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 تحوالت عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟

 
 *2زادمهسا فرح، 1امیرحسین رنجبریان

 

 چکیده
الملل هستند.  بتا ودتود ا تنر تعح تق حقتوقی دقیتد و  تو د         ها تابعان اصلی حقوق بیندولت

ق دهدت.  دولتت  ا تعح ت   ودود ن.ا د  ظاهحاً تدها سد.ی که عداصتح تکتلیل   "دولت"ادماعی از 
( 3311 وستو  بته کدوانستیون  وننته و ت. و       « هاکدوانسیون حقوق و تلالیق دولت»کد.ر  ی

است که ا ن عداصح  ا شا ل سحز ین  عینر دمعیتر حلو ت و توانا ی بحقحا ی ا تباط با سا ح 
نظح ودود ن.ا د  افتاا   شتما    دان.  د با   ح.ود و کیفیات ا ن عداصح سدنی اتفاقها  یدولت

 غم فق.ان بحخی از عداصح  ادش.هر حتاکی از  و ژه از نیمۀ دو  قحن گذشنه تاکدونر بهها بهلتدو
های د. .ی است که  بندی بح عدصح قانونی بودن و  کحوعیت هستند.  ا تن   گیحی  عیا شلل

های نوپ. . بح گیحی دولتالملل بوده و شا ل شللعداصح نوپ. . د  ز ح  قواع. آ ح  حقوق بین
قاعت.   مدوعیتت   »تأسیس  طابد های تازهو ع.  تکلیل دولت« حد تعیین سحنوشت»ای  بد

 هسند.  « توسل به زو 
 

 کلیدواژگان
هتار حتد تعیتین سحنوشتتر حلو تتر دمعیتتر       اسنقاللر اهلیت بحقحا ی ا تباط با سا ح دولت

 دولتر سحز ینر قاع.   دع توسل به زو ر  کحوعیتر  ؤثح بودن   
 

 مقدمه
 تحتوتت  الملتلر از آغتاز تتاکدون دستن و     ین ثابۀ  لی از تابعان حقوق بت به« دولت»و   فه

بحختی   به نظح  دکتأ  و ژه از قحن گذشنه ب. ن سورهار بهبسیا ی بوده است  افاا   تع.اد دولت
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بوده استت    المللیصلح و ا دیت بین المللی و د  بعضی  وا د به   اطحه افنادناز  داقکات بین
 هتتا از ز تتان شتتلل گیتتحی گذشتتت  تت.ت د اهمیتتت شتتا ان تودتته  فهتتو  دولتتت و دتتوبتتا و

 .ا د و  تو د ادمتاعی د  ا تن ز یدته ودتود نت       کددت.ه اهح هدوز تعح ق حقتوقی قتانع  ظآنر به 
 حقتوق و تلتالیق  کدوانستیون  »پتحدازدر  تکتلیل دولتت  تی    تدها سد.ی که بته بحتع عداصتح    

 هتای است که د  دح ان هفنمین کدفحانس دولت« کدوانسیون  وننه و . و»  وسو  به« هادولت
 ن ت ا ک ت    تاد   3اتدتحا شت.  تز  3311ت.و ن و د  سال  3311دسا بح سال  22آ ح لا ی د  

 ب(   کتت  ر  نیا  عا تتل  التتق( ستتحز   هتتدولتتت  ا    دهدتت. لیستتد. عداصتتح تکتتل  
 یاصتل  دانت.  یها  ت دولت ح ا تباط با سا یبحقحا   ی ج( حلو ت و  د( توانا رهمیکگی تیدمع 

  یتوانتا  یعدت  استتر   یدیده.ر  ؤثح بودن د  واح. ستحز   ی لیتکل عداصح  ا ن ا یحبدا که ز
  (Crawford, 2007: 37  دا ای اخنیا  ادا   ا و  خود قلدهاد  سنبه عدواناعمال حاکمیت 

ا ن  د. ج د   ای بودن آنر شحا طنسیون و  دطقهبا ودود گذشت ز ان از تصو ب ا ن کدوا
 انت. و رتحو ت تحقتد ا تن    کتحده  عدوان  بدای اصلی تعح ق دولت حفظسد. اهمیت خود  ا به

  و کدوانستیون  افنه است  از همینهای تازه تأسیسر ددبۀ عحفی عداصح د  بحع تکلیل دولت
تتح ن  و بحدستنه  1المللتی ها و  حادع بتین ر نهاد2هاهای   نلق توسط دولت ادش.ه د   وقعیت

  و د اسنداد قحا  گحفنه است       1المللوق بینعلمای حق
 

                                                           
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.   

 ۀالمللی دادگسنحی د  قضیخود به د وان بینمیو صحبسنان صحاحناً د  لوا ح تق.    های قبحسر اتحبه عدوان  ثال دولت  2
های تکلیل کوزوور به شحا ط  د. ج د  کدوانسیون  وننه و . و به عدوان ح.اقل  عیا  ۀدانب کحوعیت اعال  اسنقالل  ک

 Written Statement of Cyprus in: Accordance with International: ان.  به نقل ازدولتر اشا ه کحده

Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory 
Opinion, I.C.J. Report. 2010, sections. 166-83;  Written Statement of Austria in: ibid., p: 

15, section. 26; Written Statement of Serbia in: ibid., section. 2. 
نظح  کو تی د  خصوص  سا ل حقوقی عدوان کدوانسیون  وننه و . و دولت  ا  ۀدنح که با ه.ف ا ا کمیسیون داو ی باد   1

شود شا ل سحز ین و دمعینی که  وروع حاکمیت دولت عمو اً به عدوان ادنماعی تعح ق  ی»کد.: گونه تعح ق  یا ن
اه. بود  بحای د .ن ا ن نظح ه  دوع کدی. سیاسی ساز ان  افنه است و ا ن دولت با ودود حاکمیتر دا ای ش صیت خو

 Opinion No. 1, “Opinions of Badinter Commission”, European Journal of International:به

law, Vol. 1, No. 3, 1992, pp: 178-85. 

ر 2991  سال د  Prosecutor v. Slobodan Milorevic    أی صاد ه د  پحون. 52دادگاه  وگسالوی سابد نیا د  بد. 
 :دان.  به نقل ازگیحی د  دولت بودن  ک نهاد  یهای  د. ج د  کدوانسیون  وننه و . و  ا اصولی  هم د  تصمیم عیا 

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: 163-

204. 
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هتای  دت. ج د  کدوانستیون    ا ا  طالعۀ قضا ای   نلق حاکی از آن است که ا حوزه  عیتا  
هتای تتازه تأستیس د نظتح گحفنته       وننه و . و تدها عداصحی نیسند. که د  بحع تکلیل دولت

ها  ا د  دو گفنتا   نوپ. . تکلیل دولت  و د  ا ن  قاله عداصح سدنی و عداصحشون.  از همین ی
 کدیم    جاا  طالعه  ی

 

 گفتار اول: عناصر سنتی تشکیل دولت
المللتی  و تژه د توان بتین   المللتی بته  های بتین ها و ا کان ساز انبح سی دکنح نر عمللحد دولت

دادگسنحی حاکی از آن است که د خصوص ح.ود و کیفیات عداصح سدنی تکلیل دولت توافتد  
قحا  نگحفنه استتر ا تا    ح  و د تصح ونیاسنقالل اگح ه د  کدوانس ا ی ثال  ع حایبود ن.ا د  ود

د   گتح  د یبه اعنقاد بحخت  ا حلو ت  ا ید   ع یصو ت رمداز حقوق.انانر به یا یبه اعنقاد بس
 را هد  اد عیح نیش.ه است  از هم د  نظح گحفنه هاردولت ح ا تباط با سا یبحقحا   یتوانا ا ی ع
بته  « عداصح سدنی تکلیل دولتت »و . و به نا   وننه ونیکدوانس .گاه دولت از د لیتکل اصحعد

   شود   همحاه عدصح اسنقالل بح سی  ی
 

 الف( ضرورت وجود جمعیت همیشگی برای تشکیل دولت
استت  د   « دمعیتت همیکتگی  »هتای تتازه تأستیس    اولین عدصح رحو ی بحای تکتلیل دولتت  

 غتم   ثابۀ  عیا  تکلیل دولتر توافتد ودتود نت.ا د  علتی    و شحا ط آن به خصوص تعح ق دقید
(ر وح.ت د  12ر ص: 3152ر  وسی زادهر 292ر ص: 3151اعنقاد بحخی از حقوق.انان  بیگ.لیر 

تابعیت افحاد انسانی تکلیل دهد.  دمعیت  ک دولتر  الک نیستر ز حا بحع تابعیت فتحع بتح   
قطعی ش.ن تکلیل دولتر با .  و د تصمیم گیتحی واقتع     وروع تکلیل دولت است و پس از

  (Crawford, op. cit.: 52)شود 

ناهمگن بودن دمعیت  ک دولت از حیع قو یر  ذهبیر نژادی  تا زبتانی نیتا تحد ت.ی د      
ها ی نظیح ا حانر عحاقر تحکیهر هد. و  اند. آن ا ن کد.ر ورعیت دولتدولت بودن آن ا جاد نمی

  ود    یدا پآنتا  نریسحز  ک ساکدان  ی ه ناهمگون دانکد.  با ودود ا نر یا ح  ا تأ ی.  
 
ستاکن   یگحوه انسان انید    دیعم یا  .و  ش.ه و تفحقه یادنماع ا  یاسیس یلپا  گ که  

 ن ت کته استنقالل ا   یاگونته ودتود آو در بته  دولتت هستند.ر بته    سیکه دنبال تأس یدید  سحز 
 شتود آن دولتت  تی   لید  تکتل  . ت تحد ب و کدت.ر  ودت   وبته  یدت.  ا با   اطحات  ت  ودود

(Dugard & Raic, 2006:132)  
 ودود ن.ا د  ا حوزه شاخصیدولتر  لیتکل یبحا ساکدان سحز ین شما  د  خصوص ح.اقل
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 لتان ینفح پس از وات 33299و  3099بالغ بح  ینیبا دمع بیتحتتووالو و نا و و به حینظ  یهاتدول
و تحد .ی د  خصوص دولتت بتودن    3.دهان هسند یهادولت انید    تریدمع ن حتکم یدا ا
 شود ها ابحاز نمیآن

بودن آن  همیکگیدولتر  لیعدصح تکل  ثابۀبه «تیدمع» ۀرابط ن تح س.  همنظح  یبه
 حبتوط  ا   نید  ستحز    تم قصت. ستلونت دا   . ت با تیدمع ن ا اوتًشحط  ن تحقد ا یاست  بحا

قابتل   نیستحز   ن ت او ثانیتاً   ( Broms, 1991: 41; 44; Strauss, 1999: 132-8) د.داشتنه باشت  
  (Macdonald, 1989. 38) باش.  مسلونت دا

  دهدت. لیتکتل  تیت  ا دمع یاز افحاد انستان  یآنله بنوان تجمع یگفت بحا توان ی ن بدابحا 
 ن ت ا اانیت وص حت.اقل   ا ا د  خص ؛باش.  میدا ست با ابو   ی تیدولت  حسوب کحدر دمع

 یقاع.ه ا چیو  اند. آن ه تینژادر زبانر  ذهب و قو  تریتابع عیآن از ح یو ناهمگون تریدمع
 ن.ا د  دودو

 

 ب( سرزمین معین
 سیتأست  یپتحدازدر بتحا   ی تین به اعمال حاکمآکه دولت د   یبه عدوان قلمحو نیودود سحز 

و اعمتال   تیت استنقحا  دمع  یبتحا  نیز ستحز  ا ی س.ر داشنن حت.اقل   به نظح  یست آنر رحو 
 & Franck) باش. عیوس ا یدولت بس ک   یایدغحاف  گسنح ستین یازیو ن ستی اکاف تیحاکم

Hoffman, 1976: 338-40)  انیت (ر د   یاذ ه یهتا  دولتت  یبا وسعت ح.اقل  یهاودود دولت 
 کد.  ی . ی ا تأ ا ن ادعا  وشدیبه یالمللنیب ۀحارح د  دا ع یهادولت

آن ن واهت. بتود  ودتود     لیخود  تانع تکتل   یبه خود ایدولت ن ک  نیتله بودن سحز تله
پاکسنان  ر3312تا  3333های پحوس شحقی از خاک آلمان بین سال. د.ا بودن  اند  یهانمونه

پا  ته نبتودن   ده. کته  تک  و آتسلا از آ ح لار نکان  ی 3303شحقی از پاکسنان غحبی قبل از 
ه ا جاد نلحد ینر هیچگونه تحد .ی د  خصوص دولت بودن آلمانر پاکسنان و ا اتت  نح.سحز 

 Crawford, op.cit.: 47)  ها بتا  الجاا حی که داا ح آنهای  جمع دین است ورعیت دولتهم
 ط ها توسای که خاک آنهای ذ هان.  ا دولتای از آب اقیانوس د بحگحفنه ش.هوسعت گسنحده

 
 I.C.J. Report. 1959: 209, 212-3, 229; I.C.J) د گح  حتاط شت.ه استت     هایدولت سحز ین 

Report. 1960: 6, 27) 
تله شودر تله ا کو ک  یدیبا سحز  ین  ه  ملن است  انع دولت بودن  ودودآن ن بدابحا

دولت د  هح شتلل   یدیسحز  تیحاکم» :گونه که بحع ش.همان حا ز ستریشلل آن ن ا ان.ازه 
 ک ت تلته بتودن   تلته  ا ا ا کو ک بودن  (Crawford, op.cit.: 47  «قابل طحح است  یاان.ازه و

                                                           
  http://www.unfpa.org/swp/index.html          :های جهان نگاه کنید بهبرای اطالع از جمعیت دولت. 1
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 ار بته  استنقالل آن  ژه ت وبته  ر تو د بحتع   ت  ودود ودنعداصح دولت ب ح دولت  ملن است سا
  ((Ibid دولت  ابو  شود لی ملن است  انع تکل صو تن که د  ا ان.ازدی  اطحه ب

 ک ت دولتت بتودن    یاعنقادنت. کته بتحا    ن ت ا بتح  المللحقوق بین ۀبحدسن یعلما ازشما ی 
 نین.ا د  همت  یرحو ت یلیو تفص دینحو دقبه نیسحز  های حزبودن ح.ود و  نی ع تر  ودود
 ح کحدر د  صو ت ودتود ستا   نییتع ینهاد  و د نظح  ا بنوان به صو ت کل نیسحز  یهاکه  حز
از  حیت  ورتع اخ   (Ibid; Menon, 1994: 240)ت انگاشت دولتت   توان ا  ی ت  ودودآن عداصحر 

 , ;P.C.I.J Series. B, No. 9, 1924ش.ه است  . یتأ یالمللاز  حاکم بین یا یتوسط بس حباز د

I.C.J Report. 1969. 3; I.C.J Report. 1994: 6, 22, 26, paras: 44, 52)   و  ن عالوه بح دکنتح
ورتعیت استنونی و   قحا  داده استت    . ی ا  و د تأ  وروع ن ا ایها نعمللحد دولت ر یقضا  ۀ و

  ؤ . ا ن ا ح است   3333تتو ا د  سال 
 تانع تحقتد شتحط     ی ست. صتحف اخنالفتات  تحز    نظتح  تی  هار بته اسن.تل ن با توده به ا

دولتت استتر ن واهت. بتودر ا تا       لیکه به دنبتال تکتل   ین  ودود یبحا نیاز سحز  یبحخو دا 
 ک اسنقالل  ا از دمله حلو ت  ؤثح ها ا ی ع ح باش. که سا یتا به ح. اخنالفات ن  ه ا دان

عبتا ت   و خواه. بتود  بته   وبه یاساس یها. سؤال ببحدر دولت بودن آن نهاد با تحد ح ز  ادولت 
دولت  تو د   یهان.ا در ا ا ح.اقل  حز یرحو ت یلی ک   بودن ح.ود دولت به نحو تفص گح د

  (Higgins, 1963: 54   ک   باش. یادمالبه نحو  ست بابحع  ی
 

 ج( حکومت
داستت کته کحافتو د    رحو ت تا ب.ان ن است  ا یدولتر ودود حلو ت رحو  ک  سیتأس یبحا

 ا « حلو ت» ا یدولت بودنر  ع یادعا یالمللر د  بح سحقوق بین ۀبحدسن کمد.ان از ان. یل 
شحط  هتم   سو اسا ه قاد او شحط حلو تر پابه اعن (Crawford, op.cit.: 55  دان. ی ؤثحتح ن 

 3از اسنقالل است  یبحخو دا  یعد  گح د
 :دو بع.  حتبط به هم استر که عبا تدت. از  یدا ا« حلو ت»شحط  المللرنی طابد حقوق ب

  وابتط د  ادنمتاع و   میبا هت.ف تدظت   یاسیو س یادا  ر یادحا ۀافن از نظا  ساز ان یبحخو دا 

                                                           
ی  کابهی  ا ها اهوی  عیا  آنان از لحاظ ۀبد.ی د   یان حقوق.انان  لسان است و هم س.  حنوای تقسیم یبه نظح   3

ان.  بحخی هماند. و نون کحده یبد. ا تقسیم های   نلفی  عیا هاکدد.ر حال آنله از لحاظ صو یر به شیوه یاعمال 
(Wheaton) عدوان واح.ی با نا  حاکمیت داخلی  با ان. وذ ل  عیا  حلو ت آو ده وط به اسنقالل دولت  ا د بهای  حبحع

 ا از  ل. گح  نما ا و اولی  ا ذ ل ها که بعضی د گح  اند. کحافو در ا ن  عیا  حالیان.ر د دهکحها  ا بح سی نو خا دی آ
اخیح پیحوی ش.ه   است  د  نگا   ا ن  قاله نیا از همین شیوکحده عدوان حلو ت و بع.ی  ا ذ ل عدوان اسنقالل بح سی 

 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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بته   (Raic,  2002: 465) ( و  ؤثح بتودن حلو تت  ابتو    Blix, 1970: 633  قواع. د  آن یادحا
خود  ا بح  یانحصا  یاقن.ا  حلو ن ریبه نحو واقع ست با ی افنه نظا  ساز ان ن ا گح عبا ت د

 تؤثح بتودنر    یبحا ریو اش اص ساکن د  آن اعمال کد.  د  واقع حلو ت  .ع یدیقلمحو سحز 
  (Ibid.: 63 داشنه باش.   ا نینظم د  سحز  یبحقحا  یز  بحاو ا لانات ت تیظحف . با

و کدگتو د    3335-33 یهتا فدالن. د  ستال  تیورع ۀس  قا ژه به و ی  سوابد تا  یبح س 
حلو تت  تؤثحر    ا یتحقد  ع یبحا المللاز آن است که د  حقوق بین یحاک یالدی  3329 ۀده

با نقض قواع.  . دولت د. سیلم است  دانچه تأسودود ن.ا د  ا ا آنچه  س یح.ود  و د توافق
اعمتال   یتتح حانهیبته نحتو ست نگ   «  ؤثح بتودن حلو تت  »شحط  حدریصو ت گ المللحقوق بین

دولت استر قت. ت   سیتأس یکه  .ع یکه اگح حلو ن یفدالن.(ر د  صو ت یۀ  اند. قض شود ی
از  یاعمتال حت.اقل  ما زدا یر د   وا د اسنع ا به دست آو ده  یقبل تیحاکم ت  ا با  را   خو

دولتت   لی تانع تکتل   دریت دق ی وا د فق.ان کدنحل  ؤثح د   عدا ن است و د  ا یکاف تریحاکم
 :.Crawford, op.cit  ی(و ستودان ددتوب   ی  اند.  وا د کدگور  وان.ار بحونت. د ن واه. بو . د.

57)  

 

 ها دولت ریارتباط با سا یبرقرار تیاهلد( 
تابعتان حقتوق    ح بتا ستا   یالمللنی وابط ب جاد ا  یتوانا یدا ا . بودنر با دولت ی .ع ت  ودود

ا تبتاط   ا یت  ع ن ت ر اپژوهکتگحان از  یبته اعنقتاد بحخت     (Raic, op. cit.: 73  باشت.  الملتلر نیب
 تال     ون ت هتا دا د  از ا دولتت  ح  تو د بحتعر توستط ستا     ت ت  ودود  یبا شداستا  یتدگاتدگ

(  392ر ص  3153 زا ع فتحر ا تین التهر     استت  ا یت  ع ینمت لتر هدو سیتأس ا ی ع ن اتحیبحانگ
 یالمللت نی وابط ب یبه بحقحا  ردولت سیشحط  عنق.ن.  کحوط کحدن تأس ن  ت او دنق.ان رح

تا ح.  ر وابط ا ن نبود ا  بود رد  اصل حا که    س.نظح نمیبه ی ودودر  دطق یهادولت ح با سا
 فتو د کحا  ون ت از ا  (Macdonald, op. cit.: 45   ابت. نگی  تی بست ها دولت ح سا  ا اد به یاد ز

 یاز آثا  دولت بودن و بحختو دا   یل و  ستیدولت ن سیشحط تأس گح د ا ی ع ن  عنق. است ا
شحط  ن از   الفان ا یگح د  .  ع(Crawford, op.cit.: 6  است یالمللنیب یحقوق تیاز ش ص

 ا تح  ن ت ا مریبت.ان  یدولت رحو  لیتکل ی ا بحا کیلماتپ که ودود  وابط د ی عنق.ن. د  صو ت
هاستت  حتال آنلتهر    دولت ح آن توسط سا  یدولتر شداسا لیشحط تکل یب.ان  عداست که پ

 تیت اهل نیهمت  هدولتر از دمل لیشحوط تکل ۀودود هم . ها ابن.ا بادولت ح سا ر یشداسا یبحا
 خواه. بود و تسلسل  سنلا  دو خود  رشحط ن ا و ها  ا اححاز کدد.دولت ح  وابط با سا یبحقحا 

 Dunoff & Others, 2006: 137)  
 وننته   ونیکدوانست  ک    اد یاصل .ی عنق.ن.ر تأک یشحط به د سن ن ا ا  وافقان رحو ت ا

 ر صتحف حفتت گ جته ینن توان ی ن بدابحا و هاستدولت ح ا تباط با سا یبحقحا  «تیاهل»بح  . و و
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نت.ا د   یو بالفعتل بتودن آن رتحو ت    ستت ی اکاف یا تباط نی د یوه به بحقحا بالق  یودود توانا
(Hillgruber, 1998: 499-502)  عضو ساز ان  یط د  شحا 3313د  سال  من  ثال دولت  حایب

 International) بحقتحا  نلتحده بتود    کیت پلمات  وابط د یدولن چیبا ه تح ی لل  نح. ش. که پ

Law Commission Yearbook, 1949: 82, para: 69)  
 ح  وابتط بتا ستا    یبحقتحا   تیت اهل» س. که شتحط  به نظح  ی یرحو  اینلنه ن ن توده به ا

 ا ت هتا و  ا گان د  وابط  ا از طح ن ا ۀهم . با ی .ع ت که  ودود ستین ی عد ن ب.« هادولت
   ا د یلتان ا  نی دت  ایش.ه ن سیتأس یهااز دولت یبحخ یحن حا ز  خود بحقحا  کد. د.گان نما
 ثتال   حای  بت کددت. خود اسنفاده  ی  د. عدوان نمابه گح د یهااز دولت ن ن.ا ن. و بدابحا ا یاخن

 بدا استنوا  استت     نیبحهم یالمللنید  سطح ب ن اشنا  ننید  خصوص ل سو ینق  دولت س
(Brwonlie, 2008: 457-60) است که داشنن اسنقالل  تریاهل ن از ا یبحخو دا  انیاساس و بد

  پحداز مسطو  پا ین ب.ان  ید  

 

 هـ( استقالل
دولتتر د    سیتأست  ا یت  ع  ثابتۀ اشا ه ش. شحط اسنقاللر صحاحناً بته  اینح نکیگونه که پهمان

 لیآن د  بحتع تکتل    ژ ت و تیت د ج نک.ه استتر ا تا د  خصتوص اهم    . و  وننه و ونیکدوانس
 ودود ن.ا د     ی. تحد سریتأستازه یهادولت

نظتح  بته  ختو د  به  کتم نمتی  نظح حقوق.انان اتفاق انیاسنقالل   دیخصوص  فهو  دق د 
دولتت   ی ت.ع  ت ت آن است کته  ودود  یاسنقالل به  عدا :توان گفتآن  ی ق  س. د  تعح ی

 ت تتباشتت. و البنتته  عا کدتت.ر تته ا اده  تتیانجتتا  آن یبتتحا یحقتتوق تیتتاهل یدا ا . تتبتتودنر با
 گتحر  عبتا ت د الملل نیا د  ا ن خصتوص رتحو ی استت  بته    وق بینهای  قح  د  حق.ود ت ح

 .Raic, op)  ثالع استت  یهادولت ا  ابو  به دولت  ت  ودود یع.  وابسنگ ی عدااسنقالل به

cit.: 75)   ان.  کحده میتقس یو واقع ی ا به دو شلل صو آن« اسنقالل»تح  فهو  دیدق ح تکحد
بته لحتاظ    . ت دولتت بتودن با   ی ت.ع  ت ت که  قا ات  ودودآن است  ی دظو  از اسنقالل صو 

بحختو دا  باشتد.  ا تا     یقت. ت حلتو ن   یهاددبه یۀاعمال کل تیاز صالح یو ظاهح یفات تکح
 و ستت ین یکتاف  سیتأست دولتت تتازه   لیتکتل  یبتحا  ریح.اقل ا یعدوان  عبه نقاللاس ن ودود ا
آن استت کته    یباش.   فهو  اسنقالل واقعت بحخو دا   این یاز اسنقالل واقع .  ابو  با ت  ودود

 (Ibid.: 78) حدیثالع صو ت گ یهادولتۀ ب.ون  .اخل . و اق.ا ات دولت  فحوضر با ماتیتصم
 یواقعت  تیت آن دولتتر از قت. ت حاکم   ی گح آنلته  قا تات حلتو ن    شودا ح  حقد نمی ن و ا

  (Marek, 1955: 112) بحخو دا  باشد.
 یهتا ر بحتع سیدولتت د  حتال تأست    یواقعت  ا  یل صو ناقض اسنقال ورعیتد  خصوص 

 حتوزه از حقتوق   ن از  ن صصان ا ی ثال بحخ حایحقوق.انان د گحفنه است  ب انی  یاگسنحده
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 ت اعتال   رتا   ا ت و  یبح حد اعمال اقنت.ا  حلتو ن   یدولت ثالع  بد ی عنق.ن. ادعا المللبین
آن  ی .اخله د  ا و  داخل یلع بحادولت ثا یانحصا  تینسبت به صالح سیتأس لدولت د  حا

دولتت   ی وناکو(ر ناقض اسنقالل صو  یتا  دولت فحانسه د  ا و  داخل ۀدولت   اند. حد  .اخل
 عنق.نتت.  کتتمد.ان ان. ن تتا گتتح از طتتحف د  (Crawford, op. cit.: 71)   تتو د بحتتع استتت

 سیتأست الملتل  ینهای حقوق بت و با نقض قواع. و عحفاشغال   که د  طول دو   یهات  ودود
بته   (Grant, 1999: 31) (رنیتوسط ژاپن د  ز تان اشتغال  ت    ی دچو  سی  اند. تأس. شون ی

استت   نی دت مهت (Crawford, op. cit.: 72-4)  ستند. یدولتت ن  ریاسنقالل  تاهو  ن.اشننلحاظ 
 گتح  دولتت د  د از ت.ت  ا و  می کدنحل  ؤثح داد  سازر میتصم یهاکه نهاد  یهادولت تیورع

  اندت.   3دست نکان.ه یهاخصوص دولتن د  انمونۀ آشلا    ,op. cit.(Brownlie(76 :سند.ر ه
بتا   ایت نال توستط آلمتان و ا   یوگسالو  یاشغال یها نید  سحز  3313د  سال  یکحواس لیتکل

کته   3315قبل از ستال   Malay  اند. دولت  ه الحماتحتو  (Raic, op. cit.: 81)ر توسل به زو 
 ;Marks, 1997: 29-30)قحا  گحفتت(   اینان بح  ۀالحماتحت 3339افد  دعق.هر از سال  طابد تو

 ه سو  تی  اند. ورع (Crawford, op. cit.: 83) افنه تازه اسنقالل  یهادولت یو بحخ (79-91
 هسند.    (Ibid.: 85)(3312تا  3312 یها سال نیب

*** 
 ستا ور یب ۀدیگ حر از دمله د  خصوص الجاا دولتر لیتکلد   یالمللنیب  ۀ وبح سی سوابد 

تما   . ور  وننه و ونیده. که شحوط کدوانسکوزوو نکان  ی حاًیو اخ یآنگوتر بدگالد ر کحوواس
  است ش.ه اعمال یدادگسنح یالمللنیب وان هار ساز ان  لل و دکه توسط دولت ستین یشحوط

  یدولتت شداستا    ثابتۀ بودن. بته ن ونیسشحوط  د. ج د  کدوان دا ایکه  ها ی ودود ت یگاه
 شتحوط  طابقتت داشتند.ر    ن ت بتا ا  .ی سنظح  یکه به ها ی ودود ت گحر د د   وا د ا ا  ش.ن.

صحفاً با  گح د ی تازه تأسیسهادولتتوان ننیجه گحفت د شداسا ی قحا  نگحفند.  بدابحا ن  ی و 
ا تحوزه  بللته    شتون. نمتی  لیتکتل  . و ت ه و وننت  ونی د. ج د  کدوانست  ۀ ها گان عداصح تحقد

و  اتیت فیک هح دت. کته   ختو د   تی   حک این یگح د یفحع یا های عبا  هادولت ا ن ت  ودود
 ش.   . دخواه یبحع و بح س ا ن عداصح نوپ. .ر دو  گفنا د   نیست  ابها بی ا ن فحآ د.ح.ود 
 

 
                                                           

بوده اما در عالم واقع و  یاستقالل صور یدارا میاست که از لحاظ رس یتیموجود»دست نشانده:  یهامنظور از دولت. 1
 نی. ا«کندمیعنوان رکن آن عمل به گریو در حفظ منافع دولت د شودمیکنترل  گانهیتوسط قدرت ب ،یررسمیلحاظ غبه

نامشروع  ۀمتعاقب مداخل ایو  شوندمی سیتأس یاشغال یهانیدرعمل، توسط دولت اشغالگر در سرزم یفرض یهادولت
 :به دی. نگاه کنشوندمی سیآن تأس هیو استفاده از زور عل دیتهد ایدولت و  کیدر 

Marek, op. cit., p: 170. 
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 دولت لیتشک دینوپد مشروعیت: عنصر -گفتار دوم
 ؤثحبتودن    تۀ بتح نظح  یدولتتر  بندت   لیتکل یاشا ه ش.ر عداصح سدن این کنحیکه پگونه همان

اننستاب   یبحا ریالمللنیب ۀبحتح د  عحص یفق.ان قوا»د   .  ا با ه نظح ن ا تیهسند.  علت اهم
 لید واقتع د  بحتع تکتل     (Raic, op. cit.: 49)دانستت  «  ودود یهاهادبه ن قیحقوق و تلال

  یتوانتا ر حلو تت  تریدمع نریسحز  یکه دا ا ین   ودود  ودود تیه واقعب ه نظح ن دولتر ا
 دظتو  از   گح عبا ت د  بهب ک. ی یاست(ر اثح حقوق و اسنقاللها دولت ح ا تباط با سا یبحقحا 
 یهاد از حقتوق و ادتحا  آن ن یبحخو دا   یدولتر توانا سیتأس بحای ت  ودود کبودن    ؤثح

   است یالمللنیتعه.ات ب
تحک  یو دمهو  وان تا ریددوب یا  ودز اریبینا  حینظ  یا ز دمله د  قضااها دولت  ۀا ا  و

 لی ابتو ر  دجتح بته تکتل     یهات از آن است که صحف  ؤثح بودن  ودود یحاک ریقبحس شمال
 ۀ دطقت  یهتا دولتت لهستنانر   ری لستلواک   ر اتتح  ریوپیدولت نک.ه و بحعلس  ؤثح نبودن ات

الحتاق   گح د یهابه دولت یحقانونیصو ت غبه 3319تا  3312 نیب ۀد  فاصل یمگ که ه کیبالن
 ها نبوده استت  توسط پحتغال(ر  انع دولت بودن آن  ی قبل از شداسا سا ویب ۀدیش.ه بودن.( و گ

 دکتأ   لیت بته دل  تر ت  ودود ک ت  غتم احتحاز  تؤثح بتودن     بته  توا د   ید  بحخ رس ن گح به د
 . علت ودود عداصح د.به گح د  وا د ی قابل د  بحخ د  ان. ه.انسننت  ا دول ر آنا یحقانونیغ

دولتت    ثابتۀ بته صو ت کا ل  تؤثح نبتودهر   که هدوز به ین بودنر  ودود یقانون  ۀبح نظح ی بند
ا ح  ا  ن اعنقادن. که علت ا ن بح ا المللنیحقوق ب کمد.ان د نظح گحفنه ش.ه است  د واقع ان.

بودن هستند.ر دستنجو    یقانون  ۀبح نظح یدولت که  بند لیتکل . اصح د.عد   .اید  پ . با
ها نیا ا ن  وروع  ا تأ یت. کتحده استت  بتحای  ثتال        عمللحد دولت(Shaw, 2003: 97-9) کحد
 یساز ان  لل و بح س تیا د یو شو ا  جمع عمو ی یهاد  قطعدا ه  فنه کا عبا ات به لیتحل

 از آن است  یحاک 2یتحک قبحس شمال یو دمهو  3ا  ودز تیصوص ورعخها د   وارع دولت
 

 

                                                           
 تیاقل یرقانونیغ میرژ»استفاده کرد:  ری، از عبارات زقطعنامهچند در  تیامن یشورا ،یجنوب یایرودز ۀیبه عنوان مثال در قض. 1

در  یرقانونیغ میتوسط رژ نیسرزم یرقانونیقالل غاعالم است» ،«یرقانونیغ تیحاکم» ،«یجنوب یاینژادپرست در رودز
 به:  دی. نگاه کن«یجنوب یایرودز

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. 

 یآن از عبارات یکرده و به جا یدر خصوص آن، خوددار« دولت» ۀ، از کاربرد واژمتعدد یهادر قطعنامه تیامن یشورا. 
استفاده کرده است.  «یترک قبرس شمال یجمهور یدولت فرض»، «ترک یقبرس یفرمانده»، «ترک یمقامات قبرس»رینظ

 به:  دینگاه کن
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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 ن ت .ر ا تا ا دصتو ت  تؤثح ودتود داشتن    بته  یدیستحز   هتای هتا نهتاد  تیورتع  ن که اگح ه د  ا
نبتوده و   الملتل نیحقتوق بت   یشانر هحگتا دولتت د   عدتا   یحقانونی دکأ غ لیدلبهها  ودود ت

هتا  ا کان ساز ان  لل و دولت  ونیاز هم  .کا ل بودن یالمللنیب یحقوق تیفاق. ش ص ن بدابحا
 بدتا دوگتا د  عنقت. استت:      نیبحهمی کحدن.  ها خوددا نآد  خصوص « دولت»  از کا بحد واژ

 ن ت ن استت کته ا  آاز  یهتا حتاک  تیورتع  ن د  ا و  جمع عمو ی تیا د یشو ا یهاقطعدا ه»
دولت  یشحوط رحو  یها دا اآن که لیدل ن دولت هسند. نه به ا یفاق. آثا  حقوقها ت  ودود
 ا نقتض   الملتل نیبت  قحقتو  ن ادیت هتا قواعت. بد  کته ودتود آن   لیدل ن بلله به ا سند.ریبودن ن

 (Dugard & Raic, op. cit.: 131)«  کد. ی
 ثال   الفان  عنق.نت. دولتت    حایبه دنبال داشنه است  ب ای ا ن ی وروع اننقادات ن البنه ا

دوفاکنو  ا د   ت  ودود ن شلل گحفنه استر ا یحقانونیکه به نحو غ ی ؤثح ت ن.انسنن  ودود
 :.Raic, op. cit)ا ح  ملن است نظم ن و ا ) (Okeowo, 2008: 6 قحا  خواه. داد یخالء حقوق

هح دت. د    (Ibid.: 153) و کد.  وبه ی ا با   اطحات د.  (Ibid.: 53)یالمللنیب تیا د ا   (52
 ایت دوفتاکنو ن  یهتا ت ت  ودود ن بح ا المللنیکحافو د  عنق.ن. حقوق ب اند.  گح د ی قابل بحخ

 یولت  ستتر یکته اگح ته دولتت ن    وان هماندت. تتا    (Crawford, op. cit.: 99) اعمال خواه. ش.
   (Okeowo, op. cit)الملل  فنا  کد. ق بینتوان. بحخالف حقونمی

 دولتتت استتتر لیکتتلت یعداصتتح ستتدن یکتته دا ا ینهتتاد شتتا . بنتتوان گفتتتر  ن ابحابدتت
 ت تت ودود ن تتآنلتته ا ی تتؤثح ودتتود خواهتت. داشتتت و بتتحا  یدیستتحز  ت تت ودود ثابتتۀ بتته

 الملتل نیعدوان تابع حقوق بکا ل به یحقوق تیدولت باش. و از ش ص المللنیاز لحاظ حقوق ب
با نگاهی بته   3. باش المللنیحقوق ب ینقض قواع. اساس ۀجیآن نن سیتأس . بحخو دا  باش.ر نبا

 نیتی حتد تع » یبتح  بدتا   . ت دولت د. لیکلا ن تحول  هم که ذکح آن  فتر د  قسمت بع. ت
 ا «  توسل به زو تی مدوع»  نقض قاع. یبح  بدا سیدولت تازه تأس لیو ع.  تکل «سحنوشت

 کدیم    طالعه  ی
 
 
 

                                                           
الملل بینالبته در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل دولت در مواردی که موجودیت مدعی دولت با نقض قواعد حقوق . 
ی هاختالف نظر وجود دارد. برخی از اندیشمندان مانند دوگارد معتقدند موجودیتویژه قواعد بنیادین آن تشکیل شده، ابه

در  گویندرافورد و فاست میکه گروهی دیگر از جمله کیی هستند فاقد آثار حقوقی، در حالیهامؤثری که قانونی نیستند، دولت
این امر از ابتدا مانع تشکیل دولت باشد، الملل بینصورتی که تأسیس یک دولت ناشی از نقض قواعد اساسی حقوق 

 نگاه کنید به: شود. میتأسیس هتاز
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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 مثابة یکی از عناصر تشکیل دولتالف( حق تعیین سرنوشت به
نظتح  حقوق.انان اتفتاق  انیر  «سحنوشت نییحد تع» فهو   یحیگشلل دیدق ز اند  خصوص 
قحن  از حی کمگ یتحوتت گحا تحلها دهیکیر پۀ تحولنقطآغاز ا ن نظح از صحفا ا ودود ن.ا د  

حتد   یحیت گشتلل    نلتقر استداد   ۀ طالع گح د یست  از سوگذشنه تا به حال د  ا ن ز یده ا
اصتل د    ن ت   کتا بحد ا دهت. قحا   تی  . یا  و د تأ  یو خا د یسحنوشت د  دو بع. داخل نییتع

نظتح  نفتاوت   بته   یقبل و پتس از استنعما زدا    د  دو دو  سیتأستازه یهادولت لیبحع تکل
 آ د.  ی

 
 ییاستعمارزدا ۀدر دور سیتازه تأس یهادولت سیسرنوشت در تأس نییحق تع ریتأث. 1

ه د  ز ان اعال  اسنقالل و  ه د  ز ان  سنعمحه   یهانیاعال  اسنقالل سحز  تیورع یبح س
شت.ه   لیدولت تکتل  یها د  ز اندولت ن از آن است که ا یهار حاکدولت ح توسط سا  یشداسا

دولتت بودنت.  از    سیتأست  یاز عداصح ستدن  یل   ثابۀبه« حلو ت  ؤثح»قلم.اد ش.ن.ر که فاق. 
آنگتوتر   حر ت الجاا ستا ور یب ۀدت یر گبه کدگتو  توان ی دهیز  ن د  ا ی  تا  سوابد ن دمله  همنح
 و  اند. آن اشا ه کحد    ی وان.ار بحون.

 نیتی حتد تع  یدا ا یهار واح.ها  آن سنعمحه و  حد یهانیسحز  المللرنی طابد حقوق ب
 ,U.N. Doc. A/RES/1541)دولت  ستنقل بحخو دا نت.     سیهسند.ر که از حد تأس یسحنوشن

15 December 1960, Preamble ; Principle. VI) اعمتال   انیت   ستت  با توا د  تی   ن ت د  ا
قا تل شت.  د واقتع     ایت تم رتیت اعمتال حاکم  بهنتح بگتو یم شا ستنگی    ا و حد  یواقع تیحاکم
 اندت. حتد    الملتل نیقواع. حقتوق بت   ح سا ا  عاه.ه  ک  طابد  تی ه حد اعمال حاکم دان

شتحوطر فقت.ان    ح د ستا نهتاد باشت.ر د  صتو ت تحقت     ک د  انحصا   ریسحنوشت خا د نییتع
دولتت توستط آن    سیانع تأست .  ت توانت دولتر نمی لیاز عداصح تکل یل   ثابۀحلو ت  ؤثح به

 نیتی حتد تع  ی ؤثح بتح  بدتا   تیکمبود با حد اعمال حاکم ن ا حریشود  د   و د اخ ت  ودود
حد تعیتین سحنوشتت    ه  دان یر  سوابد تا طبد    د واقعرشوددبحان  ی یسحنوشت خا د

 ستنعمحه   نی کحوع  حد  سحز   د. که نمااعمال شود  یشلل اعال  اسنقالل توسط حلو نبه
د   ژه ت وبته   شود ی لیحلو تر دولت  حبوطه تکل ن  غم فق.ان کدنحل  ؤثح توسط ابهاستر 
دولتت  نحوپتل    یهتا یاز کا شتلد  ید  اعمتال کدنتحل  تؤثحر ناشت     حلو ت یکه ناتوان ی وا د

 U.N. Doc. A/RES/3051, 2 November)    اندت. قضتیۀ گیدتۀ بیستا و(     . استنعما گح( باشت  

1973)  
زدا یر استنعما    وا داز  حیغ تأسیس د های تازهتکلیل دولت سحنوشت د  نییحد تع حیتأث

 ای د گح است  گونهبه
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پـس از اسـتعمار:    رۀدر دو سیتأسـ تـازه  هـای تدولـ  سیسرنوشـت در تأسـ   نییحق تع ریتأث. 2
 یی؟جدا
پتس از     تاد  د  دو   یهتا از دولت دانبهک   ید  قالب د.ا . د. یهااز دولت یبحخ لیتکل

 یگذا حیاز ت.او  تأث یدولتر حاک سیاز عداصح تأس یل   ثابۀحلو ت  ؤثح به د  نبوداسنعما ر 
 است   سیتأسهتاز یهادولت لی هم د  بحع تکل یعدصح  ثابۀسحنوشت به نییحد تع

 دت.ان   حبتازر  کته از د  دهت. نکتان  تی   المللنید  حقوق ب  ی وروع د.ا ۀدیکیپ یبح س
طتحف   ک ت ا تح بته ورتوح از     ن ا حا ودود ن.ا در ز 3دانبه ک   یحد د.ا  یبه شداسا ی غبن

و از طتحف   (Griffoen, 2010: 5) ککت. ها  ا به  تال   تی  دولت سحز یدی تیو تما  تیحاکم
 تیت باش.ر صلح و ا د . دولت د. سیتأس یع . یزبان ا  ی ذهب ری ه هح گحوه نژاد دان گح د
 یهتا از ادعتا  یا ی و بست  نیاز همت  (Crawford, 1998: 116)افنت.   به   تاطحه  تی   یالمللنیب

هتای داخلتی ختونین  ا ستبب     د  بعضی  وا د ددگ  و وها  وبهطلبانه با   الفت دولت ید.ا
 ش.ه است  

 جمتع   2222الملتلر قطعدا تۀ   تتح ن علمتای حقتوق بتین    دسنهاز نظح ات بح با ودود ا نر
و شتحط  حتافظ  دت. ج د  آن    « اعال یۀ  وابط دوسنانه»ساز ان  لل  نح.  وسو  به عمو ی 

 (A/RES/2625, 24 October 1970 و ژه د  قضیۀ داا ح آتن.ر و ۀ قضا ی به(Barros, 1968. 

کمیستتیون آفح قتتا ی حقتتوق بکتتح     د  دعتتوای کدگتتح  خلتتد کاتانگتتا علیتته ز یتتح     (131
(Communication No. 75/92, 1994, para. 6)        و  أی د توان عتالی کانتادا د  قضتیه کبتک

(Secession of Quebec, Supreme Court of Canada, 20 August 1998)   دتین  و هتم 
 2کتوزوو  ها ی نظیح بدگالد ر کحوواستی و اخیتحاً  و ژه د   و د تکلیل دولتها بهعمللحد دولت

ای از حتد  آ . که تفسیحی پیکحو از حد تعیین سحنوشت ا ا ته و ودتود نتوع و تژه     دین بح ی
 دظو  ش.ه است  به عبا ت د گتح د  اورتاع کدتونی حقتی بتح      « سازد.ا ی  ا ه»د.ا ی با نا  

 الملل ودود ن.ا د  ا ا د  بحخی اورتاع و احتوال و تحقتد   د.ا ی به صو ت  طلد د  حقوق بین
 
 

                                                           
الحاق  ایدولت مستقل  لیساکن در آن و تشک تیدولت به انضمام جمع کی نیاز سرزم یا شدن بخشمجز یبه معنا ییجدا. 1

حاکم است.  ایدولت مادر  تیبدون رضا نیاز سرزم یجداشدن بخش یبه معنا جانبهکی ییاست. جدا گریبه دولت موجود د
 یطلب است. براییردم ساکن در بخش جدام «یسرنوشت خارج نییحق تع»المللبیندر حقوق  انبهجکی ییحق بر جدا منشأ

 به:  دیجانبه نگاه کنکی ییجدا فیتعر دنید
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.   

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139248952
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139248952
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بحخی شحا طر اعمال حد تعیین سحنوشت خا دی حنی د  غیح  توا د استنعما زدا ی د  قالتب    
«  تحد  »طلتبر   س.  ا ن شحا ط عبا تد. از آنله: گحوه دت.ا ی نظح  یدانبه  جاز بهد.ا ی  ک

و ژه حد تعیین سحنوشت داخلتی  ها بهالملل باشد.ر حقوق بکح بدیاد ن آند   عدای حقوق بین
هتای   افنه و پیوسنه  و د نقض قحا  گحفنه باش. و همتۀ شتیوه  صو ت گسنحدهر ساز ان ها بهآن

داخلی بحای احقاق حقوق ا ن گحوه بی ننیجه  ان.ه باش.ر  ا بته عبتا ت د گتح دت.ا ی آختح ن      
هتا باشت.   و ژه حد تعیین سحنوشت داخلتی آن حل بحای تضمین حقوق بدیاد ن ا ن گحوهر به اه

(Secession of Quebec, op. cit.: 498-9.)  

 

 تأسیس با توسل به زورهب( ممنوعیت تشکیل دولت تاز
شتود  الملتل  حستوب  تی   ا حوزه قاع.   مدوعیت توسل به زو  د  ز ح  قواع. آ ح  حقوق بتین 

(I.C.J. Report. 1973: 3, para: 19) هتتا  نعه.نتت. از شداستتا ی و از همتتین حیتتع دولتتت
ان.  دا د   وا د  حبوط به اسنثدا ات ا تن قاعت.ه   قاع.ه ا جاد ش.ه ها ی که با نقض ا نورعیت

 International Law Commission)  عدتی دفتاع  کتحوع و اقت.ا  دمعتی(ر ختوددا ی کددت.        

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, 

Articles. 41; 42) صتو ت  ستنمح از پتذ ح  اعنبتا      المللتی بته  ۀ بیندا ع»تح عبا ت دقیدبه
 «کدت. انت.ر ختوددا ی  تی   زو  ا جتاد شت.ه  ها ی که با توستل غیحقتانونی بته   اق.ا ات  ا ورعیت

(Crawford, op. cit.. 132)  تکتلیل   ها ی  ا که با نقض ا ن قاع.ه  د  ا دجا ورعیت  ودود ت
 کدیم ان.ر بح سی  یش.ه

آو در استنمحا   عمتل  تی  ها بهزو  از دولتقاع.   مدوعیت توسل به ها ی که لی از حما ت
هار حنتی  ها د  قبال تجاوز و الحاق تما   ا ب کی از سحز ین آنالمللی آنش صیت حقوقی بین

د   وا د فق.ان کدنحل  ؤثح از سوی دولت  و د تجتاوز استت  بته اعنقتاد بحختی از حقوقت.انان       
شتودر  فتحوض استت و از    تکلیل  یطول دو   اشغال نظا ی   سنقل نبودن  ودود نی که د 

عدوان  لتی از عداصتح تکتلیل دولتتر     دلیل فق.ان اسنقالل واقعی بههمین حیع نهاد  ابو  به
  (Shaw, 1997: 500) الملل نیست دولت د   عدای حقوق بین

و تژه عمللتحد   و بته المللتی  ای که با واقعیات  ودتود دا عتۀ بتین    س. نظح هنظح  یا ا به 
ها ی کته بتا   المللی سازگا تح است آن است که  ودود تهای بینها و  و ۀ ا کان ساز اندولت

الملتل تکتلیل   عدتوان  لتی از قواعت. آ تح  حقتوق بتین      زو  بته نقض قاع.   مدوعیت توسل به
 الملل نیسند. د   عدای حقوق بیندلیل ع.   کحوعیتر دولت شون.ر به ی

 ثال د  قضیۀ حملۀ ا پحاتتو ی ژاپتن بته استنان  دچتو ی د   تین و اعتال  دولتت         بحای 
علتت دولتت نبتودن ا تن     « کمینۀ ت نتون » اب دا عۀ  لل  وسو  به  دچو یر کمینۀ حقیقت

 دانست  با ودود ا نر ودود ت  ا فق.ان اسنقالل واقعی آن و وابسنه بودن آن به دولت ژاپن  ی
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کحد از شداستا ی  دچتو ی ختوددا ی کددت.ر     ها  ا  للق  یکه دولتهای دا عۀ  لل قطعدا ه
دانستند.  بدتابحا ن حنتی بتا فتحض      نقض  یثاق دا عۀ  لل و پیمان پا  س  ا علت ا ن ا ح  تی 

دلیل نقض  یثاق دا عۀ  لل و پیمان نکان.ه نبودن حلو ت  دچو یر بهاسنقالل واقعی و دست
 League of  Nations) تتتوان دولتتت دانستتت  پتتا  س از ستتوی ژاپتتنر  دچتتو ی  ا نمتتی 

Publications, Vol. 7, 1932, No. 12)  

ورعیت دمهو ی تحک قبحس شمالی نیا  کابه  دچو ی استت  وابستنگی آن بته حما تت     
دولت تحکیه بحای ادا   خو   آشلا  بود و ا ن ا ح  و د تأ ی. دادگاه ا وپا ی حقوق بکح نظا ی 

 ,The European Court of Human Rights (ECHR), Cyprus v. Turkey) نیتا قتحا  گحفتت    

Case No. 35 E.H.R.R. 30, 10 May 2001) ثابۀ  لی از ا ا عالوه بح فق.ان اسنقالل واقعی به 
عداصح تکلیل دولتر علت دولت نبودن ا ن  ودود ت  ا با . د  نقض قاع.   مدوعیتت توستل   

تح ع.   کحوعیت آن عبا ت دقیدگیحی ا ن  ودود ت  ا بهلبه زو  به عدوان  دکأ و  بدای شل
 دلیل نقض قاع.  آ حهر دسنجو کحد به

توان ننیجه گحفت د  بیکنح  توا در استنفاد  غیحقتانونی از زو  بتا فقت.ان      از ا ن د .گاهر  ی
اسنقالل واقعی  ودود ت شلل گحفنه همحاه است و همین ا تح باعتع شت.ه استت بستیا ی از      

« نکتان.ه های دستت دولت»الملل تحدیح دهد. ا ن  وروع  ا ذ ل عدوان ن حقوق بین ن صصا
که د  واقع د بحگیحن.  هح دو وده  ستئله استت  عت.  استنقالل واقعتی و نقتض قاعت.  آ تح          

 س. ا تن شتیو  بحتع د بحگیحنت.ه     نظح  یزو (  و د بحع قحا  دهد.  ا ا به مدوعیت توسل به
توان  و دی  ا تصتو  کتحد کته د  استنقالل     تی ن واه. بود  ه آنله  یتما  قضا ای احنمالی آ

گونه تحد .ی ودود ن.اشنه باش. و صتحفاً دلیتل   زو  تکلیل ش.هر هیچ ودود نی که با توسل به
 دولت نبودن آن  ا بنوان نقض قاع.   مدوعیت توسل به زو  دانست  

 

 گیرینتیجه

ای به ق. ت توان ادعا کحدر سابقهبه د سنی  ی  وروعی است که« عداصح تکلیل دولت»بحع 
الملل دا د  تدها سد.  حتبط با ا ن  سئلۀ  هم از  ستا ل فتحاوان حقتوق    گیحی حقوق بینشلل

( است کته عداصتح تکتلیل دولتت  ا     3311«  هاکدوانسیون حقوق و تلالیق دولت»المللر بین
دانت.   هتا  تی  ی ا تباط با سا ح دولتدمعیت همیکگیر سحز ین  عینر حلو ت و اهلیت بحقحا 

شون. و بیکنح  بندتی بتح اصتل  تؤثح     شداخنه  ی« عداصح سدنی تکلیل دولت»ا ن عداصح که 
 انت. و د  المللی قحا  گحفنهبین الملل عحفی  و د پذ ح  دا عۀ ثابۀ حقوق بینبودن هسند.ر به

هتا و  و تژه د توان  المللتی بته  هتای بتین  هار ا کان ساز انهای  نع.د  و د اسنداد دولت وقعیت
 ان.   المللی واقع ش.ههای بیندادگاه
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سمت عداصتح  و ژه د   د. دهۀ اخیحر  ا  ا بهها بها ا بح سی سوابد تا   ی و عمللحد دولت
سازد که بیکنح  بندی بح نظح ۀ  کحوعیت هسند.ر گو ا دله ا ن حتوزه از  نوپ. .ی  هدمون  ی

گیحی ش.ه است  بته عبتا ت د گتح ا تحوزه صتحف ادتحای       د ا  تحوتت  کمالملل حقوق بین
دلیتل نقتض قواعت.ی نظیتح  مدوعیتت      های حلو نی ب.ون بحخو دا ی از  کحوعیت بته کا کحد

زو   ا حد تعیین سحنوشت  اند.  تو د  ودز تار  ودود تت شتلل گحفنته  ا د  ز تح        توسل به
عداصح ستدنی تکتلیل دولتتر از دملته حلو تت      ده. و بحعلس صحف فق.ان ها قحا  نمیدولت

 های د. . نیست   ؤثح و اسنقاللر  انع تأسیس دولت
هتا و دکنتح ن   نلنۀ حا ا اهمیت آن است که د  خصوص ا ن عداصح نوظهو ر د   و ۀ دولت

نظح ودود ن.ا د  د   یان نظحهای   نلفی که بیتان شت.هر ا تن عداصتح نوپ. ت.  ا       عاصحر اتفاق
الملتلر استنمحا     ون حد تعیین سحنوشتر توانا ی و قص. ادحای حقوق بتین ی همشا ل  وا د

انت.  بتا    ودود ت شلل گحفنهر شداسا یر  عا ت حقوق بکتح و د وکحاستی و  اندت. آن دانستنه    
الملل عحفی د  ا ن حوزه با  حنتوای  گیحی حقوق بینهار شللودود ا نر بح سی عمللحد دولت

 ثابۀ  لی از قواع. به« حد تعیین سحنوشت»تدها حاکی از آن است که  کد. وفوق  ا تأ ی. نمی
شتود و  المللر ا حوزه د  شما  عداصح نوپ. . تکلیل دولتت د  نظتح گحفنته  تی    آ ح  حقوق بین

هتتا  ا د  ز تتح  دانتت. و  تتا آنهتتای ستتدنی  تتیهتتای  طتتحح  ا  تتا دا تتی از  عیتتا ستتا ح  عیتتا 
های د. . که ختود ا تحی سیاستی استتر     شداسا ی دولتهای سیاسی و نه حقوقی شحطپی 

و ژه د  بحع های د. . بهکد.  شاه. ا ن ا ح آنله د  بسیا ی از  وا د تکلیل دولتقلم.اد  ی
 یالدیر د   وا دی نظیح کدگور گیدتۀ  3309و  3329های های  سنعمحه د  دههاسنقالل دولت

هتای د.اشت.ه از شتو وی ستابد  تا      دمهتو ی  و تژه استنقالل  بیسا و و  ا د   وا د دت.ا ی بته  
 دین د   و د پاکسنانر فق.ان عدصح حلو ت  ؤثح  تا استنقالل واقعتیر     وگسالوی سابد و هم

هار  تانع تکتلیل   دلیل ادحای حد تعیین سحنوشت دمعیت ساکن د  سحز ین ا ن  ودود تبه
زو  نیتا  لتی د گتح از    های  ابو  نک.ه است  البنه ع.  نقض قاع.   مدوعیت توستل بته  دولت
شود و دولت به حستاب  های تازه تأسیس د نظح گحفنه  یها ی است که د  تکلیل دولت عیا 

 نیا .ن  دچو ی و دمهو ی تحک قبحس شمالی گو ای همین واقعیت است 
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