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تحوالت عناصر تشکیل دولت :از مؤثر بودن به مشروعیت؟
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چکیده
دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند .بتا ودتود ا تنر تعح تق حقتوقی دقیتد و تو د
ادماعی از "دولت" ودود ن.ا د ظاهحاً تدها سد.ی که عداصتح تکتلیلدهدت .دولتت ا تعح تق
یکد.ر «کدوانسیون حقوق و تلالیق دولتها» وستو بته کدوانستیون وننته و ت .و )3311
است که ا ن عداصح ا شا ل سحز ین عینر دمعیتر حلو ت و توانا ی بحقحا ی ا تباط با سا ح
دولتها ی دان .د با ح.ود و کیفیات ا ن عداصح سدنی اتفاقنظح ودود ن.ا د افتاا شتما
دولتها بهو ژه از نیمۀ دو قحن گذشنه تاکدونر به غم فق.ان بحخی از عداصح ادش.هر حتاکی از
شللگیحی عیا های د. .ی است که بندی بح عدصح قانونی بودن و کحوعیت هستند .ا تن
عداصح نوپ . .د ز ح قواع .آ ح حقوق بینالملل بوده و شا ل شللگیحی دولتهای نوپ . .بح
بدای «حد تعیین سحنوشت» و ع .تکلیل دولتهای تازهتأسیس طابد «قاعت .مدوعیتت
توسل به زو » هسند.
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از داقکات بین المللی و د بعضی وا د به اطحه افنادن صلح و ا دیت بینالمللی بوده استت
بتتا ودتتود اهمیتتت شتتا ان تودتته فهتتو دولتتت و گذشتتت تت.تهتتا از ز تتان شتتلل گیتتحی
آنر بهظاهح هدوز تعح ق حقتوقی قتانعکددت.ه و تو د ادمتاعی د ا تن ز یدته ودتود نت.ا د
تدها سد.ی که بته بحتع عداصتح تکتلیل دولتت تیپتحدازدر «کدوانستیون حقتوق و تلتالیق
دولتها» وسو به «کدوانسیون وننه و  .و» است که د دح ان هفنمین کدفحانس دولتهتای
آ ح لا ی د  22دسا بح سال  3311ت.و ن و د سال  3311تز اتدتحا شت 3.تاد تک ا تن
ر ب)
ستتد .عداصتتح تکتتلیلدهدتت .دولتتت ا هتتا عا تتل التتق) ستتحز ین کتت
دمعیت همیکگیر ج) حلو ت و د) توانا ی بحقحا ی ا تباط با سا ح دولتها تیدانت .اصتلی
که ز حبدای ا ن عداصح ا تکلیل ی ده.ر ؤثح بودن د واح .ستحز یدی استتر عدتی توانتا ی
اعمال حاکمیت به عدواندهاد سنقل دا ای اخنیا ادا ا و خود )Crawford, 2007: 37
با ودود گذشت ز ان از تصو ب ا ن کدوانسیون و دطقهای بودن آنر شحا ط د .ج د ا ن
سد .اهمیت خود ا بهعدوان بدای اصلی تعح ق دولت حفظ کتحدهانت .و رتحو ت تحقتد ا تن
عداصح د بحع تکلیل دولتهای تازه تأسیسر ددبۀ عحفی افنه است از همین و کدوانستیون
ادش.ه د وقعیتهای نلق توسط دولتها2ر نهادها و حادع بتینالمللتی 1و بحدستنهتتح ن
علمای حقوق بینالملل 1و د اسنداد قحا گحفنه است
1. The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 December 1933,
adopted during the Seventh International Conference of American States, 164 U.N.T.S.
19. U.S.T.S. 881.
 2به عدوان ثال دولتهای قبحسر اتح و صحبسنان صحاحناً د لوا ح تق .میخود به د وان بینالمللی دادگسنحی د قضیۀ
کحوعیت اعال اسنقالل کدانبۀ کوزوور به شحا ط د .ج د کدوانسیون وننه و  .و به عدوان ح.اقل عیا های تکلیل
دولتر اشا ه کحدهان .به نقل ازWritten Statement of Cyprus in: Accordance with International :
Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory
;Written Statement of Austria in: ibid., p: Opinion, I.C.J. Report. 2010, sections. 166-83
15, section. 26; Written Statement of Serbia in: ibid., section. 2.
 1کمیسیون داو ی باد دنح که با ه.ف ا ا ۀ نظح کو تی د خصوص سا ل حقوقی عدوان کدوانسیون وننه و  .و دولت ا
ا نگونه تعح ق یکد« :.دولت عمو اً به عدوان ادنماعی تعح ق یشود شا ل سحز ین و دمعینی که وروع حاکمیت
سیاسی ساز ان افنه است و ا ن دولت با ودود حاکمیتر دا ای ش صیت خواه .بود بحای د .ن ا ن نظح ه دوع کدی.
بهOpinion No. 1, “Opinions of Badinter Commission”, European Journal of International :
178-85.:law, Vol. 1, No. 3, 1992, pp
دادگاه وگسالوی سابد نیا د بد 52 .أی صاد ه د پحون Prosecutor v. Slobodan Milorevic .د سال 2991ر
عیا های د .ج د کدوانسیون وننه و  .و ا اصولی هم د تصمیمگیحی د دولت بودن ک نهاد یدان .به نقل از:
ICTY, Trail Chamber, Decision, 16 June 2004, Case No. IT_02_54_T, Prosecutor v.
Slobodan Milorevic, para: 85-99.
4. See: Jalaye, David A., “Was 'Biafra' at any Time a State in International Law?”, American
Journal of International law, Vol. 65, No. 3, 1971, pp: 551-9 ; Small, Michael C.,
“Enforcin International Human Rights Law in Federal Courts: The Alien Tort Statute and
the Separation of Powers”, Georgetown Law Journal, Vol. 74, Issue. 1, 1985, pp: 163204.
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ا ا طالعۀ قضا ای نلق حاکی از آن است که ا حوزه عیتا هتای دت .ج د کدوانستیون
وننه و  .و تدها عداصحی نیسند .که د بحع تکلیل دولتهتای تتازه تأستیس د نظتح گحفنته
یشون .از همین و د ا ن قاله عداصح سدنی و عداصح نوپ . .تکلیل دولتها ا د دو گفنتا
جاا طالعه یکدیم

گفتار اول :عناصر سنتی تشکیل دولت
بح سی دکنح نر عمللحد دولتها و ا کان ساز انهای بتینالمللتی بتهو تژه د توان بتینالمللتی
دادگسنحی حاکی از آن است که د خصوص ح.ود و کیفیات عداصح سدنی تکلیل دولت توافتد
ودود ن.ا د بحای ثال عیا اسنقالل اگح ه د کدوانسیون و د تصح ح قحا نگحفنه استتر ا تا
به اعنقاد بسیا ی از حقوق.انانر بهصو ت رمدی د عیا حلو ت ا به اعنقاد بحختی د گتح د
عیا توانا ی بحقحا ی ا تباط با سا ح دولتهار د نظح گحفنه ش.ه است از همین حیع د ادا هر
عداصح تکلیل دولت از د .گاه کدوانسیون وننهو  .و به نا «عداصح سدنی تکلیل دولتت» بته
همحاه عدصح اسنقالل بح سی یشود

الف) ضرورت وجود جمعیت همیشگی برای تشکیل دولت
اولین عدصح رحو ی بحای تکتلیل دولتتهتای تتازه تأستیس «دمعیتت همیکتگی» استت د
خصوص تعح ق دقید و شحا ط آن به ثابۀ عیا تکلیل دولتر توافتد ودتود نت.ا د علتی غتم
اعنقاد بحخی از حقوق.انان بیگ.لیر 3151ر ص292 :ر وسی زادهر 3152ر ص)12 :ر وح.ت د
تابعیت افحاد انسانی تکلیل دهد .دمعیت ک دولتر الک نیستر ز حا بحع تابعیت فتحع بتح
وروع تکلیل دولت است و پس از قطعی ش.ن تکلیل دولتر با  .و د تصمیم گیتحی واقتع
شود )(Crawford, op. cit.: 52
ناهمگن بودن دمعیت ک دولت از حیع قو یر ذهبیر نژادی تا زبتانی نیتا تحد ت.ی د
دولت بودن آن ا جاد نمیکد.ر ورعیت دولتها ی نظیح ا حانر عحاقر تحکیهر هد .و اند .آن ا ن
ود
ا ح ا تأ ی .یکد .با ودود ا نر دان ه ناهمگونی ساکدان ک سحز ینر تا آندا پی
که لپا گی سیاسی ا ادنماعی .و ش.ه و تفحقهای عمید د یان گحوه انسانی ستاکن
د سحز یدی که دنبال تأسیس دولتت هستند.ر بتهودتود آو در بتهگونتهای کته استنقالل ا تن
ودود ت ا با اطحات دت.ی وبته و کدت.ر ودتب تحد ت .د تکتلیل آن دولتت تیشتود
)(Dugard & Raic, 2006:132

د خصوص ح.اقل شما ساکدان سحز ین بحای تکلیل دولتر شاخصی ودود ن.ا د ا حوزه
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دولتها ی نظیح تووالو و نا و و بهتحتیب با دمعینی بالغ بح  3099و  33299نفح پس از واتیلتان
دا ای کمتح ن دمعیتر د یان دولتهای دهان هسند 3.و تحد .ی د خصوص دولتت بتودن
آنها ابحاز نمیشود
بهنظح ی س .همتح ن رابطۀ «دمعیت» به ثابۀ عدصح تکلیل دولتر همیکگی بودن آن
است بحای تحقد ا ن شحط اوتً ا ن دمعیت با ت .قصت .ستلونت دا تم د ستحز ین حبتوط ا
داشتنه باشتد (Broms, 1991: 41; 44; Strauss, 1999: 132-8 ) .و ثانیتاً ا تن ستحز ین قابتل
سلونت دا م باش(Macdonald, 1989. 38) .
بدابحا ن یتوان گفت بحای آنله بنوان تجمعی از افحاد انستانی ا دمعیتت تکتلیلدهدت.
دولت حسوب کحدر دمعیت ابو ی با ست دا می باش.؛ ا ا د خصوص حت.اقل یتاان ا تن
دمعیتر و ناهمگونی آن از حیع تابعیتر نژادر زبانر ذهب و قو یت و اند .آن هیچ قاع.ه ای
ودود ن.ا د

ب) سرزمین معین
ودود سحز ین به عدوان قلمحوی که دولت د آن به اعمال حاکمیت یپتحدازدر بتحای تأستیس
آنر رحو ست به نظح ی س.ر داشنن حت.اقلی از ستحز ین بتحای استنقحا دمعیتت و اعمتال
حاکمیت کافی است و نیازی نیست گسنح دغحافیا ی ک دولت بسیا وسیع باش(Franck & .
) Hoffman, 1976: 338-40ودود دولتها ی با وسعت ح.اقلی دولتتهتای ذ های)ر د یتان
دولتهای حارح د دا عۀ بینالمللی به وشدی ا ن ادعا ا تأ ی .یکد.
تلهتله بودن سحز ین ک دولت نیا به خودی خود تانع تکتلیل آن ن واهت .بتود ودتود
نمونهها ی اند .د.ا بودن پحوس شحقی از خاک آلمان بین سالهای  3333تا 3312ر پاکسنان
شحقی از پاکسنان غحبی قبل از  3303و آتسلا از آ ح لار نکان یده .کته تکپا ته نبتودن
سحز ینر هیچگونه تحد .ی د خصوص دولت بودن آلمانر پاکسنان و ا اتت نح.ه ا جاد نلحد
 )Crawford, op.cit.: 47هم دین است ورعیت دولتهای جمعالجاا حی که داا ح آنها بتا
وسعت گسنحدهای از آب اقیانوس د بحگحفنه ش.هان .ا دولتهای ذ های که خاک آنها توسط
سحز ین دولتهای د گح حتاط شت.ه استت

(I.C.J. Report. 1959: 209, 212-3, 229; I.C.J

)Report. 1960: 6, 27

بدابحا ن آن ه ملن است انع دولت بودن ودود نی با سحز یدی کو ک ا تلهتله شودر
ان.ازه ا شلل آن نیستر ز حا همانگونه که بحع ش« :.حاکمیت سحز یدی دولت د هح شتلل
و ان.ازهای قابل طحح است »  )Crawford, op.cit.: 47ا ا کو ک بودن ا تلتهتلته بتودن تک
 .1برای اطالع از جمعیت دولتهای جهان نگاه کنید به:

http://www.unfpa.org/swp/index.html
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دولت ملن است سا ح عداصح دولت بودن ودود ت تو د بحتعر بتهو تژه استنقالل آن ار بته
اطحه بیان.ازد که د ا نصو ت ملن است انع تکلیل دولت ابو شود ))Ibid
شما ی از علمای بحدسنۀ حقوق بینالملل بتح ا تن اعنقادنت .کته بتحای دولتت بتودن تک
ودود تر عین بودن ح.ود و حزهای سحز ین بهنحو دقید و تفصیلی رحو تی ن.ا د همتین
که حزهای سحز ین نهاد و د نظح ا بنوان به صو ت کلی تعیین کحدر د صو ت ودتود ستا ح
عداصحر آن ودود ت ا یتوان دولتت انگاشتت ) (Ibid; Menon, 1994: 240ورتع اخیتح از
د حباز توسط بسیا ی از حاکم بینالمللی تأ ی .ش.ه است P.C.I.J Series. B, No. 9, 1924; ,
) I.C.J Report. 1969. 3; I.C.J Report. 1994: 6, 22, 26, paras: 44, 52عالوه بح دکنتح ن و
و ۀ قضا یر عمللحد دولتها نیا ا ن وروع ا و د تأ ی .قحا داده استت ورتعیت استنونی و
تتو ا د سال  3333ؤ  .ا ن ا ح است
با توده به ا ن اسن.تلهار بتهنظتح تی ست .صتحف اخنالفتات تحزی تانع تحقتد شتحط
بحخو دا ی از سحز ین بحای ودود نی که به دنبتال تکتلیل دولتت استتر ن واهت .بتودر ا تا
دان ه ا ن اخنالفات تا به ح.ی باش .که سا ح عیا ها از دمله حلو ت ؤثح ا اسنقالل ک
دولت ا ز ح سؤال ببحدر دولت بودن آن نهاد با تحد .های اساسی وبه و خواه .بتود بتهعبتا ت
بودن ح.ود دولت به نحو تفصیلی رحو تی ن.ا در ا ا ح.اقل حزهای دولت تو د
د گح ک
باش)Higgins, 1963: 54 .
بحع یبا ست به نحو ادمالی ک

ج) حکومت
بحای تأسیس ک دولتر ودود حلو ت رحو ی است ا ن رحو ت تا ب.انداستت کته کحافتو د
لی از ان .کمد.ان بحدسنۀ حقوق بینالمللر د بح سی ادعای دولت بودنر عیا «حلو ت» ا
ؤثحتح ن یدان )Crawford, op.cit.: 55 .به اعنقاد او شحط حلو تر پا ه و اساس شحط هتم
د گح عدی بحخو دا ی از اسنقالل است 3
طابد حقوق بینالمللر شحط «حلو ت» دا ای دو بع .حتبط به هم استر که عبا تدت .از:
بحخو دا ی از نظا ساز ان افنۀ ادحا یر ادا ی و سیاسی با هت.ف تدظتیم وابتط د ادنمتاع و
 3به نظح ی س .حنوای تقسیمبد.ی د یان حقوق.انان لسان است و همۀ آنان از لحاظ اهوی عیا های کابهی ا
اعمال یکدد.ر حال آنله از لحاظ صو یر به شیوههای نلفی عیا ها ا تقسیمبد.ی کحدهان .بحخی هماند .و نون
( )Wheatonبحعهای حبوط به اسنقالل دولت ا د ذ ل عیا حلو ت آو دهان .و با عدوان واح.ی با نا حاکمیت داخلی
و خا دی آنها ا بح سی کحدهان.ر د حالی که بعضی د گح اند .کحافو در ا ن عیا ها ا از ل .گح نما ا و اولی ا ذ ل
عدوان حلو ت و بع.ی ا ذ ل عدوان اسنقالل بح سی کحده است د نگا ا ن قاله نیا از همین شیو اخیح پیحوی ش.ه
است نگاه کدی .به:
Crawford, James., op.cit., pp: 55-95; Kamanda, Alfred M., A Study of legal status of
protectorates in Public International Law, France, Ambilly-Annesmasse, Les Presses de
Savoie, 1961, pp: 175-82.
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ادحای قواع .د آن  )Blix, 1970: 633و ؤثح بتودن حلو تت ابتو  2002: 465) (Raic,بته
عبا ت د گح ا ن نظا ساز ان افنه یبا ست به نحو واقعیر اقن.ا حلو نی انحصا ی خود ا بح
قلمحو سحز یدی و اش اص ساکن د آن اعمال کد .د واقع حلو ت .عیر بحای تؤثح بتودنر
با  .ظحفیت و ا لانات تز بحای بحقحا ی نظم د سحز ین ا داشنه باش)Ibid.: 63 .
بح سی سوابد تا ی به و ژه قا سۀ ورعیت فدالن .د ستالهتای  3335-33و کدگتو د
دهۀ  3329یالدی حاکی از آن است که د حقوق بینالملل بحای تحقد عیا حلو تت تؤثحر
ح.ود و د توافقی ودود ن.ا د ا ا آنچه سلم است دانچه تأسیس دولت د . .با نقض قواع.
حقوق بینالملل صو ت گیحدر شحط « ؤثح بتودن حلو تت» بته نحتو ست نگیحانهتتحی اعمتال
یشود اند .قضیۀ فدالن).ر د صو تی که اگح حلو نی که .عی تأسیس دولت استر قت .ت
ا با را ت حاکمیت قبلی به دست آو ده ا د وا د اسنعما زدا یر اعمتال حت.اقلی از
خو
حاکمیتر کافی است و د ا ن وا د فق.ان کدنحل ؤثح د عدای دقیتدر تانع تکتلیل دولتت
د . .ن واه .بود اند .وا د کدگور وان.ار بحونت.ی و ستودان ددتوبی) Crawford, op.cit.:
)57

د) اهلیت برقراری ارتباط با سایر دولتها
ودود ت .عی دولت بودنر با  .دا ای توانا ی ا جاد وابط بینالمللی بتا ستا ح تابعتان حقتوق
بینالملتلر باشت )Raic, op. cit.: 73 .بته اعنقتاد بحختی از پژوهکتگحانر ا تن عیتا ا تبتاط
تدگاتدگی با شداستا ی ودود تت تو د بحتعر توستط ستا ح دولتتهتا دا د از ا تن و تال
بحانگیاتح ن عیا تأسیس دولتر همتین عیتا استت زا ع فتحر ا تین التهر 3153ر ص )392
دنق.ان رحو ت ا ن شحط عنق.ن .کحوط کحدن تأسیس دولتر به بحقحا ی وابط بینالمللتی
با سا ح دولتهای ودودر دطقی بهنظح نمی س .حا که د اصلر بود ا نبود ا ن وابطر تا ح.
ز ادی به ا اد سا ح دولتها بستنگی تی ابت )Macdonald, op. cit.: 45 .از ا تن و کحافتو د
عنق .است ا ن عیا د گح شحط تأسیس دولت نیست و لی از آثا دولت بودن و بحختو دا ی
از ش صیت حقوقی بینالمللی است  )Crawford, op.cit.: 6ع .د گحی از الفان ا ن شحط
عنق.ن .د صو تی که ودود وابط د پلماتیک ا بحای تکلیل دولت رحو ی بت.انیمر ا تن ا تح
ب.ان عداست که پی شحط تکلیل دولتر شداسا ی آن توسط سا ح دولتهاستت حتال آنلتهر
بحای شداسا یر سا ح دولتها ابن.ا با  .ودود همۀ شحوط تکلیل دولتر از دمله همتین اهلیتت
بحقحا ی وابط با سا ح دولتها ا اححاز کدد .و ا ن شحطر خود سنلا دو و تسلسل خواه .بود
)Dunoff & Others, 2006: 137
ا ا وافقان رحو ت ا ن شحط به د سنی عنق.ن.ر تأکی .اصلی اد ک کدوانستیون وننته
و  .و بح «اهلیت» بحقحا ی ا تباط با سا ح دولتهاست و بدابحا ن یتوان ننیجته گحفتتر صتحف
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ودود توانا ی بالقوه به بحقحا ی دین ا تباطی کافی استت و بالفعتل بتودن آن رتحو تی نت.ا د
) (Hillgruber, 1998: 499-502بحای ثال دولت من د سال  3313د شحا طی عضو ساز ان
لل نح .ش .که پی تح با هیچ دولنی وابط د پلماتیتک بحقتحا نلتحده بتود (International
)Law Commission Yearbook, 1949: 82, para: 69

توده به ا ن نلنه نیا رحو ی به نظح ی س .که شتحط «اهلیتت بحقتحا ی وابتط بتا ستا ح
دولتها» ب .ن عدی نیست که ودود ت .عی با  .همۀ ا ن وابط ا از طح د ا گانهتا و تا
نما د.گان خود بحقحا کد .ز حا حنی بحخی از دولتهای تأسیس ش.ه نیا دتین ا لتانی ا د
اخنیا ن.ا ن .و بدابحا ن از دولتهای د گح بهعدوان نما د .خود اسنفاده یکددت .بتحای ثتال
نق دولت سو یس د خصوص لی نن اشنا ن د سطح بینالمللی بحهمین بدا استنوا استت
) (Brwonlie, 2008: 457-60اساس و بدیان بحخو دا ی از ا ن اهلیتر داشنن اسنقالل است که
د سطو پا ین ب.ان یپحداز م

هـ) استقالل
همانگونه که پیکنح نیا اشا ه ش .شحط اسنقاللر صحاحناً بته ثابتۀ عیتا تأستیس دولتتر د
کدوانسیون وننه و  .و د ج نک.ه استتر ا تا د خصتوص اهمیتت و تژ آن د بحتع تکتلیل
دولتهای تازهتأسیسر تحد .ی ودود ن.ا د
د خصوص فهو دقید اسنقالل یان حقوق.انان اتفاقنظح به کتم نمتی ختو د بتهنظتح
ی س .د تعح ق آن یتوان گفت :اسنقالل به عدای آن است کته ودود تت ت.عی دولتت
بتتودنر با ت .دا ای اهلیتت حقتتوقی بتتحای انجتتا آن تته ا اده تتیکدتت.ر باشتت .و البنتته عا تت
ح.ود تهای قح د حقوق بینالملل نیا د ا ن خصتوص رتحو ی استت بتهعبتا ت د گتحر
اسنقالل به عدای ع .وابسنگی ودود ت ابو به دولت ا دولتهای ثالع استت (Raic, op.
) cit.: 75د تکح ح دقیدتح فهو «اسنقالل» آن ا به دو شلل صو ی و واقعی تقسیم کحدهان.
دظو از اسنقالل صو ی آن است که قا ات ودود تت ت.عی دولتت بتودن با ت .بته لحتاظ
تکح فاتی و ظاهحی از صالحیت اعمال کلیۀ ددبههای قت .ت حلتو نی بحختو دا باشتد .ا تا
ودود ا ن اسنقالل بهعدوان عیا ح.اقلیر بتحای تکتلیل دولتت تتازهتأستیس کتافی نیستت و
ودود ت ابو با  .از اسنقالل واقعی نیا بحخو دا باش .فهو اسنقالل واقعتی آن استت کته
تصمیمات و اق.ا ات دولت فحوضر با  .ب.ون .اخلۀ دولتهای ثالع صو ت گیحد )(Ibid.: 78
و ا ن ا ح حقد نمیشود گح آنلته قا تات حلتو نی آن دولتتر از قت .ت حاکمیتت واقعتی
بحخو دا باشد(Marek, 1955: 112) .
د خصوص ورعیت ناقض اسنقالل صو ی ا واقعتی دولتت د حتال تأستیسر بحتعهتای
گسنحدهای یان حقوق.انان د گحفنه است بحای ثال بحخی از ن صصان ا ن حتوزه از حقتوق
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بینالملل عنق.ن .ادعای دولت ثالع بدی بح حد اعمال اقنت.ا حلتو نی و تا اعتال رتا ت
دولت د حال تأسیس نسبت به صالحیت انحصا ی دولت ثالع بحای .اخله د ا و داخلی آن
دولت اند .حد .اخلۀ تا دولت فحانسه د ا و داخلی وناکو)ر ناقض اسنقالل صو ی دولتت
تتو د بحتتع استتت ) (Crawford, op. cit.: 71از طتتحف د گتتح ا تن ان .کتتمد.ان عنق.نتت.
ودود تها ی که د طول دو اشغال و با نقض قواع .و عحفهای حقوق بتینالملتل تأستیس
یشون .اند .تأسیس دچو ی توسط ژاپن د ز تان اشتغال تین)ر ) (Grant, 1999: 31بته
لحاظ ن.اشنن اسنقالل تاهویر دولتت نیستند (Crawford, op. cit.: 72-4) .هتم دتین استت
ورعیت دولتها ی که نهادهای تصمیمسازر د کدنحل ؤثح دا می و ا د از ت.ت دولتت د گتح
هسند.ر ) (Brownlie, op. cit.: 76نمونۀ آشلا د ا نخصوص دولتهای دست نکان.ه 3اندت.
تکلیل کحواسی د سال  3313د سحز ینها ی اشغالی وگسالوی توستط آلمتان و ا نالیتا بتا
توسل به زو ر ) (Raic, op. cit.: 81و تحتالحما ه اند .دولت  Malayقبل از ستال  3315کته
طابد توافد دعق.هر از سال  3339تحتالحما ۀ بح نانیا قحا گحفتت) ;(Marks, 1997: 29-30
) 79-91و بحخی دولتهای تازه اسنقالل افنه ) (Crawford, op. cit.: 83اند .ورعیت سو ه
بین سالها ی  3312تا  (Ibid.: 85) )3312هسند.
***
بح سی سوابد و ۀ بینالمللی د تکلیل دولتر از دمله د خصوص الجاا حر گیدۀ بیستا ور
آنگوتر بدگالد ر کحوواسی و اخیحاً کوزوو نکان یده .که شحوط کدوانسیون وننه و  .ور تما
شحوطی نیست که توسط دولتهار ساز ان لل و د وان بینالمللی دادگسنحی اعمال ش.ه است
گاهی ودود تها ی که دا ای شحوط د .ج د کدوانسیون نبودن .بته ثابتۀ دولتت شداستا ی
ش.ن .ا ا د وا د د گحر ودود تها ی که بهنظح ی سی .بتا ا تن شتحوط طابقتت داشتند.ر
و د شداسا ی قحا نگحفند .بدابحا ن ی توان ننیجه گحفت دولتهای تازه تأسیس د گح صحفاً با
تحقد عداصح ها گانۀ د .ج د کدوانستیون وننته و ت .و تکتلیل نمتیشتون .بللته ا تحوزه
ودود ت ا ن دولتها با عیا های فحعی د گحی نیا حک تیختو د هح دت .کته کیفیتات و
ح.ود ا ن فحآ د .بیابها نیست د گفنا دو ر ا ن عداصح نوپ . .بحع و بح سی خواهد .ش.

 .1منظور از دولتهای دست نشانده« :موجودیتی است که از لحاظ رسمی دارای استقالل صوری بوده اما در عالم واقع و
بهلحاظ غیررسمی ،توسط قدرت بیگانه کنترل میشود و در حفظ منافع دولت دیگر بهعنوان رکن آن عمل میکند» .این
دولتهای فرضی درعمل ،توسط دولت اشغالگر در سرزمینهای اشغالی تأسیس میشوند و یا متعاقب مداخلۀ نامشروع
در یک دولت و یا تهدید و استفاده از زور علیه آن تأسیس میشوند .نگاه کنید به:
Marek, op. cit., p: 170.
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گفتار دوم -مشروعیت :عنصر نوپدید تشکیل دولت
همانگونه که پیکنح نیا اشا ه ش.ر عداصح سدنی تکلیل دولتتر بندتی بتح نظح تۀ ؤثحبتودن
هسند .علت اهمیت ا ن نظح ه ا با  .د «فق.ان قوای بحتح د عحصۀ بینالمللیر بحای اننستاب
حقوق و تلالیق به نهادهای ودود» دانستت ) (Raic, op. cit.: 49د واقتع د بحتع تکتلیل
دولتر ا ن نظح ه به واقعیت ودود ودود نی که دا ای سحز ینر دمعیتر حلو تتر توانتا ی
بحقحا ی ا تباط با سا ح دولتها و اسنقالل است)ر اثح حقوقی یب ک .بهعبا ت د گح دظتو از
ؤثح بودن ک ودود ت بحای تأسیس دولتر توانا ی بحخو دا ی آن نهاد از حقتوق و ادتحای
تعه.ات بینالمللی است
ا ا و ۀ دولتها از دمله د قضا ا ی نظیح نا یبیار ودز ای ددوبیر تا وان و دمهو ی تحک
قبحس شمالیر حاکی از آن است که صحف ؤثح بودن ودود تهای ابتو ر دجتح بته تکتلیل
دولت نک.ه و بحعلس ؤثح نبودن اتیوپیر اتتح ر لستلواکیر لهستنانر دولتتهتای دطقتۀ
بالنیک که همگی د فاصلۀ بین  3312تا  3319بهصو ت غیحقانونی به دولتهای د گح الحتاق
ش.ه بودن ).و گیدۀ بیسا و قبل از شداسا ی توسط پحتغال)ر انع دولت بودن آنها نبوده استت
به د گح س نر د بحخی توا د بته غتم احتحاز تؤثح بتودن تک ودود تتر بته دلیتل دکتأ
غیحقانونیا ر آن ا دولت ن.انسنهان .د قابل د بحخی وا د د گح بهعلت ودود عداصح د. .
بندی بح نظح ۀ قانونی بودنر ودود نی که هدوز بهصو ت کا ل تؤثح نبتودهر بته ثابتۀ دولتت
د نظح گحفنه ش.ه است د واقع ان .کمد.ان حقوق بینالملل بح ا ن اعنقادن .که علت ا ن ا ح ا
با  .د پی.ا عداصح د . .تکلیل دولت که بندی بح نظح ۀ قانونی بودن هستند.ر دستنجو
کحد ) (Shaw, 2003: 97-9عمللحد دولتها نیا ا ن وروع ا تأ یت .کتحده استت بتحای ثتال
تحلیل عبا ات بهکا فنه د قطعدا ههای جمع عمو ی و شو ای ا دیت ساز ان لل و بح سی
وارع دولتها د خصوص ورعیت ودز ا 3و دمهو ی تحک قبحس شمالی 2حاکی از آن است

 .1به عنوان مثال در قضیۀ رودزیای جنوبی ،شورای امنیت در چند قطعنامه ،از عبارات زیر استفاده کرد« :رژیم غیرقانونی اقلیت
نژادپرست در رودزیای جنوبی»« ،حاکمیت غیرقانونی»« ،اعالم استقالل غیرقانونی سرزمین توسط رژیم غیرقانونی در
رودزیای جنوبی» .نگاه کنید به:
Security Council Resolutions No. 216, U.N. Doc. S/RES/216, 12 November 1965; No. 217,
;U.N. Doc. S/RES/217, 20 November 1965; No. 277, U.N. Doc. S/RES/277, 18 March 1970
No. 424, U.N. Doc. S/RES/424, 17 March 1978.
 . 2شورای امنیت در قطعنامههای متعدد ،از کاربرد واژۀ «دولت» در خصوص آن ،خودداری کرده و به جای آن از عباراتی
نظیر«مقامات قبرسی ترک»« ،فرماندهی قبرسی ترک»« ،دولت فرضی جمهوری ترک قبرس شمالی» استفاده کرده است.
نگاه کنید به:
Security Council Resolutions No. 541, U.N. Doc. S/RES/541, 18 November 1983; No. 550,
U.N. Doc. S/RES/550, 11 May 1984.
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که اگح ه د ا ن ورتعیتهتا نهتادهتای ستحز یدی بتهصتو ت تؤثح ودتود داشتند.ر ا تا ا تن
ودود تها بهدلیل دکأ غیحقانونیشانر هحگتا دولتت د عدتای حقتوق بتینالملتل نبتوده و
بدابحا ن فاق .ش صیت حقوقی بینالمللی کا ل بودن .از همین و ا کان ساز ان لل و دولتهتا
از کا بحد واژ «دولت» د خصوص آنها خوددا ی کحدن .بحهمین بدتا دوگتا د عنقت .استت:
«قطعدا ههای شو ای ا دیت و جمع عمو ی د ا ن ورتعیتهتا حتاکی از آن استت کته ا تن
ودود تها فاق .آثا حقوقی دولت هسند .نه به ا ن دلیل که آنها دا ای شحوط رحو ی دولت
بودن نیسند.ر بلله به ا ن دلیل کته ودتود آنهتا قواعت .بدیتاد ن حقتوق بتینالملتل ا نقتض
یکد(Dugard & Raic, op. cit.: 131) » .
البنه ا ن وروع اننقاداتی ا نیا به دنبال داشنه است بحای ثال الفان عنق.نت .دولتت
ن.انسنن ودود ت ؤثحی که به نحو غیحقانونی شلل گحفنه استر ا ن ودود ت دوفاکنو ا د
خالء حقوقی قحا خواه .داد ) ( Okeowo, 2008: 6و ا ن ا ح ملن است نظم (Raic, op. cit.:
) 52ا ا دیت بینالمللی ) (Ibid.: 53ا با اطحات د.ی وبه و کد (Ibid.: 153) .هح دت .د
قابل بحخی د گح اند .کحافو د عنق.ن .حقوق بینالملل بح ا ن ودود تتهتای دوفتاکنو نیتا
اعمال خواه .ش (Crawford, op. cit.: 99) .هماندت .تتا وان کته اگح ته دولتت نیستتر ولتی
نمیتوان .بحخالف حقوق بینالملل فنا کد(Okeowo, op. cit) .
بدتتابحا ن شتتا  .بنتتوان گفتتتر نهتتادی کتته دا ای عداصتتح ستتدنی تکتتلیل دولتتت استتتر
بتته ثابتتۀ ودود تت ستتحز یدی تتؤثح ودتتود خواهتت .داشتتت و بتتحای آنلتته ا تن ودود تت
از لحاظ حقوق بینالملل دولت باش .و از ش صیت حقوقی کا ل بهعدوان تابع حقوق بینالملتل
بحخو دا باش.ر نبا  .تأسیس آن ننیجۀ نقض قواع .اساسی حقوق بینالملل باش 3 .با نگاهی بته
ا ن تحول هم که ذکح آن فتر د قسمت بع .تکلیل دولت د .ت .بتح بدتای «حتد تعیتین
سحنوشت» و ع .تکلیل دولت تازه تأسیس بح بدای نقض قاع « .مدوعیت توسل به زو » ا
طالعه یکدیم

 . 1البته در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل دولت در مواردی که موجودیت مدعی دولت با نقض قواعد حقوق بینالملل
بهویژه قواعد بنیادین آن تشکیل شده ،اختالف نظر وجود دارد .برخی از اندیشمندان مانند دوگارد معتقدند موجودیتهای
مؤثری که قانونی نیستند ،دولتهایی هستند فاقد آثار حقوقی ،در حالیکه گروهی دیگر از جمله کرافورد و فاست میگویند در
صورتی که تأسیس یک دولت ناشی از نقض قواعد اساسی حقوق بینالملل باشد ،این امر از ابتدا مانع تشکیل دولت
تازهتأسیس میشود .نگاه کنید به:
Fawcett, J.E. S, “Security Council Resolutions on Rhodesia”, Biritish Yearbook of
International law, Vol. 41, Issue. 1, 1965-66, pp: 112-3, Crawford ,op. cit., 97-9.
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الف) حق تعیین سرنوشت بهمثابة یکی از عناصر تشکیل دولت
د خصوص ز ان دقید شللگیحی فهو «حد تعیین سحنوشت»ر یان حقوق.انان اتفتاقنظتح
ودود ن.ا د ا ا صحفنظح از آغاز ا ن نقطۀ تحولر پیکیدهها حلا تگح تحوتتی کمگیح از قحن
گذشنه تا به حال د ا ن ز یده است از سوی د گح طالعۀ استداد نلتقر شتللگیتحی حتد
تعیین سحنوشت د دو بع .داخلی و خا دی ا و د تأ ی .قحا تیدهت .کتا بحد ا تن اصتل د
بحع تکلیل دولتهای تازهتأسیس د دو دو قبل و پتس از استنعما زدا ی بتهنظتح نفتاوت
یآ د.
 .1تأثیر حق تعیین سرنوشت در تأسیس دولتهای تازه تأسیس در دورۀ استعمارزدایی
بح سی ورعیت اعال اسنقالل سحز ینهای سنعمحه ه د ز ان اعال اسنقالل و ه د ز ان
شداسا ی توسط سا ح دولتهار حاکی از آن است که ا ن دولتها د ز انی دولت تکتلیل شت.ه
قلم.اد ش.ن.ر که فاق« .حلو ت ؤثح» به ثابۀ لی از عداصح ستدنی تأستیس دولتت بودنت .از
دمله همنح ن سوابد تا ی د ا ن ز یده یتوان به کدگتور گیدتۀ بیستا ور الجاا تحر آنگتوتر
وان.ار بحون.ی و اند .آن اشا ه کحد
طابد حقوق بینالمللر سحز ینهای سنعمحه و حد آنهار واح.های دا ای حتد تعیتین
سحنوشنی هسند.ر که از حد تأسیس دولت ستنقل بحخو دا نت(U.N. Doc. A/RES/1541, .
) 15 December 1960, Preamble ; Principle. VIد ا تن توا د تیبا ستت یتان اعمتال
حاکمیت واقعی و حد ا بهنتح بگتو یم شا ستنگی اعمتال حاکمیتتر تمیتا قا تل شت .د واقتع
دان ه حد اعمال حاکمیت طابد ک عاه.ه ا سا ح قواع .حقتوق بتینالملتل اندت .حتد
تعیین سحنوشت خا دیر د انحصا ک نهتاد باشت.ر د صتو ت تحقتد ستا ح شتحوطر فقت.ان
حلو ت ؤثح به ثابۀ لی از عداصح تکلیل دولتر نمیتوانت .تانع تأستیس دولتت توستط آن
ودود ت شود د و د اخیحر ا ن کمبود با حد اعمال حاکمیت ؤثح بتح بدتای حتد تعیتین
سحنوشت خا دی دبحان یشود د واقعر طبد سوابد تا یر دان ه حد تعیتین سحنوشتت
بهشلل اعال اسنقالل توسط حلو نی اعمال شود که نما د .کحوع حد سحز ین ستنعمحه
استر به غم فق.ان کدنحل ؤثح توسط ا ن حلو تر دولت حبوطه تکلیل یشود بتهو تژه د
وا دی که ناتوانی حلو ت د اعمتال کدنتحل تؤثحر ناشتی از کا شتلدیهتای دولتت نحوپتل
استنعما گح) باشت .اندت .قضتیۀ گیدتۀ بیستا و) (U.N. Doc. A/RES/3051, 2 November
)1973

تأثیح حد تعیین سحنوشت د تکلیل دولتهای تازهتأسیس د غیح از وا د استنعما زدا یر
بهگونهای د گح است
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 .2تأثیر حق تعیین سرنوشـت در تأسـیس دولـتهـای تـازهتأسـیس در دورۀ پـس از اسـتعمار:
جدایی؟
تکلیل بحخی از دولتهای د . .د قالب د.ا ی کدانبه از دولتهتای تاد د دو پتس از
اسنعما ر د نبود حلو ت ؤثح به ثابۀ لی از عداصح تأسیس دولتر حاکی از ت.او تأثیحگذا ی
حد تعیین سحنوشت به ثابۀ عدصحی هم د بحع تکلیل دولتهای تازهتأسیس است
بح سی پیکیدۀ وروع د.ا ی د حقوق بینالملل نکتان تی دهت .کته از د حبتازر دت.ان
غبنی به شداسا ی حد د.ا ی ک دانبه 3ودود ن.ا در ز حا ا ن ا تح بته ورتوح از تک طتحف
حاکمیت و تما یت سحز یدی دولتها ا به تال تیککت (Griffoen, 2010: 5) .و از طتحف
د گح دان ه هح گحوه نژادیر ذهبی ا زبانی .عی تأسیس دولت د . .باش.ر صلح و ا دیتت
بینالمللی به تاطحه تیافنت (Crawford, 1998: 116) .از همتین و بستیا ی از ادعتاهتای
د.ا یطلبانه با الفت دولتها وبه و و د بعضی وا د ددگهتای داخلتی ختونین ا ستبب
ش.ه است
با ودود ا نر از نظح ات بحدسنهتتح ن علمتای حقتوق بتینالملتلر قطعدا تۀ  2222جمتع
عمو ی ساز ان لل نح .وسو به «اعال یۀ وابط دوسنانه» و شتحط حتافظ دت .ج د آن
 (A/RES/2625, 24 October 1970و ۀ قضا ی بهو ژه د قضیۀ داا ح آتن.ر (Barros, 1968.
) 131دعتتوای کدگتتح خلتتد کاتانگتتا علیتته ز یتتح د کمیستتیون آفح قتتا ی حقتتوق بکتتح
) (Communication No. 75/92, 1994, para. 6و أی د توان عتالی کانتادا د قضتیه کبتک
) (Secession of Quebec, Supreme Court of Canada, 20 August 1998و هتم دتین
عمللحد دولتها به و ژه د و د تکلیل دولتها ی نظیح بدگالد ر کحوواستی و اخیتحاً کتوزوو2
دین بح ی آ  .که تفسیحی پیکحو از حد تعیین سحنوشت ا ا ته و ودتود نتوع و تژهای از حتد
د.ا ی با نا «د.ا ی ا هساز» دظو ش.ه است به عبا ت د گتح د اورتاع کدتونی حقتی بتح
د.ا ی به صو ت طلد د حقوق بین الملل ودود ن.ا د ا ا د بحخی اورتاع و احتوال و تحقتد
 .1جدایی به معنای مجزا شدن بخشی از سرزمین یک دولت به انضمام جمعیت ساکن در آن و تشکیل دولت مستقل یا الحاق
به دولت موجود دیگر است .جدایی یکجانبه به معنای جداشدن بخشی از سرزمین بدون رضایت دولت مادر یا حاکم است.
منشأ حق بر جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل«حق تعیین سرنوشت خارجی» مردم ساکن در بخش جداییطلب است .برای
دیدن تعریف جدایی یکجانبه نگاه کنید به:
Dugard, & Raic, op.cit., p. 102, Raic, op. cit., p: 308.
2. See: Nevo, Zohar & Megidoo, Tamar., "Lessons from Kosovo: The Law of Statehood and
Palestine Unilateral Independence", Journal of International Law and International Relations,
Vol. 5, No. 2, 2009, pp: 89-116; Megiddo, Tamar & Nevo, Zohar., “Revisiting Lessons on
the New Law of Statehood; Palestinian Independence in Post-Kosovo World”, in: Statehood
and Self-Determination: Reconciling Tradition and Modernity in International Law,
Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp: 187-207.
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بحخی شحا طر اعمال حد تعیین سحنوشت خا دی حنی د غیح توا د استنعما زدا ی د قالتب
د.ا ی کدانبه جاز بهنظح ی س .ا ن شحا ط عبا تد .از آنله :گحوه دت.ا یطلتبر « تحد »
د عدای حقوق بینالملل باشد.ر حقوق بکح بدیاد ن آنها بهو ژه حد تعیین سحنوشت داخلتی
آنها به صو ت گسنحدهر ساز ان افنه و پیوسنه و د نقض قحا گحفنه باش .و همتۀ شتیوههتای
داخلی بحای احقاق حقوق ا ن گحوه بی ننیجه ان.ه باش.ر ا بته عبتا ت د گتح دت.ا ی آختح ن
اه حل بحای تضمین حقوق بدیاد ن ا ن گحوهر بهو ژه حد تعیین سحنوشت داخلتی آنهتا باشت.
)(Secession of Quebec, op. cit.: 498-9.

ب) ممنوعیت تشکیل دولت تازهتأسیس با توسل به زور
ا حوزه قاع .مدوعیت توسل به زو د ز ح قواع .آ ح حقوق بتینالملتل حستوب تیشتود
) (I.C.J. Report. 1973: 3, para: 19و از همتتین حیتتع دولتتتهتتا نعه.نتت .از شداستتا ی
ورعیتها ی که با نقض ا ن قاع.ه ا جاد ش.ه ان .دا د وا د حبوط به اسنثدا ات ا تن قاعت.ه
عدتی دفتاع کتحوع و اقت.ا دمعتی)ر ختوددا ی کددت(International Law Commission .
Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001,
) Articles. 41; 42بهعبا ت دقیدتح «دا عۀ بینالمللتی بتهصتو ت ستنمح از پتذ ح اعنبتا

اق.ا ات ا ورعیتها ی که با توستل غیحقتانونی بتهزو ا جتاد شت.هانت.ر ختوددا ی تیکدت».
) (Crawford, op. cit.. 132د ا دجا ورعیت ودود تها ی ا که با نقض ا ن قاع.ه تکتلیل
ش.هان.ر بح سی یکدیم
لی از حما تها ی که قاع .مدوعیت توسل بهزو از دولتها بهعمتل تیآو در استنمحا
ش صیت حقوقی بینالمللی آنها د قبال تجاوز و الحاق تما ا ب کی از سحز ین آنهار حنتی
د وا د فق.ان کدنحل ؤثح از سوی دولت و د تجتاوز استت بته اعنقتاد بحختی از حقوقت.انان
سنقل نبودن ودود نی که د طول دو اشغال نظا ی تکلیل یشتودر فتحوض استت و از
همین حیع نهاد ابو به دلیل فق.ان اسنقالل واقعی به عدوان لتی از عداصتح تکتلیل دولتتر
دولت د عدای حقوق بینالملل نیست )(Shaw, 1997: 500
ا ا بهنظح ی س .نظح ه ای که با واقعیات ودتود دا عتۀ بتینالمللتی و بتهو تژه عمللتحد
دولتها و و ۀ ا کان ساز ان های بین المللی سازگا تح است آن است که ودود تها ی کته بتا
نقض قاع .مدوعیت توسل بهزو بتهعدتوان لتی از قواعت .آ تح حقتوق بتینالملتل تکتلیل
یشون.ر بهدلیل ع .کحوعیتر دولت د عدای حقوق بینالملل نیسند.
بحای ثال د قضیۀ حملۀ ا پحاتتو ی ژاپتن بته استنان دچتو ی د تین و اعتال دولتت
دچو یر کمینۀ حقیقت اب دا عۀ لل وسو به «کمینۀ ت نتون» علتت دولتت نبتودن ا تن
ودود ت ا فق.ان اسنقالل واقعی آن و وابسنه بودن آن به دولت ژاپن یدانست با ودود ا نر

 222فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،2تابستان 4935

قطعدا ههای دا عۀ لل که دولتها ا للق ی کحد از شداستا ی دچتو ی ختوددا ی کددت.ر
نقض یثاق دا عۀ لل و پیمان پا س ا علت ا ن ا ح تیدانستند .بدتابحا ن حنتی بتا فتحض
اسنقالل واقعی و دستنکان.ه نبودن حلو ت دچو یر بهدلیل نقض یثاق دا عۀ لل و پیمان
پتتا س از ستتوی ژاپتتنر دچتتو ی ا نمتتیتتتوان دولتتت دانستتت (League of Nations
)Publications, Vol. 7, 1932, No. 12

ورعیت دمهو ی تحک قبحس شمالی نیا کابه دچو ی استت وابستنگی آن بته حما تت
نظا ی دولت تحکیه بحای ادا خو آشلا بود و ا ن ا ح و د تأ ی .دادگاه ا وپا ی حقوق بکح
نیتا قتحا گحفتت (The European Court of Human Rights (ECHR), Cyprus v. Turkey,
) Case No. 35 E.H.R.R. 30, 10 May 2001ا ا عالوه بح فق.ان اسنقالل واقعی به ثابۀ لی از
عداصح تکلیل دولتر علت دولت نبودن ا ن ودود ت ا با  .د نقض قاع .مدوعیتت توستل
به زو به عدوان دکأ و بدای شللگیحی ا ن ودود ت ا بهعبا ت دقیدتح ع .کحوعیت آن
بهدلیل نقض قاع .آ حهر دسنجو کحد
از ا ن د .گاهر ی توان ننیجه گحفت د بیکنح توا در استنفاد غیحقتانونی از زو بتا فقت.ان
اسنقالل واقعی ودود ت شلل گحفنه همحاه است و همین ا تح باعتع شت.ه استت بستیا ی از
ن صصان حقوق بین الملل تحدیح دهد .ا ن وروع ا ذ ل عدوان «دولتهای دستتنکتان.ه»
که د واقع د بحگیحن .هح دو وده ستئله استت عت .استنقالل واقعتی و نقتض قاعت .آ تح
مدوعیت توسل به زو ) و د بحع قحا دهد .ا ا بهنظح ی س .ا تن شتیو بحتع د بحگیحنت.ه
تما قضا ای احنمالی آتی ن واه .بود ه آنله یتوان و دی ا تصتو کتحد کته د استنقالل
ودود نی که با توسل بهزو تکلیل ش.هر هیچگونه تحد .ی ودود ن.اشنه باش .و صتحفاً دلیتل
دولت نبودن آن ا بنوان نقض قاع .مدوعیت توسل به زو دانست

نتیجهگیری
بحع «عداصح تکلیل دولت» وروعی است که به د سنی یتوان ادعا کحدر سابقهای به ق .ت
شللگیحی حقوق بین الملل دا د تدها سد .حتبط با ا ن سئلۀ هم از ستا ل فتحاوان حقتوق
بین المللر «کدوانسیون حقوق و تلالیق دولت ها»  )3311است کته عداصتح تکتلیل دولتت ا
دمعیت همیکگیر سحز ین عینر حلو ت و اهلیت بحقحا ی ا تباط با سا ح دولتهتا تیدانت.
ا ن عداصح که «عداصح سدنی تکلیل دولت» شداخنه ی شون .و بیکنح بندتی بتح اصتل تؤثح
بودن هسند.ر به ثابۀ حقوق بینالملل عحفی و د پذ ح دا عۀ بینالمللی قحا گحفنهانت .و د
وقعیتهای نع.د و د اسنداد دولتهار ا کان ساز ان هتای بتینالمللتی بتهو تژه د توانهتا و
دادگاههای بینالمللی واقع ش.هان.
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ا ا بح سی سوابد تا ی و عمللحد دولتها بهو ژه د د .دهۀ اخیحر ا ا بهسمت عداصتح
نوپ. .ی هدمون ی سازد که بیکنح بندی بح نظح ۀ کحوعیت هسند.ر گو ا دله ا ن حتوزه از
حقوق بینالملل د ا تحوتت کم گیحی ش.ه است بته عبتا ت د گتح ا تحوزه صتحف ادتحای
کا کحدهای حلو نی ب.ون بحخو دا ی از کحوعیت بتهدلیتل نقتض قواعت.ی نظیتح مدوعیتت
توسل به زو ا حد تعیین سحنوشت اند .تو د ودز تار ودود تت شتلل گحفنته ا د ز تح
دولتها قحا نمیده .و بحعلس صحف فق.ان عداصح ستدنی تکتلیل دولتتر از دملته حلو تت
ؤثح و اسنقاللر انع تأسیس دولتهای د . .نیست
نلنۀ حا ا اهمیت آن است که د خصوص ا ن عداصح نوظهو ر د و ۀ دولتهتا و دکنتح ن
عاصحر اتفاق نظح ودود ن.ا د د یان نظحهای نلفی که بیتان شت.هر ا تن عداصتح نوپ .ت .ا
شا ل وا دی هم ون حد تعیین سحنوشتر توانا ی و قص .ادحای حقوق بتینالملتلر استنمحا
ودود ت شلل گحفنهر شداسا یر عا ت حقوق بکتح و د وکحاستی و اندت .آن دانستنهانت .بتا
ودود ا نر بح سی عمللحد دولتهار شللگیحی حقوق بین الملل عحفی د ا ن حوزه با حنتوای
فوق ا تأ ی .نمی کد .و تدها حاکی از آن است که «حد تعیین سحنوشت» به ثابۀ لی از قواع.
آ ح حقوق بین المللر ا حوزه د شما عداصح نوپ . .تکلیل دولتت د نظتح گحفنته تیشتود و
ستتا ح عیتتا هتتای طتتحح ا تتا دا تتی از عیتتا هتتای ستتدنی تتیدانتت .و تتا آنهتتا ا د ز تتح
پی شحطهای سیاسی و نه حقوقی شداسا ی دولت های د . .که ختود ا تحی سیاستی استتر
قلم.اد ی کد .شاه .ا ن ا ح آنله د بسیا ی از وا د تکلیل دولتهای د . .بهو ژه د بحع
اسنقالل دولتهای سنعمحه د دهههای  3329و  3309یالدیر د وا دی نظیح کدگور گیدتۀ
بیسا و و ا د وا د دت.ا ی بتهو تژه استنقالل دمهتو یهتای د.اشت.ه از شتو وی ستابد تا
وگسالوی سابد و هم دین د و د پاکسنانر فق.ان عدصح حلو ت ؤثح تا استنقالل واقعتیر
به دلیل ادحای حد تعیین سحنوشت دمعیت ساکن د سحز ین ا ن ودود تهار تانع تکتلیل
دولت های ابو نک.ه است البنه ع .نقض قاع .مدوعیت توستل بتهزو نیتا لتی د گتح از
عیا ها ی است که د تکلیل دولتهای تازه تأسیس د نظح گحفنه ی شود و دولت به حستاب
نیا .ن دچو ی و دمهو ی تحک قبحس شمالی گو ای همین واقعیت است

منابع
 3بیگ.لیر حم .رار حقوق بینالملل عمو یر تهحانر اننکا ات گتد دانت ر تای بیستت و
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 2وسیزادهر رار با سنههای حقوق بینالملل عمتو یر تهتحانر اننکتا ات یتاانر تای دو ر
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 1زا ع فحر ا ینالهر تحوتت شداسا ی دولتها د حقوق بینالملل عاصحر سالۀ دکنحی حقتوق
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