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Abstract
After World War II, Human Rights completely affected the International Legal
System and brought major changes. One of the most important structural changes
resulting from the emergence of human rights has been a major change in the system
of International Responsibility of States. Traces of these changes can be found to the
decisions of international courts and Draft articles on Responsibility of States for
Internationally Wrongful Act adopted 2001. By examining these sources, three
categories of changes in the system of international responsibility of states emerge;
First is “change in the elements of international wrongful act”; Second is “change in
the relation between offending and aggrieved states”; and third is “Reciprocal
countermeasure by non-aggrieved states”. In the first case, solely the “breach of
obligation” was sufficient to “determining of wrongful act” and on this basis
“material damage” was removed from the constituent elements of “international
wrongful act”. In second case, the mutual duality of the relationship between the
offending and aggrieved states, in some cases, gave it position to the relationship
between the offending state and the international community as a whole; and in third
case, following the disappearance of the first two, the right to “reciprocal
countermeasure by a non-aggrieved” emerged.
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چکیده
حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم ،نظام حقوق بینالملل را بل کللی تألر ر خلاو و یرییلرا
عمدهای را در آن ب وجود آورد .از جمل یرییرا خاوأاری ناشی از ظهور حقوق بشر ،یرییر عملده
در نظام تسئولی بینالملللی دولل هلا بلوده اخل  .رد پلای اتلن یرییلرا را تلییلوان در آرای
دتوانهای بینالمللی و طرح تسئولی بینالمللی دول تصوب  2001جس وجو کرد؛ بلا بررخلی
اتن تنابع ،خ دخأۀ عمده از یحوال نظام تسئولی بینالمللی پدتدار تیشلود؛ نخسل «یحلو
در عناصر تقوم عم تأخلفانۀ بینالملللی» ،دوم «یحلو در رابۀلۀ تیلان دولل هلای تأخلل و
زتاندتده» و خوم «اقدامهای تأقاب دول های غیرزتاندتده» .در بررخی تورد نخس  ،صرفاً ایکلا
ب «نقض یعهد» ب تنظور «احراز عم تأخلفان » کفات تیکرد و بر همین تبنا «وسار تادی»
از عناصر تقوم «عم تأخلفانۀ بینالمللی» حذف شد .در تورد دوم نیز دوخوتگی رابۀۀ دول های
تأخل و زتاندتده ،در بروی توارد جای وود را ب رابۀۀ تیان دول تأخل و جاتعۀ بینالملللی
در ک داد .همچنین پیرو دو تورد او  ،با از تیان رفأن «دوخوتگی» و «وسار تادی» ،حل بلر
«اقدامهای تأقاب یوخط دول غیرزتاندتده» بروز تاف  ،ب اتن تعنا ک دول غیرزتاندتلده نیلز
تییواند دخ ب اقدامهای تأقاب در برابر دول تأخل بزند.

کلیدواژگان
اقدامهای تأقاب یوخط دول غیرزتاندتده ،حقوق بشر ،عم تأخلفانۀ بلینالملللی ،تسلئولی
بینالمللی دول .
________________________________________________________________
 .1اخأاد گروه دتپلماخی و خازتانهای بینالمللی ،دانشکدۀ روابلط بلینالملل وزار اتلور وارجل  ،یهلران ،اتلران
Email: r.mousazadeh@sir.ac.ir
(نوتسندۀ تسئو ).
 .2دانشجوی دکأری حقوق بینالمل عموتی ،دانشگاه شهید بهشأی ،یهران ،اتران.
Email: a.azarpendar@yahoo.com

یارتخ درتاف  - 1400/04/25 :یارتخ پذترش1400/12/08 :

 2فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

مقدمه
حقوق بشر ،یر یرایی شگرف بر حقوق بین المل تعاصر نهاده اخ ؛ اتلن یلر یرا در درجلۀ او
توجب یرییرا خاوأاری در حقوق بینالمل تعاصر شده اخ  .یرییلرا خلاوأاری پاتل هلای
حقوق بین المل کالخیک را تورد حمل قرار داد ،ب گون ای ک هدف و تحأوای تلاهوی حقلوق
بین المل گسأرش تاف ؛ ب اتن تعنا ک از طرت گلذر از «حقلوق بلینالملل همزتسلأی» بل
«حقوق بینالمل همکاری» و خپس «حقوق بلینالملل همبسلأگی» ،تحألوا و هلدف حقلوق
بینالمل را ب طور اخاخی دگرگون خاو .
همچنین حقوق بینالمل بشر ،حقوقی را ک دول ها در گذشأ  ،در حوزۀ اقأدار صلالحی
ووتش تیدتدند ،ب صور عموتی درآورد و بر همین تبنا حقوق وصوصی دول ها بل حقلوق
عموتی تیان اتشان یبدت شد؛ ب اتن تعنا ک بروی از اوأیارا دول ها رفأ رفأل در جاتعلۀ
بینالمل هضم شد و اتشان تجبور شدند ،آن دخأ از قواعدی را ک در صالحی ولوتش تلی
دانسأند ،ب حال عموتی درآورند و جاتعۀ بلینالملللی را در آن دویل کننلد 1.اتلن توولو
بیشأر در قواعد – و ن خاوأارها -بروز تاف و ورود الفاظی چون «ارزشهلای بنیلادتن جاتعلۀ
بینالمللی»« ،تیراث تشأرک بشرت »« ،قاعدۀ آتره» و «جنات بینالمللی افلراد» شلاهدی بلر
اتن تدعاخ (.)Lipkina, 2019: 63
با ظهور خاوأار و قواعد نوتن در حقوق بینالملل  ،همچنلین بلازتگران جدتلدی در عرصلۀ
حقوق بینالمل وارد شدند ک تییوان از اتن دخ ب ورود اشخاص حقیقی اشاره کرد؛ در اتن
تقام افراد تخاطب تسأقیم بروی از تقررا بینالملل شلدند ،اتلن ورود نل ینهلا قواعلد اولیل
(همچون تحأوای حقوقی اعالتی و تیثاقین) را تأر ر خاوأند ،بلک حأی ب قواعلد انوتل نیلز
رخوخ کردند .در اتن تعنا ،برای تثا افراد هم ح دارند در تقاب نقض آزادی حمات شلوند و
هم در صور نقض ب تراجع بینالمللی رجو کنند و وسار بۀلبند.
یرییرا خاوأاری و هنجاری ،تنابع حقوق بینالمل را نیز دخأخوش دگرگونی خلاو ؛ از تلک
خو عرف را از تحورت «روت » ب «عنصر ذهنی» خوق داد و از خوی دتگر اصو کلی حقلوقی را بلار
دتگر پررنگ کرد .اتن یحوال فقط در تنابع باقی نماند و تاهی قواعد اولی را نیلز نشلان گرفل  ،در
اتن زتین تییوان ب یحو تفاهیمی همچون «حل شلر » (ILC, 2011: Pellet, 2005: para.93
;« ،)para.8یفسیر» (« ، )Dorr, 2018: 563جانشینی دول ها» و  ...اشاره کرد.
نفوذ حقوق بشر ب حقوق بینالمل نوتن توجب یرییرا عمدۀ خاب اللذکر در خلاوأارها و
________________________________________________________________
 .1شاتد از تهمیرتن تثا ها در اتن زتین  ،حقوق بینالمل بشردوخأان باشد .یا پیش از یصوتب کنوانسیونهای
چهارگانۀ ژنو ،تخاصما تسلحانۀ داولی در حوزۀ صالحی تۀل دول ها بود؛ اتا با خاتان تافأن تادۀ 3
تشأرک اتن اتر از انحصار دول های درگیر وارج شد.
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هنجارهای بین المل شد .اتنلک باتلد دتلد چگونل اتلن یرییلرا  ،نظلام تسلأحکم تسلئولی
بینالمللی دول ها را شکافأ و از درون توجبا یحو را در اتن نظام فراهم آورده اخ .
برای اتن تنظور با تۀالعۀ نظام تسئولی بینالمللی دول تییوان تأوج اتن تسئل شد کل بلا
رخوخ حقوق بینالمل بشر ب قلمرو تسئولی بینالمللی دولل  ،یرییلرا عملدهای در خل تفهلوم
«عم والف بینالمللی»« ،رابۀۀ اخأنادی عم تأخلفان » و «اقدامهای تأقاب » حادث شده اخ .

تحول در مفهوم «عمل خالف بینالمللی»
براخاس دکأرتن کالخیک حقوق بینالمل  ،تسئولی  ،تحدود ب حلد یعهلد و یکلیل جبلران
وسار اخل ؛ بنلابراتن ولرر و زتلان جاتگلاهی ترکلزی در اتلن تسلئل دارد ( Ago, 1971:
 .)para.74اتأیاز اتن روتکرد آن اخ ک تفهوم تسئولی بینالمللی را در پیراتون تک عم تا
واقعۀ واحد ،تأحد تی خازد؛ اعم از اتنک تسئولی تلذکور در نأیجلۀ یقصلیر و بلییلوجهی بل
حقوق باشد تا فقط نأیجۀ وساریی باشد ک در غیاب هرگون نقلض یعهلد حلادث شلده اخل ،
بنابراتن نأاتج تشخص و تأعین تسئولی ینها در صوریی و در حدی ظلاهر تلیشلود کل اتلر
واقع ،توجب ورود وسار ب تک یابع حقوق بینالمل شده باشد (کک دتن .)79 :1382 ،اتلن
اخأدال ب حدی قو و قدر داش کل برولی حقوقلدانان «وسلار » را رکلن خلوم عمل
تأخلفانۀ بینالمللی تیدانسأند (تسأقیمی.)45 :1377 ،
در دوران تدرن و با پیگیری و اعما نظر دقی گزارشگران طرح تسئولی بینالمل دول هلا
(از اتن پس طرح) ،رشد و یوخعۀ حقوق بینالمل ب گون ای صور پذترف کل عنصلر «وسلار
تادی» از عناصر تأشکل «عم والف بینالمللی» وارج شد ( .)YILC, 1973: para.12ب عبلار
دتگر در حقوق بینالمل نوتن لزوتاً نباتد «وسار تادی» احراز شود یا بأوان «عمل ولالف» را
تسج ناتید ،بلک نقض یعهد ب ینهاتی کفات تیکند (.)Paparinskis, 2020: 618-626
در تادۀ  2طرح ک عناصر فع تأخلفانۀ بین المللی دول را تدنظر دارد ،کمیسیون حقلوق
بینالمل بیان تیدارد:
« فع تأخلفانۀ بینالمللی دول هنگاتی تحق تیگردد ک رفأاری اعم از فع تا یرک فع :

ال ) ب توجب حقوق بینالمل قاب انأساب ب آن دول باشد؛ و
ب) نقض یعهد بینالمللی دول یلقی شود».
از آنجا ک جاتگزتن شدن تفهوم «وسار » ب جای «وسار تادی» عینی وارجی آن را
کاهش داد و از طرفی عدم یعرت «وسار » تمکن بود توجبا خلردرگمی در حقلوق تلدرن
تسئولی بینالمللی نوتن شود ( ،)Crawford, 2010: 196اتلن واژهخلازی در بنلد  2تلادۀ 31
طرح رخ داد .طب اتن بند« ،وسار » شات وسارا «تادی» و «تعنوی» تیشلد؛ «وسلار
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تادی» ب وسار ب اتوا تا خاتر تنافع دول و ایباعش اشلاره دارد کل از لحلا تلالی قابل
یقوتم اخ و «وسار تعنوی» تواردی همچون یحقیر و یوهین اخ ک درد و رنج شخصی را
نیز شات تیشود ( .)ILC, 2001: 92افزونبر اتن دو نو وسار  ،همچنین باتد بل دنبلا نلو
خوم وسار برآتد ک با عنوان «وسار حقوقی» شناوأ تیشود ،1تفهوم وسلار حقلوقی
تأماتز از وسار تعنوی اخ  ،چراک وسار تعنوی وروریاً بل دنبلا نقلض تلک یعهلد رخ
نمیدهد ،درحالیک زتان حقوقی همواره با نقض یعهد همراه اخ (.)Barboza, 2005: 18
با در نظر داشأن تباحث پیشگفأ  ،از دتلدگاه حقلوق بلینالملل کالخلیک ،دولألی حل
دروواخ جبران وسار داش ک در واقع از آن عم وسار تلادی دتلده بلود؛ بل عبلار
دتگر ،تفهوم وسار ب عنوان تعیاری برای یشخیص طرف زتاندتده نیز تۀرح تیشلد ( ILC,
 .)1970: 218بنابراتن قصور در انجام تک یعهد بینالمللی شر کافی برای عم تأخلفانلۀ بلین
المللی نبود و برای اتنک دولأی ،ب عم تأخلفانۀ دول دتگر اخأناد کند ،الزم بلود بل دولل
نخسأین وسار وارد آتده باشد؛ اتا در حقوق بینالمل تدرن ،بند  1تادۀ  40طرح کمیسیون
حقوق بینالمل تورخ  1996ک با نام «تعنای دولل زتلاندتلده» شلناوأ تلیشلود ،دولل
زتاندتده را ب قرار زتر تیداند« :دولأی ک ح وی ب وخیلۀ عم تأخلفانۀ بلینالملللی دولل
دتگر تورد یجاوز قرار گرفأل اخل » تلیدانلد ( .)ILC, 1996: art40از اتلن یعرتل اتلنگونل
برداش تیشود ک دول زتاندتده فقط آن دولأی نیس ک تنافع تادیاش تورد یجاوز قلرار
گرفأ باشد ،بلک تی یواند بدون آنک یجاوزی ب تنافع تادی صلور پلذترد و بل صلرف نقلض
یعهد ،دول زتاندتده یلقی شود ( .)Kawasaki, 2000: 20بنابراتن تییوان دول زتلاندتلده را
از زواتای تخألفی نگرتس ؛ اتن دول تییواند ب خ صور جداگان تورد یعلدی قلرار گرفأل
باشد :وسار تادی ،وسار تعنوی و وسار حقوقی2؛ و هر کلدام از اتنهلا تلک اللزام بلرای
دول تسئو در پی دارد و آن جبران وسار وارده ،بنا ب تورد اخ (.)Stern, 2005: 101
ا ر دتگر اتن یرییر ،زتانی اخ ک دولأی حقوق اخاخی ایبلاعش را نقلض کنلد؛ در حقلوق
کالخیک از آنجا ک چنین نقضی هیچگون آخیب تادی ب دول تا دولل هلای دتگلر نرخلانده
________________________________________________________________
 .1اتروزه اتن وسارا در تفاهیم جدتدی همچون وسارا ناشی از فعالی های آخیبرخان ب تحیط زتس نیز
بروز تافأ اخ ک وود یحقی تجزا و تفصلی تیطلبد .یوافقناتۀ پارتس در اتن زتین پیشبینی تیکند ک
دول ها در اقدام برای رفع یرییرا اقلیمی باتد یعهدا تربو ب وود را در تورد احأرام ب حقوق بشر
گسأرش دهند و یروتج کنند .تسئولی در قبا اتن اعما اتروز ب تکی از توووعا تهم تسئولی یبدت
شده اخ ک باتد در جای وود ب آن پرداو  .برای تۀالعۀ بیشأر ر.ک:
Quirico, O. Climate Change and State Responsibility for Human Rights Violations: Causation and
Imputation. Neth Int Law Rev 65, 185–215, 2018.

 .2برای تۀالعۀ بیشأر ر.ک:
Katja Creutz, State Responsibility in the International Legal Order: A Critical Appraisal, Cambridge
University Press, 2020.
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بود ،نباتد تورد بازوواخ دتگر دول هلا –غیرزتلاندتلده -قلرار تلیگرفل ؛ اتلا حقلوق نلوتن
تسئولی بینالمللی دول ها با وارج کردن تفهوم «وسار تادی» و وارد کردن «نقض یعهد»
ب عنوان تکی از عناصر تأشکلۀ انأساب تسئولی بین المللی ،یرییرایی اخاخی در اتن نظلام بل
وجود آورده اخ ( .)ICJ,1986: para.75ب بیان دتگر ،در حقوق بینالمل نوتن« ،نقض یعهد»
لزوتاً نباتد همراه با وسار تادی در نظر گرفأ شود ،همچنین وسلار تلییوانلد هلیچگونل
یر یری بر آن دول ب طور واص نداشأ باشد (.)Tarzi, 1987: 1
اتن اتر وود ،از نأاتج عموتی شدن حقوق بینالمل اخل  .همچنلین پیاتلدهای آن عملوتی
شدن حقوق تسئولی بینالمللی را ب دنبا دارد .از آنجا ک «نقض یعهد» از عناصر تأشکلۀ عمل
ناتشرو یلقی تیشود ،ازاتنرو در تعاهدایی ک طرفین تیپذترنلد یلا «حقلوق بنیلادتن بشلر» را
رعات کنند ،اگر دولأی بروالف یعهدا وود ،اتن حقوق اخاخلی را نقلض کلرد ،خلاتر دولل هلا
«ح اخأناد» ب عم تأخلفان و همچنین «اقدام تأقاب » در برابر آن دول را وواهند داش .

رابطۀ استنادی عمل متخلفانه
در حقوق بینالمل کالخیک ،دوجانب گراتی بر روابط تسئولی بینالمللی حکمرانی تیکرد؛ ب
اتن تعنا ک رابۀ اخأنادی تسئولی  ،تحدود ب «دول زتلاندتلده» و «دولل تریکلب عمل
والف» بود .در چنین حالأی جبران وسار را ینها دولأی تییوانس وواخأار شود ک از عم
تأخلفانۀ «دول تریکب» زتان دتده باشد .با یرییر تاهیل «وسلار » ،زتلان تعنلای دتگلری
برای وود اوأیار کرد و از طرفی پیداتش تفاهیمی همچون «قواعد آتره» توجبا آن را فراهم
آورد یا دو رژتم تسأق از «تسئولی دول ها» ب وجود آتد :تکلی رژتلم «تسلئولی خلاده» و
دتگری رژتم «تسئولی شدتد برای نقض قواعد آتره» (فلسفی.)192 :1396 ،
از آنجا ک «قواعد حقوقی» -ک در تعاهدا بینالمللی ظهور تیتابنلد ،-بل تنظلور اتجلاد
یعهدا الزامآور برای بروی یابعان حقوق بینالمل و اتجاد تنفع برای دتگر یابعان بینالملللی
اخ  ،تییوان اتن یعهدا را در دخأ بندی روب رو قرار داد :یعهدا دو تا چندجانب و یعهلدا
در قبا همگان( 1از اتن پس ،ارگا اتنس)؛ یعهدا ارگا اتنس ،ب عنوان یعهدایی در نظر گرفأل
تیشوند ک دولأی در برابر جاتعۀ بینالمللی در ک بر عهده تیگیرد و اتن یعهلدا بل لحلا
«ارزشهای کلی» آن و «اهمی اجرای» آن ،ب گون ای اخ ک نقلض آن یعهلدا  ،تلییوانلد
یمام دول ها را قادر خازد یا برای جلوگیری از نقض آن یعهدا  ،دخ ب اقلدام بزننلد و عمل
تأخلفان را ب پاتان برخانند (.)Institut De Droit International, 2005: art.1
یعهدا ارگا اتنس نخسأینبار یوخط دتلوان بلین الملللی دادگسلأری در دعلوای بارخللونا
________________________________________________________________
1. obligasion erga omnes
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یراکشن تۀرح شد؛ دتوان در اتن دعوا بروی تصادت اتنچنین یعهدایی را برتیشمارد و بیلان
تیکند« :اتن یعهدا برای تثا در حقوق بینالمل از تنع اعملا یجاوزکارانل  ،نسل زداتلی و
همچنین از اصو و قواعد تربو ب حقوق اخاخی ابنای بشر از جملل تنلع بردگلی و یبعلیض
نژادی ناشی تیشود» ( .)ICJ, 1970: 32تشاهده تیشود ک اتن یعهدا  ،ناشی از «ارزشهلای
بنیادتن برآتده از حقوق بشر» اخ و دتوان احأماالً قصد داشأ اخ حقوق اخاخلی بشلر را از
دتگر حقوق یمییز دهد (.)Meron, 2012: 185-186
در قضیۀ «ییتور شرقی» دتوان ب اص یعیین خرنوش ب عنوان تک یعهلد ارگلا اتلنس و
ذت ارزشهای بنیادتن حقوق بشر ،اعأراف تیکند و بیان تیدارد« :اظهارنظر پریرا کل بیلان
تیداش ح تردتان برای یعیین خرنوش ک برآتده از د تنشور و روتۀ تلل تأحلد اخل ،
ب طور قۀع ،تک وتژگی ارگلا اتلنس دارد» ( .)ICJ, 1995: 102اتلن اصل همچنلین در قضلیۀ
«پیاتدهای حقوقی حضور تسأمر آفرتقلای جنلوبی در ناتیبیلا» ( )ICJ, 1971: 31-32و قضلیۀ
«صحرای غربی» ( )ICJ, 1975: 31-33در پریو ارزشهای بنیادتن شناوأ شده اخ .
جاتعۀ بینالمللی نوتن با یحوالیی ک در آن پدتد آتلده« ،هوتل » ولود را در «ارزش»هلاتی
تافأ اخ ک توجودتأش بر آنها تأکی اخ و قاعدۀ آتره ،تبین تفهوم حقوقی جاتعۀ بینالمللی
در صور یحو تافأۀ اتروزی آن اخ (فلسفی .)411 :1393 ،تفهوم قاعدۀ آتلره و یعبیرایلی کل
دتوان بینالمللی دادگسأری از آن بل عمل آورده اخل در نلیمقلرن گذشلأ بلرای هلیچتلک از
دول های جهان قاب درک نبود ،زترا در آن دوران الأزام ب دول ها ب تقررا بینالمللی فقلط از
ارادۀ آنها ناشی تیشد؛ حا آنک در اوولا و احلوا کنلونی جهلان ،جاتعلۀ بلینالملللی تلرادف
«بشرت » در تفهوم حقوقی آن شده اخ  .البأ تنظور از بشرت همانا «ارزشهای تأعالی» اخ
ک در یماتی نظامهای فکری و رفأاری ب آنها اعأبار داده شده اخ (فلسفی.)413 :1393 ،
دو تفهوم «قاعدۀ آتره» و «یعهدا ارگا اتنس» در واقع تکم تکدتگرند؛ ب اتن تعنلا کل
قاعدۀ آتره الزاتاً ،باتد در رابۀ با تک «یعهد ارگا اتنس» تورد بحلث قلرار گیلرد ( Bassiouni,
 .)1996: 72در نأیج هر کدام از اتن دو تفهوم الزاتایی را با وود ب همراه دارند؛ در درجلۀ او ،
نقض اخاخی یعهدا قواعد آتره نأاتجی یکمیلی در بردارد ،ب اتن تعنا ک ن ینها دول تریکب
عم تأخلفان تسئولی دارد ،بلک دتگر دولل هلا نیلز باتلد اقلدامهلاتی را صلور دهنلد یلا
تسئولی داتنگیر اتشان نشود؛ در درجۀ دوم ،همۀ دول هلا حل دارنلد بل تسلئولی دولل
واطی برای نقض «یعهدا ارگا اتنس» اخأناد کنند (.)ILC, 2001: 112
بروی از تقررا بخش دوم و خوم طرح تسئولی بین المللی دول بل نقلض قاعلدۀ آتلره
اوأصاص تافأ اخ  .فص خوم از بخش دوم چارچوبی را فراهم آورده اخ یا بلا یرتیلد بخلش
او طرح ،اتکان تقابل با توارد نقض فاحش قواعد آتره ک یمام کشورها باتد آنهلا را شناخلاتی
کنند ،فراهم آورد (.)Crawford, 2001: 978
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تادۀ  41طرح ،در نفی هرگون شناخاتی نقض قاعدۀ آتره بیان تیدارد:

 .1دول ها برای وایم بخشیدن ب هرگون نقض جدی در چلارچوب تعنلای تلادۀ  ،40از
طرت ابزارهای قانونی با تکدتگر همکاری وواهند کرد.
 .2هیچ دولأی ووعی اتجادشده ب وخیلۀ نقض جدی را نباتد ب عنلوان عمللی قلانونی بل
رخمی بشناخد و تساعدیی در حفظ آن ووعی کند.
در اتنجا طرح ،نأاتج واص نقض جدی یعهدا ناشی از قاعدۀ آتره را ن فقط در تورد دول
تسئو  ،بلک در پیوند با یعهدا یماتی دول ها تشخص کرده اخ  .اتن یعهدا در دو حالل
خلبی و اتجابی بر عهدۀ دول ها قرار گرفأ اخ  :خلبی ب تعنای «یعهد ب علدم شناخلاتی» و
اتجابی در تفهوم «یعهد ب همکاری برای از تیان برداشأن ووعی برآتده» از نقض قاعدۀ آتره.
دتوان در قضیۀ «یعهد ب اخأرداد تا تحاکم » با در نظلر داشلأن تقدتلۀ کنوانسلیون تنلع
شکنج بیان تیدارد« :دول های طرف کنوانسلیون تلک تنفعل تشلأرک بلرای اطمینلان از
عملکرد درخ اتن کنوانسیون دارند ،چراک اتن تنفع تشأرک ذتل ارزشهلای تشأرکشلان
قرار گرفأ اند .اعما شکنج تمنو شده اخ ( )...یمام اطراف کنوانسلیون در حماتل از اتلن
ح شناوأ شده ،تک تنفع حقوقی دارند ک تی یلوان ،الزاتلا برآتلده از د آن را الزاتلا
طرفهای تک تعاهدۀ ارگا اتنس» ناتید» (.)ICJ, 2012: 449
نکأ ای دتگر ک باتد آن را در نظلر داشل آن اخل کل یعهلد بل همکلاری بلرای پاتلان
بخشیدن ب نقض یعهد و عدم شناخاتی ووعی ب وجودآتده بر ا ر نقض یعهلد ،در تلورد یملام
دول ها اجراتی تیشود و صرفاً دول تسئو تا دول تأضرر را تدنظر ندارد؛ ب اتلن تعنلا کل
الزاتا برآتده از ارزشهای تشأرک ک در یعهدا ارگا اتنس تا قاعدۀ آتره نمود تافأل اخل ،
برای یمام دول ها ،صرفنظر از رابۀلۀ اتشلان بلا عمل تأخلفانل  ،یعهلدا و حقلوقی را پدتلد
تیآورد (.)Trindade et al., 2020: 453-454
دتوان در نظر تشوریی «خاو دتوار حائ » بیان تیدارد« :یمام دول ها تأعهدند ،ووعی
غیرقانونی برآتده از خاو دتوار را شناخاتی نکنند و هیچگونل کملک تلا تسلاعدیی بل عمل
نیاورند یا اتن ووعی غیرقانونی باقی بماند؛ یمام دول های طرف کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنو،
با در نظر گرفأن تنشور تل تأحد و حقوق بینالمل  ،باتد اطمینان حاصل کننلد کل حقلوق
بشردوخأانۀ توجود در کنوانسیون یوخط اخرائی اجراتی وواهد شد» (.)ICJ, 2004: 202
در بخش خوم طرح و در تادۀ  ،)1( 48کمیسیون ب ح اخأناد دول هلای غیرزتلاندتلده
پرداوأ اخ ()Fernandez, 2018: 834؛ ب اتن تعنا ک حأی دول هاتی ک تأحم هیچگون
وساریی نشدهاند نیز ح دارند ب تسئولی کشور تریکب عم تأخلفان اخأناد کند:
«هر دولأی جز دول زتاندتده ،ح دارد تۀاب بند  ،2ب تسئولی کشور دتگر اخأناد کند ،اگر:

ال ) یعهد نقضشده ،در برابر گروهی از دول ها ،ازجمل آن دول باشد و ب تنظور حماتل
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از تنفع جمعی گروه اتجاد شده باشد؛ تا
ب) یعهد نقضشده ،در برابر جاتعۀ بینالمللی در ک باشد».
اقدام کمیسیون در تادۀ  48ب اتن تعناخ ک رابۀۀ تسئولی در تورد نقضهلای جلدی
قواعد آتره همانند گذشأ  ،صرفاً بر دوجانبل گراتلی اخلأوار نیسل  ،بلکل تلییوانلد بل رابۀلۀ
چندجانب برای اخأناد ب تسئولی تنجر شود و بر اتن اخاس آن دول تییواند بل تسلئولی
تربو ب نقض یعهدا در قبا جاتعۀ بینالمللی در ک تا تک گروه از دول هلا اخلأناد ورزد،
حأی اگر تأحم هیچگون وساریی –با یعرت کالخیک آن -نشده باشد .با اتن حا باتد یلذکر
داده شود ،آنچ دول غیرزتاندتده تییواند براخاس تادۀ  48طرح خازد ،بازگردانی تجدد نظلم
حقوقی و یضمین عدم یکرار اخ ؛ بنابراتن اتن دولل نملییوانلد از رهگلذر اخلأناد بل عمل
تأخلفانۀ تندرج در تادۀ  48وسار تادی طلب کند.
از خوی دتگر یرییر در رابۀۀ اخأنادی ،همچنین بر ورود اشخاص دتگلر بل تنظلور جبلران
وسار دوی بوده اخ ؛ ب اتن تعنا ک در خا های اویر اخناد حقوق بشلری چل در خلۀ
تنۀق ای و چ در خۀ بینالمللی کمیأ هاتی را ب تنظور درتافل و تالحظلۀ شلکاتا افلراد
خاتان بخشیدهاند .اتن کمیأ ها بر تبنای اخناد یرخیس آنها تییوانند در توووعا تربلو بل
خند تادر شکاتا را درتاف دارند و از دول های ذیربط یووی بخواهند .اتن تووو نل ینهلا
در اخناد تربو ب حقوق تدنی و خیاخی ( ،)UN GA, 1966: art.1بلکل در اخلناد تربلو بل
حقوق اقأصادی ،اجأماعی و فرهنگی ( )UN GA, 2009: art.1و اخناد تربلو بل حقلوق بشلر
اشخاص واص ( )UN HRC, 2011: art.1; UN GA, 2000: art.2نیز دتده تیشود.

حق بر اقدامهای متقابل دول غیرزیاندیده
همانگون ک در بخش قب گفأیم ،با نفوذ «حقوق بشر» ب نظام تسئولی بینالمللی دول هلا،
ح اخأناد ب تسئولی برای دول های غی زتاندتده در نقض یعهدا ارگا اتنس بل رخلمی
شناوأ شد؛ ب اتن تعنا کل دولل هلای غیرزتلاندتلده ،در جلاتی کل نظلم حقلوقی جاتعلۀ
بین المللی در ک یوخط تک دول تسئو ب تخاطره افأاده اخ  ،تییوانند ب تسئولی دول
تأخل اخأناد ورزد .با اتن حا اخأناد صرف ن تییواند ب بازگردانی تجدد نظم حقوقی تنجر
شود و ن عدم یکرار فع تأخلفان را یضمین کند .برای اتلن تنظلور باتلد نظملی در افکنلد یلا
اخأناد دول های غیرزتاندتده بأواند ا ر واقعی ب وود بگیرد.
از آنجا ک اقدام تأقاب ب تنظور یضمین ولمان اجلرای یوقل عمل تأخلفانل و جبلران
وسار صور تیپذترد ( ،)ILC, 1973: 173اگر دولأی ب ارزشهای تشأرک بشلرت کل در
قواعد آتره و یعهدا ارگا اتنس نمود تافأ اخ یعرض کند ،دتگر دول های جاتعۀ بینالملللی
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تی یوانند دخ ب اقدام تأقاب بزنند یا ووعی ب حال اولی بازگردد .اتن اقلدامهلای تأقابل
در دو حوزه قاب بررخی اخ  ،اقدامهای تأقابل دخلأ جمعلی و اقلدامهلای تأقابل انفلرادی
(.)Crawford, 2013: 118
از آنجا ک نقض یعهدا ارگا اتنس ،یعرض ب ارزشهای بنیادتن جاتعۀ بینالملللی در کل
اخ ( ،)Tanaka, 2021: 2در ترحلۀ او ب تنظور برپاخاوأن نظمی برای پاتلان بخشلیدن بل
اتن یعرض باتد ب نقش خاوأارتن جاتعۀ بینالمللی نظر داشل  .تهلمیلرتن نهلاد خلاوأارتند
جاتعۀ بین المللی در عصر حاور ،خازتان تل تأحد اخ  .وظیفۀ حفظ و بازگردانی نظم توجود
نیز ب رکن اصلی خازتان تل تأحد ،تعنی شورای اتنی  ،خپرده شده اخ ک ب نماتندگی از
جاتعۀ بینالمللی در ک با اتن ووعی بروورد کند () .)UN Charter, 1945: art 24(1بنابراتن
تنۀقی ب نظر تی رخد در شراتط نقض تک یعهد ارگا اتنس و ب تنظور بازگردانی نظم ،نیلاز بل
اقدامهات ی وروری باشد؛ تشرو بر اتنک اتن اقدام بر پاتۀ تنشور تل تأحد اخلأوار بلوده و در
اوأیار نهاد صالحیأدار خازتان باشد ( .)ILC, 1979: 43تییوان ب عنوان شاهدی در ا با اتلن
نظر ب «یجاوز خرزتینی» در تنشور تل تأحد ،ب عنوان تک نقض شلدتد ارزشهلای بنیلادتن
جاتعۀ بین المللی در ک  ،اشاره کرد ک بروورد با آن باتد ب خازتان تلل و ارکلان صلالحیأدار
خازتان تل واگذار شود (.)ILC, 1982: 48
با اتنک اتن روت یوخط اندتشمندان تأعددی یرتید شده اخ و تصادت توفقی آتیلزی از
آن در قضاتاتی همچون رودزتای جنوبی ( ،)Mc Dougal et al., 1968:1تقابلۀ یهاجم علراق بل
کوت ( )Warbrick, 1991: 1و جرتان بمبگذاری الکربی تشاهده شلد ( Gowlland-Debbas,
 ،)1994: 64با اتن حا بل دلیل «تاهیل خیاخلی شلورای اتنیل » (دوپلوتی،)303 :1369 ،
«تحدودت های تاهوی شورای اتنی » (رشیدینلژاد« ،)81-100 :1386 ،تشلروعی شلورای
اتنی » ( )Zemanek, 2000: 45و «زتانبلر بلودن اقلدامهلای شلورای اتنیل » (توخلیزاده و
همکاران ،)234 :1393 ،باتد گف ک نمییوان شورای اتنی خازتان تل تأحد را ینها گزتنل
برای نقض جدی یعهدا ارگا اتنس در نظر داش .
در تورد اقدامهای انفرادی و با بررخی یارتخچۀ تسئولی بینالمللی ب نظر تیرخد کل در
حقوق تسئولی بینالمللی کالخیک ،اقدامهای تأقاب صرفاً تییوانس یوخط دول زتاندتده
ب تنظور وادار خاوأن دول تسئو ب انجام یعهدایش صور پذترد؛ ب اتن تعنا ک اتن اقلدام
توجب یوق رفأار تأخلفانۀ بینالمللی –در صور یداوم -شود و راه برای جبلران وسلار بل
دول زتاندتده بازگردد (حلمی .)393-394 :1390 ،اتن تووو  ،اتری اخ ک تادۀ  49طرح
تسئولی نیز ب آن تعأرف شد1.
________________________________________________________________
 .1تادۀ  49ب تبحث «تووو و حدود اقداتا تأقاب » پرداوأ اخ و بیان تیدارد:
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پیششر اخاخی تک اقدام تأقاب قانونی در حقوق تسئولی بینالمللی کالخلیک ،وجلود
تک عم تأخلفانۀ بین المللی بود ک ب دول زتاندتده اتن اتکان را تیداد یا در تقاب دولل
تسئو قرار گیرد .دتوان بینالمللی دادگسأری در قضیۀ «گابچیکو ناگیملاروس» بل اتلن تهلم
اشاره و بیان تیدارد« :ب تنظور توج بودن اقدام تأقاب  ،باتد شلراتۀی توجلود باشلد؛ تکلی از
اتن شراتط ،آن اخ ک اقدام تأقاب باتد در پاخخ ب عم تأخلفانۀ بلینالملللی دولل دتگلر
صور پذترد و اتن اقدام دقیقاً علی همان دول تأخل صور پذترد» (.)ICJ, 1997: 55
در حقوق بین المل نوتن ،تفهوم اقدامهای تأقاب  ،از رابۀۀ دوخوت وارج شلد و در جهل
تنافع عموتی قرار گرف  .اتن اقدامها یوخط دول هاتی ک تأحم وسار در تفهوم کالخیک
آن نشدهاند ،در برابر نقضهای یعهدا ارگا اتنس ک ب عنوان ارزشهای بنیادتن تشأرک برای
جاتعۀ بینالمللی در ک شناوأ تیشود ،در تقاب دول های ناقض یعهدا  ،صور تیپلذترد
( .)Alland, 2002:1222ب عقیدۀ بروی اندتشمندان چنین اقداتی ن ینها بل تنظلور حماتل از
دو ذینفع اخ  ،بلک همچنین ب خبب جللوگیری از لۀمل وارد آوردن بل علدال در کل و
اتجاد وسار برای یمام تردتان اخ (.)de Vattel et al., 1797: 296
دتوان بینالمللی دادگسأری در قضیۀ «بارخلونا یراکشن» حو اتلن توولو اظهلار تلیدارد:
«یمام دول ها در وصوص رعات یعهدا ارگلا اتلنس نفلع حقلوقی دارنلد و براخلاس اتلن حل
ب تنظور پاخخ ب نقضهای صور پذترفأ تییوانند از اقدامهای تأقاب بهلرهتنلد شلوند» ( ICJ,
 .)1970: 32همچنین در قضیۀ «دتوار حائ » دتوان یرکید تیکند ک در پی خاو دتلوار ،برولی
از یعهدا با تاهی ارگا اتنس یوخط اخرائی نقض شده اخ ( )ICJ , 2004: 67و در اداتل اتلن
تبحث بیان تیدارد« :دول ها تأعهدند ووعی غیرقلانونی ناشلی از نقلض یعهلدا را شناخلاتی
نکرده و ب حفظ اتن ووعی کمک نکنند و بلا رعاتل تقلررا تنشلور تلل تأحلد و همچنلین
حقوق بینالمل  ،هرگون تانع بر خر راه اعما اتن یعهدا را از تیان بردارند» (.)ICJ , 2004: 70
با یوج ب عدم اکما آرای دتوان بینالمللی دادگسأری ،1باتد برای روشن شدن جنب هلای
تخأل اقدامهای تأقاب دول غیرزتاندتده ب طرح تسئولی بینالمللی دول ها رجو شلود.
تادۀ  54طرح تسئولی بین المللی دول ب اتن تووو اهأمام ورزتد؛ از آنجلا کل اتلن تقلرره
 .1دول زتاندیده صرفاً ب تنظور واداشأن دول تسئو فع تأخلفان ب اتفای یهلدایش تلییوانلد بلر طبل
بخش دوم ب اقداتا تأقاب تبادر ورزد؛
 .2اقداتا تأقاب تحدود ب عدم اجرای توق یعهدا بینالمللی دولأی اخ ک در تقاب دول تسلئو بل
چنین اقداتایی تبادر تیورزد؛
 .3اقداتا تأقاب باتد یا حد اتکان ب گون ای باشد ک یداوم اجرای یعهد تورد بحث را تمکن خازد.
 .1برای تۀالعۀ بیشأر در اتن زتین ر.ک:
Couvreur, Philippe; The ICJ and the Implementation of the Law of State Responsibility, The International
Court of Justice and the Effectiveness of International Law, Vol.9. pp.205-263, 2017.

تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بینالمللی دولتها 11

خل تادۀ  54طرح خاب تسئولی بود ک در خا  2000بل بحلث گلذارده شلد ،بسلیاری از
انأقادها را از خر گذرانده بود1؛ اتن انأقادها حو دو تحور اقدامهای تأقاب فلردی و همچنلین
بی با کردن روابط بینالمل تۀرح بود 2.اتن انأقادها توجب شد کل تلادۀ  54زبلانی بسلیار
نرم یر را برای اقدامهلای تأقابل دو غیرزتلاندتلده برگزتنلد .در اتلن زتینل تلادۀ  54طلرح
تسئولی بینالمللی دول ها ب بسیاری از تسائ تۀلرحشلده پاخلخ تلیدهلد و گسلأرهای از
انأقادها را تریفع تیخازد؛ اتن تاده بیان تیدارد:
«اتن فص ب ح دولأی ک ب توجب بند  1تادۀ  48تح ب اخأناد ب تسئولی دولل دتگلر

اخ  ،برای تبادر ب اقداتا قانونی علی آن دول برای اطمینان از یوق و نقلض یعهلد و جبلران
وسار ب نفع دول زتاندتده تا دتگر اشخاص ذینفع یعهد نقضشده ،ودش ای وارد نمیکند».
اتن تاده ،بدتنتنظور بسیار تهم اخ ک تیان اقدامهای فردی ،از تلکخلو -ولواه یوخلط
دول و وواه یوخط گروهی از دول ها باشد -و واکنشهای نهلادتن در چلارچوب خلازتانهلای
بینالمللی از خوی دتگر ،یماتز قائ تی شود؛ ب اتن تعنا ک ووعی اویر همچون تواردی کل
ب توجب فص هفأم تنشور تل تأحد انجام تیگیرند ،تشلمو اتلن تجموعل تلواد نیسلأند
(ابراهیمگ .)312 :1391 ،
شاتان ذکر اخ ک واژۀ «اقدامهای قلانونی» تحلدودت هلاتی را بلرای اقلدامهلای تأقابل
کشورهای غیرزتاندتده تدنظر دارد .ب اتن اتر در تادۀ  50طرح تسلئولی بلینالملللی دولل
پرداوأ شده اخ  ،در جاتی ک یعهد ب «تنع یهدتد تلا یوخل بل زور» تۀلاب تنشلور تلل
تأحد ،یعهدا تربو ب «حمات از حقوق اخاخی بشلر» ،یعهلدا «حقلوق بشردوخلأان » در
رابۀ با اقدامهای یالفیجوتان و خاتر یعهدا ناشی از «قواعلد آتلره» حقلوق بلینالملل علام
تۀرح شده اخ  .بنابراتن ب صرف اتنک اقدامهای تأقاب دول غیرزتاندتده بلرای بازگردانلدن
نظم حقوقی ب جاتعۀ بینالمللی اخ  ،اتن اقدامها نمییواند ودش ای ب «ارزشهای بنیلادتن»
جاتعۀ بینالمللی در ک وارد آورد (.)ICJ, 2004: 69
________________________________________________________________
 .1با اتن حا هنوز بسیاری از تسائ تدرن در عرصۀ روابط بینالمل در وصوص اتن تووو ح وفص نشدهاند و
باتد راهکارهای تناخبی برای آنها ایخاذ کرد .از اتن دخ تسائ تییوان ب «یحرتمهای هدفمند» اشاره کرد.
اتاال تأحده و دتگر بازتگران قدریمند عرصۀ بینالمل همچون ایحادتۀ اروپا در بروی اوقا «یحرتمهای
هدفمندی» را علی تقاتا وارجی ووع کردهاند .رژتم قانونی برای یوخ ب یحرتمهای تکجانب ک وارج از
اقدامهای جمعی در چارچوب تنشور تل تأحد اخ  ،از تهمیرتن چالشهای اتروز اقدامهای تأقاب تکجانبۀ
دول ها ب تنظور بروورد با اعما ناقض حقوق بشر در عرصۀ تسئولی بینالمللی اخ  .برای تۀالعۀ بیشأر ر.ک:

Tzanakopoulos, A., State Responsibility for “Targeted Sanctions”. AJIL Unbound, 113, 2019, 135-139.

 .2برای تشاهدۀ اتن انأقادها برای تثا ر.ک:
UNDOC. A/CN 4/515, Add1, p.91. (Mexico), A/C.6/55/SR.15. p.3. para.17 (Mr.Mirzaee-YengejehIslamic Republic of Iran), A/C.6/55/SR.17, p.14, para.85 (Ms. Dascalopoulou, livada- Greece),
UNDOC. A/CN.4/515 p.93. (Japan).
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در اتن زتین  ،همچنین دتوان در نظر تشوریی ولود در قضلیۀ «حضلور آفرتقلای جنلوبی در
ناتیبیا» یرکید تیکند « :با یوج ب قۀعناتلۀ شلورای اتنیل در جهل غیرقلانونی بلودن اشلرا
ناتیبیا ،یمام دول ها باتد از شناخاتی ادارۀ آفرتقای جنوبی در ناتیبیا –جز در تلواردی کل تلردم
ناتیبیا آخیب ببینند -وودداری ورزند» ( .)ICJ, 1971: 16از اتن یصمیم تییوان اتنگون برداش
کرد ک در توارد نقضهای جدی و نظامتند یعهدا ارگا اتنس ،اقدامهای تأقابل اللزامآور اخل ،
اتا تحدودت هاتی دارد ک همانا ،ارزشهای تشأرک بشری اخ (.)Schachter, 1991: 198
همچنین در اتن تبحث باتد ب یجوتز اقدامهای تأقاب در جاتی کل دولألی ،حقلوق اخاخلی
ایبا ووتش را نقض تی کند اشلاره داشل ؛ اتلن قربانیلان نل در عرصلۀ داوللی و نل در عرصلۀ
بینالمللی هیچگون حاتی ندارند و اقدامهای تأقاب دول های غیرزتاندتده تییواند ینهلا وخلیلۀ
پاتان بخشیدن ب نقض حقوق بشر اتشان باشد .با یوج ب اتن تلورد باتلد اقلدامهلای تأقابل در
زتینۀ نقلض جلدی و نظلامتنلد حقلوق اخاخلی بشلر همچلون «کشلأار جمعلی»« ،شلکنج »،
«نس زداتی» تا «جنات علی بشرت » ب کار بسأ شود 1.در غیر اتلن صلور  ،علدم واکلنش بل
نقضهای بسیار جدی و نظامتند قواعد آتره ک حقلوق بلینالملل آنهلا را بل عنلوان شلدتدیرتن
نقضها شناخاتی کرده اخ  ،تعاهدا در اتن زتین را بیارزش تیکند (.)Kaplan, 2004: 1930
تادۀ تذکور همچنین در روتۀ دول ها چ بل صلور دخلأ جمعلی و چل انفلرادی تشلاهده
تیشود ،از اتن دخ تییوان ب اقدامهای تأقابل اتلاال تأحلده علیل اوگانلدا ( ،)1978بعضلی
کشورهای غربی علی لهسأان و ایحاد جماهیر شوروی ( ،)1981اقدامهای جمعلی علیل آرژانألین
( ،)1982اتاال تأحده علی آفرتقای جنلوبی ( ،)1986اقلدامهلای جمعلی علیل علراق (،)1990
اقداتا جمعی علی توگسالوی ( ،)1998هلند علی خورتنام ( )1982و دو عضو جاتعۀ اروپلاتی
علی توگسالوی ( )1991اشاره کرد .در جدتدیرتن اقدام تأقاب نیز تییوان ب اقدام ایحادتۀ اروپلا
علی اخرائی ک با عنوان «باتکو » شناوأ تیشود ،اشاره کرد (.)theguardian, 2018: 1

نتیجهگیری
حقوق بشر خاوأارهای نوتنی یرییب دتلده اخل کل در طلو آن تلییلوان شلاهد یرییلرا
خاوأاری در نظام حقوق بینالمل بود .اتن یرییرا ک نظام حقلوق بلینالملل را دخلأخوش
یحوال اخاخی کرده اخ ؛ تکی از حوزههاتی ک یر یرا بسیاری از نفلوذ حقلوق بشلر داشلأ
اخ  ،نظام تسئولی بینالمللی دول هاخ  .نفوذ حقوق بشلر در کنلار دتگلر یحلوال دنیلای
________________________________________________________________
 .1برای تۀالعۀ بیشأر ر.ک:
Jemirade, Dele. Humanitarian intervention (HI) and the responsibility to protect (R2P): the United
Nations and international security. African Security Review 2020.
Jansen, Annette. Anti-genocide Activists and the Responsibility to Protect. Routledge, 2017.
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تدرن ،توجبا آن را فراهم آورده اخ یا خ یحو اخاخی در نظام تسئولی بلینالملللی بل
وجود آتد ،اتن یحوال در خ حوزۀ «عناصر تقوم عم تأخلفانۀ بلینالملللی»« ،رابۀلۀ تیلان
دو تأخل و زتاندتده» و «اقدامهای تأقاب » بروز تافأ اخ .
از آنجا ک در حقوق تسئولی بینالمللی کالخیک« ،وسلار تلادی» از عناصلر تأشلکلۀ
عم تأخلفان تحسوب تلی شلد ،در جلاتی کل وسلار تلادی وجلود نداشل تلا بل دولل
اخأنادکننده صدت ای وارد نمیآتد ،تسئولی بین المللی دولل توولوعی نداشل  .در عصلر
تدرن و با ورود حقوق بشر ب عرصۀ حقوق بینالمل –در کنار دتگر عوات  ،-اندکاندک تفهوم
«وسار تادی» از عناصر تقوم عم تأخلفان کنار گذاشأ شد و جای ولود را بل «وسلار
حقوقی» داد ،ب اتن تعنا ک «نقض یعهد» ب وودیوود ،تسئولی برای دول تأخلل در پلی
وواهد داش  .اتن تسئل توجب شد یا تفهوم دول زتاندتده یرییلر کنلد و دتگلر حلوزههلای
تسئولی بینالمللی را نیز تأر ر خازد.
حوزۀ دتگر تسئولی بینالمللی دول « ،اخأناد» ب عم تأخلفان بود .از آنجا ک بلروالف
دوران کالخیک ،وسار تادی «وج شاوص » تسئولی یلقی نمیشود و هر «نقض یعهلدی»
توجبا تسئولی را فراهم تی آورد ،بنابراتن هر دولأی کل اتلن نقلض یعهلد ،بلر وی یلر یری
داشأ باشد ،تییواند ب تسئولی دول ذیربط اخأناد کند .ب اتن یرییب در تعاهلدا «ارگلا
اتنس» ک ب «ارزشهای بنیادتن حقوق بشر» پرداوأ اخ  ،هر دولل طلرف اتلن تعاهلدا
تی یواند ب تسئولی ناقض اتن حقوق اخأناد ورزد و همچنین در تورد «قواعد آتره» هر دولأی
چ ب تعاهدا تربوط پیوخأ باشد تا ویر ،ح دارد ب تسئولی دول تأخل اخأناد کنلد.
از آنجا ک هدف از تسئولی بینالمللی دول «یوقل عمل تأخلفانل » و «جبلران وسلار »
اخ  ،بنابراتن اخأناد ب تسئولی ب ینهاتی نمییواند اتن اتر را اقنا کند.
اخأناد ب تسئولی  ،هنگاتی اهداف نظام تسئولی بین المللی دول را برآورده تیخازد ک
با اقدامهاتی همراه باشد یا دول تأخل را تجبلور خلازد ،عمل تأخلفانل را تأوقل خلازد و
وسار زتاندتدگان را جبران کند .از آنجا ک یوق نقض «یعهدا بنیادتن حقوق بشر» -کل
در «قواعد آتره» و «یعهدا ارگا اتنس» نمود تیتابد -اقداتی خرتع و قاطع تیطلبد ،بنلابراتن
هر دولأی ،توظ اخ در صور تشاهدۀ نقض چنین قواعد و یعهدایی چ ب صور انفرادی و
چ دخأ جمعی ،اقدامهاتی را صور دهد .با اتن حا اتن اقدامها ،وود تحدودت هاتی را باتد
در نظر بگیرند؛ از آنجا ک اقدامهای تأقاب ب تنظور صلیان از «حقلوق بنیلادتن بشلر» اخل ،
بنابراتن اتن اقدامها نمی یوانند ب خاح چنین حقوقی یعرض کنند ،بل اتلن تعنلا کل قواعلد
آتره ،حقوق بشردوخأان  ،حقوق بشر و تنع یهدتد و یوخ ب زور در اقدامهای تأقابل تمنلو
شده اخ  .از خوی دتگر اقدامهای تأقاب فقط باتلد دولل نلاقض را هلدف قلرار دهلد و اتلن
هدفگیری ب هیچوج نباتد داتنگیر اشخاص حقیقی و یابعان اتن دول شود.
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