به عدم ارتباب این جتم ندارند ( Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and
.)Montenegro), I.C.J Reports 2007, para. 74
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اعمال حمایت دیپلماتیک» 1دارند 2و هیچ تعهتدی نیتز در ایتن خصتو ندارنتد 3.درخصتو
تعهدات عامالشمول نیز هیچ استثنایی در این خصو پذیتفته نشد ،با اینبه موضتو مزبتور در
جلسۀ  )2000( 52به بحث گذاشته شده بود ( .)Scobbie, 2002: 1216-1217بتا اینبته دیتوان
بینالمللی دادگستتی نیز در ضیۀ بارسلونا تتاکشن اعالم میکند که هنجارهای حقتوق بشتتی
در سطح جهانی بهمنزلۀ تعهدات عامالشمول پذیتفته شدهاند 4،حتی سازوکارهای حقوق بشتتی
نیز امبان حمایت از تبانیان این حقوق را بدون توجه به تابعیت نها در نظت نگتفتهاند .مقولتۀ
«حمایت شغلی» 5که در چارچوب سازمانهای بینالمللی مطتح میشود نیز بتگتفتته از همتان
منطت و مبنتای حمایتت دیپلماتیتک استت ( Benlolo Carabot & Ubeda-Saillard, 2010:
.)1076-1077
بتاساس مادۀ  45طتح مسئولیت  ،2001استنادنبتدن به مسئولیت بینالمللی ممبن استت
بهمنزلۀ «اعتاض» 6دولت از ح استناد تلقی شود 7.البته صتف گذشت زمان بتدون اینبته ادعتا
حلوفصل شود به معنای اعتاض محسوب نمیشود 8.به طتور کلتی ،اثبتات اعتتاض کتار ستانی
نخواهد بود .دیوان بینالمللی دادگستتی نیز در پذیتش اعتاض بسیار سختگیتانه عمتل کتتده
است .بتای مثال ،در ضیۀ زمینهای فسفات در نائورو ،دیوان در پاسخ به ایتاد مقدماتی خوانتده
(استتالیا) اعالم میکند که رفتار خواهان (نائورو) بدون اظهار صتیح ،داللت بت اعتاض ن دولتت
نمیکند 9.همچنین ،دیوان در ضیۀ الزی ( ،)1989ستانۀ باالیی را بتای اعتتاض -بتهخصتو
دربارۀ اعتاض ضمنی -در نظت گتفته است ( .)Douglas, 2009: 99به طتور کلتی در هتت ضتیه،
1. Right to Exercise Diplomatic Protection.
2. op. cit, supra note 56, art. 2.

دیوان دائمی بینالمللی دادگستتی حدود  80سال بل از کمیسیون حقوق بینالملل در ضیۀ ماوروماتیس
( ) 1924اعالم کتده بود که دولت با حمایت دیپلماتیک از تبعه ،ح خود را اعمال میکند ( PCIJ, Series A,
.)No. 2, 1924: p. 12
 .3به نظت میرسد بتوان گفت که اتبا زیاندیده ح دارند از دولت متبوعشان درخواست کنند که حمایت
دیپلماتیک از نان را بترسی و دولت مزبور وظیفه دارد این درخواست را به طور معقولی بترسی کند ( Shaw,
 .)2008: 810با این حال ،در ضیۀ عباسی علیه هیئت دولت ( ،)2002دادگاه استیناف بتیتانیا اعالم کتد در
مواردی که عدالت ،درخصو شهتوندان بتیتانیایی در خارج از این کشور شبارا نادیده گتفته شود ،نقش
دولت در حمایت دیپلماتیک از این افتاد بدون تتدید پذیتفته شده است ( Regina (Abbasi) v. Secretary of
.)State for Foreign Affairs ,EWCA Civ. 1598, CA 6 Nov 2002, para. 92
4. Barcelona Traction (Belgium v. Spain), Second phase, Final Judgment, I.C.J Reports 1970, para. 91.
5. Functional Protection.

 .6مادۀ  45طتح مسئولیت  ،2001دو نو انصتاف از استناد به مسئولیت را پیشبینی کتده است :اعتاض ضمنی از
استناد به مسئولیت بینالمللی ( )Acquiesceو اسقاط ح استناد به مسئولیت بینالمللی (( )Waiverمحبی،
.)7 :1393
7. op. cit, supra note 5, art. 45, para. 2.
8. op. cit, supra note 5, art. 45, para. 6.
9. op. cit, supra note 19, paras. 12˚ 21.
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دادگاه با توجه به اوضا و احوال تشخیص میدهد که یا اعتاض انجام شده استت یتا خیتت؟ در
یک مورد استثنایی ،دیوان داوری ایتان-امتیبا در ضیۀ بوئینگ 1،از فتصت زمتانی ستهستالهای
که بتای ایتان درخصو طتح دعوا وجود داشت ،بهمنزلۀ «فتصت گستتتده» 2نتام بتتد و ن را
بهمثابۀ اعتاض این دولت تلقی کتد (.)Boas, 2012: 302

استناد به مسئولیت از سوی «دولتی غیر از دولت زیاندیده»

3

تا سالها پیش ،رابطۀ مسئولیت تنها میان دولت زیاندیده و خاطی ایجاد متیشتد .دروا تع ،در ن
دوران ،بتای استناد به مسئولیت دولت متخلتف ،اهمیتت و حساستیت تعهتد نقتضشتده تت ثیتی
نداشت .اما امتوزه بتا توجته بته گستتتدگی روابتط بتینالمللتی و ضتتورت صتیانت از همبستتگی
بینالمللی -بهویژه با توجه به مفهوم تعهدات در بال همۀ دولتهتا -بتختی تعهتدات بتینالمللتی
چنان ابعاد و اهمیتی دارند که نقض نها نهتنها به دولت طتف مقابل تعهد صدمه متیزنتد ،بلبته
چهبسا طیف وسیعتتی از دولتها را نیز تحت ت ثیت تار دهد .در این صورت عالوه بت دولت طتتف
تعهد ،سایت دولتها نیز در تضمین رعایت تعهتد متبتوط «نفتع حقتو ی» 4دارنتد و متیتواننتد بته
مسئولیت دولت خاطی استناد کنند .حتی در بتخی موارد ،تمامی دولتتهتا «ذینفتع» محستوب
میشوند ،ولو اینبه به طور خا از نقض تعهد ،صدمه ندیده باشتند 5.هتیتک از دولتتهتایی کته
بتاساس متادۀ  48حت استتناد بته مستئولیت را دارنتد متیتواننتد بتاستاس متادۀ  45و هماننتد
زیاندیدگان مادۀ  ،42از ح استناد خود چشمپوشی کنند.
باری ،مادۀ  48طتح مسئولیت ( ،)2001دو نو تعهد را حائز چنین خصیصهای تلقی کتتده
است و با کاربتد عبارت «هت دولت به جز دولت زیاندیده» سعی در القتای ایتن نبتته دارد کته
لزومی ندارد که این دولتها به صورت جمعی ا دام کنند 6.نخستین مورد ،تعهدی است کته در
مقابل گتوهی از دولتها و بهمنظور ت مین بتخی از منتافع جمعتی ن گتتوه پتیشبینتی شتده
1. The Boeing Company, et al. v Iran et al. (1986) 6 Iran-United States Claims Tribunal Rep 43,50.
2. Ample Opportunity.
3. State other than an injured State.

درخصو اصطالح دولت غیتزیاندیده در مادۀ  48طتح مسئولیت  2001اختالفنظتهای شدیدی در جلسات
کمیسیون حقوق بینالملل وجود داشت .افتادی همچون بتونو سیما ( )Bruno Simmaاصطالح «دولت منتفع»
( )interested Stateرا پیشنهاد و بت ن پافشاری میکتدند .اما درنهایت عبارت کنونی (دولتی غیت از دولت
زیاندیده) ( )State other than an injured Stateپذیتفته شد (.)Crawford, 2002: 881
4. Legal Interest.
5. op. cit, supra note 5, para. 2.

معیار امبان استناد از سوی غیتزیاندیده میتواند در ینده ،مبنای ابل بولی را درخصو بهرسمیتشناختن
ح استناد به مسئولیت دولتها از سوی موجودیتهای غیتدولتی -که بهسختی میتوانند صدمۀ مستقیم
خود را در این موارد نشان دهند -فتاهم ورد (.)Brown Weiss, 2002: 803
6. op. cit, supra note 5, art. 48, para. 4.
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است 1.اینگونه «تعهدات جمعی» 2شامل موضوعاتی از جمله محیطزیست یا امنیتت منطقته -
بتای مثال ،معاهدۀ منطقۀ عاری از سالح اتمی یا نظام منطقهای بتای حمایت از حقتوق بشتت-3
میشود؛ 4به هت حال ،این تتتیبات و موافقتنامهها باید از سطح روابط دوجانبه میان طتفهتای
ن فتاتت روند 5.دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشت نیز حتی اگت به طتور مستتقیم از
نقض کنوانسیون مزبور زیان ندیده باشند ،ح استناد به مسئولیت دولت عضو متخلف را دارند6.
حدا ل سه ضیه در دیوان اروپایی حقوق بشت 7،بت ایتن مبنتا رستیدگی شتد ( Brown Weiss,
 .)2002: 806دیوان دائمی بینالمللی دادگستتی نیز در ضیۀ ویمبلدون ( 8،)1923دولتتهتای
عضو معاهدۀ چندجانبه را که از نقض معاهده هیچ صتدمۀ مستتقیمی ندیتده بودنتد ،در ادعتای
نقض ن معاهده ،ذیسمت تشخیص داد 9.اما بهتتین نمونهای که میتوان در این خصو ذکتت
کتد ،رأی دیوان بینالمللی دادگستتی در ضیۀ حیسِن هابته )2012( 10استت .دیتوان در ایتن
ضیه ضتورتی ندید تا منفعت خا دولت خواهان (بلژیک) را درخصو ادعای رعایتتنبتتدن
مقترات «کنوانسیون منع شبنجه» از سوی دولت خوانده (سنگال) احتاز کند .دیوان متیگویتد
که بلژیک بهمنزلۀ دولت عضو کنوانسیون مزبور ح دارد به مسئولیت بینالمللی ستنگال بتتای
1. Ibid., art. 48(1)(a).
2. Collective Obligations.

 .3اغلب موافقتنامههای بینالمللی حقوق بشر -قبل از تدوین طرح مسئولیت در سال  -2001این امکان را فراهم کرده بودند
تا برمبنایی که در شق الف بند یک مادۀ  48طرح مسئولیت  2001ذکر شده است ،علیه سایر طرفهای معاهده اقامۀ
دعوا کنند .مادۀ  45کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( ،)1969مادۀ  47منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ،)1981مادۀ
 11کنوانسیون بینالمللی محو کلیۀ اشکال تبعیض نژادی ( ،)1965مادۀ  41میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
(( )1966البته به صورت شرط اختیاری) و مادۀ  21کنوانسیون منع شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه ،غیرانسانی
یا تحقیرکننده (( )1984به صورت شرط اختیاری) از جملۀ این موارد به شمار میروند (.)Brown Weiss, 2002: 806
 .4تعهداتی که مشمول ش الف بند یک مادۀ  48میشوند ،متمایز از تعهداتی است که به موجآ بند ب مادۀ 42
حمایت شدهاند .بدینتتتیآ که طب مادۀ  ،42دولت استنادکننده باید به طور خا از نقض تعهد مت ثت شده
یا اینبه نقض ن تعهد ،وضعیت دیگت دولتهای ملتزم به ن تعهد را به طور اساسی تغییت داده باشد ( Brown
.)Weiss, 2002: 802
5. op. cit, supra note 5, art. 48, para. 7.
6. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Nov. 4, 1950, Art. 33, 213
UNTS 221, as amended by Protocol No. II, May II, 1994,33 ILM 960 (1994) (entered into force Nov.
I, 1998).
7. Cyprus v. Turkey, App. No. 25781/94 (May 10, 2001); Denmark v. Turkey, App. No. 34382/97 (Apr.
5, 2000); and Ireland v. United Kingdom, App. No. 5310/71. (ser. A) (January 18, 1978).
8. S.S. "Wimbledon" (Ger. v. UK, Fr., Italy, japan), PCIJ (ser. A) No.1, 17 August 1923, p. 15.

 .9شتح مختصت این ضیه بدین تار است که هنگامیکه دولت لمان به یک کشتی بتیتانیایی که در اجارۀ دولت
فتانسه بود ،اجازۀ ورود به کانال کیل ( )Kiel Canalرا نداد ،دولتهای بتیتانیا ،فتانسه ،ایتالیا و ژاپن با ادعای
نقض معاهدۀ ورسای ،دعوایی را علیه لمان در دیوان دائمی بینالمللی دادگستتی طتح کتدند .از نجا که
چهار دولت خواهان ،عضو معاهدۀ مزبور بودند و دولتهای ژاپن و ایتالیا هیچ منفعت مالی در دعوا نداشتند،
دیوان هت چهار دولت را حائز سمت در دادرسی تلقی کتد (.)Brown Weiss, 2002: 803
10. Hissene Habre.
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نقض تعهداتی که در کنوانسیون پذیتفته است ،استناد کند 1.دروا ع« ،منفعت جمعی» ناشتی از
اجتای مقترات این معاهده ،هتیک از طتفهای معاهده را مح میکند که درخواست کند نقض
مقترات کنوانسیون از سوی طتف دیگت خاتمه یابد ،زیتتا اگتت وجتود منفعتت ختا هتیتک از
طتفها بتای استناد به مسئولیت دولت خاطی الزامی لمداد شود ،در بسیاری از ضایا هیچیک
از دولتهای طتف کنوانسیون نمیتوانند به مسئولیت بینالمللی طتتفهتای دیگتت کنوانستیون
استناد کنند 2.همۀ معاهدات چندجانبه این ویژگی را ندارند که دولتهای غیتزیاندیتدۀ طتتف
ن معاهدات بتوانند به مسئولیت بینالمللی دولت نقضکننده استناد کنند .بتتای مثتال ،نقتض
معاهدۀ چندجانبه در زمینۀ «استتتداد» 3از ستوی دولتت درخواستتشتونده ،حت استتناد بته
مسئولیت را تنها بتای دولت درخواستکننده ایجاد میکند ( .)Gaja, 2010: 943دومین متورد،
تعهداتی است که در مقابل «جامعۀ بینالمللی در کل» 4وجود دارد 5.کمیسیون با پذیتش حت
و سمت دولت زیاندیده بتای استناد به مسئولیت دولت در مقابل نقض چنین تعهداتی ،پتا را از
رویۀ سنتی میان دولتها فتاتت گذاشته و لتزوم جبتتان را بتدون حتتی یتک دولتت زیتاندیتده
شناسایی کتده است ( .)Verheyen, 2005: 268دروا ع ،ح استتناد بته مستئولیت بتینالمللتی
دولت متخلف از سوی دولت غیتزیاندیده به صتف عضویت دولت اخیتت در جامعتۀ بتینالمللتی
ایجاد خواهد شد 6.در این معنی ،ا دام کمیسیون در شناسایی مسئولیت در بال نقض تعهتدات
عامالشمول را بیگمان میتوان توسعۀ مطلوب حقوق بینالملل توصیف کتد.
تازهتتین نمونهای که درخصو استناد به مسئولیت بینالمللی بتمبنای نقض تعهتدات در بتال
1. op. cit, supra note 41, para. 70.
2. op. cit, supra note 41, para. 69.
3. Extradition.

 .4با اینبه مادۀ  48طتح مسئولیت ( 2001مانند دیوان بینالمللی دادگستتی در ضیۀ بارسلونا تتاکشن ())1970
از عبارت «جامعۀ بینالمللی در کل» ( )International Community as a wholeسخن میگوید و نه «جامعۀ
بینالمللی دولتها در کل» ( )International Community of States as a wholeکه در مادۀ  53کنوانسیون
وین حقوق معاهدات ( )1969مده است ،کمیسیون حقوق بینالملل -هماهنگ با رویۀ دولتها -صد نداشته
است تا ح استناد به مسئولیت را بتای موجودیتهای غیتدولتی نیز به رسمیت بشناسد ( Verheyen, 2005:
 .)281با این همه ،در گزارش سوم گزارشگت کمیسیون ( ای کتافورد) اعالم شد که «جامعۀ بینالمللی» عالوه
بت دولتها ،موجودیتهای دیگتی همچون سازمان ملل متحد ،اتحادیۀ اروپا و کمیتۀ بینالمللی صلیآ ستخ را
نیز دربت میگیتد (.)Vaurs-Chaumette, 2010: 1023-1024
5. op. cit, supra note 5, art. 48(1)(b).

اعدهای که در سمت ب بند  1مادۀ  48طتح مسئولیت دولتها ( )2001پذیتفته شد 50 ،سال پیش از تصویآ
طتح مزبور ،دیوان بینالمللی دادگستتی به ن اشاره کتده بود .دیوان در نظتیۀ مشورتی ح شتط بت
کنوانسیون منع نسلزدایی اعالم کتده بود که کشورهای متعاهد این کنوانسیون هیچ منفعت شخصی ندارند،
بلبه صتفاً هدف مشتتکی دارند که نیل به اهداف واالی کنوانسیون است ( Reservations to the Convention
.)on Genocide, Advisory Opinion of I.C.J, 28 May 1951, P. 23
6. Ibid., para. 10.
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کل جامعۀ بینالمللی مطتح شده است ،دعوای جزایت مارشال علیه کشورهای دارای ستالح هستتهای
است که در سال  2014میالدی در دیوان بینالمللی دادگستتی مطتح شد .در ایتن ضتیه ،خواهتان
استدالل میکند که تعهدات موضو مادۀ  6کنوانسیون عدم گستتش ستالحهتای هستتهای ()1968
(( )NPTتعهد به مذاکته با حسننیت میان طتفهای کنوانسیون بتتای خلتع ستالح هستتهای) ،هتم
تعهد معاهداتی و هم تعهد در بال «جامعۀ بینالمللی در کل» محسوب متیشتود 1،زیتتا استتفاده از
سالح هستهای ممنو است و تعهد به خلع سالح هستهای ،جنبۀ حقوق بینالملل عتفی یافته استت.
کشور جزایت مارشال با همین استدالل ،عالوه بت بتیتانیا ،هند و پاکستان -که در  NPTعضویت دارنتد
و شتط صالحیت دیوان دربارۀ نها حاصل بود -شش کشور هستهای دیگت (استائیل ،امتیبا ،روستیه،
کتۀ شمالی ،چین و فتانسه) را که عضو معاهدۀ مزبور نبودند نیز بتا ایتن امیتد کته صتالحیت معتوق
دیوان را میپذیتند ،مخاطآ دعوای خود تار داد .خواهان مدعی بود که بتاساس نظت دیوان در ضتیۀ
نیباراگوئه ( ،)1986درج اصول حقوق بینالملل عتفتی (ماننتد تعهتد بته خلتع ستالح) در معاهتدات
چندجانبه به حیات نها پایان نخواهد داد و نها همچنان بهمنزلۀ اصتول حقتوق عتفتی الزماالجتتا
خواهند بود 2.به هت حال ،به دلیل وجود موانع صالحیتی دیتوان ،دادخواستت تنهتا علیته سته دولتت
بتیتانیا ،هند و پاکستان به جتیان افتاد و ن شش کشور دیگت نیز اساساً پاستخی ندادنتد و صتالحیت
دیوان را نپذیتفتند .مت سفانه تصمیم دیوان درخصو صالحیتنداشتتن ختود در ستال - 2016بته
سبآ نبود اختالف میان طتفها -امبان پاسخ به این مسئله را فتاهم نیاورد کته یتا بتمبنتای نقتض
تعهدات در بال کل جامعۀ بینالمللی میتوان مسئولیت بینالمللی دولت را احتاز کتد یا خیتت؟ لتذا،
اضی تتینداد در نظتیۀ مخالف خود با اشاره به طعنامههای شورای امنیت ملل متحد کته بته تعهتد
دولتها در پیگیتی مذاکتات متبوط به خلع سالح هستهای همتاه با حستننیتت ت کیتد متیکننتد3،
اعالم میکند که دولتهای عضو سازمان ملتل عنصتت اساستی ایجتاد تتدریجی تعهتد عتفتی حقتوق
بینالملل -یعنی «عنصت معنوی» -4را درخصو تعهد مذکور در مادۀ شش  NPTفتتاهم وردهانتد و
این تعهد -که «تعهد به نتیجه» 5است نه «تعهد به وسیله» -6امتوزه جتزو حقتوق بتینالملتل عتفتی
است 7که حتی مفهوم «معتتض دائمی» 8نیز نمیتوانست مانع ایجاد ن شود9.
1. Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear
Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom), Application, 24 April 2014, para. 86.
2. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, para. 94.
3. SC Res. 984, 11 April 1995, para. 8; and . SC Res. 1887, 24 October 2009, paras. 2,5.
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نمونۀ دیگتی که در این خصو شایان یاد وری است ضیۀ صید نهنگ ( )2014در دیتوان
بینالمللی دادگستتی است .در ضیۀ مزبور ،خواهان (استتالیا) مدعی بتود کته خوانتده (ژاپتن)
عالوه بت نقض تعهدات معاهداتی ،تعهدات بینالمللی خود درخصو حفظ محیطزیست دریایی
و پستانداران دریایی را نیز نادیده گتفته است 1.بدون تتدید ،حفظ محیطزیست متضتمن تعهتد
در بال کل جامعۀ بینالمللی است ،اما دیوان در رأی نهایی خود ستعی کتتد ژاپتن را بتاستاس
تعهدات معاهداتیاش محبوم کند و به ادعای دیگت خواهان نپتداخت.
سؤالی که درخصو نقض تعهدات در بال کل جامعۀ بینالمللی مطتح میشود ایتن استت کته
یا در صورت چشمپوشی دولت زیاندیده از استناد ،سایت دولتها میتوانند بته نفتع ن دولتت ا تدام
کنند؟ در جلسات کمیسیون حقوق بینالملل پاسخهای متفاوتی به این پتسش داده شد .بتیتانیتا بتت
این باور بود که خودداری دولت زیاندیده از استناد باید بهمنزلتۀ چشتمپوشتی از ادعتا تلقتی شتود و
حتی ح سایت دولتها را بتای استناد از بین میبتد 2.دولتهای هلند و کتته -بتتخالف بتیتانیتا -بتت
این باور بودند که در موارد نقض چنین تعهدی ،چشمپوشی دولتت زیتاندیتده بتت حت دولتتهتای
غیتزیاندیده بتاساس مادۀ  48ت ثیتی نمیگذارد ( .)Craven, 2004: 113در پاستخ بته ستؤال مزبتور
باید گفت نقض تعهدات در بال کل جامعۀ بینالمللی ،منافع جامعۀ بینالمللتی را تحتت تت ثیت تتار
میدهد و رضایت دولت زیاندیده نمیتواند به ح سایت دول خدشهای وارد کنتد 3.در ایتن خصتو
مادۀ  26طتح مسئولیت دولت تصتیح میکند که رضایت ،وصف متخلفانۀ نقض اعدۀ متته را از بتین
نخواهد بتد .شاید بتوان این استدالل را درخصو استناد نیتز پتذیتفت ،امتا درخصتو درخواستت
خسارت از سوی دولت غیتزیاندیده به نفع دولت زیاندیده باید گفت هنگامیکه خود زیتاندیتده بته
دریافت خسارت تمایل ندارد ،اینبه به دولت دیگت اجازه دهیم از جانآ دولت زیتاندیتده ا تدام کنتد،
بتخالف اصول «تساوی حاکمیت» 4و «خودفتمانی» 5دولت و بهمثابۀ اجازهدادن به دولت دیگت استت
بتای ا دام از طتف زیاندیده در شتایطی که دولت زیاندیده عال های به ن ندارد و به هت حتال فا تد
مبنای حقو ی است ( .)Scobbie, 2002: 1214کمتا اینبته در چتارچوبی دیگتت ،دیتوان بتینالمللتی
دادگستتی در ضیۀ نیباراگوئه علیه ایاالت متحدۀ امتیبا ( )1986گفته است که هتیچ دولتتی اجتازه
ندارد بتاساس بت ورد خود از یک وضعیت ،ح دفا مشتو جمعی را (از جانآ دولت دیگتی) اعمتال
کند و استناد به ح دفا مشتو جمعی هنگامی پذیتفتنی است که دولت منتفتع از ن حت اعتالم
کند که تبانی حملۀ مسلحانه شده است6.
of Judge Cancado Trindade, para. 303.
1. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan New Zealand intervening), I.C.J. Reports 2014, p. 12,
para. 1.
� 2. Comments and Observations Received from Governments
UNDOC. A/CN.4/515 (19 March 2001),
United Kingdom Comment to Part Two bis, Chapter I, pp. 67,68,72.
3. op. cit, supra note 5, art. 45(4).
4. Sovereign Equality.
5. State Autonomy.
6. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
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با این حال ،در صورت نقض تعهدات در بال کل جامعۀ بینالمللی ،دولت غیتزیاندیتده در
مقام استناد به مسئولیت دولت خاطی میتواند تو تف عمتل متخلفانته و «جبتتان اعالمتی» 1را
درخواست و اگت چیزی بیش از این مطالبه کند ،بایتد ثابتت کنتد کته بتهمنظتور منتافع دولتت
زیاندیده و با موافقت او ا دام میکند 2.درنهایت در مقام طتح خواستته صتتفاً متیتوانتد تو تف
عمل متخلفانه و جبتان اعالمی درخواست کند و مطالبتۀ خستارات ناشتی از نقتض تعهتدات در
بال کل جامعۀ بینالمللی ،صتفاً تابعی از ادعای دولت زیتاندیتدۀ مستتقیم استت ( Thirlway,
.)2005: 317
ممبن است دولت غیتزیاندیده بتای طتح دعوا علیه دولت متخلف و استناد به مسئولیت او
در دادگاهی چون دیوان بینالمللی دادگستتی با مانع صالحیت مواجته باشتد ،در ایتن صتورت
چنانچه میان دولت زیاندیده و دولتت متخلتف دعتوایی در دیتوان مطتتح شتده باشتد ،دولتت
غیتزیاندیده میتواند با اثبات اینبه تصمیم دیوان در دعوای اصتلی در منتافع حقتو ی او تت ثیت
خواهد گذاشت3،بهمنزلۀ ثالث «وارد» دعوای اصلی شود 4.شعبۀ دیوان بینالمللی دادگستتی در
ضیۀ اختالف متزی و دریایی السالوادور و هندوراس تصتیح کتد که دولت ثالث بتتای ورود بته
رسیدگی به احتاز رابطۀ صالحیتی نیاز ندارد و این دولت پس از ورود به دعوا« ،طتتف ضتیه»5
محسوب خواهد شد 6.همچنین ،دولت غیتزیاندیده میتواند از طتی مجمع عمومی یا شتورای
امنیت سازمان ملل یا سازمانهای بینالمللی که عضو نها هستتند ،از دیتوان تقاضتای نظتیتۀ
مشورتی کند .)Thirlway, 2005: 320-321 & 326-327( 7نظتیات مشورتی از ضتمانت اجتتای
رای تتافعی دیوان 8بتخوردار نیستند ،اما این نظتهتا متیتواننتد از لحتاظ روانتی ،فشتار افبتار
عمومی را علیه دولت متخلف افزایش دهند (.)Rosenne, 2005: 306
سؤال دیگتی که مطتح میشود این است که یا دولتهای غیت از دولت زیاندیده میتوانند
در مقابل نقض تعهد در بال کل جامعۀ بینالمللی ،به «ا تدام متقابتل» 9علیته دولتت متخلتف
متوسل شوند؟ گزارشگت ویژۀ کمیسیون حقوق بینالملل درخصو طتح  ( 2001ای کتافورد)
صد داشت ا دام متقابل جمعی دولتتهتا بتهواستطۀ نقتض فتاحش تعهتدات در بتال جامعتۀ
بینالمللی را بپذیتد .با توجه به مباحث مطتحشده در کمیسیون و رویتۀ بتینالمللتی دولتتهتا

Merits Judgment, ICJ Reports (1986), para. 195.
1. Declaratory remedy.
2. op. cit, supra note 5, Art. 48, para. 12.
3. Statute of the International Court of Justice 1945, art. 62.
4. An Interest of a Legal Nature which may be affected by the Decision in the Case.
5. A Party to the Case.
6. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras), Application to Intervene,
Judgment, ICJ Reports 1990, p. 92, at 135, paras. 99-100.
7. Charter of the United Nations, art. 96.
8. Charter of the United Nations, art. 94(2).
9. Countermeasure.
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درخصو ا دام متقابل از سوی دولت غیتزیاندیده ،کمیسیون حقوق بینالملل ضتوری دانست
تا نظت خود را در طتح نهایی ( )2001بهصتاحت اعالم کند« :وضعیت کنونی حقوق بتینالملتل
راجع به ا دام متقابلی که در جهت منافع عمومی صتورت متیگیتنتد ،نامشتخص استت و رویتۀ
دولتها نیز پتاکنده است؛ در حال حاضت به نظت نمیرسد دولت غیتزیاندیده که بتاساس متادۀ
 48طتح عمل میکند ،ح اتخاذ ا دامات متقابتل در جهتت حمایتت از منتافع جمعتی داشتته
باشد» 1.ائلشدن ح ا دام متقابل بتای کلیۀ دولتهای غیتزیاندیده ،موجآ افزایش بینظمی
در جامعۀ بینالمللی میشود ( .)Stern, 2005: 97-98همچنین ،ا دام متقابل جمعی دولتها در
مقابل دولت مسئول ،احتمال نامتناسآبودن ا دام متقابل با عمل متخلفانۀ بتینالمللتی را -کته
یبی از شتایط توسل به ن است -افزایش میدهد (.)Huesa Vinaixa, 2010: 954

تمایز میان استناد از سوی دولت زیاندیده و دولت غیرزیاندیده
از حیث دولت زیاندیده ،هیچیک از مواد  42یا  48مانع اعمال دیگتی نیستند ،بهطوریکه ممبتن
است شتایطی به وجود ید که یک دولت بتاساس مادۀ  42و سایت دولتهتا بتاستاس متادۀ  48بته
مسئولیت دولت متخلف استناد کنند 2.بتای مثال ،در ضیۀ ویمبلدون که چهار دولتت بته موجتآ
مادۀ  386معاهدۀ ورسای ( )1919در دیوان دائمی بینالمللی دادگستتتی ا امتۀ دعتوی کتدنتد3،
ژاپن که هیچگونه نفع ا تصادی در گذر از تنگه نداشت ،از دیوان صتتفاً درخواستت حبتم اعالمتی
کتد ،اما فتانسه که اتباعش متحمل زیان شده بودنتد ،مطالبتۀ خستارت کتتد و حبتم بته جبتتان
خسارت گتفت4.
ادعاهایی که سایت دولتها غیت از زیاندیده میتوانند هنگام استناد به مسئولیت بینالمللتی
مطتح کنند ،در مقایسه بتا متواردی کته دولتت زیتاندیتده متیتوانتد درخواستت کنتد ،طیتف
محدودتتی را شامل میشود 5.دولت زیاندیده پس از نقض تعهد متیتوانتد ادعتای ختود را بته
دولت متخلف اعالم کند ،خواهان تو ف نقض تعهد بینالمللی شتود ،بتتای تبتتارنشتدن نقتض
1. op. cit, supra note 5, Art. 54, para. 6.

در مادۀ  47طتح مسئولیت دولتها ( )1996و مادۀ  54طتح مسئولیت دولتها ( ،)2000ح دولتها بتای اتخاذ
ا دامات متقابل در واکنش به نقض تعهدات در بال کل جامعۀ بینالمللی پذیتفته شده بود ،اما کمیسیون در
ختین لحظات ،ن را تغییت داد .ژاپن بهمنزلۀ صتیحتتین منتقد -همتاه مبزیک و بتیتانیا -بت این باور بود که
پذیتش این موضو  ،فتاتت از توسعۀ تدریجی حقوق بینالملل است و باید ن را توسعۀ انقالبی نامید .امبان
این سوءاستفاده زمانی بیشتت میشود که دولت چنین تعهدی را نسبت به اتبا خود نقض کند و هیچ کشوری
مستقیماً صدمه نبیند ،اما بخواهد دست به ا دام متقابل بزند!
2. op. cit, supra note 5, para. 3.
3. op. cit, supra note 5, Art. 47, para. 3 and Art. 43, para. 1.
4. op. cit, supra note 5, Art. 48, para. 11.
5. Ibid.
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تعهد ،تضمین مطالبه کند ،درخواست جبتان و حتی شیوۀ جبتان را تعیین کنتد1.بتتای دولتت
غیتزیاندیده نیز تمام این موارد وجود دارد 2،اما نمیتواند مطالبۀ خسارت کنتد .ایتن تمتایز بته
طور شبار در ضیۀ فتیقای جنوبغتبی 3مشهود بود .در این ضیه ،دولتهای اتیوپی و لیبتیتا
درخصو وضع حقو ی پیش مده درخواست حبم اعالمتی کتدنتد 4.همچنتین ،درصتورتیکته
دولت زیاندیده امبان تقاضای جبتان یا یبی از طتق جبتان را ندارد ،دولت غیتزیتاندیتده نیتز
نمیتواند از طتف او تقاضایی در این خصو داشته باشد (.)Uffman-Kirsch, 2014: 49
بتاساس طتح مسئولیت  ،2001شتوط استناد به مسئولیت از سوی دولت زیاندیده (مواد  43تتا
 ،)45عیناً بتای سایت دولتهای غیتزیاندیده نیز وجود دارد 5،یعنتی اعتالم ادعتا بته دولتت مستئول،
شتط تابعیت دعوا ،شتط طی مقدماتی متاجع داخلی و شتایط ازدستدادن ح استناد به مستئولیت.
با این حال ،بتخی از این شتوط ماننتد رعایتت « اعتدۀ تابعیتت دعتوا» بتتای دولتت غیتزیتاندیتده،
بیمعناست ،زیتا دولت غیتزیاندیده بهمنظور تعهد در بال «جامعۀ بینالمللی در کل» متیتوانتد بته
مسئولیت استناد کند و در اینجا « اعدۀ تابعیت دعوا» محلی از اجتا نمییابتد ( McGoldrick, 2004:
 .)197درخصو شتط «طی متاجع داخلی» نیز این اعده در بتخی از موارد نقض تعهدات در بتال
کل جامعۀ بینالمللی ،از جمله تعهدات حقوق بشتی ،الزمالتعایه نیست.
ختین نبتهای که به ن خواهیم پتداخت این است که یا دولتتی کته مستتقیماً از نقتض تعهتد
عامالشمول زیان ندیده است ،میتواند از ح استناد چشمپوشی کند؟ پاسخ این سؤال ،منفتی استت.
با جمع مواد  20و  26طتح  2001به این نتیجه میرسیم که هیچ دولتی نمیتواند با رضتایت ختود،
نقض تعهدات در بال کل جامعۀ بینالمللی را -چه پیش از ارتباب عمتل و چته پتس از ن -نادیتده
بگیتد .همچنین ،طب مادۀ  41طتح مزبور ،دولتها بتای پایانبخشیدن بته نقتض تعهتدات ناشتی از
واعد مته ،متعهد به همباریاند و این چشمپوشی ،نقض شبار این تعهد است .عالوه بت ایتن ،چتون
این نقض ،ناظت به منافع «جامعۀ بینالمللی در کل» است ،هتگونه تصمیم منفتد از سوی دولتتی کته
مستقیماً زیان ندیده است ،اهمیتی ندارد (حدادی.)108 :1389 ،

نتیجهگیری
زیاندیده از عمل متخلفانۀ بینالمللی -فارغ از ماهیت یا منش تعهد نقتضشتده -متیتوانتد بته
مسئولیت بینالمللی متتبآ ن عمل استناد کند .استناد به مسئولیت که ا دامی نسبتاً رستمی
1. op. cit, supra note 5, art. 43.
2. op. cit, supra note 5, art. 48(2).
3. South West Africa Case, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1962, p. 319; South West Africa,
Second Phase, I.C.J. Reports 1966, p. 6.
4. op. cit, supra note 5, Art. 48, para. 11.
5. op. cit, supra note 5, art. 48(3).
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است ،ح است و طبیعتاً مانند سایت حقوق میتواند اعمال نشود یا از ن اعتاض شود .استناد به
مسئولیت چند متخلف به سبآ عمل متخلفانۀ واحد و استناد از سوی چند زیاندیده بهواستطۀ
عمل متخلفانۀ واحد نیز امبانپذیت است .همچنین ،در متواردی کته دولتت بتهمنظتور حمایتت
دیپلماتیک از تبعۀ خود به مسئولیت استناد میکند باید پیششتطهای «طی متاجع داخلی» و
«تابعیت دعاوی» را رعایت کند.
کمیسیون حقوق بینالملل در تدوین طتح مسئولیت بینالمللی ( )2001بتتای دو دستته از
زیاندیدگان ح استناد به مسئولیت را پیشبینی کتده است .زیاندیدهای که به طور مستتقیم
از عمل متخلفانۀ بینالمللی صدمه میبیند و سایت دولتهایی که چنین شتایطی را ندارنتد ،امتا
بهواسطۀ عضویت در یک گتوه که منفعت جمعی ن گتوه متورد ستیآ تتار گتفتته استت یتا
بهواسطۀ نقض تعهد در بال کل جامعۀ بینالمللی ،امبان استناد به مسئولیت واردکننتدۀ زیتان
را دارند .کمیسیون در این خصو تنها به روابط میان دولتها پتداخته است و با ذکت این نبته
که در حقوق بینالملل امبان استناد به مسئولیت دولتها از ستوی موجودیتتهتای غیتدولتتی
وجود دارد ،این موضو را از دایتۀ بحث خود خارج کتده استت .البتته 10 ،ستال پتس از طتتح
 2001و در طتح مسئولیت سازمانهای بینالمللتی ( ،)2011کمیستیون بته بحتث استتناد در
روابط میان دولتها و سازمانهای بینالمللی پتداخته و محدودیتهایی را درخصو استناد بته
مسئولیت از سوی سازمانهای بینالمللی معین کتده است .بهطوریکه دولتها میتوانند هم در
مواردی که به طور مستقیم صدمه میبینند و هم بهواسطۀ عضویت در یتک گتتوه کته منفعتت
جمعی ن گتوه مورد صدمه تار گتفته است و هم بهواسطۀ نقض تعهدات در بال کتل جامعتۀ
بینالمللی به مسئولیت دولت یا سازمان بتینالمللتی متخلتف استتناد کننتد ،امتا ستازمانهتای
بینالمللی عالوه بت اینبه ح استناد به مسئولیت دولتتهتا را ندارنتد ،درخصتو استتناد بته
مسئولیت سازمانهای بینالمللی نیتز محتدودیتهتایی دارنتد .بتدینتتتیتآ کته ستازمانهتای
بینالمللی صتفاً درخصو تعهدات عامالشمولی میتواننتد بته مستئولیت ستازمان بتینالمللتی
متخلف استناد کنند که ن تعهد جزو اشتغاالت سازمان بینالمللی استنادکننده باشد.

منابع
فارسی
الف) کتابها
 .1محبی ،محسن ( .)1394مباحثی از حقوق نفت و گاز ،چاپ سوم ،تهتان :شهت دانش.
 .)1392( ---------- .2مسئولیت و جبتان خستارت در تجتارت البتتونیتک در پتتتو تحلیتل
ا تصادی حقوق ،جامعۀ بینالمللی و حقوق بینالملل در تن بیست و یبم ،مجموعه مقاالت

1397  بهار،1  شمارۀ،48  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی220

. شهت دانش: تهتان،اهدایی به استاد دکتت محمدرضا ضیاییبیگدلی

ب) مقالهها
،» «استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقتض تعهتدات عتامالشتمول.)1389(  مهدی، حدادی.3
124.-89 ،42  شمارۀ،27  سال،مجلۀ حقو ی بینالمللی
 «واگتایی و همگتایی «مستئولیت کیفتتی فتتدی» و «مستئولیت.)1395(  سید اسم، زمانی.4
 فصتلنامتۀ،» ت ملی در اوراق پتوندۀ جنگ شتیمیایی عتتاق علیته ایتتان:»بینالمللی دولت
27.-9 ،51  شمارۀ،18  سال،پژوهش حقوق عمومی
 «احتاز مسئولیت دولت درخصتو ارتبتاب ژنوستید.)1395(  محمد، ستار و حاجی، عزیزی.5
-147 ،2  شتمارۀ،8  دورۀ، مجلۀ مطالعات حقو ی،»در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی
.182

انگلیسی
A) Books
6. Albers, Jan (2015). Responsibility and Liability in the Context of Transboundary
Movements of Hazardous Wastes by Sea: Existing Rules and the 1999 Liability
Protocol to the Basel Convention, Springer Heidelberg Publishing.
7. Aust, Anthony (2005). Handbook of International Law, Cambridge University
Press.
8. Benlolo Carabot, Myriam & Ubeda-Saillard, Muriel (2010). Functional
Protection, The Law of International Responsibility-edited by James Crawford,
Alain Pellet, and Simon Olleson, Oxford University Press.
9. Boas, Gideon (2012). Public International Law-Contemporary Principles and
Perspectives, Edward Elgar Publishing Limited.
10. Craven, Matthew (2004). For the ‘Common Good’: Rights and Interests in the
Law of State Responsibility, Issues of State Responsibility before International
Judicial Institutions- edited by Malgosia Fitzmaurice and Dan Sarooshi, Hart
Publishing.
11. Douglas, Zachary (2009). The International Law of Investment Claims,
Cambridge University Press.
12. Dugard, John (2010). Diplomatic Protection, The Law of International
Responsibility, edited by James Crawford, Alain Pellet, and Simon Olleson,
Oxford University Press.
13. Gaja, Giorgio (2010). The Concept of an Injured State,The Law of International
Responsibility, edited by James Crawford, Alain Pellet, and Simon Olleson,
Oxford University Press.
14. Gallagher, Anne T (2010). The International Law of Human Trafficking,

221 ...مفهوم استناد به مسئولیت بینالمللی با تأکید بر
Cambridge University Press.
15. Huesa Vinaixa, Rosario (2010). Plurality of Injured State,The Law of
International Responsibility, edited by James Crawford, Alain Pellet, and Simon
Olleson, Oxford University Press.
16. McGoldrick, Dominic (2004). State Responsibility and the International
Covenant on Civil and Political Rights, Issues of State Responsibility before
International Judicial Institutions-edited by Malgosia Fitzmaurice and Dan
Sarooshi, Hart Publishing.
17. Peel, Jacqueline (2010). Notice of Claim by an Injured State, The Law of
International Responsibility, edited by James Crawford, Alain Pellet, and Simon
Olleson, Oxford University Press.
18. Rosenne, Shabtai (2005). Decisions of the International Court of Justice and the
New Law of State Responsibility, International Responsibility Today-Essays in
Memory of Oscar Schachter, edited by Maurizio Ragazzi, Martinus Nijhoff
Publishers.
19. Roscini, Marco (2014). Cyber Operations and the Use of Force in International
Law, Oxford University Press.
20. Shaw, Malcolm N (2008). International Law, Cambridge University Press, Sixth
edition.
21. Stern, Brigitte (2005). A Plea for ‘Reconstruction’ of International
Responsibility Based on the Notion of Legal Injury, International Responsibility
Today-Essays in Memory of Oscar Schachter, edited by Maurizio Ragazzi,
Martinus Nijhoff Publishers.
22. Tams, Christian J. (2010). Waiver, Acquiescence, and Extinctive Prescription,
The Law of International Responsibility, edited by James Crawford, Alain Pellet,
and Simon Olleson, Oxford University Press.
23. Thirlway, Hugh (2005). Injured and Non-Injured States before the International
Court of Justice, International Responsibility Today-Essays in Memory of Oscar
Schachter, edited by Maurizio Ragazzi, Martinus Nijhoff Publishers.
24. Uffman-Kirsch, Lisa B. (2014). The Prevention Principle-A new theory for
invocation ofstate responsibility for marine environmental harm, Master Thesis
Master Programme in Public International Law Utrecht University.
25. Vaurs-Chaumette, Anne-Laure (2010). The International Community as a whole,
The Law of International Responsibility-edited by James Crawford, Alain Pellet,
and Simon Olleson, Oxford University Press.
26. Vermeer-Kunzil, Annemarieke (2014). Invocation of Responsibility, Principle of
Shared Responsibilityin International Law-edited by Andre Nollkaemper and
Ilias Plakokefalos, Cambridge University Press.
27. Verheyen, Roda (2005). Climate Change Damage and International LawPrevention Duties and State Responsibility, Martinus Nijhoff Publishers.
B) Articles
28. Brown Weiss, Edith (2002). "Invoking State Responsibility in the Twenty-First

1397  بهار،1  شمارۀ،48  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی222
Century", The American Journal of International Law, Vol. 96.
29. Crawford, James (2002). "The ILC's Articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Acts: A Retrospect", The American Journal of
International Law, Vol. 96, No. 4.
30. Satkauskas, Rytis (2003). "A Bill for the Occupants or an Issue to Negotiate: the
Claims of Reparations for Soviet Occupation", Baltic Yearbook of International
Law, Vol. 3.
31. Scobbie, Iain (2002). "The Invocation of Responsibility for the Breach of
Obligations under Peremptory Norms of General International Law", European
Journal of International Law, Vol. 13, No. 5.

