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Abstract
The State is a legal institution that acts through persons like its organs and
representatives. When more than one State or international organization takes part in
act that is breach of international duties, the attribution of conduct is of material
importance. An International Law Commission drafts on responsibility doesn’t
include any express rules as to attribution of conduct in situations like sharing
responsibility of international actors. So the main question for this essay is: in
sharing responsibility situations, whether the exclusive attribution of wrongful
conduct is presumed or multiple attributions of conduct are acceptable. This essay is
seeking to clarify and examine rules of attribution of conduct in shared
responsibility situations in the light of current rules in international responsibility
drafts and through this examine its requirement and consequences
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تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بینالمللی
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
محمدرضا ضیایی بیگدلی ،*1نسرین

ترازی2

چکیده
دولت نهادی حقوقی است و اعمال خود را از طریق اشخاصی مثل ارگاا هاا و نمایناگگا خاود
محقق مای سازد .وقتی بیش از یک دولت یا سازما بینالمللی در رفتاری مشاارتت تنناگ تا
نقض تعهگ بینالمللی محسوب شود ،نحوۀ انتساب رفتار ،در تعیین مسئولیت از اهمیت اساسای
برخوردار است .طرحها ی تمیسیو در خصوص مسئولیت ،فاقگ قواعاگ صارید درباارۀ انتسااب
رفتار در وضعیتهای مسئولیت مشترک بازیگرا بینالمللی است؛ اما تحلیل قواعاگ انتسااب در
طرح مواد مسئولیت دولتها ،بر پذیرش انتساب چنگگانۀ رفتار ب باازیگرا باینالمللای دللات
دارد .این مقال درصگد است تا ب تبیین و ارزیابی قواعگ انتساب رفتار در وضعیتهای مسئولیت
مشترک بینالمللی در پرتو قواعگ موجود در طرحهای مسائولیت باینالمللای براردازد و از ایان
رهگذر شرایط و آثار هریک را بررسی تنگ.
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مقدمه
نظام مسئولیت بینالمللی در گامها ی اولیۀ خود ب آ دست از اعمال متخلفانۀ بینالمللای تا
صرفاً ماهیت دوجانب داشتنگ ،محگود می شگ ت خود متضمن این باود تا بیشاتر نقاضهاای
حقوق بینالملل تکبعگی باشنگ .حال آنک در جامعۀ تنونی بینالمللی ،ماوارد بسایاری وجاود
دارد ت نقض تعهگات بین المللی ناشی از عمل متخلفانۀ چنگین دولت یاا ساازما باینالمللای
است ).(Lanovoy: 2016: 134
مسئولیت بینالمللی مشترک ب وضعیتهایی اشاره دارد تا در آ چناگ عامال ،در ایجااد
نتیجۀ زیانبار واحگ مشارتت میتننگ و مسئولیت این نتایج زیانبار در میا بیش از یاک عامال
مشارتتتننگه 1ب طور جگاگانا توزیام مایشاود.(Nollkaemper & Plakokefalos, 2014: 7).
نمون هایی از این نوع مسئولیت را میتوا در زمینۀ عملیات نظامی حفظ صالد ،سیاساتهاای
مهاجرتی فراسرزمینی ،جرائم فراسرزمینی یا اعمال ارتکابی منجر ب تغییرات آبوهوایی یا دیگر
مشکالتی ت عوامل فراسرزمینی در آ نقش دارد ،مشاهگه ترد ).(Nollkaemper, 2011: 2
براساس مادۀ  2طرح مسئولیت دولتها ،یکی از شرایط اساسی مسئولیت بینالمللای دولات
آ است ت رفتار مورد بحث ب موجب حقوق بین الملل ب آ دولات ،قابال انتسااب باشاگ .در
واقم انتساب ،2فراینگی است ت ب تمک آ  ،حقوق بینالملل احراز میتنگ ت آیاا رفتاار یاک
شخص حقیقی یا رفتارهای دیگر اشخاص را ت ب عنوا واسط عمل میتننگ ،مایتاوا عمال
دولت تلقی ترد ،ب شکلی ت بتوانگ موجب مسئولیت بینالمللی دولات شاود یاا خیار  3رفتاار
متخلفان بین المللی ،فعلی است ت از یک سو ب دولت یا سازما بینالمللی منتساب شاود و از
سوی دیگر ،نقض تعهگ بینالمللی آ دولت یا سازما بینالمللی با شامار رود .براسااس شارح
مواد مسئولیت دولتها ،انتساب رفتار بایگ از طریق حقوق بینالملل تعیین شود و رابطۀ سببیت
در این میا جایگاهی نگارد و عملکرد هنجاری است 4.لیکن می توا گفت احراز رابطۀ سببیت،
شرط لزم برای انتساب مسئولیت است ،اما شرط تافی تلقی نمیشود ،.چرات دولات موجاودی
اعتباری است .برای انتساب یک رفتار ب دولت ،احراز رابطۀ سببیت مرحلۀ نخست است تا در
آ مشخص می شود ت علت فاعلی یک واقع چ شخص یا اشخاصیاناگ و مرحلاۀ دوم نیان آ
است ت بایگ بررسی ترد ت آیا عمل آ شخص یا اشخاص ب دولت منتسب میشود یاا خیار
هزمانی و میرزاده. 14 :1333 ،
در وضعیتهای مسئولیت مشترک بینالمللی انتساب از اهمیت دوچنگانی برخاوردار اسات،
1. contributing actors
2. attribution

 .3بنگ  2شرح و تفسیر فصل دوم از بخش اول پیشنویس مواد مسئولیت دولت.
 .4بنگ  4شرح و تفسیر ذیل فصل دوم مواد مسئولیت دولتها.
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چرات گام نخست در احراز مسئولیت« ،انتساب رفتار» اسات و تحمیال مسائولیت بار یکای از
بازیگرا بینالمللی و معاف ترد دیگری سبب میشود تا گاهی جبرا خساارت از زیاا دیاگه
ب طور تامل صورت نرذیرد یا انگینۀ لزم بارای برخای فعالیاتهاا و اقاگامات مشاترک و دارای
اهمیت در سطد بین المللی فراهم نشود ،برای مثال در عملیات حفظ صالد ،انتسااب انحصااری
رفتار ب دولت یا سازما بینالمللی ،ب تاهش مشارتت و همکااری دولاتهاا یاا ساازما هاای
بین المللی منجر خواهگ شاگ .ازایان رو نحاوه و چگاونگی انتسااب در وضاعیتهاای مسائولیت
مشترک ،عاملی مهم در تعیین موجودیت مسئول خواهاگ باود .در ایان مقالا  ،ضامن تفکیاک
موضوع «انتساب رفتار» از «انتساب مسائولیت» ،قواعاگ مرباوط با انتسااب در وضاعیتهاای
مسئولیت مشترک بررسی و آثار و نتایج هریک ارزیابی میشود.

انتساب مسئولیت و تمایز آن از انتساب رفتار در زمینة مسئولیت مشترک
انتساب ،سازوتار حقوقی برای رسیگگی و بررسای افعاال متخلفاناۀ جمام مشاترتی 1از تابعاا
حقوق بینالملل است .ب عبارت دیگر ،مجموع ای از شرایطی است تا بایاگ با منظاور تعیاین
اینک دولت یا تابم دیگر حقوق بین الملل عمل خاصی را مرتکاب شاگه یاا خیار ،محقاق شاود
) .(Crawford et al., 2010: 221تماین میا مفهوم «انتسااب رفتاار» و «انتسااب مسائولیت»،
نتایج مهمی در زما بررسی مسائل مربوط ب جبرا خسارت ،استناد با مسائولیت یاا توزیام
مسئولیت خواهگ داشت 2.ب طور تلای هار دو جریاا انتسااب مسائولیت و انتسااب رفتاار ،در
راستای شناسایی فردی ت ب طور بالقوه مسئول است هانتساب رفتار یا بالفعل مسئول هانتساب
مسئولیت است ،ب تار میرود ).(Crawford et al., 2010: 221
1. Collectivity

 .2تفکیک بین این دو مفهوم را میتوا در پرونگۀ اعمال تنوانسیو منم و مجازات جرم ژنوسیگ مالحظ ترد .در
این پرونگه از دیوا خواست شگه بود تا در خصوص ادعای بوسنی و هرزگوین علی صربستا و مونت نگرو
رسیگگی تنگ .دیوا در ابتگا ،انتساب ژنوسیگ در سربرنیکا را بر مبنای رفتار ارگا های آ دولت همادۀ  4طرح
مسئولیت دولتها تحلیل ترد و ب این مسئل پرداخت ت آیا این اقگامات توسط ارگا های دولت خوانگه
انجام گرفت است یا خیر ت پاسخ منفی بود؛ چرات  Srpskaو  VRSدارای چارچوبی از استقالل بودنگ و
ب مننلۀ ارگا دوژوره یا حتی دوفاتتوی دولت خوانگه تلقی نمیشگنگ .دیوا بعگ از رد ادعای انتساب ژنوسیگ
ارتکابیافت ب دولت خوانگه بر مبنای مادۀ  4طرح مسئولیت دولتها ،ب بررسی اقگامات نسلتشی و انتساب
آ ب دولت خوانگه بر مبنای مادۀ  1طرح مسئولیت دولتها هبر مبنای هگایت و تنترل پرداخت .دیوا
تأتیگ ترد ت «این امر موضوعی تامالً مجنا از مسئلۀ رفتار ارگا های دولت خوانگه است ،چرات پاسخ مثبت
ب این مسئل  ،ب مننلۀ تلقی اقگامات ارتکابیافت با اقگامات ارگا های دولتی نیست ،بلک بگا معناست ت
مسئولیت بینالملللی دولت خوانگه ،ب دلیل دستورها و اجرای تنترلی است ت منتج ب ارتکاب اقگامات ناقض
ICJ Reports, 2007. Para 386-393.
تعهگات بین المللی شگه است».
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مسیر هر دو ب سمت احراز مسئولیت بوده و عملکرد هر دو یکسا است .اما انتساب رفتار و
انتساب مسئولیت با یکگیگر تفاوت زیادی دارنگ .هریک از اینهاا در نمونا هاای واقعای مختلا
اعمال میشونگ و ب طور مستقل از یکگیگر عمل میتننگ و د مبانی نظری مجنایی دارنگ .دولات
یا سازما بینالمللی ت متحمل مسئولیت میشود ،بایگ مرتکب «رفتاری» در مفهوم تلی شاگه
باشگ ).(MAY, 1992: 112
با وجود این دو نکت بایگ درنظر گرفت شود؛ نخست آنک رفتاار ماذتور نیاازی نیسات تا
رفتار متخلفان باشگ ،چرات انتساب مسائولیت ،مساتقل از رفتاار متخلفاناۀ باینالمللای اسات
)(Crawford, 2002: 145؛ دوم ،درحالیت رفتار مذتور بایگ ضرورتاً ارتکااب یافتا باشاگ ،ولای
الناماً ،رفتار عاملی نیست ت مسئولیت ب آ منتسب میشود ،چرات انتساب مسئولیت مرباوط
ب رابطۀ حقوقی یا واقعی باین طرفای اسات تا تخلفای را مرتکاب شاگه اسات و طرفای تا
مسئولیت بگا منتسب میشود .ولی همواره این تردیگ وجاود دارد تا آیاا دولات اخیار واقعااً
مرتکب آ رفتار شگه است یا خیر ).(Fry, 2014: 6
ادبیات حقوقی ب نگرت در مورد مفهوم انتساب مسئولیت بحث میتنگ .یکای از حقوقاگانا
ت انتساب مسئولیت را معادل مسئولیت اشتقاقی میدانگ ،بیا میدارد ت انتسااب مسائولیت
جایی واقم میشود ت دولتی مسئول رفتار دولت دیگری است ،درحالیت دولت اخیر با طاور
همنما مسئول رفتار خودش است هانتساب رفتار ).(Amoroso, 2011: 989-1007
انتساب مسئولیت ضرورتاً شامل بیش از یک طرف است ،1چرات اگر تنها یک متخل وجود
داشت ،مراجعۀ مستقیم ب قواعگ انتساب رفتار ،برای اهگاف مسائولیت تفایات مایتارد ه Fry,
 . 2014:1ب عبارت دیگر انتساب مسئولیت شامل اعمال مستقل چنگ باازیگر اسات تا موجاب
زیا جمعی شگه است ،درحالی ت انتساب رفتار اغلب و ن ضرورتاً ،شامل وضعیت متخل واحگ
است ) . (Messineo, 2012: 6آقای جورجیو گایا نین در گنارش دوم خود بر این موضاوع تأتیاگ
دارد ت مسئولیت همیش لزم نیست ت مبتنی بر انتساب رفتار باشگ« :نیازی نیست ت قواعگ
خاصی در مورد انتساب ب منظور ارزیابی مسئولیت آ ساازما توصای تنایم ،مسائولیت یاک
سازما الناماً نبایگ مبتنی بر انتساب رفتار آ سازما باشگ .یک سازما ممکن است تعهاگی را
در شرایطی برذیرد ت متابعت از آ  ،ب رفتار اعضای آ سازما وابست است» (Gaja, Second
.( Report, 2004: para 11

 .1این مگل چنگجانبۀ مسئولیت منتسب ،توسط تمیسیو حقوق بینالملل تأییگ شگه است ،اگرچ اشارۀ صریحی
ب انتساب مسئولیت در مواد طرح مسئولیت دولتها نشگه و در فصل چهارم طرح مسئولیت دولتها نین
ب طور ضمنی و در قالب مسئولیت یک دولت در رابط با رفتار دولت دیگر ،اشاره شگه است . Ago, R, ‘Eighth
Report on State Responsibility’, ILC Yearbook 1979/II(1), p. 4,
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اشکال مسئولیت مشترک
در س مورد می توا وضعیت مسئولیت مشترک را مالحظ ترد؛ نخست ،این واژه با دو فعال
متخلفانۀ مستقل اشاره دارد ت ناشی از افعال بینالگولی است ت ب دو دولت منتساب شاگه و
ب صگمۀ واحگی منتج میشود .این افعال خود میتوانگ ب دو صورت تامالً مستقل از یکگیگر یا
رفتاار هماهناب باا یکاگیگر ارتکااب یاباگ ) .(Noyes & Smith, 1988: 228-231بارای نمونا
مسئولیت ناشی از رفتار مستقل ،می توا ب پرونگۀ تانال تورفو اشاره ترد ت در آ یوگسالوی
و آلبانی افعال متخلفان ای را مرتکب شگهانگ ت موجب ورود خسارت ب تشتیهاای بریتانیاایی
شگه است ) . ICJ Reports, 1949:.4, 23برای نمون رفتار هماهنب نین میتوا ب حملۀ نظامی
مشترک توسط ائتالفی از دولتها برخالف قاعگۀ منم توسل ب زور اشاره ترد.
وضعیت دوم مسئولیت مشترک ،موردی است ت در آ یک عمال با دو یاا چناگ دولات
منتسب میشود .یک نمون  ،وضعیتی است تا در آ ارگاا یاک دولات براسااس دساتورهای
مشترک دولت متبوع خود و دولت دیگر ،عمل میتنگ هارگا عاریتی یا جایی تا دو یاا چناگ
دولاات از طریااق ارگااا مشااترک دو دولاات ،فعاال متخلفانااۀ واحااگی را مرتکااب شااگهانااگ
).(Nollkaemper, 2011: 6
سومین وضعیت مسئولیت مشترک ،زمانی است ت دولتای فعال متخلفانا ای را در ماورد
دولت دیگر ارتکاب مییابگ .این طبق شامل وضعیتهای متنوعی است تا در آ هریاک خاود
زیرمجموع ای را ب همراه دارد ،اما می توا بر مبنای رابطۀ بین دو فعل متخلفان این وضعیت را
دست بنگی ترد .این وضعیتها شامل تمک و مساعگت ،1هگایت و تنترل 2و اجبار 3دولت دیگر
ب ارتکاب فعل متخلفانۀ بین المللی و در مورد سازما های بینالمللی عالوهبر این ماوارد شاامل
گرین از تعهگات بینالمللی 4نین است.

قواعد انتساب در وضعیتهای مسئولیت مشترک
قواعگ انتساب در س وضعیت مذتور ،با یکگیگر متفاوت و دارای آثار حقوقی مختلا اسات .در
وضعیت نخست ،انتساب رفتار ب صورت مستقل و جگاگان و در وضعیت دوم ،ب صورت مشاترک
صورت می گیرد و در وضعیت سوم همسئولیت اشتقاقی  ،بنا ب شرایط و اوضاع و احوال ،انتساب
مسئولیت در هر مورد متفاوت خواهگ بود.
 .1مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها و مواد  14و  81طرح مسئولیت سازما ها.
 .2مادۀ  12طرح مسئولیت دولتها و مادۀ  18طرح مسئولیت سازما ها.
 .3مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها و مواد  11و  12طرح مسئولیت سازما ها.
4. circumvention
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 .1وضعیت نخست :افعال متخلفانة متعدد و مستقل
در وضعیت نخست ،مسئولیت مشترک ناشی از افعال متخلفانۀ مستقل و بینالاگولی اسات تا
توسط دو یا چنگ دولت یا سازما بین المللی ارتکاب یافت است و ب هر دو دولت منتسب شاگه
و ب صگمۀ واحگی منتج میشود .ب عبارت دیگر ،در این وضعیت ،دو یا چنگ فرد یا موجودیات،
هریک از سوی یک دولت یا سازما بینالمللی جگاگان عمل میتننگ و رفتار مشترک آنهاا با
دو یا چنگ تابم حقوق بینالملل منتسب میشود ه . Messineo, 2012: 10برای مثال میتوا ب
پرونگۀ سکوهای نفتی اشاره ترد ت افعاال متخلفاناۀ مساتقل ایارا و عاراق در تاار گذاشاتن
مینها در خلیجفارس ،موجب ورود خسارت ب تشاتیرانی آزاد ایاالت متحاگه در خلایجفاارس
شگه بود ) . ICJ Reports, 2003: 161, 357-358در چنین مواردی ،هر دولت با طاور جگاگانا
مسئول فعل متخلفانۀ خود است و آنها ب طور همنما مسئول هستنگ 1.باا ایان حاال اینکا از
دیگگاه طرف زیا دیگه بگوییم ،مسئولیت ناشی از ورود زیا باین دو دولات متخلا مشاترک
است ،امری نادرست است ) . Dominic, 2010: 284در هر دو وضعیت ،براساس اصل مسائولیت
مستقل و مطابق قواعگ معمول انتساب ،مسئولیت هر دولت براسااس رفتاار و تعهاگات خاودش
ارزیابی میشود.

 .2وضعیت دوم :اقدام مشترک از سوی بیش از یک دولت یا سازمان بینالمللی
وضعیت دوم مسئولیت مشترک زمانی ایجاد میشود ت یک فرد یا موجودیت ،از سوی بایش از
یک دولت یا سازما بین المللی مرتکب فعل متخلفانۀ واحگ شگه است .در ایان وضاعیت ،رفتاار
یک عامل ب بیش از یک تابم حقوق بینالملل در زمانی واحگ ،منتساب مایشاود .بارای مثاال
رفتار ارگا های مشترک ت در ذیل ب توضید آ پرداخت خواهگ شگ.

 .1 .2ارگانهای مشترک
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دولتها معمولً برای اهگاف همکاری خاص ،ارگا ها یا مؤسسات مشترتی را ایجااد مایتنناگ،
برای مثال یک تمیسیو مرزی یا پژوهشگاه مشترک .در مورد ارگا هاای مشاترک ،دو حالات
 .1نمون های مربوط ب تانال تورفو و سکوهای نفتی ،نشا میدهگ ت هیچ تعارض مطلقی بین مسئولیت مشترک
و آنچ تمیسیو حقوق بینالمللی «مسئولیت مستقل» مینامگ ،وجود نگارد .مسئولیت مستقل ب اصلی
اشاره دارد ت براساس آ  ،هر دولت برای رفتار متخلفانۀ بینالمللی خود مسئول است؛ یعنی برای رفتار قابل
انتساب ب آ دولت براساس اصول انتساب ت در مواد بخش دوم طرح مسئولیت دولتها مقرر شگه است ت
نقض تعهگ بینالمللی آ دولت براساس مواد بخش سوم مواد است .دو مورد از مسئولیت مستقل ،میتوانگ در
ترتیب با یکگیگر منتج ب نتیجۀ واحگ شگه و ب عنوا موردی از مسئولیت مشترک تلقی شود.
2. Joint organs
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وجود دارد1:حالت نخست ،ماهیت یا فردی ت توسط دو یا چنگ دولت یا سازما بینالمللای با
عنوا ارگا مشترک ایجاد شگه است .برای مثال ،تمیسیو بیندولتی بریتانیایی-فرانسوی ت
بر عملیات تانال تونل در پرونگۀ «یوروتونل» 2نظارت مایتارد )(ILR, 2007, p. 57-64؛ حالات
دوم ،ارگا دولت یا سازما بین المللی تا گااهی اوقاات با عناوا ارگاا دولات یاا ساازما
بینالمللی دیگر عمل می تنگ .برای مثال ،مقامات گمرتی دول عضاو اتحادیاۀ اروپاا تا ارگاا
دولتی دولتها ی متبوع خود نین هستنگ و در زما وضم تعهگات گمرتی از سوی اتحادیۀ اروپاا
عمل میتننگ ه. Messineo, 2012: 13

 .2 .2ارگان مشترک تأسیسی
ب عنوا یک اصل ،رفتار ارگا مشترک با هریاک از دولاتهاایی تا ایان ارگاا را تأسایس
تردهانگ ،منتسب میشود ،چرات این ارگا در اجرای اختیارات تفویضشگه از سوی آنهاا عمال
میتنگ همادۀ  8طرح مسئولیت دولتها  ،هرچنگ این ارگا خود ماهیت بینالگولی از اعضاایش
نگارد ،ولی جمعی از دولتهای مسئول وجود دارد ت در مورد هریک ،اصل مسائولیت مساتقل
اعمال خواهگ شگ ه . Crawford, 2014: 340این مورد توسط تمیسایو حقاوق باینالملال در
شرح مواد مسئولیت دولتها ،تصرید شگه است3.
دیوا بین المللی دادگستری در پرونگۀ نائورو ،دیگگاه متفاوتی در مورد ارگا های مشاترک،
اتخاذ ترده است .در این پرونگه ،سازما ملال متحاگ قیمومیات ایان سارزمین را مشاترت ًا با
دولتهای بریتانیا ،نیوزلنگ و استرالیا ساررده باود و آنهاا نیان «مقاام ادارهتنناگه» 4را تأسایس
میتننگ ت در عمل استرالیا از سوی س دولت عمل میترد .نائورو ب دلیل نقض تعهگات «مقام
ادارهتننگه» فقط علی استرالیا اقگام ب طرح دعوا در دیوا بینالمللی دادگستری تارد .دیاوا
اعالم ترد ت «س دولت ذترشگه در موافقتنامۀ قیمومت مطابق شارایط موافقاتناما « ،مقاام
ادارهتننگه» را برای نائورو تشکیل دادهانگ ت این مقام ،شخصیت حقوقی بینالمللی مجنایای از
دولتهای تعیینشگه نگارد و استرالیا از بین ایان دولاتهاا نقاش خاصای در عمال و براسااس
موافقتنامۀ قیمومت ت در سالهای  1342و  1313و  1323و  1318ایجاد شگه ،باازی تارده
است» ) . ICJ Reports, 1992: 240, 258دیوا استگلل استرالیا را مبنی بر اینک بایگ علی هر
س دولت عضو مقام ،مشترتاً اقامۀ دعوا شود ،رد ترد و در نهایت نظار داد تا مایتاوا علیا
 .1برخی عالوهبر موارد مذتور ،نهادهای مشترک با وضعیت سازما های بینالمللی براساس حقوق بینالملل را نین
نمون ای از این ارگا های مشترک تلقی میتننگ ،هماننگ دیوا دعاوی ایرا و آمریکا .ولی این قبیل نهادهای
شب سازمانی ب دلیل شخصیت حقوقی مستقل از دول عضو ،ارگا مشترک تلقی نمیشود.
2. Eurotunnel Arbiration

 .3بنگ  3مادۀ  1طرح مسئولیت بینالمللی دولتها.
4. Administering Authority
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استرالیا ب طور مستقل اقامۀ دعوا ترد .این مسئل تا آیاا اساترالیا در نهایات مسائول جبارا
تمامی خسارات است یا تنها بخشی از آ در پرتو ویژگیهای سازوتار سرپرستی و نقاش اولیاۀ
استرالیا در ادارۀ قلمرو ،ب بررسی ماهیت قضی موتول شگ ه . ICJ Reports, 1992: para: 262.
قاعگۀ مربوط ب ارگا های مشترک اخیراً در حکم داوری یوروتونل 1نین تأییگ شگ ت دیاوا
داوری اعالم ترد« ،تمیسیو بین الگولی ت بر ارتباطات ثابت تونل نظاارت مایتناگ ،در واقام
ارگا مشترتی از فرانس و بریتانیاست و در موارد نقض موافقتنامۀ امتیاز ناشای از اقاگام ایان
تمیسیو  ،هر دو دولت مسئول خواهنگ بود» ) .(ILR 1, 2007: para: 61ب طور خالص  ،هار دو
پرونگۀ داوری یوروتونل و نائورو ،رویۀ معتبری را ایجاد تاردهاناگ تا براسااس آ عمال ارگاا
مشترک میتوانگ ب هر دو دولت یا سازما بینالمللی ت آ ارگا را تشکیل میدهنگ ،منتسب
شود .تمیسیو حقوق بین الملل این امر را ب عنوا انتساب موازی 2یک جریا واحگ رفتاار با
چنگ دولت توصی ترد« :براساس اصولی ت مواد بخش دوم پیشنویس مبتنی بار آ هساتنگ،
رفتار یک ارگا مشترک نمیتوانگ چینی جگا از فعل هریاک از دولاتهاایی باشاگ تا ارگاا
مشترک را ب وجود آوردهانگ .چنانچ این رفتار ،منطبق با تعهگات بینالمللی نباشگ ،دو یاا چناگ
دولت معمولً ب طور جگاگان مرتکب فعل متخلفانۀ بینالمللی جگاگان اما مشاب شگهانگ»3.

 .3 .2ارگانهای مشترک عاریتی
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ب جن ارگا ها ی مشترک خاص ت در قسمت قبل بررسی شگ ،یکی دیگر از موارد تعامل ارگاا
دولتها یا سازما های بین المللی و در نتیج انتساب مشترک رفتار آنها ،زمانی است ت ارگاا
یک دولت یا سازما بینالمللی ب عنوا ارگا دولت یا سازما دیگر عمل تناگ .در ایان ماوارد
ب جن ارگا های انتقالیافت  ،8رفتار این قبیل ارگا ها ت در حگود وظاای حتای اگار خاار از
حگود اختیارات باشگ ،میتوانگ ب هر دو دولت یا سازما بینالمللای مرباوط تا از ساوی آنهاا
اقگام می تننگ ،منتسب و در این موارد ،مسئلۀ انتساب چنگگان مطارح مایشاود .بارای مثاال،
می توا ب مأمورا گمرتی دول عضو اتحادیۀ اروپا اشااره تارد تا همنماا با عناوا ارگاا
دولتهای خود و اتحادیۀ اروپا عمل میتننگ .ادبیات حقاوقی مرباوط با مسائولیت دول عضاو
ناشی از اجرای دساتورهای قاانونی ساازما مرباوط بسایار وسایم اسات ،درحاالیتا مسائلۀ
مطرحشگه در اینجا ،بسیار محگودتر است .بلک مسئل آ است ت آیا اجرای اقاگامات اتحادیاۀ
اروپا توسط مقامات دول عضو ،مستقیماً میتوانگ هم ب اتحادیۀ اروپا و هم ب دول عضاو مرباوط
1. Eurotunnel
2. Parallel attribution

 .3بنگ  2شرح و تفسیر مادۀ  22پیشنویس مواد سال .1331
4. Loaned organs
5. Transferred organs

تحلیل قواعد انتساب در مسئولیت مشترک بینالمللی 18

منتسب شود یا اینک بایگ منحصر ًا با اتحادیاۀ اروپاا یاا صارف ًا با دول عضاو منتساب شاود
ه . Messineo, 2012: 16در این موارد ،قواعگ مربوط ب ارگا های انتقالیافتۀ منگر در ماادۀ 1
طرح مسئولیت دولتها اعمال نمیشود ،چرات ارگا های دولتی ت قواعگ النامآور اتحادیۀ اروپا
را اجرا می تننگ ،ب اتحادیۀ اروپا انتقال نیافت است .مقامات گمرتی ب ارگا های اتحادیۀ اروپاا
پاسخ نمیدهنگ و ب دستور دول عضو خود عمل میتننگ .حتی تالشی نین برای گنجاناگ آنهاا
در ساختار اتحادیۀ اروپا صورت نگرفت است و صرفاً در تنار وظای حااتمیتی دول عضاو خاود
وظای اتحادیۀ اروپا را نین در عین حال ،انجام می دهنگ .در این مورد قاعاگۀ انتسااب چنگگانا
اعمال میشود و استثنای مادۀ  1ایجاد نمیگردد 1.در نتیجا  ،ماا باا وضاعیت انتسااب دوگانا
مواجهیم ،ب طوریت میتوا گفت مادۀ  4طرح مسئولیت دولتها 2و ماادۀ  2طارح مسائولیت
سازما ها ،3در زما واحگ اجرا میشود .ازاینرو نیازی ب انتخاب بین انتساب ب اتحادیۀ اروپاا و
انتساب ب دول عضو نیست.

 .4 .2رفتار مشترک بازیگران غیردولتی و دولتها
براساس حقوق مسئولیت دولت ،رفتار اشخاص و نهادهای خصوصی با طاور معماول با دولات
منتسب نیست .پیشنویس مواد مسائولیت دولات ،در دو وضاعیت جگاگانا اقاگامات اشاخاص
خصوصی را ب دولت مربوط منتسب میتنگ :نخست ،وضعیتی ت اقتگارات دولتی یا حااتمیتی
ب نهادی ت ارگا نیست ،تفویض می شود و دوم ،وضعیتی ت چنین ارگا یا نهادی بگو آنک
رسماً نماینگۀ دولت باشگ ،تحت دستور ،هگایت یا تنتارل آ عمال مایتناگ .با عاالوه برخای
 .1یکی از استثنائات قاعگۀ انتساب چنگگان  ،در مواردی ت است ارگا یک دولت یا سازما بینالمللی ب طور
تامل در اختیار دولت دیگر قرار میگیرد و براساس حقوق بینالملل ب عنوا عمل آ دولت یا سازما انتقال
گیرنگه تلقی میشود همادۀ  1طرح مسئولیت دولتها و مادۀ  2طرح مسئولیت سازما ها  ،اما در این مورد نین
میتوا بنا ب شرایطی ،ان تظار تحقق قاعگۀ انتساب چنگگان را داشت .نخست ،در مورد ارگا هایی ت تامالً
انتقال نیافت است و دولت فرستنگه همچنا ب طور جنئی ارگا انتقالنیافت را تنترل میتنگ ت در این
مورد رفتار ارگا منبور ب هر دو دولت براساس مادۀ  4هدر مورد دولت فرستنگه و مادۀ  1هتا جایی ت آ
ارگا توسط دولت دریافتتننگه تنترل میشود منتسب می شود .دوم ،در موارد خاص ت ارگا انتقال
دادهشگه ب عنوا ارگا دو دولت در زما واحگ عمل میتنگ ).(Ago, Third Report, 1971
 .2مادۀ  4طرح مسئولیت دولتها مقرر میدارد« :رفتار هر ارگا دولتی ب موجب حقوق بینالملل ،فعل آ دولت
تلقی می شود ،فارغ از اینک آ ارگا تارترد تقنینی ،قضایی ،اجرایی یا تارتردی دیگر داشت باشگ و اعم از
اینک ارگا مذتور در سازما دولتی چ موقعیتی دارد و اعم از اینک ارگا مذتور عضوی از دولت مرتنی
باشگ یا عضوی از واحگ دولتی محلی».
 .3مادۀ  2طرح مسئولیت سازما ها مقرر میدارد« :رفتار ارگا یک دولت و تارگنارا یک سازما بینالمللی ت
در اختیار یک سازما بینالمللی گذاشت میشونگ ،طبق حقوق بینالملل عمل سازما اخیر محسوب
میشونگ ،مشروط بر اینک سازما اخیر ،بر آ رفتار تنترل مؤثر اعمال ترده باشگ».
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تمکها و مساعگت دولتها ب اشخاص خصوصی در ارتکاب فعال متخلفانا را نیان از موجباات
تحقق مسئولیت دانست اناگ هصالدچای . 112 :1333 ،وضاعیت اول ،مشامول ماادۀ  18طارح
مسئولیت دولتهاست ،درحالیت وضعیت دوم ،تحت پوشش مادۀ  1قارار دارد .نمونا هاایی از
وضعیت مشمول مادۀ  ،8شامل شرتتهای دولتای ،نهادهاای نیما دولتای ،مؤسساات عماومی
مختل و حتی در مواردی خاص شرتتهای خصوصیانگ ،مشروط بر آنک در هر مورد آنهاا با
موجب قوانین داخلی آ دولت مجاز ب اعمال تارتردها و اشتغالتی با ماهیت عمومی باشگ تا
معمولً توسط ارگا های دولتی اعمال می شود و رفتار آ نهاد یا مؤسسا با اعماال اقتاگارات
دولت منبور مربوط باشگ 2.همچنین تعهگ دولتها ب تضمین قواعگ حقوق بشری سبب میشاود
تا با وجود عگم احراز شرایط مذتور ،دولتها در قباال اعماال شارتتهاای خصوصای مسائول
شناخت شونگ هزمانی و میرزاده . 113 :1332 ،رویۀ موجود حاتی از آ است ت انتساب عمال
متخلفانۀ بازیگرا غیردولتی ب دولت ،براساس معیارهای مختلفای همچاو دتتارین «تنتارل
مؤثر»« ،3تنترل تلی» ،4دتترین «حمایات و پنااه داد با تروریساتهاا» ،دتتارین «ارتبااط
تافی» 8و سایر موارد مذتور در مواد  4تا  11طرح مسئولیت دولاتهاسات .دتتارین «تنتارل
مؤثر» در آرای دیوا بینالمللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئ  ،1نسالتشای 2و تنگاو علیا
اوگانگا 1اشاره شگه است .دتترین «تنترل تلی» در دیوا تیفری بین المللی بارای یوگساالوی
سابق در قضیۀ تادیچ  ،3دتترین «حمایت و پناه داد ب تروریستهاا»در قطعناما هاای 1311
ه 1223 ، 2221ه 2221شورای امنیت و دتترین «ارتباط تافی» در ساازما تجاارت جهاانی
مطرح شگه است هزمانی و ضیایی. 81 :1332 ،
 .1مادۀ  8پیشنویس مواد مسئولیت دولت مقرر میدارد « :رفتار شحص یا نهادی ت ارگا دولتی در مفهوم مادۀ
 4محسوب نمی شود اما ب موجب قانو آ دولت ،مجاز ب اعمال اقتگارات دولتی است ب موجب حقوق
بینالملل فعل آ دولت محسوب میشود مشروط بر آنک شخص یا نهاد منبور در قضیۀ ذیربط در این سمت
عمل ترده باشگ».
 .2بنگ  2شرح و تفسیر مادۀ  8طرح مسئولیت دولتها.
3. Effective control
4. Overall control

تنترل تلی شامل تنترل یک دولت بر تمام تارتردهای یک گروه است .ضابطۀ تنترل تلی ،ارتباط بین ارتا
دولت و مسئولیت بینالمللی آ دولت را گسترش میدهگ .منظور از تنترل مؤثر ،این است ت یک دولت
نسبت ب اعمال ویژه ،در جریا یک عملیات خاص ت ب نقضهای ادعایی منجر شگه است ،دخالت مستقیم
داشت باشگ هملکیزاده. 112 :1332 ،
5. Sufficient involvement
6. I.C.J. Rep., Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States
of America), 1986
7. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia
and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ Reports, 2007
8. Armed Activities in the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda),
Judgement, ICJ Reports 2005
9. Prosecutor v. Tadić, Judgment, Case No. IT- 94-I-A, Appeal Chamber, 15 July 1999
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عملکرد دولتها و ماهیت نظام حقوق بین الملل ،در چنین مواردی حاتی از آ است ت باا
اعالم انتساب عمل ب دولت ،زیا دیگه تنها امکاا رجاوع با دولات را دارد ،چراتا در چناین
وضعی از یک سو با اعالم انتساب عمل بازیگر غیردولتی ب دولات ،گاویی دولات مرتکاب عمال
متخلفان شگه و بازیگر غیردولتی در مورد آ عمل ،فاقاگ ارادۀ مساتقل باوده اسات و از ساوی
دیگر ،جبرا خسارت ت هگف اصلی حقوق مسئولیت بینالمللی است ،با مسئول دانستن دولت
ب دلیل توانایی آ در جبرا خسارت ،بهتر برآورده خواهگ شاگ هزماانی و ضایایی. 81 :1332 ،
ب عالوه دولتها در قباال اعماال اشاخاص خصوصای دو وظیفاۀ اساسای دارناگ؛ پایشبینای و
پیشگیری؛ و تعقیب و مجازات .در این موارد ،مسئولیت دولت ناشی از عمل شخص نیست ،بلک
ب دلیل رفتار ارتا خود تشور است ت ب تعهگات خود در این زمین عمل نکاردهاناگ هضایایی
بیگگلی. 411 :1331 ،
با وجود وضم معیار «تنترل مؤثر» برای انتساب اقگامات اشخاص و گروههای خصوصای با
دولت ،در پارهای موارد انتساب اقگامات بازیگرا غیردولتای با دولاتهاا ،با طارح مسائولیت
مشترک دولتها منجر میشود .نخست؛ یک ماهیات ممکان اسات در زماانی واحاگ« ،اقتاگار
حاتمیتی» 1دو دولت یا بیشتر را براساس مفاد ماادۀ  8طارح مسائولیت دولاتهاا 2اجارا تناگ
) .(d’Aspremont et al., 2015: 54مسئل آ است ت آیا میتوا ب این نتیج رسیگ ت یاک
ماهیت خاص در عین حال« ،اقتگار حاتمیتی» دو یا چنگ دولات را اعماال مایتناگ یاا خیار
اگرچ رویۀ قضایی بسیار انگتی وجود دارد ،در اصال هایچ چیان ماانم تصاور چناین وضاعیتی
نیست .برای مثال ،یک شرتت امنیات نظاامی و خصوصای ه PMSCمایتواناگ توساط ارگاا
مشترتی همچو نهاد ائتالف موقت عراق ایجاد شود ت وظای حکومتی خااص باگا ساررده
میشود .حال اگر نهاد ائتالف موقتی عراق باا ایان شارتتهاا تا در زناگا ابوغریاب خاگمت
میتننگ ،قرارداد منعقگ نکنگ ،مسئل ای ت مطرح میشود این است ت آیاا رفتاار ایان شارتت
امنیت نظامی ،میتوانگ ب همۀ دولت های مؤتلف منتسب شود ت البت احتماالً پاساخ مثبات
خواهگ بود .ب همین ترتیب ،این شرتت امنیت نظامی مای تواناگ در عاین حاال ،وظاای یاک
سازما بین المللی و عناصری از اقتگارات حاتمیتی یک دولت را اجرا تنگ ،بارای مثاال اگار باا
دولتی برای مشارتت در عملیات حفظ صلد سازما ملل با این شرتتها ،قرارداد منعقگ تننگ.
) (Messineo, 2012: 20دومین مورد زمانی است ت فرد یا نهادی ممکن اسات در زماا
1. Governmental authority

 .2مادۀ  8طرح مسئولیت دولتها مقرر میدارد« :رفتار شخص یا نهادی ت ارگا دولتی در مفهوم مادۀ 4
محسوب نمی شود اما ب موجب قانو آ دولت ،مجاز ب اعمال اقتگارات دولتی است ،ب موجب حقوق
بینالملل فعل آ دولت محسوب می شود ،مشروط بر آنک شخص یا نهاد منبور در قضیۀ ذیربط در این
سمت عمل ترده باشگ».
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واحگ ،براساس دستور ،هگایت یا تنترل دو یا چنگ دولت یا سازما بینالمللی عمل تناگ هماادۀ
 1طرح مسئولیت دولتها  .عالوهبر مسئولیت بینالمللی دولتها میتوا ب مسئولیت تیفاری
اشخاص خصوصی نین اشاره ترد ت البت حوزۀ بحث ایان دو متفااوت از یکاگیگر اسات .بارای
مثال ،اقگامات رژیم عراق در استفاده از سالحهای تشتار جمعی از جمل سالحهاای شایمیایی،
ن تنها مصگاقی از نقض تعهگ دولت عراق از تعهگات حقوق بشردوستانۀ بینالمللای اسات ،بلکا
مسئولیت تیفری فردی مباشرا و معاونا این اقگامات را نین ب هماراه دارد .با هماین دلیال،
عالوهبر مسئولیت بین المللی دولت عراق ،مسئولیت تیفری افراد مرتکب نین قابل پیگیری اسات
هزمانی. 23 :1338 ،

 .3وضعیت سوم :مسئولیت اشتقاقی (انتساب مسئولیت)
سومین وضعیت مسئولیت مشترک ،زمانی است ت دولتی فعل متخلفانا ای را در ماورد دولات
دیگر ارتکاب می یابگ .در این بخش ،قواعگی از انتساب هغیرمستقیم رفتار ت ب طرح مسئولیت
مشترک بینالمللی میانجامگ ،بررسی و ارزیابی میشود.

 .1 .3کمک و مساعدت
مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها و مواد  14و  81طرح مسئولیت سازما ها در خصوص تمک و
مساعگت یک دولت یا سازما بینالمللی ب دولت یا سازما بینالمللی دیگار در ارتکااب فعال
متخلفانۀ بینالمللی است .مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها محگودۀ مسائولیت بابات تماک یاا
مساعگت را ب سا طریاق محاگود مای تناگ؛ نخسات ،ارگاا یاا ساازما مربوطا تماک یاا
مساعگتتننگه بایگ از شرایطی ت موجب رفتار متخلفانۀ باینالمللای دولات مایشاود ،آگااهی
داشت باشگ؛ دوم ،تمک یا مساعگت بایگ ب منظور تسهیل ارتکاب آ فعل باشگ و واقعاً این تأثیر
را داشت باشگ.؛ سوم ،فعل خاتم یافت بایگ ب گون ای باشگ ت اگر توسط خود دولت تمکتننگه
هم انجام میشگ ،متخلفان بود1.
موارد مربوط ب تمک و مساعگت ،نمونۀ مناسبی برای انتساب مسئولیت محسوب نمیشونگ،
چرات دولت یا سازما بینالمللی ت چنین تمکی را فراهم میتنگ ،واقعااً خاود مرتکاب فعال
متخلفانۀ بین المللی شگه است و ازاین رو بیشتر مربوط ب قواعگ انتساب رفتار میشود تا انتساب
مسئولیت ه . Graefrath, 1996: 99در واقم دولت تمک و مساعگتتننگه ،مسئول فعل خاویش
در ارتکاب آگاهان ب دولتی دیگر برای نقض تعهگی بین المللای اسات تا هار دو آنهاا با آ
ملتنمانگ .بگینترتیب او مسئول فعل دولت دریافتتننگۀ تمک نیست .شارط «آگااهی» دولات
 .1بنگ  3شرح و تفسیر مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها.
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تمکتننگه از شرایطی ت موجب رفتار متخلفانۀ بینالمللی میشود ،با ایان سابب اسات تا
دولت تمک و مساعگت تننگه معمولً از این نظر ت تمکها یا مساعگتهای وی ممکان اسات
برای ارتکاب فعل متخلفانۀ بینالمللی ب تار رود ،هیچ ریسکی را نمیپذیرد .ازاینرو اگار دولات
مساعگت تننگه در خصوص اینک قرار است از آ تمکهاا و مسااعگتهاا بارای ارتکااب فعال
متخلفان استفاده شود آگاه نباشگ ،هیچگون مسئولیت بینالمللی نگارد ).(Lanovoy, 2014:16
در مواردی فعل متخلفان ب هر دو دولت تمکتننگه و دولت مباشر ،منتسب میشاود و آ
زمانی است ت تمک و مساعگت عنصر ضروری ارتکاب فعل متخلفانا باوده و باگو آ  ،فعال
منبور رخ نمی داده است .در سایر موارد ت تمک و مساعگت در ارتکاب فعل اولی  ،تنهاا عااملی
فرعی بوده و در زیا وارده نقشی نگاشت یا بسیار ناچین بوده اسات ،ایان تفااوت بسایار جاگی
است .در واقم دولتی با تمک ب دولت دیگر جهت ارتکاب یک فعل متخلفانۀ باینالمللای نبایاگ
مسئول جبرا خسارت ناشی از تمام نتایج آ فعل ب زیا دیگۀ آ قلمگاد شاود ،بلکا او تنهاا
مسئول آ دست از نتایجی است ت از رفتار خود او ناشی میشاونگ .بارای مثاال مایتاوا با
دولتی اشاره ترد ت در راستای تجاوز نظامی ب دولتی دیگار ،تجهیانات یاا نیاروی نظاامی در
اختیار دولت متجاوز قرار میدهگ .در چنین مواردی میتوا از مسئولیت مشترک دولت متجاوز
هدولت مباشار و دولات تاأمینتنناگۀ تجهیانات نظاامی هدولات تماکتنناگه ساخن گفات
) .(Brownlie, 1983: 191تمک یا مساعگت مفهومی نسبتاً منعط و جامم است ت مایتواناگ
برای اشاره ب مشارتت فرعی و یاا مشاارتت اصالی در فعال متخلفانا تفسایر شاود .حتای در
وضعیتی ت تمک و مساعگت ارائ شگه نقش اساسی در ارتکااب فعال متخلفانا داشات باشاگ،
ب طوری ت بگو آ زیا قابل تصور نباشگ ،این امر تأثیری بر ایان حقیقات ناگارد تا دولات
تمکتننگه تنترلی بر دولت تمکشونگه نگارد ) .(Crawford et al., 2010: 286ازاینرو تقسیم
مساائولیت ناشاای از تمااک و مساااعگت در ارتکاااب فعاال متخلفانا  ،تضااامنی نیساات و دولاات
تمکتننگه تنها ب انگازه ای ت تمک و مساعگت ترده است مسئولیت دارد و ن ب اناگازۀ تال
عمل ارتکابی دولت مباشر فعل متخلفان ).(Talmon, 2007: 31

 .2 .3هدایت و کنترل رفتار
مادۀ  12طرح مسئولیت دولتها و  18طرح مسئولیت سازما های بینالمللی ،ب حالت دیگاری از
مسئولیت دولت یا سازما در خصوص فعل دولت دیگر میپردازد .در موضوع هگایت و تنترل نیان
قیود مربوط ب مادۀ  11هراجم ب تمک و مساعگت اعمال میشود ،ب طوریتا دولات هاگایت و
تنترلتننگه تنها زمانی مسئول خواهگ بود ت با علم ب شرایط فعل متخلفانۀ بینالمللی ،اقگام با
این تار تنگ و فعل منبور اگر توسط خود آ دولت نین ارتکاب مییافت ،فعل متخلفانۀ باینالمللای
محسوب شود .موضوع هگایت و تنترل مربوط ب یکی دیگر از حالتهای مسئولیت اشتقاقی اسات
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ت در آ انتساب مسئولیت ب طور غیرمستقیم صورت میگیرد و تنها ب مسئولیت دولات از بااب
رفتار ارتکابیافت توسط دولت دیگر میپردازد ،با این حال این سؤال مطرح است ت در این ماورد
آیا میتوا قائل ب مسئولیت مستقیم برای دولت هگایتتننگه یا تنترلتننگه باا فعال متخلفاناۀ
قابل انتساب ب آ بود و آیا طرف هگایت و تنترلتننگه منحصراً مسئولیت تل رفتار را بار عهاگه
دارد در این موارد ،دولت هگایت تنترلتننگه منحصراً مسئول خواهگ بود ،مگر آنک دولات تحات
تنترل تا حگودی آزادی در اقگام داشت باشگ ت در این صورت هر دو دولت مسئول خواهناگ باود
) .(Dominice, 2010: 288ازاینرو دولتی ت بر ارتکاب یاک فعال متخلفانا توساط دولات دیگار
هگایت و تنترل دارد ،مسئول آ فعل خواهگ بود ،چرات انجام تال آ فعال را هاگایت و تنتارل
ترده است 1.با این حال هما گون ت تمیسیو حقوق بینالملل اشاره ترده ،هگایت و تنترل یک
دولت توسط دولت دیگر ،دولت تحات هاگایت و تنتارل را تاامالً از آزادی تصامیمگیاری معااف
نمیتنگ .ازاینرو در چنین مواردی میتوا ب مسئولیت تضامنی مباشر و اعماالتنناگۀ هاگایت و
تنترل قائل شگ و زیا دیگه حق دارد ت تل جبرا خساارت را از هریاک از ایان دو تا بخواهاگ
مطالب تنگ همؤمنی راد ، 141 :1331 ،مشروط بر اینک ب امکا مطالبۀچینی بیشتر از خساارات
واردشگه منجر نشود .نمون های مربوط ب مسئولیت بینالمللی ناشای از اعماال هاگایت و تنتارل،
اتنو بیشتر از اهمیت تاریخی برخوردارنگ 2و بیشتر در روابط وابستگی بینالمللی همچاو نظاام
تحتالحمایگی مصگاق پیگا میتننگ هابراهیم گل . 811-812 :1338 ،یکی از نمون هاای اماروزی
هگایت و تنترل ،موضوع تحریمهای یکجانبۀ ایالت متحگه علی شارتتهاا و نهادهاای خصوصای
مبنی بر عگم ارائۀ خگمات و تال ب ایرا موسوم ب تحاریمهاای ثانویا اسات .ایان تحاریمهاا از
مصادیق نقض تعهگات بینالمللی آمریکا در زمین های رعایات قواعاگ حقاوق بشار و بشردوساتان
است هحگادی 113 :1312 ،ت از حیث اعمال تنترل و فشار بر این نهادهاا ،در چاارچوب قواعاگ
انتساب مسئولیت هانتساب غیرمستقیم قابل مطالع است .چنانچ تحریمهای مذتور ،صرفاً ناوعی
اعمال فشار و محگودیت محسوب شود ،میتوا آ را از مصادیق هگایت و تنترل بر شارتتهاا و
بخش خصوصی تلقی ترد ،آنگاه مطابق آنچ در بحث انتساب مسئولیت ب دلیل هاگایت و تنتارل
آمگه است ،ارتکاب افعال متخلفانۀ پیرو این تحریمها از جمل ممانعت از ورود اقالم دارویی و ماواد
غذایی حیاتی ب تشور ایرا  ،هم ب دولت آمریکا و هم ب دول مورد تحاریم ثانویا  ،قابال انتسااب
است .لیکن چنانچ تحریمهای اعمالشگه ب مثابۀ نوعی اجبار 3و سلبتننگۀ اختیار و تواناایی دول
تحریمشگه تلقی شود ه ، ILC YBK, 1979/II (2), 103-4مسائولیت منحصاراً با دولات آمریکاا
 .1بنگ  1شرح و تفسیر مادۀ  12طرح مسئولیت دولتها.
 .2بنگ  2شرح و تفسیر مادۀ  12طرح مسئولیت.
 .3عالوه بر تهگیگ یا توسل ب قوای نظامی ،دیگر اشکال اجبار ،همچو اقگامات سیاسی یا اقتصادی ممکن است
واجگ شرایط اجبار باشنگ.
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منتسب میشود ت مسئولیت جبرا تمامی خسارت وارده را بر عهگه دارد .از سوی دیگر ،میتوا
حالتی دیگر برای این وضعیت تصور تارد و آ زماانی اسات تا دولات ماورد تحاریم ثانویا  ،در
راستای تمک و مساعگت ب سیاستهاای دولات آمریکاا ،با قطام رواباط اقتصاادی و تجااری و
ممانعت از ورود برخی اقالم اساسی ب دولت ایرا مایپاردازد .در چناین وضاعیتی ،دول تماک و
مساعگتتننگه ،صرفاً تا حگودی ت رفتار آنها موجب فعل متخلفان شاگه یاا با وقاوع آ تماک
ترده باشگ ،مسئول است .ازاینرو در مواردی ت فعل متخلفان ب هر حاال رخ مایداد ،مسائولیت
دولت تمکتننگه شامل جبرا خسارت خود فعل نمیشود 1.در مورد ساازما باینالمللای ،تنهاا
شکل هگایت و تنترل ت یک سازما بینالمللی میتوانگ بر اعضاای خاود اعماال تناگ ،از طریاق
تصمیمات النامآور بر دولتهای عضاو اسات تا البتا دولاتهاای عضاو در پاذیرش تصامیمات
هیچگون قگرت انتخابی نگارنگ 2.ایان امار باا ماادۀ  12طارح مسائولیت ساازما هاا در خصاوص
سرپیچی از تعهگات همروشانی خاصی دارد .تمیسیو حقوق باینالملال اساتگلل مایتناگ ایان
همروشانی جنئی است و مغاایرتی ایجااد نمایتناگ 3.باا ایان حاال باا فارض اینکا تصامیمات
سازما های بینالمللی هنجاری است تا واقعی ،یک سازما بینالمللی نمیتوانگ هاگایت و تنتارل
واقعی را اجرا تنگ .بنابراین این امر مورد تردیگ اسات تا آیاا هاگایت و تنتارل بارای مسائولیت
سازما های بینالمللی در قبال رفتار دولتهای عضو آ قابل اعماال اسات یاا خیار (Reinisch,
) .2010: 76براساس مادۀ  83ه 2طرح مسئولیت ساازما هاا «عمال یاک دولات عضاو ساازما
بینالمللی ت مطابق قواعگ آ سازما انجام شگه ،موجب مسئولیت بینالمللی آ دولت براسااس
شرایط این مادۀ نمیشود» .از سوی دیگر ،هگایت و تنترل اعمالشگه توسط دولتهاای عضاو بار
سازما های بینالمللی متبوعشا نین ابهام ایجاد میتنگ .ایان مسائل نمایتواناگ بار دولاتهاای
غیرعضو اثر بگذارد و تا حگودی برای دولتهای عضو نین مهم است.

 .3 .3اجبار
مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها و مادۀ  11و  12طرح مسئولیت سازما ها در خصاوص قواعاگ
مرب وط ب اجبار تنظیم شگه است .در چنین مواردی دولت اجبارشگه ممکن است بتوانگ ب فورس
ماژور ب عنوا شارایط رافام وصا متخلفانا هماادۀ  23اساتناد تناگ ،اماا مسائولیت دولات
اجبارتننگه باقی خواهگ بود4.برخالف مواد  11و  ،12در موارد اجبار دولت «ال » مسئول خواهگ
بود ،حتی اگر فعل متخلفانۀ دولت «ب» ،درصورتیت توسط دولت «ال » ارتکاب مییافت ،نقض
 .1بنگ  1شرح و تفسیر مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها.
 .2بنگ  4شرح و تفسیر مادۀ  18طرح مسئولیت سازما های بین المللی.
 .3بنگ  8شرح و تفسیر مادۀ  18طرح مسئولیت سازما ها.
 .4بنگ  1شرح و تفسیر فصل  ،4بخش  1و مادۀ  23طرح مسئولیت دولتها.
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تعهگ بین المللی وی نباشگ .تنها در مورد خاص اجبار است ت یک دولت میتواناگ در خصاوص
فعل متخلفان دولت دیگری مسئول باشگ ،فعلی ت حتی اگر خاودش مرتکاب مایشاگ ،نقاض
تعهگاتش محسوب نمیشگ ) .(Crawford, 2014: 339این مواد مستلنم آ است ت آ دولت با
آگاهی از شرایط فعل متخلفانۀ بینالمللی موردنظر ب این تار اقگام ترده باشگ 1و رابطاۀ ساببی
خاصی بین فعل متخلفان و رفتار دولت مساعگتتننگه ،هگایتتننگه یا اجبارتننگه وجود داشت
باشگ ) .(Dominice, 2010: 289هما گون ت تمیسایو حقاوق باینالملال نیان تأییاگ تارده،
مسئولیت طرف اجبارتننگه نسبت ب قربانی ،از عمل اجبار ب خودیخود ناشی نمیشود ،بلک از
رفتار متخلفانۀ دولت اجبارشگه حاصل میشود 2.با این حال ،دشوار است ت گفت شود مسئولیت
می توانگ بین طرف اجبارتننگه و اجبارشگه مشترک باشگ ،چرات طرف اجبارشگه ممکان اسات
ب دلیل اجبار ،نتوانگ مسئول شناخت شود ) .(Fry, 2007: 629اگر اجبار با میانا قاوۀ قهریا
باشگ ،مسئولیت دولت یا سازما اجبارشگه در مقابل دولت قربانی زائل میشود .در واقام اجباار
بایگ ب حگی باشگ ت ارادۀ طرف تحت اجبار را تحت تأثیر قرار دهگ .ازاینرو در مواردی ت دولت
یا سازما تحت اجبار ،اختیار و توانایی خود را ب طور تامل از دست داده باشگ ،این امکا وجود
دارد ت هیچ مسئولیتی متوج دولت یا سازما تحات اجباار نشاود ).(Crawford, 2002: 147
بنابراین تنها دولت یا سازما اجبارتننگه مسئول خواهگ بود تا خاود ساناریویی از مسائولیت
غیرمستقیم ایجاد میتنگ .ب عالوه برعکس تمک و مساعگت و هگایت و تنترل ،در حالت اجبار
دولتهای عضو توسط سازما بین المللی ،دشوار است ت آ را در وضعیتی ت دولتهای عضاو
از قواعگ سازما منبور متابعت میتننگ ،تشخیص دهیم و بعیگ ب نظر میرسگ ت اجبار از چنین
متابعتی حاصل شود .برای دولت های غیرعضو این احتمال صرفاً نظری خواهگ بود ،چرات اعمال
اجبار خار از چارچوب یک سازما بینالمللی دشوار است ) .(Kuijper, 2010: 15رویۀ دولتها
در این زمین بسیار انگک است ،اما در خصوص اجبار یک سازما بینالمللی میتاوا با فشاار
اقتصادی ناشی از تهگیگ دولت عضو یک سازما نسبت ب پرداخت سهمیۀ مالی آ دولت اشاره
ترد .برای مثال میتوا ب تهگیگ ایالت متحگه ب خارو از یونساکو هنگاام پاذیرش عضاویت
فلسطین در این سازما اشاره ترد ت در نهایت نین از آ خار شگ 3.حاال اگار در اثار چناین
 .1شرط علم و آگاهی در هر س سنا ریوی سنتی مشترک است .این امر ممکن است تمی مسئل ساز شود ،چرات
گنجانگ عناصر ذهنی شبی علم و آگاهی در عناصر اساسی مسئولیت ،انحراف از تعهگ اصلی مسئولیت عینی
منگر در هر دو طرح است ،ب طوریت مادۀ  2طرح مسئولیت دولت ها ب هیچ عنصر ذهنی اساسی برای
تحقق فعل متخلفان اشاره نکرده است .در این مورد ،ب سختی می توا پذیرفت ت هگایت و تنترل و اجبار
بگو آگاهی از شرایط فعل متخلفان صورت گرفت است حتی در صورت پذیرش شرط علم و آگاهی در این
خصوص ،نحوه و مینا آ محل اختالف نظر است ). Fry, 2014: 23
 .2بنگ  1شرح و تفسیر مادۀ  11طرح مسئولیت دولتها.
 .3ایالت متحگه در ابتگای ژانویۀ  2213پس از اعتراضات گسترده نسبت ب عضویت فلسطین در یونسکو ،رسماً از
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تهگیگهایی ،فعل متخلفان ای واقم شود ،اجبار ب معنای ماادۀ  12طارح مسائولیت ساازما هاا
محقق خواهگ شگ.

 .4 .3گریز از تعهدات بینالمللی

1

چهارمین حالت از انتساب مسئولیت در چارچوب طرح مسئولیت سازما های بینالمللی مطارح
شگه است .این حالت از انتساب مسئولیت ،هم در مورد سازما های بینالمللی و هم در خصوص
دول عضو ب ترتیب در مواد  12و  11طرح مسئولیت سازما های بینالمللی مطرح شگه است.
براساس مادۀ  12طرح مسئولیت سازما ها ،یک سازما بینالمللی ،چنانچ با واساطۀ اتخااذ
تصمیمات النامآور برای دول یا سازما های بینالمللی عضو و اعطای مجوز ب آنها ،موجب ارتکااب
عملی توسط آنها شود ت در صورت ارتکاب توسط خود آ سازما  ،عمل متخلفان محسوب شود،
مسئولیت بینالمللی خواهگ داشت .از سوی دیگر ،مطابق مادۀ  11طرح مسئولیت سازما هاا ،دول
عضو یک سازما بینالمللی نین اگر باا سوااساتفاده از صاالحیت آ ساازما در موضاوع یکای از
تعهگات خود با فراهم ترد شرایط ارتکاب آ عمل توسط سازما از زیار باار تعهاگ شاان خاالی
تنگ ،مشروط بر اینک اگر خود آ دولت مرتکب عمل منبور میشگ ،باز هم آ عمال نقاض تعهاگ
محسوب میشگ ،مسئول عمل متخلفان تلقی خواهگ شگ .در واقم وضم چنین مقرراتی در راساتای
جلوگیری از سوا استفادۀ سازما و نین دول عضو از شخصیت حقوقی مستقل اعضا در طفره رفتن
از تعهگات بینالمللی است ت بر عهگه دارناگ ) .(Murray, 2011:291در چناین ماواردی ،نا تنهاا
سازما بینالمللی یا دولت عضوی ت قصگ گرین از تعهگات بینالمللی خود را دارد ،مسائول تلقای
میشود ،بلک دولت یا سازما بینالمللی مباشر نیان همنماا دارای مسائولیت تلقای مایشاود و
میتوا قائل ب مسئولیت مشترک شگ .در واقم در صورت بروز چنین وضعیتی ،دولت یاا ساازما
بینالمللی مباشر برخالف وضعیت اجبار از اختیار و قگرت تصمیمگیری برخوردار است و لذا دارای
مسئولیت خواهگ بود هحگادی و ستایشپور . 121 :1332 ،ب عالوه ارتکاب فعال متخلفانا توساط
دول عضو سازما اتخاذتننگۀ تصمیمات النامآور ،پیششرط تحقق مسئولیت سازما اخیر نیست،
چرات از دولتها یا سازما های عضو انتظار میرود از این تصمیمات تبعیت تننگ تا ایان انتظاار
فینفس احتمال زیاد دیگ ثالث را افنایش میدهگ2.

این سازما خار شگ.
1. circumvention

 .2بنگ  8شرح و تفسیر مادۀ  12طرح مسئولیت سازما ها.
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نتیجه
قابلیت انتساب ،یکی از ارتا تحقق مسئولیت ناشی از نقض تعهگات بینالمللی تلقی مایشاود.
در مقالۀ حاضر ضمن تفکیک مفاهیم انتساب رفتار از انتساب مسئولیت و بیا تفاوتهاا و آثاار
عملی هریک از این مفاهیم ،ب بررسی قواعگ انتساب چنگگان رفتار ب باازیگرا باینالمللای در
وضعیتهای س گان مسئولیت مشترک پرداخت اشگ.
نمون هایی از «انتساب مستقیم» رفتار ت ب مسئولیت مشترک بین المللی منجر مایشاود،
عبارتانگ از :رفتار ارگا هاای مشاترک ،رفتاار ارگاا هاای عااریتی ،رفتاار مشاترک باازیگرا
غیردولتی و دولتها .عالوهبر موارد مذتور ،در مواردی ممکن است دولتها یا سازما ها مسائول
رفتار متخلفانۀ منتسب ب دولت یا سازما دیگر تلقی شونگ ت از آ ب انتسااب مسائولیت یاا
«انتساب غیرمستقیم» رفتار یاد می شود .تمک و مساعگت ،تنترل و هاگایت ،اجباار و گریان از
تعهگات بین المللی مواردی از انتساب غیرمستقیم رفتارنگ ت در هریک از ایان ماوارد انتسااب،
نحوۀ توزیم جبرا خسارت و مینا مسئولیت بازیگرا مسئول متفاوت است.

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها
 .1ابراهیم گل ،علیرضا ه ، 1332طرح تمیسیو حقوق بینالملل در مورد مسئولیت دولت،
مسئولیت بینالمللی دولت متن و شرح مواد تمیسیو حقوق بینالملل ،چ پنجم ،تهرا :
مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای شهر دانش.
 .2ضیایی بیگگلی ،محمگرضا ه ، 1331حقوق بینالملل عمومی ،تهرا  ،چ شصتوپنجم ،تهرا :
تتابخانۀ گنج دانش.
 .3ترافورد ،جیمن ه ، 1338حقوق مسئولیت بینالمللی ،ترجمۀ علیرضا ابراهیم گل ،چ اول،
تهرا  :سنگلج قلم.
 .4عابگینی ،عبگال ؛ خلیل ،روزگاری ه ، 1333حقوق مسئولیت سازما های بینالمللی -ترجمۀ
متن و شرح مواد تمیسیو حقوق بینالملل سازما ملل متحگ ،چ اول ،تهرا  :خرسنگی.

ب) مقاالت
 .8حگادی ،مهگی؛ ستایشپور ،محمگ ه« ، 1332تسهیم مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از
عمل دولت دیگر یا سازما بینالمللی ،فصلنامۀ دولت پژوهی ،ش  ،14ص .143-112
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 .1زمانی ،سیگ قاسم؛ میرزاده ،مناالسادات ه« ، 1333انتساب اعمال متخلفانۀ اشخاص خصوصی
ب دولت براساس معیار تنترل :رویۀ دیوا داوری دعاوی ایرا  -آمریکا» ،مجلۀ پژوهش
حقوق عمومی ،ش  ،43ص .11-121
 -------------------------------- .2ه« ، 1332مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال
اعمال شرتتهای خصوصی از منظر رویۀ قضایی و داوری بینالمللی» ،مجلۀ پژوهش حقوق
عمومی ،ش  ،42ص .118-142
 .1زمانی ،سیگ قاسم؛ ضیایی ،یاسر ه« ، 1332تعمیم نظام مسئولیت بینالمللی ب بازیگرا
غیردولتی با تأتیگ بر جگاییطلبا » ،مجلۀ حقوقی بینالمللی ،ش  ،48ص .83-14
 .3زمانی ،سیگ قاسم ه« ، 1338واگرایی و همگرایی «مسئولیت تیفری فرد» و «مسئولیت
بینالمللی دولت :تأملی در اوراق پرونگۀ جنب شیمیایی عراق علی ایرا » ،فصلنامۀ پژوهش
حقوق عمومی ،ش  ،81ص .3-22
 .12صلدچی ،محمگعلی ه« ، 1333مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بینالملل بشر توسط
شرتتهای فراملی» ،فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی ،ش  ،44ص .128-121
 .11ملکیزاده ،امیرحسین ه« ، 1331تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بینالمللی در
روی دیوا بینالمللی دادگستری» ،فصلنامۀ راهبرد ،ش  ،14ص .243-232
 .12مؤمنی راد ،احمگ؛ ستایشپور ،محمگ ه« ، 1331دامنۀ مفهومی مسئولیت اشتقاقی
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