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مسئولیت بین المللی دولت ها ،بدآیند فعل متخلفانه و نقر تعهردات برین المللری اسرت .در ایرن راسرتا
بدرسی رویکدد طدح  7008ا منظد قواعد ،نق معاهداتی ،قوانین و هنجارها بین المللی حرائز اهمیرت
و دارا جایگا واال بین المللی میبامد .تدقیق در طدح مسئولیت برین المللری دولرت هرا ،در واقرع بره
سبب عملکدد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نق هنجارها حقروقی و معاهرداتی نامری ا عردم
پیدو دولتها و همچنین تاکید بد اثدبخش بودن استناد به مسئولیت بین المللی دولتها نامری ا نقر
تعهدات عام الشمول است .ا جمله نقاط اتکا طدح مسئولیت بین المللری دولرتهرا سرال  ،7008برد
دانستن مسئولیت ا هد گونه تبصد و استثناء و مطلق بدمرمددن مسرئولیت برا توجره بره موقعیرتهرا
مقتضی است .این نظم و نسق ساختار نظام بین المللی نشأت گدفتره ا تفروق قواعرد آمرد و تعهردات
مشتدک بین المللی بد عملکدد همگدایانه در عدصه جهانی است .این نتیجه همگونی قواعد برین المللری در
مسید توسعه و تضاد حقوق بین الملل و ماهدا مسئولیت بین المللی دولرتهرا مریبامرد .ا ایرن رو ایرن
پژوهش با اهتمام به مسید توسعه مند پژوهشها گذمته علمی ،روایتی دیگرد ا رویکردد تحرول گدایانره
مقدرات طدح مسئولیت بین المللی دولتها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پدسرش اسرت کره کرنش و
واکنش طدح مسئولیت بین المللی دولتها به نق هنجارها حقوقی و معاهداتی نامری ا عردم پیردو
دولتها چگونه تحقق پذید است؟ در این راستا این پژوهش بد این فدض مستدام است که طدح مسرئولیت
بین المللی دولتها بدون هد گونه قید و تبصد  ،در مقابل نق تعهدات واکنش چهرارچوبی قرانونی دارد و
هیچ گونه اغماضی در بین نیست .این پژوهش بدا اثبات فدضیه خود عالو بد سید تحول مسئولیت برین
المللی دولت ها ،به رژیم مسئولیت و آثار قانونی و هنجار مسئولیت میپددا د.
واژگان کلیدی :مسئولیت دولت ها ،طدح کمیسیون  ،7008عدم پایبند  ،قواعد آمد  ،تعهدات مشتدک.
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مقدمه
در سید تطور و تحول پدمتاب حقوق بین الملل و بد اساس رویکدد معاصد ،قواعد مدتبط برا نظرم عمرومی
بین المللی و تعهدات نامی ا آن ا اعتبار ویژ ا بدخوردار میبامد .با عنایت به نگا جامعه بین المللری و
تابعان حقوق بین الملل به این چهارچوبها نظام یافته نشات گدفته ا تعهدات بین المللی عام الشرمول،
نشان ا رویکدد تحول گدایانه دارد .چدا که این رویکدد سبب گددید مفهوم مسئولیت برین المللری نیرز
دچار تحول گددد و به جهت اثدات این تحول بد توسعه منسجم حقوق بین الملل دامنه ،محتروا ،فدآینرد و
بدآیند نقش مسئولیت بین المللی متحول گددید است.
ا جمله این تحوالت اهمیت به محتوا قاعرد نقر

مرد در جامعره برین المللری و نقر

هنجارهرا

حقوقی و معاهداتی نامی ا عدم پیدو دولتهرا مری بامرد کره ایرن مهرم سربب گددیرد رژیرم دوگانره
مسئولیت حقوقی و کیفد بدا دولتها در نظد گدفته مود .هد چند تالشهرا کمیسریون حقروق برین
الملل در این خصوص و در ورا تحقق منسجم و همگام مسئولیت حقوقی و کیفد به ثمد ننشست 8امرا
اهمیت محتوا هنجارمند ا اویه دیگد مورد توجه قدار گدفته و آن نیز اجدا مسرئولیت دولرتهرا برود
است .این نگا دقیق به طدح مسئولیت بین المللی در واقع به سبب عملکدد سراختار نظرام برین المللری
نسبت به نق

هنجارها حقوقی نامی ا عدم پیدو دولتها و همچنین تاکید بد اثدبخش بودن اسرتناد

به مسئولیت دولتها نامی ا نق

تعهدات عام الشمول است.
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این بدآیند مهم قواعد بین المللی در مسید توسعه و تضاد حقروق برین الملرل و مراهدا مسرئولیت برین
المللی دولتها میبامد .ا این رو این پژوهش با اهتمام به مسید توسعه مند پژوهشهرا گذمرته علمری،
روایتی دیگد ا رویکدد تحول گدایانه مقدرات طدح مسئولیت بین المللری دولرتهرا دارد و در مقرام پاسرخ
گویی به این پدسش است که کنش و واکنش طدح مسئولیت بین المللی دولرتهرا بره نقر

هنجارهرا

 - 1ماده  10طرح مسلولیت دولتها یا زمان که حذف نشده بود کلیه مجرمین بینالملل مخصوصا در زمیده محیط زیست
مستدد به همین قانو  ،مجازار م شدند ول زمان که کمیسیو حقوق بینالملل با یفسیر خود که وبارر بود از اریکاب
جدایار بینالملل در هر قضیه مدوط به یحقق دو شرط الز یع د نقض شده دارای اهمیت اساس و شدید بود نقض یع د؛
این ماده را حذف نمود به دنبا آ ضمانت اجرای یعقیب جرائم و مجازارها حذف گردید(محقق. 33 ،1302،
 - 2یدقیق در مسلله یوسعه و یضاد حقوق بین الملل ،بدا معدا است که در حال که حقوق بین الملل به سبب وجود
یحوالر روز و وجود استانداردهای زیرساخت نظیر معاهدار ،اصو کل حقوق و آراء و رویه های قضای همواره در مسیر
یوسعه قرار دارد ،ناهدجاری های حادث شده در ورصه بین الملل به نوو یضاد محسوب م گردد و این یضاد در واقع
نقض یع دار را شامل م شود.
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حقوقی نامی ا عدم پیدو دولتها چگونه تحقق پذید است؟ اهمیت پژوهش پیش رو ا آن رو اسرت کره
دولتها دیگد مثل گذمته نمیتوانند قلمدو جامعه بین المللی را میدان گا تاخرت و ترا امیرال و منفعرت
طلبیها خود قدار دهند که اگد چنین مود موجبات مسئولیت را فداهم مریسرا د .برا ایرن وصرف نگرا
تحول گدایانه و همچنین کنش و واکنش نسبت به نق

هنجارها حقوقی نامری ا عردم پیردو دولرت

ها ،اهمیت موضوع را دوچندان میسا د .ضدورت پدداختن این موضوع ا این رو است کره نقر

تعهردات

بین المللی توسط تابعان حقوق بین الملل صورت میپذیدد و تفسید موسع ا چهارچوبها قانونی ،جروا
هد عمل نادرست را فداهم میسا د .بنابداین مدایط موجود ایجاب میکند که در کرنش و واکرنش جامعره
بین المللی در بساط نق

تعهدات به چهارچوب طدح مسئولیت بین المللی دولتها پدداخته مود.

 -6پیشینه شناسی سیر تحول مسئولیت بین المللی دولت ها
 -6-6دولت  -کشور
هد دولتی بدا تشکیل و رسمیت یافتن الجدم باید دارا چهار عنصد جمعیت دائمی ،سد مین مشرخص،
حکومت و حاکمیت بامد .دامتن مدوط فوق یک پیشنهاد ا سو کنوانسیون مونته ویدئو 8نیسرت بلکره
ضدورتی است که در طول چندین قدن بد آن صحه گذامته مرد اسرت .دامرتن ایرن مردایط در نهایرت
منجد به ایجاد یک قدرت سیاسی در محدود ا مشخص میمود .در مورد قردرت سیاسری کره نامری ا
اراد دولت است باید گفت« :در دولت  -کشور است که قدرت به واالتردین مرکل و کامرل تردین سرا مان
خود دست مییابد و باید قدرت را خصوصاً در این چهارچوب مطالعه کدد ».یکری ا پیچیرد تردین و مهرم
تدین نهادهایی که در حقوق اساسی و حقوق بینالملل و همچنرین علروم سیاسری ا آن بحر مریمرود
دولت است .در تعدیف حقوقی دولت میتوان گفت :مجموعرها ا مرددم کره در قلمردو معرین و محردود
جیدافیایی و تحت حاکمیت خاصی ،سکونت دارند(واالس .)78 ،8771،در ایرن راسرتا و ا دیردگا حقروق
بین الملل ،کشور یا دولت ا اجتماع دائمی و منظم گدوهی ا افداد بشد که در سد مین معین و مشخصری،
1

 -معاهده مونته ویدئو( Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International

 Conference of American Statesبرای حقوق و وظایف دولت ها ،معاهده ای است که در  22دسامبر  1033در ش ر
مونته ویدئو در اروگوئه ،در هفتمین کدفرانس بینالملل دولت های آمریکای  ،امضاء شده است .این معاهده ،قوانید برای حق
دولت داشتن کشورها مطابق قوانین بینالملل ایجاد م کدد .ماده « 1کدوانسیو مونته ویدیو راجع به حقوق و یکالیف دولت
ها» مورخ « 1033دولت» را با مشخصار زیر یعریف م کدد« :دولت به ودوا یابع حقوق بین الملل باید دارای شرایط زیر
باشد-1 :جمعیت دائم  -2 ،سرزمین معین -3 ،حکومت -3،حاکمیت(یوانای برقراری روابط با سایر کشورها ».
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به طور ثابت سکونت گزید و مطیع یک قردرت سیاسری مسرتقل هسرتند ،تشرکیل مرد اسرت .چنرین
کشور دارا استقالل و حاکمیت کامل بود و تنها ا مقدرات حقوق بین الملل پیدو میکنرد و اهلیرت
بدقدار روابط با ساید کشورها را دارد(انصاریان و طیبی .)87 ،8787،به هد تدتیرب در نظرام حقروقی برین
المللی ،نوع و مکل حکومت و به عبارت دیگد نظام سیاسی کشورها ،به هیچ وجره مرورد نظرد نیسرت و ا
این رو ،انتخاب آن به وسیله کشورها آ ادانه صورت میگیدد.
 -2-6هنجارها و جامعه بین المللی
به رغم سدمت اقتدارگدیز نظام بین المللی ،جامعه جهانی دارا قواعد و هنجارهایی اسرت کره انتظرارات
ا رفتار مناسب با نظام اجتماعی را نشان می دهند .هنجارها نه تنها به طور مستقیم بد رفترار دولرتهرا در
عدصه بین المللی تأثید میگذارند ،بلکره بره مرکل گیرد نظرام مرناختی و هرویتی کشرورها و تصرمیم
گیدندگان کمک کدد و ا این طدیق به رفتار آنهرا مرکل مری دهنرد .هنجارهرا و قواعرد برین المللری،
مفاهیمی اجتماعی هستند که در تعامل بین با یگدان بین المللی به وجود میآینرد و در صرورت ا دسرت
رفتن مینه ها اجتماعی مان ،بره مردور ا برین مریروند(فلسرفی .)70 ،8710،جامعره برین المللری در
چهارچوب نظامات و هنجارها مصوب به حیات خود ادامه میدهد .در نظام برین المللری هنجارهرا دارا
رویکددها ویژ ا ا جمله رویکدد حاکمیتی و رویکدد معاهداتی هستند که ایرن مهرم بره آینرد واحرد
جهانی با سدنومت مشتدک بشد با امعان نظد به نظم حقوقی متناسرب برا سراختار جامعره برین المللری
تاکید دارد(حداد  .)767 ،8787،هد چند دیوان بین المللی دادگستد بدا خرود یرک نقرش واضرح در
بیان مفهوم جامعه بین المللی نمریپرذیدد امرا در قضرییه بارسرلونا تداکشرن( ،8)8870-8867در قسرمت
مقرردماتی حکررم خررود بررد تعهرردات دولررتهررا در قبررال جامعرره بررین المللرری تاکیررد دارد(علیررزاد و
رحمانی .)78،8781،نظد به اهمیت این حقوق ،کلیه دولتها میتواننرد بردا حفر آنهرا دارا منفعرت
حقوقی بامند 7.در این راستا ،ضمانت بخش پیدو هنجار و پایبند به منافع مشتدک ،همانا مسرئولیت
بین المللی است که قوا م بخشند رفتار تابعان حقروق برین الملرل نسربت بره منرابع و مبرانی و تعهردات
دولتها نسبت به آن است.

 - 1دولت بلژیک در سا  1022با ادوای حمایت سیاس از شرکت برق بارسلونا یراکشن ولیه دولت اسپانیا شکایت در دیوا
بین الملل

دادگستری مطرح کرد.این شرکت یبعه کانادا بوده ول

اکثریت ومده س ا آ متعلق به ایباع بلژیک

بود(. ICJ,1970
2 - Erga Omnes
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 -9-6منافع مشترک جامعه بین المللی و حاکمیت قانون
ا مانی که گدوسیوس مفهوم جامعه ا بزرگ مدکب ا دولتها را به عنوان اساس حقوق برین الملرل و
نظم و همکار بین المللی مطدح کدد ،اندیشمندان دربار موجودیت جامعه یرا اجتمراع راسرتین در ورا
دولت  -ملتها اختالف نظد دامته اند .یک عقید آن است که مرواهد تجدبری محکمری دال برد ایرن کره
عملکدد روابط بین المللی به جامعه یا اجتماع به معنا معمول این واژ ها مکل داد بامرد وجرود نردارد،
بلکه نظام بین المللی مدکب ا دولتها وجود دارد که اگد چه الگرو منظمری ا تعامرل را درون محیطری
خاص به نمایش میگذارد ،اما به درجه ا ا همگدایی که بدا تصدیق عنوان جامعره برد آن دارد ،دسرت
نیافته است .اما نظد دیگد آن است که یک جامعه بین المللی در وراء دولتها تشکیل مد است کره بنیران
نظم بین المللی را مکل میدهد و ضدورتی بنیادین دارد(سلیمی .)817 ،8716،در این چهارچوب حفر و
پایبند به تعهدات امد ضدور به نظد میرسد چدا که جامعه بین المللی بد اساس منافع مشتدک طری
مسید میکند و ساختار وسیع بد پایه حقها و تکلیفها متقابل اسرت .تأییرد وجرود ار شهرا و منرافع
عالی جامعه بین المللی در رویه و دکتدین معاصد و ظهور مفهوم قواعد آمرد و تعهردات عرام الشرمول بره
همدا اقدام طوالنی صورت گدفته توسط سا مان ها بین المللری در مرورد سراختار نظرام حقروقی برین
المللی ،نشان می دهد که ماهیت حقوق بین الملل در حال تحرول است(حداد .)80 ،8718،
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها که مانی یک اصل غیدقابل تخطی تلقی می مد ،هد رو بریش
ا پیش رن

میبا د .به عالو  ،کمدن

تد مدن مد ها ملی سبب مد تا ملتها به یکردیگد نزدیرک ترد

مد و پیدایش مفاهیم و قواعد مشتدک جهانی نیز نتیجه این نزدیکی است .با این حال ،توسرعه ارتباطرات
و ابزارها نوین آن نیز در ایجاد این وضعیت نقرش پدرنگری دامرته انرد و برا افرزایش آگراهی کنشرگدان
غیددولتی به حقوق و وظایف خود و اتفاقات جهانی سبب مد اند تا آنها بریش ا پریش در جدیران امرور
قدار بگیدند .روند جهانی مدن همچنان در جدیان است و حتی می توان گفت که با سدعتی بیشتد ا سرال
ها آغا ین خود به پیش میرود(جاللی و مقامی .)808 ،8780،تحدیرد رو افرزون حاکمیرت دولرتهرا و
افزایش رو افزون نقش نهادهرا مسرئولیت اجتمراعی مردکتهرا غیددولتری و حتری سرخن گفرتن ا
مسئولیت این نهادها در قالب مثبت این واقعیت است .حاکمیت قانون ،همانند مفهوم حاکمیرت ،ا حقروق
داخلی وارد حقوق بین المللی مد است .ا آن جایی که سراختار حقروق برین المللری بره صرورت افقری
میبامد و تابعان اصلی آن دولتها هستند مفهوم حاکمیت قانون در این نظام دچار تحوالت ضدور مرد
است .دولت اساساً یک مفهوم حقوقی است ،ا این رو اصول قانون بد آن حراکم اسرت .حقروق برین الملرل
مدایط پیدایش دولت -کشور ،قلمدو حاکمیت دولت و حدود صالحیت آن را مشخص میکند .یکی ا آثرار
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استقدار حاکمیت بین المللی قانون ،مسئولیت تابعان حقوق بین الملل در اجدا قواعد حقوق بین الملرل و
تقویت روحی پاسخ گویی در عدصه بین المللی است .با این حال به دلیل غلبه سیاست عملری برد عدصره
بین المللی و تقدم سیاست بد حقوق ،در بسیار ا مروارد قواعرد برین المللری ا سرو دولرتهرا نادیرد
انگامته مد اند(حداد  .)88 ،8718،با این وصف بدآیند این موضوع میتواند اثدبخشری منرافع مشرتدک
جامعه بین المللی و حاکمیت قانون بد یکدیگد بامد .آن چنان که این مهم در چهارچوبها نسبی تفروق
خود را نسبت به ساختارها جامعه بین المللی حف نمود است.
 -4-6مفهوم مدرن مسئولیت بین المللی و قلمرو اجرایی آن
مسئولیت بینالمللی تکلیفی است که به موجب حقوق بینالملل به دولتها تحمیل میگددد ،ترا هرد دولرت
خساراتی را که بد اثد نق

قواعد حقوق بینالملل ،نامی ا عمل یرا خروددار اش در انجرام دادن تکلیرف بره

دولت دیگد وارد کدد  ،جبدان نماید .به بیران دیگرد ،تعهرد بره جبردان خسرارت ،محتروا اصرلی مسرئولیت
بینالمللی است و در امکال مختلف و را ها گوناگون به اجدا درمیآید کره هرد یرک ا آن کرارکدد خاصری
دارد .حقوق مسئولیت بین المللی یکی ا ماخه ها اصلی و اساسی حقوق بین الملرل اسرت کره برا تمرامی
ماخه ها حقوق بین الملل در ارتباط نزدیک است و عبارت است ا مجموعه مقدرات بین المللی مدبروط بره
مسئولیت کشورها و سا مان ها بین المللی ،این حقوق بد اساس عدف مکل گدفته اند.
موضوع مسئولیت بینالمللی دولت ،یکی ا مباح اصلی و بنیاد حقوق برینالملرل اسرت .دولرتهرا
مختلف با پذیدش میثاقها بینالمللی ،خود را موظف میدانند که در روابط بینالمللری ،مسرئولیتپرذید
بامند و در صورت ضدر دن به دولت عضو یا غیدعضو یا اتباع و مهدوندان آن دولتها ،خود را بره جبردان
خسارت مکلف میدانند(حداد و ستایش پور .)71 ،8786،مسئولیت بینالمللی ارکان نظام برینالمللری را
تشکیل میدهد و بیاحتدامی به قواعد آن ،موجب تضعیف حقوق بینالملل و ایجاد ناامنی و بریثبراتی در
روابط کشورها و اتباع آنها میمود .مسئولیت دولت در ماد  8این چنین آمد است :هرد فعرل متخلفانره
بین المللی دولت ،موجب مسئولیت بین المللی آن دولت است .با یک نگا ابتدایی ،چنین به نظد مریرسرد
که ماد  ،8یک امد بدیهی را بیان میکند .اما موضوعات متعدد وجود دارند که این مراد بردانهرا امرار
ا ندارد و اهمیت این ماد ا همین سکوت نشأت مریگیردد اول ایرن کره ،ایرن مراد بردا اسرتناد بره
مسئولیت در حقوق بین الملل ،هیچ پیش مدط کلی ا ا قبیل وجود تقصید ا جانب دولرت متخلرف یرا
ورود خسارت به دولت یان دید  ،مقدر نمیکند .دوم این که ،مراد مزبرور ،دولرت یرا دولرتهرا یرا دیگرد
امخاص حقوقی بین المللی که مسئولیت بین المللی در قبال آنها وجود دارد را مناسرایی نمریکنرد .در

15

نتیجه ا سنت تلقی مسئولیت بین المللی به عنوان یک رابطه ثانویه حقوقی که ماهیت آن اساساً دوجانبره
است رابطه دولت متخلف با دولت یان دید یا در صورتی که ممار دولتها
دولت بامد ،رابطه دولت متخلف با هد یک ا دولتها

یران دیرد بیشرتد ا یرک

یان دیرد متابعرت نکردد و در عروض ،وضرعیت

مسئولیت را به عنوان یکی ا ملزومات عینری ارتکراب یرک عمرل متخلفانره برین المللری ملحرو کردد
است(طدح مسئولیت بین المللی دولت ها.)41 ،8718،
قواعد مسئولیت دولت مامل مدیدتدین اعمال دولت میمود و به همین تدتیب ،رژیم مسرئولیت نیرز در
چنین موارد مدیدتد خواهد بود .اما حتی اگد یک قاعد آمد جدید حقوق بین الملل عام به وجود آیرد،
همچنان که در ماد  64کنوانسیون حقوق معاهدات وین آمرد اسرت ،ایرن امرد هریچ گونره تراثید عطرف
بماسبق موند در ارتباط با مسئولیت ندارد .ا این رو در غیاب موافقت دولتی که ادعا میمود در مقطعری
در گذمته هنجار را نق

کدد نمیتوان به اعمال قانون الحق در خصوص مسرئولیت اش اقردام کردد و

لذا ،قواعد آمد حقوق بین الملل نمیتوانند به صورت عطف بماسبق موند اعمال موند .آن چه که بنرد 8
ماد  87به آن نمیپددا د تعامل میان قاعد آمد جدیرد حقروق برین الملرل و تعهرد حقروقی پیشرین در
مقابل یک عمل ساد است( مانی .)776 ،8777،ماد  87طدح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملرل در
مورد مسئولیت بینالمللی دولتها که ماهیت و نروع تعهرد برینالمللری را در تحقرق مسرئولیت بریتراثید
دانسته ،دارا قابلیت اجدایی عام است و نسبت به تمامی تعهدات بینالمللی دولتهرا منصردف ا ماهیرت
مان ،اعمال میمود .تعهدات بینالمللی ممکن است نامی ا یک قاعرد عدفری حقروق برینالملرل ،یرک
معاهد یا یک اصل کلی حقوقی قابل اعمال در نظام حقوقی بینالمللی بامند .همچنین دولتها میتواننرد
با عمل یک جانبه تعهدات بینالمللی را بدا خود ایجاد کنند .یک تعهد بینالمللی همچنرین مریتوانرد ا
تصمیم یک نهاد یا یک سا مان بینالمللی که در موضوع مدبوطه صالحیت دارد یا حکرم صرادر میران دو
دولت ا سو دیوان بینالمللی دادگستد یا دیگد محاکم و غید نامی مد بامد .اذعران مراد  87طردح
مسئولیت نیز بد این منوال است که مدط تحقق مسئولیت بینالمللی که هم بد نق ها معاهد و هم بره
دیگد نق ها نسبت به یک تکلیف قانونی مدتبط است آن اسرت کره تعهرد برینالمللری مزبرور بره هنگرام
ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی ،بدا آن دولت ال ماالجدا بود بامد(کدافورد .)781 ،8781،به هد تدتیرب
تعهدات بین المللی در سایه عملکدد دولتها نمود یافتره و مشرتدکات برین المللری ایرن مهرم را تصردیق
مینماید.
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 -2اهمیت تعهدات بین المللی و رژیم مسئولیت حاکم برآن ها
 -6-2ماهیت تعهد و اجرای یکسان قواعد مسئولیت در قبال تعهدات بین المللی
در مان تدوین قواعد راجع به مسئولیت بینالمللی دولت ها ،همروار ایرن امرد مرورد توجره برود اسرت کره
مسئولیت بینالمللی دولت ،نتیجه عدم انجام تعهد حقوقی ا سو آن دولت است ،بردون توجره بره ماهیرت
تعهد و موضوعی که این مسئله بدان مدبوط است .دیوان داور برینالمللری در خصروص دعروا نیو یلنرد و
فدانسه در قضیه رنگین کمان( 8)8816این اصل را صداحتاً مورد تائید قدار داد است که« :اصول کلری حقروق
بینالملل راجع به مسئولیت بینالمللی به طور مساو نسبت بره نقر

هرد گونره تعهرد برینالمللری اعمرال

میگددد .ا آن جا که در حقوق بینالملل هریچ تفکیکری میران مسرئولیت قردارداد و غیدقردارداد انجرام
نگدفته است ،در نتیجه ،نق

هد تعهد ا سو یک دولت صدفنظد ا ماهیت و منشراء آن تعهرد ،منجرد بره

مسئولیت دولت و تعهد به جبدان خسارت میگددد .)Pugh,1987,655(».رومن اسرت کره ایرن اصرل دقیقراً
عکس آن چیز است که در نظامها حقوق داخلی مجدا است و در آن قواعرد مسرئولیتی متدترب برد فردد
خاطی حسب مورد به مسئولیت قدارداد و غیدقدارداد تقسریم مریگددد(سریفی .)700 ،8777،همچنرین
دیوان داور در خصوص موضوع اخید بیان میدارد که اگد چه تعهد معاهد برا گذمرت مران خاتمره یافتره
است ،مسئولیت نامی ا نق
تعهد نق

تعهد کماکان پابدجاست(پورهامرمی و همکراران .)17 ،8787 ،در واقرع بردا

مد دارا بودن ماهیتی بینالمللی کافی است که هموار قواعد مسرئولیتی یکسرانی برد آن حراکم

بامد .قواعد مسئولیت بدا نق

هد تعهد که به حقوق بینالملل تعلق دارد به طرور یکسران جرار اسرت

بدا مثال اگد دولتی در رعایت احتدام به یک معاهد قصور ور د یا اگرد حاکمیرت سرد مینی دولرت دیگرد را
نق

کند یا چنانچه به سد مین یا اموال دولت دیگد خسارت وارد آورد مسئول است .در حقوق بینالملرل برد

عکس آن چه که ا سو بدخی سیستمها حقوقی در نظد گدفته مد است هیچ جایگراهی بردا تفکیرک
میان رژیم مسئولیت نامی ا نق

معاهد و نق

دیگد قواعد وجود ندارد .وقتی ریشه تعهرد نقر

مرد بره

 -1در  19ژوئیه  ،1011یک وملیار مخف که یوسط سرویس امدیت نظام فرانسه ) (DGSEانجا شد ،کشت Greenpeace

Rainbow Warrierبا نا ثبت شده هلددی در بددر اوکلدد کداره و یک وکاس هلددی به نا فرناندو پریرا را به قتل رساند.
کشت  Greenpeaceقصد داشت آزمایشار هسته ای فرانسه را در جزایر پلییدزی فرانسه مختل کدد .نیوزیلدد متعاقباً دو وضو
نیروهای مخف فرانسه را دستگیر و محکو کرد .پس از یک سلسله برخوردهای دیپلماییک بین فرانسه و نیوزلدد که ومدیاً
مربوط به موضوع جبرا خسارر و برخورد با مأمورا بازداشت شده بود ،هر دو دولت یصمیم گرفتدد اختمفار خود را
یوسط یک دادگاه که به ریاست دبیرکل آ زما در سازما ملل متحد ،خاویر پرز دوکوئل انجا شود داوری کددد .حکم الزا
آور وی در  2ژوئیه  1012اوم شد.
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عنوان یک تعهد بینالمللی مورد توجه قدار گیدد ،رژیم واحد ا مسئولیت اعمرال مریمرود(حداد ،8780،
 .)18به هد تدتیب چهارچوب تحقق نظام مسئولیت بسته به ماهیت تعهد در عدصه بین المللی و نقر
فدامد

تعهرد

بامد .اگد چه تعهدات بین المللی در واقع تعهدات مشتدکی هسرتند کره لرزوم توجره بره آن ایجراب

مینماید به خصوص که جنبه عدفی آن محد بامد.
-2-2تعهدات و جایگاه آن در قبال کل جامعه بین المللی
نظد به این که تعهداتی که هد عضو جامعه بین المللی در قبال کلیت جامعره برین المللری بدعهرد دارد ،ا
منافع جمعی جامعه بین المللی حفاظت میکند و نق

آنها آثار بیشتد ا نق

سراید تعهردات حقروق

بین الملل بد نظم و ثبات جامعه جهانی خواهد دامت ،این تعهدات ا جایگا ویژ ا در حقوق مسرئولیت
بین المللی و در مواد طدح مسئولیت بین المللی دولت بدخوردار است .حقروق مسرئولیت برین المللری در
ارتباط با نق

قواعد عام الشمول ا جهت عواقب و آثرار مسرئولیت ،اسرتناد بره آن و اجردا مسرئولیت و

همچنین چگونگی اعمال اقدامات متقابل با نق

ساید تعهدات بین المللی متمایز است .این تمایز به دلیرل

آثار سوء فوق العاد ا است که اعمال این گونه اعمال متخلفانه بین المللری برد کرل جامعره برین المللری
خواهد دامت .على االصول در صورت نق

تعهد عام الشمول ،مسئولیت بین المللی دولت خاطی محرد

خواهد بود .اجدا این مسئولیت و آثار متدتب بد آن در مدحله نخست با ساید تعهدات یکسران مریبامرد،
در حالی که اگد تعهد نق

مد ا جمله قواعد آمد حقوق بین الملل نیز بود و تخلف ا آن بره گونره ا

جررد و سیسررتماتیک صررورت گدفترره بامررد ،کشررور متخلررف مسررئولیت ویررژ و مضرراعفی خواهررد
دامت(طیبی.)78 ،8787،
امار ضمنی به مفهوم تعهدات در مقابل کل جامعه بین المللی بدا اولین بار در رم دیوان بین المللری
دادگستد در قضیه حق مدط بد کنوانسیون منع نسل کشی ،مطدح مد .دیوان در این رم بیان دامرته:
«کنوانسیون منع و مجا ات نسل کشی ،صداحتاً بدا یک هردف صردفا بشددوسرتانه بره تصرویب رسرید
است ».در این کنوانسیون کشورها متعاهد هیچ منفعت مخصی ندارند .آنها تنها یرک هردف و منفعرت
مشتدک دارند و آن تحقق اهداف واال کنوانسیون است که تعادل قدارداد بین حقروق و تکرالیف در آن
جا ندارد .اگد چه در این قضیه هیچ گونه تعهد با عنوان تعهدات عرام الشرمول مطردح نبرود ،اظهرارات
دیوان آمکارا حاکی ا آن است که در چهارچوب مسئولیت بین المللی ،بدخی تعهدات در قبال کل جامعره
بین المللی وجود دارد و به دلیل اهمیت حقوق ذیدبط ،تمامی دولتها در حمایرت ا آنهرا دارا منفعرت
حقروقی هسرتند(طدح مسرئولیت برین المللری دولرت هرا .)778 ،8718 ،همچنرین دیروان برین المللری
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دادگستد در قضیه بارسلونا تداکشن بدا اولین بار عبارت مدبوط به تعهدات عام الشمول را مطردح کردد.
در پاراگداف  77تعدیفی ا تعهدات عام الشمول بدین صورت ارائه کدد اسرت :بایرد تمرایز اساسری مرابین
تعهدات دولتها نسبت به کل جامعه بین المللی و تعهدات دولتها در مقابل یکدیگد در خصوص حمایرت
دیپلماتیک قائل مد .ماهیت تعهدات در مقابل کل جامعه برین المللری بره گونره ا اسرت کره بره لحرا
اهمیتی که دارد ،دغدغه تمامی دولتها را بد میانگیزد و همه کشورها میتوانند به منرافع حقروقی کره در
حمایت ا این دارند استناد نماینرد .ایرن تعهردات ،تعهردات  Erga Omnesهسرتند .در واقرع ،نقطره ثقرل
تعهدات در بدابد کل جامعه بین المللی اساساً نفع حقوقی همه دولتها در رعایت آن تعهردات مریبامرد و
بد این اساس ،تمامی دولتها حق دارند در صورت نق

این تعهردات توسرط دولتری بره مسرئولیت برین

المللی آن دولت استناد نمایند( مانی .)778 ،8777،این مسئله نشان ا آن دارد که جامعه برین المللری برا
حف و ورا ا کلمه «کل» ،نسبت به انجام تعهردات مسرئولیت دارد و ایرن مسرئولیت نشرات گدفتره ا
اهتمام جد با نظام قواعد آمد و تعهدات مشتدک است.
 -9-2مفهوم استناد به مسئولیت بین المللی و وضعیت دولت زیان دیده و غیرزیان دیده
بدا دولتی که به مسئولیت دولت دیگد استناد میکند ،نشان دادن وقوع عمرل متخلفانره کفایرت مریکنرد،
منتهی اگد استناد کنند مطالبه خسارت نیز کند ،باید رابطه علیت برین عمرل متخلفانره و وقروع خسرارت را
اثبات کند .با وجود اهمیت اساسی مفهوم استناد ،در طدح مسئولیت دولرتهرا ( ،)7008تعدیرف مشخصری ا
آن ارائه نشد است ( .)Scobbie,2002,1205در مدح مادة  47سند مزبور گفته مد است که اسرتناد اقردامی
با خصیصه نسبتاً رسمی است و بدا مثال ،مامل طدح دعوا علیه دولت یرا مردوع بره رسریدگی بره اقردامات
دولت در داور یا دادگا بین المللی میمود و موارد همچون انتقاد یا اعتداض یا درخواسرت اجردا تعهرد
نق

مد یا حتی حف حق مکایت در خصوص تعهد نق

مد  ،استناد تلقری نمریمروند .برا ایرن حرال،

اسررتناد مرریتوانررد ا طرردق دیپلماتیررک نیررز حاصررل مررود و لررزوم توسررل برره دادگررا خرراص را مررامل
نمیمود( )Vermeer-Kunzil,2014,257مانند قضیه مینها فسفات در نرائورو .طردح مسرئولیت دولرتهرا
( ،)7008حق استناد به مسئولیت را بدا دو گدو پیش بینی کدد است .به عبرارت دیگرد ،دو گردو را دارا
سمت بدا استناد مناخته است :نخست ،دولت یان دید و دوم ،دولتهرا غیرد ا دولرت یران دیرد کره
دارا نفع حقوقی هستند .اجدا مسئولیت دولت متخلف در وهله نخست حق دولت یان دیرد اسرت .ایرن
مطلب به طور خاص در ماد  47طدح کمیسیون حقوق بین الملل مطدح مد است .ماد مذکور میران یران
نسبت به یک دولت خاص یا تعداد کمی ا دولتها و منافع حقوقی چنردین یرا تمرامی دولرتهرا در بعضری
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تعهدات که در جهت منفعت عمومی مقدر مد اند ،تفاوت قائل میمود(طدح مسرئولیت برین المللری دولرت
ها .)717 ،8718،در وضعیتی که نق

یک تعهد گدوهی ا دولتها و یا جامعه بین المللی را متأثد مینمایرد،

بدا این که دولتی یان دید محسوب گددد ،باید ا چنان ویژگی ا بدخوردار بامد که اسرتیفا حقروق یرا
اجدا تعهدات آن دولت به گونه ا ا آن نق

متأثد مود که نسبت به ساید دولت هایی که ذینفع آن تعهرد

هستند متمایز کدد (طدح مسئولیت بین المللی دولت ها ،)767 ،8718،بد این اسراس ،دولتری کره در مفهروم
ماد  47یان دید تلقی میمود ،محق به توسل به تمامی آثار و نتایج حقوقی فعرل متخلفانره برین المللری و
همچنین روشها مقدر در طدح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به اجدا مسئولیت بین المللی دولرت ا
قبیل اقدامات متقابل خواهد بود.
بدا استناد به مسئولیت بین المللی ،هیچ مهلت مانی خاصی تعیین نشد اسرت و اسرتناد طری مران
مناسب معموال کفایت میکند .دیوان بین المللی دادگستد در قضیه مینها فسفات در نرائورو تصردیح
کدد که حقوق بین الملل هیچ با

مانی خاصی را بدا طدح دعوا تعیین نکدد است و تعیرین ایرن مران

بد عهد دادگا است که با توجه به مدایط هد قضیه ،آن را تشخیص میدهد .همچنرین ،دیروان در قضریه
الگداند اعالم کدد که دعوا آلمان قابل رسیدگی است حتی اگد خواهان سرالهرا پرس ا اطرالع ا نقر
تعهد ،اقدام قانونی کدد بامد .به طور کلی ،میتوان گفت کره ترأخید در طردح دعروا سربب نپرذیدفتن آن
نخواهد بود ،مگد این که ا اوضاع و احوال این گونه تلقی مود که دولت یان دید ا حرق اسرتناد اعرداض
کدد است یا دولت خواند به واسطه این تأخید ،به طور جد متضدر مد بامد(.)vinuales,2009,235
کمیسیون در طدح نهایی خود ضمن تفکیک میان دولتها

یان دید و غید یان دید در قالب مواد 47

و  ،41در ماد  41به دولتها غید یان دید اجا استناد به مسرئولیت برین المللری دولرت را ،البتره برا
محدودیت هایی ا جهت حقوق ثانو میدهد(حداد  .)87،8781،امدو با توجره بره گسرتددگی روابرط
بین المللی و ضدورت صیانت ا همبستگی بین المللی به ویژ با توجه بره مفهروم تعهردات در قبرال همره
دولتها بدخی تعهدات بین المللی چنان ابعاد و اهمیتی دارند که نق

آنها نه تنها به دولت طدف مقابرل

تعهد صدمه می ند ،بلکه چه بسا طیف وسیع تد ا دولتها را نیز تحت تأثید قدار دهرد .در ایرن صرورت
عالو بد دولت طدف تعهد ،ساید دولتها نیز در تضمین رعایت تعهد مدبوط نفع حقوقی دارند و مریتواننرد
به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند .حتی در بدخی موارد ،تمامی دولتها «ذینفع» محسوب میموند،
ولو این که به طور خاص ا نق

تعهد ،صدمه ندید بامند.
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 -4-2انتساب و استناد به مسئولیت بین المللی
به اذعان ماد  7طدح مسئولیت بین المللی دولت ها ،عالو بد نق

تعهد ،قابلیت انتسراب ا مهرم تردین

ارکان بدانگیخته مدن مسئولیت است .اگد چه نظام مسئولیت بین المللی دولتها استثناء پذید نیسرت امرا
عناصد آن بایستی کامال محد بامد به خصوص بح انتساب به واسطه تعهد نق

مد نمایران اسرت .در

واقع فعل یا تدک فعلی که تعهدات مشتدک بین المللی را خدمره دار سرا د و قواعرد آمرد نادیرد گدفتره
مود عمال تعهدات بین المللی نق

گددید و انتساب صورت میگیردد .هرد چره دو محرور نقر

تعهرد و

قابلیت انتساب استحکام دامته بامد ،طبیعتا عنصد سوم یعنی جبدان خسارت که نهفته در مراد  7اسرت،
محد میگددد .قابلیت انتساب اگد در چهارچوب معاهدات بین الدول بامد به یقین استناد به آن دقیق ترد
و مفاف تد است و نظام مسئولیت بین المللی توانمندتد میتواند مسئولیت مطلق را احیاء و ابدا نماید .هرد
چند قابلیت انتساب در چهارچوب سا مانها بین المللی نسبی است اما تابعان حقوق بین الملرل همروار
در معدض ار یابی نسبت به تکالیف بین المللی خود هستند و بار تدین وجه مسرئولیت کره دفراع ا انجرام
تکالیف مقدر است ،بد این مسئله صحه میگذارد .هد چند ماهد بیان ما در این ورطه همانرا مراد  8طردح
مسئولیت بین المللی دولتها است .ماد یک پیشنویس کنوانسیون بینالمللی مسئولیت دولتهرا 7008
در واقع پایه اساسی بدا تعدیف مسئولیت بینالمللی میبامد که بیان میدارد «هد فعل یا عمل متخلفانره
بینالمللی دولت ،موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت است ».این مراد  ،اصرل اساسری مبنرا مجموعره
مواد پیشنویس را بیان میکند و آن این که« :نق

حقوق بینالمللی توسط یک دولت ،موجب مسرئولیت

بینالمللی او میمود(».طیبی و میدا یان .)88 ،8781،به هد تدتیب عمل خالف بینالمللری طبرق حقروق
بینالملل ا هنگامی به یک دولت منتسب میگددد که امخاص یا ارکان تحت اقتدار مروثد او ،آن عمرل را
انجام داد بامد.

 -9آثار قانونی و اکناف هنجاری مسئولیت بین المللی
 -6-9جبران خسارت
به موجب بند  8مادة  76ا طدح مسئولیت ،دولتی که مسئول تخلف بینالمللی است ،ملرزم بره جبردان
خسارات وارد نامی ا تخلف تا حدود که خسارت مزبور ا طدیق اعاد تدمیم نگددید بامد ،اسرت .بنرد
 7ا همین ماد اظهار میدارد که خسارت باید مامل هد گونه خسارتی بامد که ا لحا مالی قابل تقرویم
است ،ا جمله سود ا دست رفته در حد که اثبات مد بامد .جبردان خسرارت ،موضروع رم یرا مرورد
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توافق بینالمللی قدار گدفته است .دیوان بینالمللی دادگستد در پدوندة گابچیکوناگیمراروس اعرالم مری-
دارد« :قراعد کرامال جرا افتاد حقوق بینالملل این است که دولرت صردمه دیرد  ،حرق دریافرت جبردان
خسارت بابت صدمه نامی ا تخلف بینالمللی ا دولتی که مدتکب آن گددیرد اسرت را دارد(».موسرو و
موسررو فررد .)608 ،8784،دیرروان بررینالمللرری دادگسررتد همچنررین در قضرریة کارخانررة کرردو وف
(هیگینز )888 ،8711،در رم خود جبدان خسارت بدا طدف مسئول در قبال نق

هد تعهد بینالمللری

را ضدور مناخته است .در این راستا بیان دامته که این یک اصل حقوق بینالملل و حتری یرک مفهروم
کلی حقوقی است که هد گونه نق

یک تعهد متضمن تعهد بدا جبدان آن است .به همرین نحرو ایرن

نکته کامال مورد قبول است که اگد یک دادگا یا دیوان بینالمللری بردا رسریدگی بره ادعرا مسرئولیت
دولت صالح مناخته مود ،یکی ا جنبهها صالحیت مزبور دارا بودن اختیار صدور رم مبنی برد جبردان
خسارت وارد است(طیبی و میدا یان .)88 ،8781،به هد حال خسرارت یسرت محیطری اغلرب فداترد ا
حدود است که به عنوان هزینهها پاکسا

یا کاهش ار ش اموال به راحتی قابل محاسبه بامد .با ایرن

وصف ،جبدان خسارت به عنوان یک اصل در طدح مسئولیت مورد مناسایی واقرع مرد و اقردام مقتضری
نسبت به آن ضدورت دارد.
 -2-9تعهد به جلوگیری از ورود خسارت
دولتها بد این مسئله امداف دارند که هد گونه نق

تعهد اعم ا فعل یا تدک فعل در عدصه بین المللری،

بدآیند همچون مسئولیت به همدا دارد .دولتهرا اگرد چره در موقعیرت مقتضری ممکرن اسرت در اثرد
اقداماتی موجبات بدو خسارت را فداهم سا ند اما قطع به یقین این نوع ورود خسارت ا یک سو نبایسرتی
منشاء آن نق

تعهد نامی ا اعمال منع مد بامد 8.ا سو دیگد نق

قواعد آمد و اصول کلی حقوق را نشانه بگیدد .قطع به یقین و چنانچه نق

تعهد نبایسرتی چهرارچوبهرا
تعهرد ر دهرد و خسراراتی

به بار آورد در نتیجه دولت ا مسئولیت مبدا نخواهد بود .این یک اصل مناخته مد است که مدتکب یرک
عمل متخلفانه بینالمللی تعهد دارد نتایج تخلف خود را جبدان نماید .چنان که دیوان دائمری برینالمللری
دادگستد در رم کارخانه کور و بیان کدد « :اصل اساسی که در مفهوم فعلی عمرل غیدقرانونی گنجانرد
 -1کدوانسیو  1092مسلولیت فضای از مسلولیت مطلق پیشتیبان نموده و کانادا پس از حادثه کاسموس  013با یکیه بر این
مقرره و اصو کل حقوق بینالملل ادوا کرده است که «اصل مسلولیت مطلق بر حوزه همه فعالیتهای که خطر زیادی ایجاد
م کددد اوما م شود[ ...و] به ودوا یک اصل کل حقوق بینالملل مورد پذیرش قرار گرفته است ».کدوانسیو  1011راجع
به یدظیم فعالیتهای مدابع معدن در قطب جدوب نیز از مسلولیت بدو نیاز به اثبار یقصیر پشتیبان م کدد(طیب و
شیرازیا . 21 ،1301،
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مد  -اصلی که به نظد میرسد رویه بینالمللی و به خصوص آرا دیروانهرا داور آن را ایجراد کردد
اند -این است که جبدان خسارت باید تا جایی که ممکن است تمامی نترایج آن عمرل غیدقرانونی را پراک
نمود و وضعیت را تا آن جا که ممکن است بره وضرعیت موجرود احتمرالی در صرورت عردم وقروع عمرل
متخلفانه وجود دامته بامد اعاد نماید .اعاد به وضع سابق ،یا و در صورت عدم امکران ،پدداخرت پرول بره
میزانی که بدا اعاد به وضع سابق ال م است؛ در صورت لزوم اعطا غدامت به خاطد یانها وارد مرد
ا که با اعاد به وضع سابق یا پدداخت وجه به جا آن پومش داد نمیموند .اینها اصولی هسرتند کره
بدا تعیین مقدار غدامت مقتضی بدا یک عمل مخالف حقوق بینالملل باید بدانهرا توجره مرود ».ایرن
رویکدد در مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولتهرا ( )7008گنجانرد و در آن پریش
بینی مد است که جبدان خسارت بدا صدمه نامی ا یک عمل متخلفانه برینالمللری بره مرکل اعراد ،
غدامت و جلب رضایت یا تدکیبی ا آنها انجام میمود(طیبی و میدا یان .)67 ،8781،این در حالی اسرت
که هد گونه نق

تعهد که صلح و امنیت بین المللری را دچرار مخراطد سرا د ،مسرئولیت برین المللری

دولتها را بدانگیخته میسا د .ضمانت بخشند این موضوع در وهله اول منشور ملل متحد و در وهلره بعرد
طدح مسئولیت بین المللی دولتها است .با این وصف پایبند به تعهدات و جلوگید ا هرد گونره نقر
تعهد و آسیب غیدقابل جبدان ا جمله ضدورتها حف مدایط و موقعیت در عدصه بین المللی است.

23

نتیجه گیری
اجدا قواعد حقوق مسئولیت بینالمللی با هدف ایجاد مانع بد سرد را ناقضرین تکرالیف برینالمللری ،در
نیل به سو جبدان تکالیف نق

مد یک ضدورت بسیار مهم است .در نظد گردفتن چنرین نقشری بردا

قواعد حقوق مسئولیت ا سو کمیسیون حقوق بینالملل در طدح مسئولیت بینالمللی دولتهرا مصروب
سال  ،7008به خوبی بیانگد آن است که قانونمند نظام بینالمللی را نباید تنها در گردو تعهردات مبتنری
بد اراد (معاهد و عدف) دانست چدا که در این صورت معضل نفوذ فزایند دول قدرتمند در ترن دادن بره
ایفا چنین تعهداتی هموار خود را نشان خواهد داد .با عنایت بره ایرن موضروع ،مسرئولیت برین المللری
راهبدد اساسی و سا گار با واکنشها موجود در عدصه بین المللی نسربت بره نقر

تعهردات نامری ا

فعل و تدک فعل است .این واکنش را نمیتوان یک واکنش سدیع ا سو جامعه بین المللی دانسرت چردا
که سا وکارها نظام بین الملل به واسطه دستورگدایی و قدرت مدار

مینه این واکرنشهرا را برا تراخید

مواجه میسا د .این مهم را میتوان در بدخی ا آراء دیوان بین المللی دادگستد ا جملره را صرادر در
قضیه گابچیکوناگیماروس مشاهد کدد .دیوان به عنوان یک مدجرع برین المللری کره یکری ا معتبدتردین
اسناد قابل استنادش طدح مسئولیت بین المللی دولتها است ،اگد چه به درستی اسرتنادات خرود را بیران
میکند اما نهایتا دولتها را در اویه اقتدار طدح مسئولیت قدار نمیدهد .ا این رو اگرد چره رویکردد طردح
مسئولیت بین المللی دولتها نسبت به نق

هنجارها حقروقی نامری ا عردم پیردو معاهرداتی کرامال

قانونی و مورد مناسایی واقع گددید و نظام بین الملل آن را پذیدفته اما دولتها نسبت بره نقر

تعهردات

بین المللی کمی خیال مان راحت است .با این توصیف وضعیت دولت یان دید و غید یان دیرد و یران
رسانند در موقعیت مقتضی مشخص میگددد .لذا به نظد مریرسرد تروان طردح مسرئولیت برین المللری
دولتها به قدر کفایت موجود است اما نگا اقتدارگدایانه جامعه بین المللی ناکافی است و این مهم در گردو
تقویت پایبند هد چه بیشتد دولتها به نظام بین الملل معاهدات است.
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