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چکیده
در نظام بینالمللی در مواردی دولتها بدون کمک سایر دولتها قاادر بان ن ا
تعهدات بینالمللی خود نیستند .لذا در ن

یک تعهد بینالمللی ،با دولت مباشار

و دولت معاون روبرو هستیم .از طرف دیگر ،مبناای طارم مسایولیت باینالمللای
دولت ناشی از فعل متخلفانن بینالمللی  1002بر مسیولیت مسات ل اساتوار اسات.
سؤال این است کن مسیولیت دولت معاون در این طرم بر چن مبنایی استوار است؟
در صورت احراز مسیولیت دولت معاون ،وی بن چان میانان در رباران خساارت
زیاندیده سهیم خواهد بود؟ پاسخ ما این اسات کان بان اتت ااد کمیسایون ح او
بینالملل ،ح و بینالملل معاصر قاتده تام معاونت را پذیرفتن است .در مااده 21
طرم ،این قاتده اولین از سوی کمیسیون با شرایطی در میان قواتاد اانویان تادوین
شد .تلیرغم تالش ارزشمند کمیسیون ح او باینالملال ،از یاک طارف شار
تعهدات بینالمللی مشترک میان دولت معااون و دولات مباشار ماان از تمومیات
قاتده شده و از سوی دیگر مسایلن نتاایح ح اوقی ایان ناوو مسایولیت و توزیا
مسیولیت میان دولت مباشر و معاون در طرم و تفاسیر کمیسیون ح و بینالملال
مبهم باقی مانده است.
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مقدمه
حوزه مسیولیت بینالمللی یکی از مهمترین حوزههای ح و بینالملال مسساو
میشود .مسیولیت بینالمللی را میتوان ضمانت اررا و پشتیبان نظام ح او باینالملال
دانست .قواتد مسیولیت بینالمللی کن از آن بن قواتد اانوین تعبیار مایشاود ،مشاخ
میسازند کن تابعان ح و بینالملل چن فعال و چن منفعل در صاورت تخلاو و ن ا
تعهدات بینالمللی با چن آاار و تواقبی روبرو خواهند شد.
کمیسیون ح و بینالملل در زمینن مسیولیت بینالمللی ،در ابتادا کاار خاود را باا
قواتد مسیولیت بینالمللی دولت ناشی از فعل متخلفانن بینالمللی آغاز کرد و در نهایت
در سال  ،1002طرم خود را تسویل مجم تمومی داد .همچنین کمیسیون با مبناا قارار
دادن طرم  ،1002کار بر روی مسیولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی را هم شاروو
و در سال  1022بن پایان رسانید .با تورن بن ت دم قواتد مسیولیت دولت و تشاابن ماواد
دو طرم تمرکن کار را بر طرم  1002قرار دادهایم.
رویکرد غالب ح و بین الملل در خصوص مسیولیت بینالمللای ناشای از ن ا
تعهد بینالمللی یا مسیولیت ناشی از فعال متخلفانان باینالمللای بار مفهاوم «مسایولیت
مست ل »2استوار است .بر اساس اصل مسیولیت مست ل ،دولات یاا ساازمان باینالمللای
بابت رفتار متخلفانن خاود مسایولیت دارد ،یعنای رفتااری کان بان آن منتساب اسات و
تعهداتش را ن

میکند .اصل مسیولیت مسات ل بان طاور رادی در ماواد مسایولیت

بینالمللی تثبیت شده است .حتی در مواردی کن فعل متخلفانن با همکاری چناد دولات
ارتکا

مییابد ،مسیولیت بینالمللی بر اساس اصل مسیولیت مست ل تعیین میشود .بار

این اساس در طرم  ،1002اصل مسیولیت مست ل مبنای کار کمیسیون ح و باینالملال
قرار گرفتن است .در واق  ،قواتاد مسایولیت منادرر در ایان طارم پیراماون ایان ناوو
مسیولیت است .در تین حال در فصل چهاارم از بخاش اول ایان طارم ،بان مسایولیت
دولت در رابطن با فعل متخلفانن دولت دیگر میپردازد کان خاود گاروه از آن باا تناوان
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Independent Responsibility
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«مسیولیت اشت اقی »2یاد میکند .مساتدت و کمک (ماده  ،)21هادایت و کنتارل (مااده
 )21و اربار (ماده  )20مواد این فصل را تشکیل میدهند.
در این میان ،ماده  21کن بان کماک و مسااتدت مایپاردازد از اهمیات ویاژهای
برخوردار است .از یکسو ،معاونت در طول تاریخ از موارد شای رابطن یاک دولات باا
فعل متخلفانن دولت دیگر بوده است .از سوی دیگر ساؤاتت و ابهامااتی در خصاوص
این ماده مطرم است کن تفسیر کمیسیون ح و بینالملل ذیال مااده  21پاساخ دقیاو و
روشنی بن آن نمیدهد.
در این م الن قصد داریم ،قاتده معاونت مندرر در ماده  21را تسلیل کرده ،ضامن
بررسی شرایط مطرم در ماده  ،21بن این سؤال پاسخ دهیم کن مسیولیت دولت معاون از
چن نوو است ،مست ل یا تضامنی؟ در ربران خسارت وارده بن زیاندیده ،دولات معااون
بن چن مینان سهیم خواهد بود؟ برای پاسخ بن این سؤالها بعد از بررسی معناا و مفهاوم
معاونت و ساب ن موضوو در فعالیتهای کمیسیون ح و باینالملال ،مااده  21طارم را
مورد تسلیل قرار داده و سپس بن نتایح معاونت خواهیم پرداخت.
 .2معنا و مفهوم معاونت در حقوق بینالملل
ال راافتااده در ح او کیفاری داخلای اسات،
در حالی کن معاونت مفهاومی کاام ج
اصطالحی نسبتاج ردید در ح و بینالملل است .از نظر ح وقدانان ،مفهوم معاونت قبل
از هر چین یک مفهوم ح و کیفری داخلی است .بر اساس آن ،فاردی کان مباشار را در
انجام ررم کمک میکند ،مسیولیت کیفری خواهد داشت .بن طور تامتر ،ایان اصاطالم
میتواند برای ارراو بن وضعیتی بن کار رود کن در آن شخصای در ارتکاا

یاک فعال

متخلفانن با دیگری مشارکت میکند بن نسوی کن مساتلنم دررانای از مسایولیت باشاد
) .(Ceron, 2008: 526بن تنوان نمونن و در رهت درک مفهوم معاونت در ح او کیفاری
داخلی میتوان بن قانون مجازات اسالمی سال  2031اشاره کارد .بار اسااس مااده :211
«اشخاص زیر معاون ررم مسسو

میشوند :الو .هرکس دیگاری را ترغیاب ،تهدیاد،

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Derived Responsibility
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تطمی  ،یا تسریک بن ارتکا
مورب وقوو ررم شود؛
طریو ارتکا

ررم کند یا با دسیسن یا فریب یاا سوااساتفاده از قادرت،
 .هرکس وسایل ارتکا

رارم را بساازد ،یاا تهیان کناد ،یاا

ررم را بن مرتکب ارائن دهد؛ پ .هرکس وقوو ررم را تسهیل کند».

در نظام ح و بینالملل ،معاونت در دو حوزه مسیولیت بینالمللی کیفاری فارد و
مسیولیت بینالمللی دولت یا سازمانهای بینالمللی مطرم میشود .مفهاوم معاونات در
مسیولیت بینالمللی کیفری فرد دقی اج با مفهوم ح و کیفری داخلی مطاب ت دارد .از آن
را کن معیارهای معاونت در نظامهای ح و داخلی متغیار اسات ،دیاوانهاای کیفاری
بینالمللی با تلفیو این معیارها توانستناند قواتد ح و بینالملل کیفری را در این زمینن
توسعن دهند .البتن ،این نوو معاونت بن مسیولیت کیفری فارد بان دلیال ارتکاا

رارائم

بینالمللی ارتبا پیدا میکند و از شمول حوزه مسیولیت بینالمللی دولت خارر است.
با این ورود شکل سنتی و اولین مسیولیت در نظام ح او باینالملال ،مسایولیت
بینالمللی دولت است .آیا میتوان از معاونت از سوی دولتها صاسبت کارد؟ از آنجاا
کن در این حوزه نین ممکن است از اصطالم ،معانی مختلفی اساتنبا شاود ،بان منظاور
رسیدن بن معنای مورد نظر ضروری است میاان زمینانهاای مختلفای کان در آن مفهاوم
معاونت بن کار گرفتن شده است ،تماین قائل شویم.
 .2زمیننای کن در آن ممکن است معاونت مورد بسث واق شود ،انتسا

است .بر

اساس م ررات طرم مسیولیت بینالمللی دولت ناشی از فعل متخلفانن بینالمللی ،1002
«انتسا » یک تنصر مهم در تعیین فعل متخلفانن بینالمللی است .دولتها مایتوانناد از
طریو افراد ،مرتکب فعل متخلفانن شاوند .از ایان رو ،در مااده  0بان دساتور یاا کنتارل
انجامشده از سوی دولتها نسبت بن افراد یا گروهی از افراد میپردازد .ازرملن میتاوان
بن کنترل و هدایت گروههای تروریستی در کشاورهای منط ان غار

آسایا اشااره کارد

(توکلی طبسی و دیگران .)16 :2031 ،در حوادث  22سپتامبر  1002ررر باوش اتاالم کارد
کسانی کن بن تروریستها پناه دهند خودشان بن تنوان تروریست معرفی خواهناد شاد.
برخی این را بن تنوان تالشی برای استناد بن معاونت طالبان در حمالت و زمیننای برای
انتسا

رفتار ال اتده بن دولت افغانستان تل ی کردند .همچناین شاورای امنیات نیان بار
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اساس قطعنامن  2010ضمن مسکوم کردن اتمال تروریستی در شاهرهای آمریکاا اتاالم
کرد کن این اقدام تروریستی تهدیدی بر ضد صال و امنیات باینالمللای اسات .شااید
مهمترین نکتن قطعنامن  2010تأکید شورای امنیت بر شناسایی حو ذاتای دفااو مشاروو
فردی یا رمعی مطابو منشور ملل متسد است .بن نظر میرساد شاورای امنیات باا درر
چنین تبارتی در این قطعنامن ،بن طور ضمنی دیدگاه آمریکاا (و بسایاری از کشاورهای
غربی) مبنی بر تل ی اتمال تروریستی بان تناوان ناوتی «حملان مسالسانن» یاا «تجااوز
نظامی» را مورد تأیید قرار داده است .لیکن با تورن مواد مرباو بان انتساا

تمال بان

دولت (مواد  6تا  )22در طرم مسیولیت بینالمللی دولت و نین رأی دیاوان باینالمللای
دادگستری در قضین بوسنی ) ،(ICJ Report, 2007: para 418-420کمک و مساتدت مالی یا
تجهیناتی دولتها بن گروهها و افراد ازرملن گروههای تروریستی مورب انتسا

تمال

آنها بن دولت کمککننده نمیشود .البتن ،دولت کماککنناده چاون باا ارائان ایان ناوو
کمکها در امور داخلی کشورهای دیگر مداخلن میکند و قاتده تادم دخالات در اماور
داخلی کشورها را ن

میکند ،دارای مسیولیت بینالمللی مست یم است.

 .1زمینن دیگاری کان در آن اصاطالم معاونات مایتواناد بان کاار رود در حاوزه
مسیولیت اشت اقی دولت است؛ یعنی رایی کن یک دولت بان دولات دیگار در ارتکاا
فعل متخلفانن بینالمللی کمک و مساتدت میکند .از نظر کمیسیون ح و بینالملل این
کمک بن مسیولیت اشت اقی دولت کمککننده منجر میشود
است این نوو معاونت تا حدودی با انتسا

)2001: 65

 .)ILCYbk,ممکن

قیاس شود ،اما بن طور تسلیلای از یکادیگر

متماین هستند ) .(Ceron,2008:527قواتد انتسا  ،بن انتسا

رفتار بان یاک تااب ح او

بین الملل (در این زمینن دولت) مربو میشوند و از مسایلن مسایولیت متمااین هساتند.
قواتد مسیولیت اشت اقی بر روابط میان مباشر و معااون (دولات کماککنناده) متمرکان
میشوند .لذا ،مسیولیت اشت اقی تموماج بر فعل متخلفانن بینالمللی (و مسیولیت) دولات
مباشر مبتنی است .در اینجا مسیلن انتسا

رفتار مأموران یاک دولات بان دولات دیگار

مطرم نیست .همچنین معاونات در حاوزه مسایولیت باینالمللای دولات بان کماک و
مساتدت یک دولت بن دولت دیگر یا سازمانهای بینالمللی اطال میشود.
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 .0زمینن دیگری کن در آن مفهوم معاونت بن کار گرفتن شاده اسات ،در خصاوص
قصور در انجام تعهد مثبت مندرر در بند  1ماده  62طرم مسیولیت دولت  1002اسات،
یعنی رایی کن یک دولت وظیفن دارد از ارائن کمک و مساتدت بن حفظ وضعیت ناشی
از یک ن

خطیر تعهد ناشی از قاتده آمره ح و بینالملل تام خاودداری کناد .ایان

نوو معاونت نین از معاونت ماده  21در زمینن مسیولیت اشت اقی متماین است .این ماده از
کمک و مساتدت پس از ارتکا

فعل متخلفانن بینالمللی صسبت میکند ،یعنی کماک

و مساتدت بن حفظ وضعیت آاار ناشی از ن

 ،فاار از اینکان چناان ن ضای مساتمر

باشد یا اینگونن نباشد ).(ILC Ybk, 2001:115

در این تس یو ،کاربرد اصطالم معاونات در حاوزه مسایولیت باینالمللای دولات
مدنظر بوده و در این حوزه نین کاربرد آن در زمینن مسیولیت اشت اقی را مورد تورن قارا
دادهایم ،زیرا در آاار و نوشتنهای ح و دانان بینالمللی این معنا و کاربرد از معاونت مد
نظر است .کرافورد گنارشاگر ویاژه کمیسایون ح او باینالملال در زمینان مسایولیت
بینالمللی دولت نین بن موضوو اشاره کرده است .وی بیان میدارد کان مااده  21تاالش
میکند معاونت 2را قاتدهمند سازد و معاونت نین اغلب باا ایان وا ه ماورد اشااره قارار
میگیرد؛ اگرچن بن منظور رلوگیری از قیاس با ح و کیفری داخلی در تنوان ماده ،این
وا ه آورده نشده است ) .(Crawford, 2013: 399از آنجا کن برای اولین بار است کن تالش
میشود در خصوص مسیولیت دولت قاتده معاونات تادوین شاود ،کمیسایون ح او
بینالملل از ارراو یا قیاس بن معاونت در ح و داخلی ارتنا

کرده است ،زیارا نظاام

ح و بینالملل دارای تفاوتهای ساختاری و مااهوی باا نظاام ح او داخلای اسات
).(Graefrath, 1996: 372

همچنین باید معاونات را از مفهاوم «مسایولیت مشاترک »1کان در مااده  61طارم
مسیولیت دولت  1002مطرم شده است متمااین کارد ،زیارا معاونات خاود یاک فعال
متخلفانن بینالمللی مست ل مسسو

میشود ).(Crawford, 2013: 399

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Complicity
2. Shared Responsibility
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 .1سابقه معاونت در فعالیت کمیسیون حقوق بینالملل
بن قول کرافورد ماده  21تولد سختی داشتن اسات

)399

 .)Crawford,2013:در طاول

مدت  12سال قاتده معاونت بارها بن کمیسیون ترضن شد .قبل از نساخن نهاایی طارم
مسیولیت بینالمللی دولت در ساال  ،1002در مااده  11طارم  2331راای گرفات .در
فصل چهارم از بخش اول طرم  2331با تنوان «مداخلن یاک دولات در فعال متخلفانان
بینالمللی دولت دیگر» ،دو ماده گنجانده شده بود :ماده  11با تنوان «کمک و مساتدت
یک دولت بن ارتکا

فعل متخلفانن بینالمللی توسط دولت دیگر» و ماده  10باا تناوان

«مسیولیت یک دولت برای فعل متخلفانن بینالمللی دولت دیگر».
از مطالعن مستوای دو ماده روشن میشود کن بر اساس ماده  11معاونت خود یاک
فعل متخلفانن بینالمللی مسسو

مایشاود و منجار بان مسایولیت باینالمللای دولات

کمک کننده خواهد شد ،حتی اگر کمک و مساتدت بن تنهایی ن

یک تعهد بینالمللی

نباشد؛ اما ماده  10مسیولیت ناشی از فعل غیر را بیان میکرد ،یعنی همان چینی کن آگاو
از آن تست تنوان «انتسا

مسیولیت» یا «مسیولیت غیر مست یم» یاد میکرد .وی معت اد

بود کن مسیولیت بینالمللی برای اتمال متخلفانن بینالمللی ارتکا
دیگر میتواند بن یک دولت قابل انتسا

یافتن توساط دولات

باشد ،اگر دولت اخیر دولت ساابو را هادایت

یا کنترل یا مجبور کرده باشد ) .(Ago,1979: para 2-3برخی مؤلفان مبناای ایان تفسایر را
تیوری کنترل دانستناند .آگو تفسیر خود را ف ط بر کنترل بن معنای دقیو کلمن قرار نداد،
بلکن بر تأایر کنترل بر آزادی دولت استوار کرد ) .(Nedeski&Nollkaemper,2012:5از نظار
آگو ،در صورتی کن دولتی تاب کنتارل دولات دیگار باشاد و آزادی تصامیمگیاریاش
بدینوسیلن بن سود دولت دیگر مسدود شود ،این دولت دیگر است کن مسایول خواهاد
بود ).(Ago,1979: paras 17-45

تزم است تأکید شود مسیولیت دولتای کان آزادی تصامیمگیاری دولات دیگار را
مسدود میکند ،همانگونن کن بنوسیلن آگو بن روشنی بیان شده آشکارا از وضعیتهاایی
کن در آن یک دولت مسیول اتمال متخلفانن خودش است متماین شده بود .تمل کنتارل
کردن ،هدایت کردن یا اربار کردن ضرورتاج خود بان تنهاایی متخلفانان تل ای نمایشاد.
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ازرملن مصادیو دولتهای تست کنترل یا اربار را میتوان دولتهای تستالسمایان در
گذشتن و یا دولتهای تست اشغال نظامی و نین دولت مورد تهدید نظاامی برشامرد .در
نهایت ،این وضعیتهاا در ماواد  21و  20از فصال چهاارم از بخاش اول طارم 1002
گنجانده شد کن بن همراه مسیلن کمک و مسااتدت (مااده  )21ذیال تناوان «مسایولیت
دولت در رابطن با فعل دولت دیگر» قرار دارند .اینکن تنوان فصال چهاار طارم 1002
«مسیولیت دولت در رابطن با فعل دولت دیگر» است و نن مسیولیت بارای فعال دولات
دیگر ،بن نظر میرسد بن خاطر این است کن در این فصل کمک و مسااتدت نیان آورده
شده است؛ شکلی از مسیولیت کن نمیتواند بن تنوان مسیولیت برای افعال دولت دیگار
تفسیر شود.
در این مرحلن از کار کمیسیون ح و بینالملل مبنای مفهومی چناین دساتنبنادی
چندان روشن نیست .بن رای تمرکن بار رابطان میاان مسایولیت و آزادی ،دلیال اصالی
کرافورد در قرار دادن این سن سناریو در فصل چهارم طرم  1002آن باود کان آنهاا بان
نسو کافی تست پوشش اصل تام مندرر در ماده  2قرار نمیگرفتناد و مسایولیت بارای
فعل متخلفانن خویش را ایجاد نمیکرد.
بر اساس ماده  ،2مسیولیت دولت از رفتار متخلفانن دولت مرتکاب تخلاو ناشای
میشود .این اصل زیربنای ماواد مسایولیت را در کال تشاکیل مایدهاد .آگاو ماادهای
گستردهتر را پیشنهاد میداد کن م رر میداشت «هر فعل متخلفانن بینالمللی توساط یاک
دولت بن مسیولیت بینالمللی منجر میشود ،بدون اینکن مشخ

کند کن این مسایولیت

ضرورتاج بن دولتی کن مرتکب فعل متخلفانن شده تعلو میگیارد»).( Ago,1970: para 29-30

همانطورکن گفتن شد آگو بن انتسا

مسیولیت یا مسیولیت ناشی از فعل غیر معت د بود.

لذا ماده پیشنهادی وی مبنای بهتری برای این نوو مسیولیت ایجاد میکرد؛ اما کمیسایون
بر این ت یده بود کن مواردی کن در آن مسیولیت بن دولتی غیر از دولات مرتکاب فعال
متخلفانن منتسب میشود بنقدری استثنایی هستند کن بر اصل اساسی منادرر در مااده 2
تأایری ندارد

)Ybk,1973:176

 .(ILCاتت اد بر این بود کن نظر آگو نیروی اساسی اصال را

زایل می کند و لذا «مسیولیت بینالمللی دولات بارای رفتاار متخلفانان خاویش» قاتاده

معاونت در ارتکا
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اساسی و زیربنای مواد مسیولیت دولت شد.
تزم بن ذکر است کمیسیون ح و بینالملل در ماده  26طرم مسیولیت بینالمللای
سازمانهای بینالمللی نین متناظر با ماده  21طرم مسیولیت بینالمللای دولاتهاا تمال
کرده است؛ یعنی از نظر ماتن و مستاوا هایف تفااوتی ران رابجاایی در وا ه دولات و
سازمان بینالمللی میان آنها ورود ندارد .بن نظر میرسد این نوو انت ال مفاهیم از حوزه
دولتها بن حوزه سازمانهای بینالمللی بدون تعیین حدود و شرایط دقیو آن مایتواناد
مشکالتی را برای این دساتن از تابعاان ح او باینالملال فاراهم آورد ،بانویاژه بارای
سازمانهای بینالمللی پولی و مالی (رضوی حاریآقا و بابایی.)210 :2031 ،

 .3ماده  ،26قاعده اولیه
تماین میان قواتد اولین و اانوین اساس مواد مسیولیت دولت را تشکیل میدهد .آگو
این چهاارچو

مفهاومی را در دوماین گانارش خاود در ساال  2310مطارم سااخت

) .(Ago,1970قواتد اولین آن دستن از قواتد ح و بینالملل هساتند کان مسادوده رفتاار
قابل قبول تاب ح و بینالملل را مشاخ

مایکنناد ) .(Jackson,2015:147ایان قواتاد

موضوو مسیولیت دولت و مواد طرم  1002نیستند .قواتد مسیولیت بینالمللی بن تنوان
قواتد اانوین موضوتات وسیعی مانند انتسا

ون

تعهاد و

تعهد ،آاار و نتایح ن ا

نین اررای مسیولیت را تنظیم میکنند.
با این حال ،این تماین مورد انت اد واقا شاده اسات .از نظار برخای مابهم و غیار
ضروری است و بن درک نادرست از کارکرد نظام ح و بینالملل منجر میشود

Tams,

) .)2002:759البتن ،پرداختن بن این انت ادات از ساختار مفهومی ماواد ،مساور کاار ماا در
ارزیابی ماده  21نیست .رایگاه ماده  21در ساختار مفارو

ماورد توران قارار گرفتان

است.
تلیرغم قرار گرفتن ماده  221در طرم  ،1002میتوان آن را حاوی یک قاتده اولین
––––––––––––––––––––––––––––––––
 .2ماده  :21دولتی کن دولت دیگری را در ارتکا

یک فعل متخلفانن بینالمللی کمک یا مساتدت کند ،بارای ایان

اقدام مسیولیت بینالمللی دارد ،در صورتی کن :الو .با آگاهی از شرایط و اوضاو و احوال فعل متخلفانن بینالمللی
اقدام کند؛

 .اگر فعل توسط خود آن دولت صورت میگرفت یک فعل متخلفانن بینالمللی مسسو

میشد.
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ح و بینالملل دانست؛ قاتدهای کان مسادوده رفتاار ماورد قباول بارای دولاتهاا را
مشخ

میسازد .در واق  ،میتوان آن را بن تنوان یک قاتده اولیانای تصاور کارد کان

النامات رفتار قابل قبول دولت را در رابطن با تمام دیگر قواتد اولین مشاخ

مایکناد.

کمیسیون ح و بینالملل خود بن قاتده اولین بودن ماده  21اتتراف میکناد .در تفسایر
ذیل فصل چهارم مسیولیت دولت در رابطن با فعل دولت دیگر ،کمیسیون بیاان مایدارد
از ویژگیهای این فصل آن است کن بعضی رفتارهاا را بان تناوان رفتارهاای متخلفانان
بینالمللی میشناسد .این امر ممکن است مرز میان قواتد اولین و اانوین را مبهم ساازد
) .(ILC Ybk,2001:65بر این اساس ،ماده  21یک قاتده اولین است.
بدون شک تدوینکنندگان طرم از این ناهماهنگی مطل بودند و تالش کردهاند در
تفسیر ذیل این فصل این ناهماهنگی را بن دو شیوه توضی دهند :نخست اینکان تفسایر
بیان میکند این بر هم خوردن مرز قواتد اولین و اانوین در طرم مسیولیت دولات قابال
تورین است ،زیرا مسیولیت در این فصل چهارم اشت اقی است .حتی کمیسیون یک گاام
فراتر برمیدارد و قواتد مندرر در فصل چهارم را بن قواتدی در نظامهای ح او ملای
تشبین می کند کن بن تبانی ،همدستی و تشویو ن

قرارداد میپردازند .چون قواتدی از

این نو و ممکان اسات در بخاش تماومی ح او تعهادات مطارم شاوند ،درر ماواد
 20،21،21قابل دفاو است.
شیوه دوم کن کمیسیون برای تورین ناهماهنگی مواد فصل چهاارم باا دیگار ماواد
طرم بن کار گرفتن است ،استدتلی است در رهت تساکین تاا دفااو .بایش از یاک باار
کمیسیون در تفسیر خود بر ماهیت استثنایی مسایولیت مطارم در فصال چهاارم تأکیاد
میکند (بندهای  2و  .(ILC Ybk,2001:65-66) )0ساپس در تعریاو معیاار قابال اتماال،
قلمرو ماده  21را مسدود میکند (بند  0تفسیر ماده  .)21لذا ماده  21قاتدهای را مطارم
میکند کن مسیولیت برای کمک و مساتدت – رفتار ماهوی -را م رر مایدارد و قلمارو
این تعهد اولین را بنوسیلن شروطی مسدود میکند .تأکید بر این ماهیت مسادود تأییادی
بر نامتجانس بودن ماده است ).(Jackson,2015:150
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 .4ماده  ،26تدوین یا توسعه تدریجی
همانگونن کن بیان شد ساب ن ماده  21بن طرم مسیولیت دولت  2331بر مایگاردد.
تبارتپردازی ماده  11آن طرم مورد چالش واق شد و کشورهای زیادی مخالفت خود
را ابت کردند .ازرملن آلمان و سوئیس استدتل میکردند کن این قاتده هایف مبناایی در
ح ااو موضااوتن ناادارد و اساااس آن در ح ااو و رویاان مااورد تردیااد اساات
)Ybk,1998:128

 .(ILCبرخی دولتها بنویژه آلمان و ایاتتمتسده این پرسش را مطارم

می کردند کن آیا ح و بین الملل قادر است بن مفهوم کمک و مساتدت ترتیب اار دهاد
و مدتی بودند اگر چنین باشد در خصوص تباارت منادرر در مااده  – 11بان منظاور
ارتکا  – rendered for commissionو برای تنصر ضروری قصد دقت بیشتری تزم
است.
کشورهای دیگر با اصل قاتده معاونت موافو بودناد مانناد انگلساتان ،اماا معت اد
بودند کن تماین روشنتری میان مواردی کن در آن معاونت خود بن طور مست ل متخلفانن
است و مواردی کن این چنین نیست صورت گیرد .اپن خواستار تعریاو روشانتار از
قاتده در کل بود ).( ILC Ybk,1999:107

در قرائت دوم 2توافو شد ماده حفظ شود ،اما دقت بیشاتری تزم اسات .رمالتای
نندیک بن رمالت ماده  21مندرر در طارم  1002پیشانهاد شاد و سارانجام بانوسایلن
کمیسیون با اصالحات اندکی تصویب شد ).(Crawford, 2013: 400

کمیسیون ح و بین الملل در تفسیر خود از این ماده تاالش کارده اسات دتیلای
ارائن دهد کن نشان دهد قاتده مندرر در ماده از موقعیت ترفی برخوردار است ،ازرملن
اینکن بن یک تعداد از قواتد اولین خاص کن دولتهاا را از مشاارکت در فعال متخلفانان
دولتهای دیگر من میکند-مانند تجاوز ،ن

های ح و بشر ،تخطی از تساریمهاای

شورای امنیت -بن تنوان دلیل بر ورود یک قاتده تام معاونت اشاره میکند .برخی این
انت اد را بن کمیسیون وارد میکنند کن چگونان قاتاده تاام در ایان قواتاد اولیان یافات
میشود .دتیل ارائن شده از سوی کمیسایون ح او باینالملال در خصاوص موقعیات
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Second Reading
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ترفی ماده  21کامالج قان کننده نیست ).(Jackson,2015:153
با این حال ،قاتده معاونت مندرر در ماده  21بن تنوان یک قاتده ح و بینالملل
ترفی تل ی شده است .در این خصوص ،میتوان بن رأی دیوان بینالمللی دادگستری در
قضین نسلکشی اشاره کارد .پرساش مطارم ناند دیاوان ایان باود آیاا اتماالی کان در
چهارچو

ماده  )e( 0کنوانسیون منا نسالکشای بان تناوان معاونات در نسالکشای

توصیو میشود میتواند بن ارگانهای خوانده یا اشخاصی کن تسات دساتور یاا کنتارل
مؤارش تمل میکنند منتسب شود؟
دیوان قبل از پاسخ بن این پرسش بن یک نکتن م دماتی اشاره کرد .از نظار دیاوان،
مسیلن معاونت از موضوو انتسا

رفتار بن دولت بر اسااس دساتور یاا کنتارل صاورت

گرفتن توسط ارگانهای دولت فدرال یوگساالوی متمااین اسات .درسات اسات کان در
برخی نظامهای ح و داخلی ،دادن دستور یا اوامر بن اشخاص برای ارتکا
کیفری ،معاونت در ارتکا

یک تمال

آن تمل تل ی میشود ،اما در زمینن مسیولیت بینالمللای در

حوزه نسلکشی اگر اابات شود کن تمل نسلکشی بن دستور یا تست هدایت یاا کنتارل
مؤار یک دولت انجامشده است ،نسلکشی بن دولت منتسب خواهد شد و دولت در این
حالاات مساات یماج مسااایول خواهااد باااود و مساایلن معاوناات مطااارم نماایشاااود
) .(ICJ Report,2007: para.419از این نظر دیاوان اساتنبا مایشاود کان در ماواردی کان
دولتها از طریو افراد اتمالی را انجام میدهند ،با در نظر گرفتن مواد طارم مسایولیت
بینالمللی دولت  1002این اتمال تمل خود دولت است و رایی بارای طارم معاونات
ورود ندارد.
دیوان بیان میدارد ،اگرچان معاونات بان هماین صاورت مفهاومی نیسات کان در
ترمینولو ی فعلی ح و مسیولیت بینالمللی ورود داشتن باشد ،با آنچن در قواتد ترفی
ح و مسیولیت دولت تست تنوان کمک و مساتدت یک دولت بن دولت دیگار بارای
ارتکا

فعل متخلفانن مطرم اسات ،مشاابن اسات) .(ICJ Report, 2007:para.419در ادامان

دیوان بن ماده  21مواد کمیسیون ح و بین الملل در مورد مسیولیت دولت اشاره میکند
و معت د است این ماده یک قاتده ترفی را منعکس میکند .بن نظار دیاوان اگرچان ایان
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قاتده بن روابط دو دولت مربو میشود و مست یماج بن قضین حاضار ارتباا نادارد ،اماا
شایستن تورن است .دیوان دلیلی نمیبیند کن میان معاونت در نسلکشی در چهاارچو
ماده  (e)0کنوانسیون من نسلکشی و کمک و مساتدت یاک دولات در ارتکاا

یاک

فعاال متخلفاناان توسااط دولاات دیگاار در معنااای ماااده  21تماااین ماااهوی قائاال شااود
).(ICJ Report, 2007: para.420

البتن نظر دیوان در ترفی بودن قاتده معاونت قبالج از سوی قاضای شاوابل در نظار
رداگاناناش در قضاین نیگاراگوئان مطارم شاده باود ).(ICJ Report, 1986: 14, para 558
قاضی شوابل همچنین زمانی کن ریاست کمیتن طرم را بر تهاده داشات مااده  11را در
قرائت اول ارائن داد ).(ILC Ybk 1978:269

 .5عناصر معاونت در چارچوب ماده 26
ماده  21تست تنوان کمک و مساتدت در ارتکا
بیان میدارد« :دولتی کن دولت دیگری را در ارتکا

یک فعل متخلفانان باینالمللای

یک فعل متخلفانن بینالمللی کمک

یا مساتدت کند ،برای این اقدام مسیولیت بینالمللی دارد ،در صورتی کن:
الو .با آگاهی از شرایط و اوضاو و احوال فعل متخلفانن بینالمللی اقدام کند و
 .اگر فعل توسط خود آن دولت صورت میگرفت یک فعل متخلفانن بینالمللای
مسسو

میشد».

در ادامن شرایط و تناصر مندرر در ماده  21را مورد بررسی و تجنینوتسلیل قارار
میدهیم.
الف .عنصر عینی (نوع رفتار دولت کمک کننده) :کمیسایون ح او باینالملال
مسدوده کمک و مساتدت را مشخ
چینی کمک یا مساتدت مسسو
تملی کن ارتکا

نکرده است .در واق مشاخ

نیسات کان چان

میشود .بن لساظ تیوری قابل تصاور اسات کان هار

فعل متخلفانن بینالمللی توسط دولت دیگر را تساهیل کناد ،کماک و

مساتدت تل ی میشود .ترک فعل بن طور خاص مورد چالش قرار دارد .از نظر کرافورد
گنارشگر ویژه مسیولیت دولت ،مشارکت باید در شکل فعال مثبات باشاد ،تسریاک و
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ترک فعل صارف بارای تس او مسایولیت کاافی نیسات

)2013:405

 .(Crawford,دیاوان

بینالمللی دادگستری نین در قضین نسلکشای ،امکاان معاونات از طریاو تارک فعال را
نمیپذیرد )(ICJ Report, 2007: para.432؛ اما تنووی اظهار میدارد ،دیدگاه پایشگفتان باا
آنچن در ماده  1از طرم  1002آمده اسات مغاایرت دارد زیارا بان لسااظ اصاولی هایف
تفاوتی میان فعل و تارک فعال وراود نادارد و اسااس تخلاو باینالمللای در حاوزه
مسؤولیت بین المللی دولت در این مجموتن بر فعل و ترک فعل بنا شده است و فعال و
ترک فعل هر یک بن تنهایی میتوانند بستر مسیولیت بینالمللی دولات را فاراهم آورناد
).(Lanovoy, 2014:145

از نظر کمیسیون ح و بینالملل قاتده مندرر در ماده  21اشکال مختلو کمک و
مساتدت فینیکی را شامل میشود .نموننهایی از آن تباارتاناد از تاأمین ماالی ،ارائان
تسااهیالت ضااروری ،ارائاان اباانار باارای بسااتن آبااراه بااینالمللاای ،تسااهیل آدمربااایی
افراد در سرزمین خارری و مساتدت در تخریب اموال متعلاو بان اتبااو دولات االاث
)2001:66

 .(ILCYbk,در پرتو این تفسیر تزم است مشخ

شود کن آیا ماده  21منو بن

ارائن نوو خاصی از کمک است .استدتل شاده کان تماام اناواو کماک و مسااتدت در
چهارچو

قاتده قرار میگیرد ) .(Crawford, 2013:402افنون بار ایان ،کمیسایون اتاالم

نکرده کن نوو خاصی از کمک و مساتدت بن منظور تس و این نوو مسیولیت ضارورت
دارد .بن نظر تو مساتدتهای فنی یا مالی تدم انجام ضمانت ارراهای النامای و حتای
ارائن تضمینهای سرماینگذاری یا اتتباری کن سرماینگذاری شرکتهایشان را در کشاور
دیگر تسهیل کند ،شامل ماده  21میشود ) .(Lowe,2002:5-6بن هر حال هیف دلیل منط ای
برای نوو کمک یا مساتدت خاصی برای اتمال ماده  21ورود ندارد.
از سویی بن اتت اد اوست کمک و مساتدت یک مفهوم هنجااری و ماورد خااص
است ،بن این معنی کن مستوایش همیشن در یاک وضاعیت خااص مشاخ

مایشاود

) .(Aust,2011:230گایا گنارشگر ویژه طرم مسیولیت بینالمللی سازمانهاای باینالمللای
در گنارش هفاتم خاود بیاان مایدارد ،یکای از مشاکالت در تعریاو دقیاو کماک و
مساتدت در ارتکا

یک فعل متخلفانن بینالمللی آن است کن ارزیابی اینکن آیا کمک و

معاونت در ارتکا
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شاده و بان اوضااو و احاوال مربوطان

بستگی دارد ).(Gaja,2009:para 73

ب .عنصر ارتباط (شرط تأثیر رفتار دولت کمککننده) :تنصر دوم معاونات بان
ارتبا میان کمک ارائن شده و فعل متخلفانن مربو میشود .رفتاار دولات معااون بایاد
ارتکا

فعل متخلفانن را تسهیل کند .با تورن بن طیو اتمالی کان ممکان اسات تنصار

رفتاری معاونت را تأمین کند ،معیاری اصولی تزم اسات .معیاار ماورد نظار کمیسایون
ح و بینالملل در این خصوص چیست؟
در ماده  21آستانن یا دررن تساهیل مشاخ

نشاده اسات .تفسایر کمیسایون بان

اختصار بیان میدارد  ،نیازی نیسات کان کماک یاا مسااتدت در انجاام فعال متخلفانان
بینالمللی اساسی 2باشد ،بلکن کافی است در انجام آن ن اش قابال توران داشاتن باشاد
).(ILC Ybk, 2001:66

این استاندارد بیان میدارد کن مساتدت بن طور اساسی یا قابال مالحظان ارتکاا
فعل متخلفانن را تسهیل کند .تفسایر کمیسایون ح او باینالملال در طارم مسایولیت
سازمانهای بینالمللی نشان میدهد کن کمک و مساتدت داده شده باید مهم باشد .لاذا،
مساتدتی کن بن طور غیرمست یم یا دور بن فعل متخلفانن مرتبط مایشاود کناار گذاشاتن
می شود .تسهیل اساسی ،استانداردی است کن ارتبا کافی میان فعل متخلفانان باا رفتاار
دولت کمککننده برقرار میساازد و در تاین حاال ارتباطاات اتفااقی کان از تعاامالت
دولتها ناشی میشود را خارر میساازد ) .(Aust,2011:102ایان معیاار قابال قیااس باا
معیاری است کن در ح و بین الملل کیفری مطرم است ،یعنی کمک معاون بایاد تاأایر
اساسی در ارتکا

ررم داشتن باشاد ) .(Sladojević,2015: 670بان نظار مایرساد آساتانن

پایینتر از یک ارتبا واقعی شفاف ،با در نظار گارفتن همان رواناب ،موراب نگرانای
دولتها در خصوص مستوای کمک یا مساتدت و ارتبا آن باا فعال متخلفانان اصالی
میشود؛ بنابراین آنچن برای تس و مسیولیت ناشی از کمک یا مساتدت اهمیت دارد ،نان
«چگونگی» تمل انجام شده بلکن «دررن» دخالت آن در تس و تمل متخلفانن بینالمللای
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Essential
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است ) .(Lanovoy, 2014: 144اقدام انجام شده بن قصاد مسااتدت ،نبایاد حالات «مباشار
بودن» در تمل متخلفانن را پیدا کند کن نن تنها ورای کمک یا مساتدت قارار مایگیارد،
بلکن مورب مسیولیت مست یم آن دولت میشود ) ،(Dominice,2010:285یعنی بار اسااس
ماده  61برای فعل متخلفانن ،با دولت مباشر اصلی مسیولیت مشترک خواهد داشت.
ج .عنصر ذهنی (شرط قصد و نیت) :مسیلن دیگری کن در تس او معاونات مهام
است این نکتن است کن دولت کمککننده بن چن قصد و نیتی کمک یا مساتدت خود را
ارائن داده است .ممکن است دولت کمککننده تصور میکارده کماکهاای او بان طاور
قانونی مورد استفاده قرار میگیرد .بن قول کمیسیون ح و بینالملل ،دولتی کن کمک یا
مساتدتی در اختیار دولت دیگر قرار میدهد ،معموتج از اینکن این کمکها ممکن اسات
برای ارتکا

فعل متخلفانان باین المللای ماورد اساتفاده قارار گیارد ،هایف ریساکی را

نمیپذیرد .از این رو ،ماده  21تزم میداند کن کمک یا مساتدت با آگااهی از شارایط و
اوضاااو و احااوال فعاال متخلفاناان داده شااود .در تفساایر ایاان ماااده ،کمیساایون بیااان
میدارد کن کمک و مساتدت باید بن منظور تساهیل ارتکاا
)2001:66

فعال متخلفانان داده شاود

 .(ILCYbk,با ورود تدم ذکر قصد در تبارت ماده ،برخی استدتل میکنند کان

شر آگااهی مطارم شاده در مااده  21رنئای از قصاد متخلفانان مسساو

مایشاود

) .(Jackson,2015:159) (Nolte&Aust, 2009: 14هیف مسیولیتی ایجاد نمیشاود مگار اینکان
ارگان دولت مربوطن قصد داشتن باشد با کمک و مسااتدت ارتکاا

فعال متخلفانان را

تسهیل کند .آگو گنارشگر ویژه در هفتمین گنارش خود در مورد مسیولیت دولت بیاان
میدارد :ایده واقعی معاونت در فعل متخلفانن بینالمللی دولت دیگار ضارورتاج مساتلنم
قصد همکاری در ارتکا

تملی از این نوو است و از این رو ،آگااهی از قصاد خااص

دولت دریافت کننده تزم است ). (Ago,1978:58

بنابراین بن نظر میرسد کمیسیون ح و بینالملل قصد دارد ماده  21بن قادری بان
دقاات تفساایر شااود کاان از تنصاار آگاااهی ،شاار قصااد متخلفاناان اسااتنبا شااود
) .(Nolte & Aust, 2009:14همینطور دیوان بینالمللی دادگستری در قضین نسلکشای باا
اتمال تغییرات تزم این رویکرد را مایپاذیرد .در بررسای اینکان آیاا صربساتان بارای

فعل متخلفانن بینالمللی دولت در...
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معاونت در نسلکشی مسیول بوده است یا نن دیوان اشاره میکند« :هیف تردیدی وراود
ندارد رفتار ارگان یا شخصی کن کمک یا مساتدت بن مرتکاب رارم نسالکشای ارائان
میدهد نمیتواند بن تنوان معاونت در ررم نسلکشی تل ی شود ،مگر اینکن حاداقل آن
ارگان یا شخ

آگاهانن تمل کرده باشد ،یعنی بن طور خاص از قصاد خااص مرتکاب

اصلی آگاه بوده باشد» ) .(ICJ Report, 2007: para.420-424تبارت حداقل ،بیان میدارد کن
بن تنوان یک قاتده کلی چینی بیش از آگاهی صرف نیاز است.
همچنین روین دولتها از انتسا

مسیولیت بن دولتی حمایت میکند کان بان طاور

تمد در فعل متخلفانن دولت دیگر از طریو ارائن کمک و مساتدت شارکت کناد .نکتان
رالب اینکن بسث تنصر قصد در ماده  21با بسث قصاد کماک و تسریاک در ح او
کیفری منطبو است .شر رهت خاص کن در خصوص معاونت افراد مطرم اسات ،بان
نظر میرسد در مورد معاونت دولت نین قابل اتمال است .لذا معرفی آستاننای پاایینتار
از مسیولیت کیفری فرد می تواند بن تانش در هار دو نظاام منجار شاود .چنانچان معیاار
معاونت در ح و کیفری بن نسو قابل تورن پایینتر از ح و مسایولیت دولات باشاد،
این امکان ورود دارد کن فرد برای رفتاری کن دولت مجاوز آن را داده اسات مسایولیت
کیفری پیدا کند ).(Slladojević, 2015: 672

کرافورد معت د است بهتر بود ضرورت قصد در متن خود ماده درر میشد تا آنکن
در شرم و تفسیر آن قرار گیرد .همچنین در پاسخ بن منت دین تنصر قصد بیاان مایدارد
این مسدودیت بنا بن دلیلی قرار داده شد .اگار بپاذیریم کان هادف از مااده  21توساعن
تدریجی ح و است ،پس باید بن روشی انجام شود کن برای دولتها قابل قبول باشاد.
منط ی نیست کن یک اصل نسبتاج ردید کان بارای حاکمیات دولات زیاانآور اسات در
شکلی گسترده مطرم شود (.)Crawford, 2013: 408

د .شرط تعهد بینالمللی مشترک (و تأثیر آن بر قاعده عام معاونت) :بار اسااس
شر تعهد بینالمللی مشترک ،دولت کمککننده یا مساتدت کنناده نیان بایاد همچاون
دولت مباشر نسبت بن تعهد بین المللی ن

شده التنام داشتن باشد .این شر از اهمیت

اساسی در خصوص معاونت برخوردار است و در قرائت دوم طرم مسیولیت بینالمللی
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دولت مطرم شد .در قرائت اول ،ماده  11طرم  2331م رر میداشات کان معاونات بان
مسیولیت منجر خواهد شد ،حتی اگر بن تنهایی چنین کماک یاا مسااتدتی ن ا

یاک

تعهد بینالمللی نباشد .کرافورد بیان میدارد این تبارت میتوانست اباناری شاود کان از
طریو آن آاار تعهدات دورانبن گسترش رهانی یابد .بن تالوه ،این ماده خطار انساراف
کمیسیون از مأموریت تدوین مسیولیت دولت و ایجاد یک قاتده اولین ردیاد را در پای
داشت (.(Crawford, 2013: 409

این شر در مواردی کن تعهد ن

شاده ،تعهادی ناشای از یاک قاتاده ح او

بینالملل ترفی باشد مشکلی ایجاد نمیکند و مان از ایجااد یاک قاتاده تاام معاونات
نمی شود .لیکن در مورد ح و معاهدات این شر میتواناد قلمارو قاتاده را مسادود
سازد .بر این اساس ،یک دولت االث می تواند ن

یک معاهده دورانبن یاا چندرانبان

کن خود طرف آن نیست را تسهیل کند ،بدون اینکن در برابر دولت زیاندیاده مسایولیت
داشتن باشد .کمیسیون ح و بین الملل یک دلیل منط ی و یک دلیل ح وقی بارای تادم
معاونت در چنین مواردی بیان میکند :دلیل منط ی آن است کن یاک دولات نمایتواناد
آنچن را خود نمیتواند انجام دهد توسط دیگری انجام دهاد .همچناین بار اسااس نظار
کمیسیون درر شر تعهد مشترک ،بر قاتده نسبی بودن آاار معاهده مندرر در مواد 06
و  02کنوانسیون ح و معاهدات مبتنی است ) .(ILC Ybk, 2001:65

با ورود پذیرش این شر در ماده  ،21برخی ایان شار مااده  21را مسادودیتی
میدانند کن بن دولت معاون ارازه میدهد کن از زیر بار مسیولیت فرار کند .ایرادی کن بر
استدتل کمیسیون مبنی بر رتایت قاتده نسبی بودن آاار معاهده وارد میشود این اسات
کن فر

می کند تعهد دولت معاون در خصاوص تادم کماک از معاهاده دورانبان یاا

چندرانبنای ناشی میشود کن دولت کمک کننده طرف آن است .این فر
معموتج معاهدات بن مسیلن معاونت در ن

اشتباه است.

تعهداتشان نمیپردازند .در واق  ،ایان منا

از قاتده تام معاونت ناشی میشود؛ بن تبارت دیگر معاهده رفتار مناسب دولات مباشار
را در برابر دولتهای دولت زیاندیده و قاتده تام معاونات هام رفتاار مناساب دولات
کمککننده در برابر دولت زیاندیده را مشخ

میسازد ) .(Jackson,2015:164مسایولیت

معاونت در ارتکا

دولت کمککننده از ن

فعل متخلفانن بینالمللی دولت در...

قاتده معاونت ناشی میشود نن از ن
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معاهده دورانبان یاا

چندرانبن.
استدتلهای دیگری نین در رهت حمایت از قاتده تام معاونت بدون شار غیار
ضروری تعهد مشترک مطرم شده است .ازرملن میتوان بن اصول نظام ح و بینالملل
همچون است الل و برابری دولتها اشاره کرد .این اصول میتوانند زیربنای قاتاده تاام
معاونت را تشکیل دهند .در واق اگرچن روابط معاهادهای میاان طارفهاای آن برقارار
می شود و طرفین بر اساس اصل وفای بن تهد بدان ملنم میشاوند و طارفهاای االاث
التنامی بن تعهدات معاهده ندارند ،اماا ارزش و اتتباار خاود معاهاده شایساتن حمایات
است؛ بن تبارت دیگر ،تکلیو بن احترام بن معاهدات مشروو بینالمللی نن از معاهادات
مربوطن بلکن نتیجن مست یم اصل تدم مداخلن و اصل همنیستی مسالمتآمیان دولاتهاا
است (فلسفی .)602 :2013 ،این حمایت میتواند بن وسیلن قاتده معاونت فاراهم شاود.
در غیر این صورت ،دولت کمککننده با رفتارش بان دولات االاث یاا اشاخاص ماورد
حمایت معاهده ح و بشری خسارت وارد خواهد کرد ).(Aust, 2011: 264-5

لذا قاتده تام معاونت بدون شر تعهد مشترک بن نساوه مطلاو تاری مایتواناد
نیازهای نظام ح و بینالملل را تأمین کند .چنین قاتدهای مناف رامعن بینالمللی را در
رهت ابات روابط بینالمللی و تمامیت تعهدات معاهدهای مورد حمایات قارار خواهاد
داد و از اتتبار تعهدات بینالمللی حمایت خواهد کرد ).(Jackson,2015:167

البتن کرافورد در پاسخ بان انت ادهاا در خصاوص درر شار تعهاد مشاترک بیاان
میدارد ،چنین انت ادهایی در خصوص آاار بند ( ) ماده  21مبالغنآمین اسات و قلمارو
ماده  ،21قواتد آمره ،تعهدات تاامالشامول و کال ح او باینالملال ترفای را در بار
میگیرد؛ اما در مورد توافوهای چندرانبن ،قاتده نسبی بودن آاار معاهده ،وراود شار
تعهد مشترک را تورین میکند .ایشان معت دند بند ( ) ماده  21صرفاج م رر میدارد اگار
رفتار مورد نظر توسط کمککننده ارتکا

مییافت ،متخلفانن میباود و هایف چیانی در

مورد وحدت قواتد و مناب نمیگوید )(Crawford, 2013: 410؛ بن تباارت دیگار ،ممکان
است قواتدی معاهدهای تبدیل بن قواتد ترفای شاود و یاا بارتکس قواتاد ترفای در
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چهارچو

معاهده قرار گیرد.
 .6نتایج مسئولیت ناشی از معاونت

در سیا خاص معاونت سؤال این است کن آیا نتایح ح وقی مسیولیت بینالمللای
را می توان متورن دولت معاون کرد؟ بدون فر

معاونت بن تنوان یک فعال متخلفانان

قابل تفکیک از فعل متخلفانن اصلی نمیتوان پذیرفت کن نتاایح ح اوقی متوران دولات
معاون خواهد

شد (263

 .)Lanovoy,2016:در واق دولت معاون مست یماج وارد یک رابطان

ح وقی میان دولت مباشر اصلی و دولت زیاندیده میشود؛ بن تباارت دیگار آن رابطان
میان ر فتار دولت معاون و فعل متخلفانان اصالی اسات کان رفتاار قاانونی را بان رفتاار
متخلفانن تغییر شکل میدهد (.)Aust, 2011:273

این اصل در همن نظامهای ح وقی پذیرفتن شده است کن هرچند معاونت شایوهای
خاص از مشارکت در فعل متخلفانن مباشر است ،لایکن تخلاو مباشار و تامال اصالی
نباید بن معاون منتسب شود .همانگونن کن در قسمت ساب ن اشاره شاد ،در طارم 2331
نین مسیولیت ناشی از فعل غیر (هدایت و کنترل و اربار) از معاونت (ماده  )11تفکیاک
شده و در ماده  10بدان پرداختن شده بود .کمیسیون ح و بینالملل در طارم  1002در
تفسیر ماده  21بیان میدارد کن وضاعیت معاونات از وضاعیت شارکا در ارتکاا

فعال

متخلفانن متماین است .مطابو نظر کمیسیون ،دولت کمککننده در کماک تامدانان خاود
بن دولت دیگر در ن

یک تعهد بین المللی کن هر دو بدان التنام دارند ،مسایول تمال

خودش است ،او مسیول تمل دولات کماک شاونده نیسات ) .(ILC Ybk, 2001: 66لاذا
انتسا

مسیولیت در زمینن معاونت مطرم نمیشود.
با ورود این ،هنوز ابهاماتی پیرامون نتایح این نوو مسیولیت مطرم میشاود .ابهاام

نین در خصوص ربران زیان وارده بن دولت یا فرد زیاندیده و مساسابن شاکل و میانان
خسارت است .در این زمینن ،قیاس با معیارهای ح و داخلی چندان سودمند نیسات و
خود کمیسیون ح و بینالملل نین از این قیاس خاودداری کارده اسات؛ بناابراین بایاد
مسیلن را در چارچو

مواد  02تا  01طرم  1002حل کرد.
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ماده  02طرم مسیولیت بینالمللی دولت بیان میدارد:
« .2دولت مسیول متعهد است کن زیان ناشی از فعل متخلفانن بینالمللی را بن طاور
کامل ربران کند.
 .1زیان تبارت است از هرگونن خساارتی اتام از ماادی یاا معناوی کان از فعال
متخلفانن بینالمللی دولت ناشی شده باشد».
بااا توراان باان رأی دیااوان دائماای دادگسااتری بااینالمللاای در قضااین کارخاناان
کاورزوف) ،(Factory at Chorzow, Merits, 1928, PCIJ, Series A, No 17: 47رباران کامال
خسارت ،یعنی اینکن تمام آاار و نتایح فعل متخلفانن از طریو اشاکال رباران خساارت
مسو شود .بند  1ماده  02بن رابطن سببیت بین فعل متخلفانن و خسارت وارده میپردازد.
موضوو ربران بن طور کلی زیانی است کن از فعل متخلفانن ناشی میشود و نن تمام آاار
حاصل از فعل متخلفانن بینالمللی ) .(ILC Ybk, 2001: 92از ماده  02و تفسایر آن روشان
میشود در حالی کن زیان تنصر تشکیلدهنده مسیولیت بینالمللی نیسات ،بارای تعیاین
مستوای مسیولیت بین المللای و ارارای آن یاک تنصار ضاروری مسساو

مایشاود.

همچنین تعیین شکل و حدود ربران خسارت بن پیوند سببی شفاف و غیر قابل خدشان
میان فعل متخلفانن و زیان وارده بستگی دارد.
بنابراین با تورن بن رابطن سببیت در ماده  02چگونن میتوان سهم دولت معااون را
در ربران خسارت تعیین کرد؟
کمیسیون ح و بین الملل در ارائن راهنمایی در این خصوص تا حدودی موضاوو
را پیچیده میکند و دچار تناق

گویی میشود .تفسیر ماده  21تأکید میکناد کان دولات

کمککننده مسیول فعل خود است .در چنین حالتی دولت کمککننده تنها تا حادی کان
رفتار او سبب 2فعل متخلفانن اصلی شده یا در وقوو آن سهیم 1باوده ،مسایول اسات .از
این رو ،در مواردی کن فعل متخلفانن بینالمللی بن هر حال رخ میداد ،مسیولیت دولات
کمااککننااده شااامل ربااران خسااارت خااود فعاال مختلفاناان اصاالی نماایشااود
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Cause
2. Contribute
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)(ILCYbk, 2001:66,para.1

 .هرچند در ادامن بیان میدارد ،در مواردی کن کماک ،تنصار

ضروری 2فعل متخلفانن دولات مباشار باشاد و بادون آن فعال متخلفانان رخ نمایداده
است ،زیان میتواند همزماان بان دولات کماککنناده و دولات مباشار منتساب شاود
) .(ILC Ybk, 2001:67,para.10در حالت اخیر (کن کمک تنصر ضروری اسات) بان نظار
می رسد کمیسیون ح و بینالملل ماده  61طرم  1002را قابل اتماال مایداناد؛ یعنای
زیان دیده بن هرکدام از دولت مباشر یا معاون رهت ربران خسارت مایتواناد مرارعان
کرده و کل غرامت را طلب کند؛ یعنی در این حالت مسیولیت تضاامنی را مادنظر قارار
میدهد.
در خصوص معاونت در دکترین این اتفا نظر ورود دارد کن معاون مسیول فعل
متخلفانن خود است نن تمل خالف مباشار ،یعنای افتارا در انتساا
پذیرش است .افترا در انتسا

مسایولیت ماورد

مسیولیت ،افترا در نتایح مسایولیت را هام بان دنباال

دارد .لذا تماین میان مسیولیت اصیل و معاون برای حسا رسی درسات فعال متخلفانان
ضروری است ) .(Jackson,2015:170ایان رویکارد ،بان تناوان یاک اصال کلای ،اتماال
مسیولیت تضامنی را در خصوص معاونت رد میکند ،زیرا پذیرش مسیولیت تضامنی باا
افترا در انتسا

مسیولیت و نتایح مسیولیت قابلرم نیست.

اما مسیلن اینجاست کن کمیسیون ح و بین الملال ف اط بان ایان بیاان کان دولات
کمککننده معموتج مسیول تمام نتایح تمل متخلفانن دولت مباشار نیسات ،بسانده کارده
است و هیف خطمشی برای تعیین نتاایح مسایولیت دولات معااون ارائان نمایدهاد .از
تناق

گویی کمیسیون در خصوص توزی مسیولیت و تخصای

نتاایح ح اوقی میاان

معاون و متخلو اصلی روشن میشود کن در ح و موضاوتن ایان مسایلن هناوز حال
نشده است .برخی معت دند هایف فرماول دقی ای بان نظار نمایرساد بتاوان ارائان کارد
).(Aust, 2011: 276
بن نظر می رسد دو رابطن سببی در خصوص وضعیت معاونت باید در نظار گرفتان
شود .نخست ،رابطن سببی میان رفتار معاون و فعل متخلفانان باینالمللای و دوم ،رابطان
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Necessary
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سببی میان رفتار معاون و زیان ناشی از فعل متخلفانن مباشر .در واق  ،طارف زیااندیاده
باید اابت کند کن رفتار معاون نن ف ط با فعل متخلفانن بلکن با زیان وارده ارتبا دارد.
در رابطن با رنبن نخست ،قبالج در بسث شرایط اتمال ماده  21تست تنوان تنصار
ارتبا صسبت کردیم .تفسیر ماده  21بیان میدارد کن کمک و مسااتدت بایاد بان طاور
اساسی یا قابل مالحظن ارتکا

را تسهیل کند .در تین حال ،کمیسیون بیان مایدارد کان

کمک یا مساتدت تزم نیست برای ارتکا

فعل متخلفانن ضروری باشد .با ایان وراود

بن نظر میرسد در م ام تعیین مسیول ربران خسارت ،کمیسایون از ایان رویکارد خاود
تدول کرده است ،زیرا در تفسیر ماده  21بیان میدارد حتای در صاورتی کان کماک یاا
مساتدت ف ط یک تامل فرتی در ارتکا

فعل اولیان اسات و ممکان اسات در زیاان

وارده سهم کمی داشتن باشد ،مسیولیت دولت معاون میتواند مطرم شود .در این حالت
دولت کمک کننده تنها مسیول آن دست نتایجی است کن از رفتار خود او ناشی میشاود
) .(ILC Ybk, 2001:67, para.10این تفسیر کمیسیون ما را بن رنبن دوم رابطن سببی هدایت
می کند ،یعنی رابطن سببیت میان رفتار معاون و زیان ناشی از فعل متخلفانان مباشار .آیاا
معیارهای سببی مورود برای پاسخ دادن بن وضعیتهای معاونت کافی هستند؟
در مواردی کن توامل مختلو با دررات متفاوت در ن

یک تعهد بینالمللی یاا

زیان وارده دخالت دارند ،اابات زنجیره سببی در خصوص زیان اساساج مشکل مایشاود.
گفتن میشود در این حالت معیار واحدی در مورد رابطن ساببیت در ح او باینالملال
ورود ندارد؛ بن تبارت دیگر ،در مواردی کن افعال متخلفانان متعادد بان زیاان واحادی
منجر میشود یا مشارکتکنندگان در یک فعل متخلفانن واحد متعدد هستند و یک زیاان
واحااد ورااود دارد ،ح ااو بااینالملاال چااارچوبی باارای سااببیت ارائاان نااداده اساات
)2016:272

 .(Lanovoy,حتی تفسیر کمسیون ذیل ماده  02نشان میدهد کن رابطن سببی بن

طور کلی مورد اشاره قرار گرفتن است .لذا استرن میگویاد« :ماواد طارم در خصاوص
رابطن سببیت ساکت است .کمیسیون ف ط میگوید زیانی میتواناد رباران شاود کان از
فعل متخلفانن بین المللی ناشی شده باشد .بنابراین ،بر تهده دولتها و قضات اسات کان
بن رابطن سببی کن برای تس و مسیولیت باینالمللای ضاروری اسات مستاوای بیشاتری
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بدهند» (.)Stern,2010: 569

کمیسیون ح و بینالملل در شرم بند  1ماده  02بیان میکند کن انتسا

زیاان یاا

خسارت بن فعل متخلفانن فرایندی ح وقی و واقعی است .تعیین سبب واقعای ضاروری
است ،اما شر کافی بارای رباران خساارت نیسات .کمیسایون مالحظان مایکناد کان
استانداردهای ح وقی مختلفی برای سببیت را میتوان در روین قضایی پیدا کرد ازرملان
«دور بودن»« ،مست یم باودن»« ،قابال پایشبینای باودن» و «نندیاک باودن» .در نهایات،
کمیسیون اشاره میکند کن ارتبا باید کافی باشد؛ بن این مفهوم کان خیلای از زیاان دور
نباشد ( .)ILCYbk,2001: 92- 93بن طور کلی ،شر «سبب کافی» بن ایان معناا اسات کان
زیان باید از فعل متخلفانن در یک توالی طبیعی ناشی شود .در حالی کن «سبب نندیاک»
مسااتلنم یااک زنجیاااره باادون وقفاان یاااا مساات یم میااان رفتاااار و زیااان اسااات
) .(Lanovoy,2016: 275با ورود اینکن سببیت در تعیین مستوای مسیولیت ن اش مرکانی
ایفا میکند ،اما کمیسیون این مفهوم را مبهم باقی مایگاذارد .کرافاورد در دفااو از ایان
سکوت کمیسیون استدتل میکند کن شر سببیت در طرم مسیولیت بینالمللای دولات
نمیتواند دقیوتر توضی داده شود .امکان نداشت معیار خاصی را کن در گستره وسایعی
از تعهدات اولین قابلاررا باشد مشخ

کنیم (.)Crawford, 2013: 493

غالباج دادگاهها و مسااکم داوری و قضاائی باینالمللای

)(Arangio-Ruiz,1989:27-39

هنگام ارزیابی رابطن سببیت ،رنبنهای واقعی و ح وقی را مورد تورن قرار میدهناد .از
لساظ رنبن واقعی ،دادگاهها و مساکم ورود رابطن سببی مست یم یا نندیک 2میاان ن ا
تعهد و زیان وارده را تزم میدانند .این معیار همچنین تسات تنااوینی همچاون معیاار
تینی سببیت یا سبب واقعی شناختن شده است .لذا زیانهایی کان در رابطان مسات یم باا
فعل متخلفانن هستند ،ربران خواهند شد .مشکل اتمال ایان معیاار در ماورد وضاعیت
معاونت آن است کن رفتار معاون هرگن سابب مسات یم یاا نندیاک زیاان وارده نیسات.
همیشن ای ن فعل متخلفانن مباشار اسات کان سابب مسات یم و نندیاک زیاان را تشاکیل
میدهد.
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Proximate
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با تورن بن مشکل ارزیابی رابطن سببیت مست یم ،برخی مساکم معیار قابل پیشبینی
بودن را اتمال کردهاند .معیار قابال پایشبینای باودن ،یعنای توران بان رنبان ح اوقی.
براساس این معیار ،زیان نتیجن منط ی تمل است تاا راایی کان قابال پایشبینای باشاد
) .(Stern,2010: 569برای مثال در قضین

نااولیال)(Naulilaa Case,1928, R.I.A.A. vol.II:1031

مسکمن داوری بن این معیار متوسل شاد و آلماان را بارای تماام زیاانهاایی کان قابال
پیشبینی بود مسیول دانست ،با ورود اینکن رابطان میاان تمال غیرقاانونی و خساارات
واقعی یک پیوند مست یم نبود .بر اساس این معیار ،اگر معاون در هنگاام تصامیمگیاری
برای اتطای کمک و مساتدت بن طور مع ول زیاان ناشای از فعال متخلفانان مباشار را
پیش بینی کرده است ،بابت زیان وارده مسیول خواهد بود .سؤالی کن در پای اساتفاده از
این معیار پیش میآید آن است کن سهم معاون از ربران خسارت چن م دار اسات؟ آیاا
در این صورت سهم مباشر از ربران خسارت کاهش مییابد؟
تفسیر کمیسیون ح و بینالملل بیان میدارد کان رویان باینالمللای و تصامیمات
قضایی از کاهش یا تخفیو ربران خسارت بن دلیل اسبا
)Ybk,2001: 93, para.12

همزماان حمایات نمایکناد

 .(ILCایاان باادین معنااا اساات کاان معاوناات ،حتاای اگاار

در بهترین حالت سبب هم زمان یا موازی تفسیر شود ،هیف مشارکتی در ربران خسارت
م تضاای کاان مباشاار نساابت باان طاارفهااای زیاااندیااده بایااد انجااام دهااد ،ناادارد
) .) Lanovoy, 2014:165کاهش ربران خسارت و سهیم شدن معاون در آن ،زمانی مناسب
است کن تنصری قابل تشخی

از زیان بن یکی از اسبا

متعدد همزمانی منتسب شاود

) .(ILC Ybk,2001:93,para.13از این رو ،مباشر باید اابت کند کان بخشای از زیاان کان از
فعل متخلفانن وی ناشی شده است بنواسطن مشارکت دولت کماککنناده یاا مسااتدت
کننده بوده است .هرچند در وضعیتی کن دو یا چند دولت کمک مشابهی و از یاک ناوو
بن دولت مباشر انجام داده باشند ،تشخی

اینکن تنصر قابالتشاخی

زیاان بان کادام

کمک منتسب میشاود ساخت خواهاد باود .در چناین حاالتی رباران خساارت بایاد
میان دولتهای کمککننده از یاکساو و دولات مباشار از ساوی دیگار ت سایم شاود
).(Lanovoy, 2014: 165
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نتیجن اینکن اگر بر اساس ح ایو بتوان اابت کرد کن رفتار دولات کماککنناده بان
طور مشخ

در زیان وارده ن ش داشتن است ،دولت کمککننده مسیول خواهد بود .در

غیر این صورت اتمال معیار سبب مست یم یا نندیک کارآمدی قاتده معاونت را تسلیال
خواهد برد.
صرف نظر از ن ش رفتار معاون در زیان وارده و مساسبن میانان رباران خساارت
مادی ،این رفتار همواره خسارت معنوی یاا ح اوقی را در پای دارد .در ایان صاورت،
رلب رضایت یا تضمین تدم تکرار میتواند شکل مناسبی از رباران خساارت در ایان
موارد باشد.
نتیجهگیری
در این م الن بن تجنین و تسلیل قاتده معاونت مندرر در طرم مسیولیت بینالمللی
دولت ناشی از فعل متخلفانن باینالمللای  1002پارداختیم .منظاور از معاونات در ایان
بررسی ،کمک و مساتدت یک دولت در ارتکا

فعال متخلفانان باینالمللای از ساوی

دولت دیگر است .کمیسیون ح و بینالملل از مسایولیت ناشای از معاونات در فصال
چهارم بخش اول طرم مسیولیت بینالمللی دولت ناشی از اتمال متخلفانان باینالمللای
سال  ،1002تست تنوان مسیولیت اشت اقی نام میبرد.
موضوو مسیولیت اشت اقی توسط آگو گنارشگر ویژه کمیسیون ح او باینالملال
مطرم و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت .در نظام ح او باینالملال کالسایک ،بان
دلیل ساختار دورانبن گرایی و ورود تعهدات مت ابال دولاتهاا ،رد پاایی از مسایولیت
ناشی از معاونت در قواتاد مسایولیت مشااهده نمایشاود .در نظاام ساابو ،مسایولیت
بینالمللی یک رابطن ح وقی دورانبن تل ی میشاد ،لاذا مشاارکت دولات االاث ،یعنای
معاونت دولت االث در ن

تعهدات ت بل شده از سوی یک دولت نسابت بان دولات

دیگر قابل تصور نبود .آگو نین معت د باود ح او باینالملال کالسایک حااوی چناین
قاتدهای نیست.
کمیسیون ح و بینالملل تالش کرد قاتده معاونت را در نظام ح او باینالملال

معاونت در ارتکا
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نوین رستجو کند .کمیسیون با تکین برخی روینها ادتا میکناد کان ح او باینالملال،
دولتی را کن تمداج بن ارتکا

فعل متخلفانن باین المللای توساط دولات دیگار کماک و

مساتدت کند ،مسیول میداند .لذا در طرم  2331در ماده  11و در طرم  1002در مااده
 21قاتده تام معاونت را مطرم می کند .قاتده مطرم شده یاک قاتاده اولیان مسساو
می شود کن در میان قواتد اانوین قرار گرفتن است .بر اساس این ماده ،هر ناوو کماک و
مساتدت از سوی یک دولت بن ارتکا

هر نوو فعل متخلفانن بینالمللی توساط دولات

دیگر ممنوو است .لذا گفتن شده است کن در زمینن معاونت در ارتکاا

فعال متخلفانان

بینالمللی ،ح و بینالملل از قواتد خاص بن سمت قاتده تام در حال حرکت است.
همان گونن کن دیوان بینالمللی دادگساتری در قضاین نسالکشای بیاان مایدارد و
کمیسیون هم همین ادتا را مطرم میکند ،قاتده مندرر در ماده  21یاک قاتاده ح او
بینالملل ترفی تل ی میشود .با تورن بن گذار نظام ح و بینالملل از دورانبانگرایای،
این نظام نمی تواند فاقد قاتاده معاونات باوده و بایتفااوت از مسایولیت دولاتهاای
کمککننده بن ارتکا

فعل متخلفانن بینالمللی بگذرد.

تلیرغم تالشهای کمیسایون ،هماانگونان کان مشااهده شاد ،تناصار و شارایط
تشکیلدهنده معاونت مندرر در ماده  21طرم  ،1002برخی پرسشهای تیوری و تملی
را بیپاسخ میگذارد  .اقادام ارزشامند کمیسایون در ایان زمینان ،اقادامی نااق

تل ای

می شود .برخی شرایط مندرر در ماده  21میتواند از ایجااد یاک قاتاده تاام معاونات
رلوگیری کند .برای مثال ،شر تعهد بینالمللی مشترک میاان دولات معااون و دولات
مباشر مسدودیتی را ایجاد میکند کن بن دولت معاون ارازه میدهد از زیر بار مسایولیت
فرار کند .از سوی دیگر ،قاتده تام معاونت بدون شر تعهد بینالمللی مشترک بن نساو
مطلو تری میتواند نیازهای رامعن بینالمللای را تاأمین کناد .چناین قاتادهای منااف
رامعن بین المللی را در رهت ابات روابط بینالمللی و تمامیت تعهدات معاهدهای مورد
حمایت قرار خواهد داد و از اتتبار تعهدات بینالمللی حمایت خواهد کرد.
اگرچن قاتده معاونت مندرر در طارمهاای مسایولیت باینالمللای ،اراازه طارم
مسیولیت بینالمللی دولت معاون را در کنار دولات مباشار مایدهاد ،اماا بساث نتاایح
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مسیولیت ناشی از معاونت و توزی مسیولیت میان معاون و مباشر نسبتاج مبهم باقی مانده
است .وضعیت وقتی پیچیدهترمی شود کن توامال متعاددی در ارتکاا

فعال متخلفانان

واحدی مشارکت داشتن باشند .لذا همانگونن کن مشاهده شاد ،اتماال معیارهاای ساببی
مورود در توزی نتایح ح وقی در خصوص معاونت ممکن است بن نتاایح غیرمنصافانن
منجر شود.
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