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چکیده

ارتکاب عمل متخلفانه زمینهساز تحقق مسئولیت بینالمللی مرتکب یا مررتکیین ن ووادر
بود .این موضوع بهعنوا یکی از قاع هدای اساسی حقوق بینالملل مسئولیت شناوته میشرود.
بهطور معمول مسئولیت بینالمللی در نتیجه ارتکاب اق ام یا اقر اما

متخلفانره از سروی یر

دولت واح ایجاد میشود ،اما در شرایط واص ،فارغ از دولت مرتکب عمل متخلفانره ،دولرت
یا دولتدای دیگری نیز میتوانن بهعنوا مسئول قلم اد گردن « .طرح  1002کمیسیو حقوق
بین الملل راجع به مسئولیت بینالمللی دولتدا» از این شرایط تحت عنوا «رادنمایی و فرمرا
داد » و «اجیار» نام میبرد .بهطورکلی ،این دو مفهروم را مریتروا تحرت عنروا «معاونرت در
ارتکاب تخلفا

بینالمللی» دانست .موضوع اصلی در وصوص معاونرت در اعمرال متخلفانره

بینالمللی چگونگی تحقق ن  ،اشکال و صور مختلف معاونرت و در نتیجره حر ود مسرئولیت
معاو است .در واقع ،چالش اصلی مقاله حاضر تنویر زوایای پنهرا حر ود مسرئولیت معراو
عمل متخلفانه بینالمللی و تحلیل و بررسی تأثیر رفع وصرف متخلفانره عمرل میاشرر برر نفری
مسئولیت معاو یا تخفیف ن میباش .

 واژگا کلی ی
اجبار ،دولت ،عمل متخلفانه ،معاونت ،مسئولیت بینالمللی.

مقدمه
جبران خسارات وارده یکی از اصول مشخصه حقوق مسئولیت بینالمللی در زمینه متخلفانهه
بینالمللی است که بهموجب آن هر شهخ حقهوق بهینالملهل مسهئولیت رفتهار ارگهان خهود،
اشخاص یا گروههایی که در واقع بنا به دستور آن شخ حقوقی بینالمللی عمل کردند و تحت
کنترل او بودند را دارا میباشد .این قاعده مشخصاً در قبال عمل متخلفانهه بهینالمللهی قابلیهت
طرح دارد .پس از سالها جنجال بر سر تصویب طرح مسئولیت بینالمللی دولتهها ،کمیسهیون
حقوق بینالملل در نهایت موفق به تصویب طرحی  95مهادهای در بها مسهئولیت بهینالمللهی
دولتها در برابر افعال متخلفانۀ بینالمللی شد« .اگرچه در بیشتر مهوارد مسهئولیت بهینالمللهی
دولتها حاصل ارتکا اعمال متخلفانه از سوی یک دولت است ،اما مواردی نیز وجود دارند کهه
مسئولیت بینالمللی در نتیجه اقهدامات دو یها چنهد دولهت محقهق مهیشهود .عملیهات نظهامی
چندملیتی ( ،)See Dannenbaum, 2010اتخاذ خطومشیهای مهاجرتی فرامرزی ( See Ryan
 )& Mitsilegas, 2010و یا اقداماتی که موجد تغییرات اقلیمی یا سایر مشکالت زیستمحیطی
فرامرزی ( )See Okowa, 2000میشهوند ،ازجملهه ایهن مهوارد هسهتند .در ایهن مهوارد مسهئولیت
بینالمللی ممکن است میان دو یا چند دولت مشترک باشد»)Nolkaemper, 2011: 1( .
بنابراین ،دولتی که به دولت دیگر در ارتکا یک فعل متخلفانۀ بینالمللی ،معاونهت یها مسهاعدت
کند ،به دلیل ارتکا چنین امری ،به همراه دولت اخیر از نظر بینالمللی مسهئول اسهت .دولتهی کهه
دولت دیگر را به ارتکا عملی مجبور میسازد ،از نظر بینالمللی در برابر آن فعل مسهئول اسهت؛ لهاا
بحث معاونت یکی از موضوعات اساسی در تحقق مسئولیت و مسئول بودن دولت معاون میباشهد .در
1
همین راستا ،در پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت در سال  2001تحت عنوان «معاونهت»
یا «مساعدت» 2در ارتکا یک عمل متخلفانۀ بهینالمللهی ایهن موضهوم مطهرح گردیهده اسهت کهه
«دولتی که به دولت دیگر در ارتکا یک عمل متخلفانۀ بینالمللی ،معاونت یا مساعدت میکنهد ،بهه
دلیل ارتکا چنین امری بههمراه دولت اخیر از نظر بینالمللی مسئول اسهت ،اگهر اله ) آن دولهت
چنین (امری) را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بینالمللی انجام دههد ،و ) اگهر توسهط آن دولهت
3
ارتکا یابد ،عمل (مزبور) از نظر بینالمللی متخلفانه خواهد بود».
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بر همین اساس ،پرسش کلیدی این پژوهش آن است کهه معاونهت در ارتکها اعمهال متخلفانهه
چه جایگاهی در نظام مسئولیت بینالمللی دولتها دارد؟ سؤال دیگری که در ایهن زمینهه مهیتوانهد
مورد توجه قرار گیرد این است که اشکال مختل معاونت در ارتکا تخلفهات بهینالمللهی چیسهت و
هر کدام چگونه تحقق مییابند؟ در بخش نخست ابتدا نگاهی میاندازیم به مفهوم و مبانی مسهئولیت
بینالمللی و سپس پاسخ پرسشهای یاد شده ،مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار خواهند گرفت.
 -1شناسایی مفهوم مسئولیت بینالمللی
اصوالً در تحلیل مفهوم مسئولیت بینالمللهی در خصهوص شناسهایی مسهئولیت معاونهت در
عمل متخلفانه بین المللی دو موضهوم مفههوم و مبهانی آن از اهمیهت شهایانی برخهوردار بهوده و
نیازمند توجه میباشد که در ادامه به شکل مختصر تحلیل خواهد شد.
مفهوم مسئولیت بینالمللی :در خصوص مفهوم مسئولیت بینالمللی دولهت آمهده اسهت
مسئولیت حقوقی بین المللی عبارت است از تکلیفی که به موجب حقوق بین الملل به یک دولهت
تحمیل می گردد تا خساراتی را که در اثر نقه قواعهد حقهوق بهین الملهل ناشهی از عمهل و یها
خودداری او از انجام تکلی به دولت دیگری وارد شهده جبهران کنهد( .میرعباسهی)17 1350 ،
دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی  22ژوئیهه  1521در قضهیه کارخانهه کهورزو بهین
آلمان و لهستان در تعری مسئولیت بین المللی این گونه می گوید «این امر یکی از اصول حقهوق
بین الملل است که نق تعهد الزام به جبران خسارت را بهه شهکل متعهادلی موجهب مهیشهود.
بنابراین ،جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است ،بیآنکه الزم باشد این موضهوم
در خود معاهده قید گردد» ()PCIJ Rep., 1927: 21
اما پروفسور روسو استاد حقوق عمومی فرانسه در مقام تعریه مسهئولیت دولهت مهیگویهد
«مسئولیت بین المللی از ابهداعات حقهوقی اسهت کهه بهه موجهب آن دولهت نهاق یهک قاعهده
بین المللی موظ است خسارت حقوقی ناشی از این نق را در قبال اتبام دولت دیگری جبهران
کند»( .مدنی )115 1350 ،در واقع مسئولیت بین المللی ،نهاد حقوقی است کهه بهه موجهب آن
دولتی که عمل خال حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به دولهت متضهرر
از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبهران نمایهد( .مقتهدر )195 1351 ،بنهابراین مسهئولیت
بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نق میکنهد .ههر
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عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک دولت ،متضهمن مسهئولیت بهین المللهی آن دولهت اسهت.
به طورکلی مسئولیت بین المللهی دولهت دو عنصهر را در برمهیگیهرد اله  .ارتکها یهک عمهل
غیرقانونی  .قابلیت انتسا به یک دولت .مسئولیت بین المللی یهک عمهل ،بهه موجهب حقهوق
بین الملل تعیین می گردد .اگر دولت دارای دفام معتبری باشد از مسئولیت مبرا می گردد وگرنهه
در نتیجه مسئولیت مجبور به پرداخت خسارت میشود.
مبانی مسئولیت بینالمللی :در با مبنا و اساس مسئولیت بینالمللی دولهت ،نظریهات متفهاوتی
ابراز شده است .اساس بحث این است که آیا در تحقق مسئولیت ،غیرقانونی بهودن فعهل یها تهرک فعهل
کافی است یا عنصر معنوی تقصیر و سهل انگاری مرتکب نیز نقهش دارد؟ حاصهل ایهن جهدال عقیهدتی
چیست؟ رویههای قضایی و داوریهای بینالمللی کدام خطومشهی را دنبهال مهیکننهد و ثمهره عملهی
آنچه خواهد بود؟ در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد که در ادامه تحلیل خواهد شد.
نظریه خطا یا مسئولیت شخصی :مطابق این دیدگاه ،فعل یا تهرک فعهل مخهال حقهوق
بین الملل درصورتیکه از روی خطا ،سهل انگاری و تقصیر باشد ،موجهب مسهئولیت بهین المللهی
است .نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او نیز این نظریه را از حقهوق روم
اقتباس کرده بود .افرادی همچون وول  ،1واتل ،2وردروس ،3و پوفندر  4از مهمترین طرفهداران
این نظریه به شمار می روند .رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسهتم بشهدت
متأثر از این نظریه بود و آرای متعددی بر اساس آن صادر گردید ،ازجمله رأی دیوان بینالمللهی
دادگستری در قضیه تنگه کورفو در سال ( .1545ضیاییبیگدلی)411 1377 ،
نظریه خطر یا مسئولیت عینی :با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و خودمختهاری آن هها
در پایرش «اصل عدم مداخله» از یکسو و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین الملل از سهوی
دیگر ،حقوقدانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بینالملهل ماننهد
حقوق داخلی کارایی ندارد ،باید مسئولیت بین المللی دولت بر مبنها و پایهه ای اسهتوار گهردد تها
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دولت ها و دیگر تابعان حقوق بین الملل نتوانند با تمسک بهه عنصهر خطها و اثبهات فقهدان آن از
اصل مسئولیت شانه خالی کنند .در نتیجه ،نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نهام نظریهه
خطر یا مسئولیت عینی معرو است .مطابق این نظریه ،هرگونه قصور و تخل نسبت به قواعهد
بینالمللی ،عرفی یا قراردادی و ارتکا عمل خال حقوق بینالملل ،موجهب تحقهق مسهئولیت
است و خطا و سهلانگاری در آن نقش ندارد .هر یک از دو دیدگاه مزبور ،مزایا و امتیازاتی دارند
که در حوصله این مقال نمیگنجد و از سویی دیگر در راستای مباحهث مطروحهه نخواههد بهود.
نتیجه عملی که از مباحث مزبور می توان گرفت این است که هیچیک از دو نظریهه همهواره و در
همه حال ،به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند .رویه قضایی بین المللهی ،گهاهی
صر ارتکا عمل خال حقوق بینالملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسئولیت کهافی دانسهته
است و در مواردی نیز به قصور و سهلانگاری مرتکب توجه کرده است .بنابراین بهنظر مهیرسهد ایهن
شیوه که به نفع رویه قضایی خواهد بود ،در آینده نیهز دنبهال شهود .آزادی عمهل دادگهاههها و داوران
بین المللی به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضام واحوال مورد دعوا منوط است .اما نظریه بینهابین
می گوید مسئولیت دولت ناشی از اعمال مخال حقوق ارگان ها یا مأمورین آن ها همیشهه مبتنهی بهر
نظریه تقصیر است درحالیکه این مسئولیت درصورتیکه ناشی از اعمال افراد عادی باشهد اسهاس آن
مبتنی بر ریسک کشورداری است .دولت به هرحال مسئول خساراتی مهیباشهد کهه در نتیجهه عمهل
افراد به اتبام بیگانه وارد شده است( .فیوضی)24-10 1315 ،
 -2جایگاه معاونت در ارتکاب عمل متخلفانه در نظام مسئولیت بینالمللی
یکی از اصلیترین و اساسیترین موضوعات در بررسی مسئولیت بینالمللی شناسایی مفههوم
فعل متخلفانه بینالمللی میباشد .ماده  2طهرح کمیسهیون بهه ایهن مطلهب پرداختهه و عنهوان
میکند که عمل متخلفانه دولت وقتی محقق میشود که در برگیرنده فعل یا تهرک فعلهی باشهد
که بهموجب حقوق بینالملل قابل انتسا به یک دولت باشد و نیز نق یک تعههد بهینالمللهی
باشد .درواقع ،باید توجه داشت کهه مسهئولیتههای بهینالمللهی جهز «قواعهد ثانویهه»1حقهوق
 .1برقراری نظم و حفظ تعادل در عرصه نهظام مهلل متحد مرهون وجود تعهدات ثهانویه بهینالمللی است کهه ایفهای کامهل و
همهجانبه تعهدات اولیه بینالمللی (تعهد به فعل یا ترکفعلی خاص از سوی تابعان بینالمللی) را تضمین مهینماینهد .حهوزه
تعهدات ثهانویه کهه همان حوزه ظهور و اجهرای قهواعد حقوق مسئولیت بینالمللهی اسهت بها ههد ایجهاد مهانع بهر سهر راه
ناقضین تکالی بینالمللی ،پا به میان گاارده و دولتها را به جبران تکالی نق شده ملزم مهیدارد .در نظهر گهرفتن چنهین
نقشی برای قهواعد حهقوق مسئولیت از سوی کمیسیون حقوق بینالملل در طرح مسئولیت بینالمللی دولتها مصهو سهال
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بینالملل میباشد و دولت بهعنوان یک شخصیت حقهوقی در نظهام حقهوقی بهینالمللهی دارای
اختیاراتی میباشد که بهموجب حقوق بینالملل عمل میکند؛ اما شخصهیت حقهوقی مزبهور بهه
خودیخود نمی توانهد فعهل متخلفانهه انجهام دههد ،بلکهه انجهام یهک فعهل متخلفانهه از جانهب
نمایندگان ،ارکان و تابعین دولت انجام میگیرد .مسئله قابلیت انتسا نیز در سیاق قواعد ثانویه
حقوق بینالملل قابل طرح است .دیوان بینالمللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است
که با بررسی آرای آن امکان بررسهی رشهد و تحهول موضهوم قابلیهت انتسها عمهل متخلفانهه
امکانپایر میشود .مسئله اصلی این است که با توجهه بهه غایهت تأسیسهی دیهوان بهینالمللهی
دادگستری ،یعنی حلوفصل اختال و نقشی که دیوان بهعنهوان مرجهع تصهدیقکننهده حقهوق
بینالملل عرفی در چارچو غایت عملی خود دارد ،ضوابط حاکم بر انتسا عمهل متخلفانهه در
رویه دیوان بینالمللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتسا در رویه دیوان
بینالمللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکهان دولهت ،مسهئولیت ناشهی از
اعمال تصدیقی و مسهئولیت ناشهی از اعمهال اشهخاص خصوصهی و گهروهههای شورشهی قابهل
دستهبندی است .بررسی رویه دیوان بینالمللی دادگستری نشان مهیدههد دیهوان در رابطهه بها
قابلیت انتسا  ،1در قضایای مختل رویهای واحد پیموده است( .ملکیزاده)242 1351 ،
اما فارغ از این مباحث که بیشتر در قامت مسئولیت نیهابتی دولهت و در کلیهت آن مسهئولیت
دولت در قبال عمل متخلفانه بینالمللی نمود پیدا میکند ،بحث معاونهت نیهز قابلیهت طهرح دارد.
بهطورکلی با یاری جستن از یافتهها و دانش حقوق کیفری میتوان بیان داشت معاون جرم کسهی
است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرمِ منتَسَب به مباشر دخالت داشته باشد ،با رفتار
 ،2001به خوبی بیانگر آن است که قانونمندی نظام بینالمللی را نباید تنها در گرو تعهدات مبتنهی بهر اراده ( معاههده و عهر )
دانست ،چرا کهه در ایهن صورت مهعضل نفوذ فزاینده دول قدرتمند در تندادن به ایفای چنهین تعههداتی همهواره خهود را نشهان
خواهد داد .در نتیجه ،جامعه بینالمللی به مهدد وجود تعهدات ثانویه بین المللی بهه تعهادل و تهوازنی مطلهو ههر چنهد نههسبی
دسهت خهواهد یافت چه آن که این تعهدات فارغ از وجود ارادههای قبلی ،دولتها را همواره به پاسخگویی برای نق ههر نههوعی
از یهک تعهد بینالمللی (خواه معاهدهای و خواه عرفی) وا میدارد( .پژومان و ناصری الریجانی ،نغمه)52 1372 ،
 .1بررسی آرا دیوان بینالمللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیهوان بهینالمللهی
کیفری برای یوگسالوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر ،هر خوانندهای را با این واقعیت در عرصه حقهوق بهینالملهل مواجهه
میسازد که میان محاکم بینالمللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل ،اختال عمیقی وجود دارد .ایهن ضهابطه البتهه از دو جنبهه
مورد توجه این محاکم قرار گرفته است .دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسالوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلهی ،مهیکوشهد
تا با انتسا اعمال گروههای غیردولتی به دولتها ،مخاصمه مسلحانه مورد مطالعهه را مخاصهمهای بهینالمللهی در نظهر گیهرد تها
بتواند مرتکبان نق حقوق بشردوستانه را با دست بازتری محاکمه و مجازات کند ،درحالیکه دیهوان بهینالمللهی دادگسهتری بها
توجه به صالحیت خود در تالش است تا با قرائت محدودتر ،معیار کنترل مؤثر را به هنگام رسیدگی به انتسا اعمهال گهروهههای
غیردولتی به دولتها در حوزه مسئولیت بینالمللی دولت مدنظر داشته باشد( .عسگری)145 1377 ،
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خود عمداً وقوم جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکا آن برانگیختهه اسهت( .اردبیلهی)95 1370 ،
در این راستا ،در موضوم اعمال متخلفانه بینالمللی چهار عامل باید وجود داشته باشد
 )1تحقق عمل مادی مثبت یا ترک فعل؛
 )2تحقق فعل؛
 )3وحدت وجود قصد؛
 )4تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم.
با دارا بودن شرایط ماکور بحث معاونت در عمل متخلفانه بینالمللی قابلیهت طهرح خواههد
داشت که در ادامه و صور مختل آن تنویر خواهد گردید.
 -3صور مختلف تحقق معاونت در عمل متخلفانه بینالمللی
با توجه به پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت و رویه دولتها در این زمینه میتوان
صور مختل معاونت در اعمال متخلفانه بینالمللی را از طریق مساعدت در ارتکا تخل بهین-
المللی ،راهنمایی و آمریت در انجام تخل بینالمللی و اجبار دولت مباشر قابهل تحقهق دانسهت.
در واقع ،تخل بینالمللی بیشتر اوقات در نتیجه تشریک مساعی چنهد دولهت روی مهیدههد و
ممکن است اقدام مستقل چند دولت در تخلفی دخیل باشد که هر کدام از آنها نقهش خهود را
در ارتکا تخل بینالمللی ایفا نمایند ،یا اینکه تعدادی از دولتها ممکن اسهت از طریهق یهک
1
نهاد مشترک برای ارتکا تخل ماکور اقدام نمایند.
از سوی دیگر ،صور گوناگون معاونت و تشریک مساعی میتواند بهطور همزمان در یک قضیه
صورت بگیرد؛ مثالً سه دولت استرالیا ،نیوزلند و بریتانیا بههاتفهاق سهازمان ادارهکننهدهای بهرای
سرزمین تحت قیمومت نارو به وجود آوردند .در پرونده برخی اراضی فسفاتخیز نهارو ،دادرسهی
تنها علیه استرالیا و بابت اقداماتی بود که به نیابت مشترک از سوی دولتههای سههگانهه انجهام
داده بود .اقدامات استرالیا هم شامل «اقدام مشترک» چند دولت بهود و ههم اداره روزمهره یهک
قلمرو از سوی دولتی که هم از جانب خود و هم به نیابت از جانب دولتهای دیگر عمل میکرد.
 .1مسئولیت دولت های عضو ،ناشی از اعمال متخلفانه یک سهازمان بهینالمللهی را مهیتهوان در دعهوای مربهوط بهه بمبهاران
جمهوری فدرال یوگسالوی توسط سازمان پیمان آتالنتیک شهمالی (نهاتو) مهورخ  1555جسهتجو کهرد .در واکهنش بهه ایهن
بمباران ،دولت صربستان و مونتهنگرو دعوی را علیه  10دولت عضو این سازمان در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح نمهود.
دولت مزبور ادعا نمود که توسل به زور به شکل غیرقانونی صورت گرفته و دولهتههای عضهو مشهترکاً و منفهرداً در خصهوص
اقدامات نظامی ناتو مسئول هستند»)Stumer, 2007: 557( .
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بههرعکس ،اگههر نهههاد مربوطههه دولههت اقههدام کننههده صههرفاً «قههرار گرفتههه در اختیههار» دولههت
درخواستکننده ،به مفهوم مندرج در ماده  2باشد ،1فقط دولت درخواستکننده مسهئول اقهدام
موردبحث خواهد بود( .حلمی )149 1371 ،در ادامه مبحث صور مختل معاونت مورد تشهری
و تفسیر قرار خواهد گرفت.
مساعدت در ارتکاب تخلف بینالمللی :اگرچه کمیسیون حقهوق بهینالملهل اصهل را بهر
مسئولیت بینالمللی دولت یا سازمان بینالمللی مباشر عمل متخلفانۀ بینالمللی قرار مهیدههد ،از
مسئولیت داشتن در ارتباط با عمل دیگری که به اقتضای قضایای مطروحهه مهیتوانهد دولهت یها
سازمان بینالمللی یا هر دو باشد نیز سخن به میان میآورد .این همان چیزی است کهه از آن بهه
مسئولیت اشتقاقی یاد میشود و ما در مقاله حاضر آن را بهعنوان صور خاصهی از معاونهت بررسهی
مینماییم .کمیسیون در طرح  2001سه حالت «کمهک یها مسهاعدت»« ،2ههدایت و کنتهرل» 3و
«اجبار» 4را داخل در این مجموعه مواد میداند .حال آنکه در طهرح سهال  2011مهورد «گریهز از
تعهد بینالمللی» 9را به آن موارد اضافه مینماید .کمیسهیون ازایهنجههت ،مسهئولیت بهینالمللهی
اشتقاقی دولت در خصوص گریز از تعهد بینالمللی را در طرح  2001خهود نیهاورده اسهت کهه بها
بحث سازمانها مالزمه داشته است( .ستایشپور و حدادی )119 1352 ،در ماده  12پهیشنهویس
کمیسیون حر از تسهیل در ارتکا تخل بینالمللی بهعنوان نمودی از معاونت آمهده اسهت کهه
چنین وضعیتی هنگامی پیش میآید که دولتی به اختیار خود به دولت دیگری مساعدت و کمهک
نماید تا آن دولت اقدامی را که ناق تعهدات بینالمللیاش خواهد بود مرتکب شود.
کمیسیون حقوق بینالملل هیچیک از دو مفهوم «کمک» و «مساعدت» را تعری و تبیهین
نکرده است .بااینحال ،روشن است که برخال مباشرت در ارتکا فعل متخلفانه بینالمللی که
مباشر باید بهطور مستقیم فعل مزبور را انجام دهد ،در معاونت بهه شهکل کمهک یها مسهاعدت،
دولت متخل  ،صرفاً نقش پشتیبانی دارد .میتوان گفت هر عملی که وقوم تخل بهینالمللهی را
تسهیل کند ،ممکن است کمک یا مساعدت به حسها آیهد )Jackson, 2015: 124( .بنهابراین،
 .1مادۀ  2رفتار ارگانهای دولتی که در اختیار دولت دیگر قرار میگیرند «رفتار ارگان دولتی که در اختیار دولتی دیگر قرار
میگیرد ،بهموجب حقوق بین الملل ،فعل دولت اخیر تلقی میشود ،اگر آن ارگان در اِعمهال عناصهری از اقتهدارات حکهومتی
دولتی که در اختیار او قرار گرفته است ،اقدام کند».

2

. Aid or Assistance.
. Direction and Control.
4
. Coercion.
5
. Circumvention of International Obligation.
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نباید تصور نمود که شکل و نوم این کمکها محدود به موارد خاصی است ،بلکه میتواند طیه
وسیعی از اعمال مادی و حتی حقوقی و سیاسی را در برگیرد.
رکن مادی «کمک یا مساعدت» در پیشنهویسههای  1517و  1551بها معیارههای عمومهاً
سختگیرانهتری تعری شده بود ،چراکه بر اساس این پیشنویسها کمک یا مساعدت باید نقشی
«ماهوی» در وقوم تخل بازی میکرد .اما ازآنجاکه ممکن بود این معیار بها مباحهث موجهود در
ماده « 20کنوانسیون  1525وین راجع به حقوق معاهدات» 1در رابطه با نق ماهوی معاهدات
خلط شود ،انتقادهایی از نحوه عبارتپردازی مواد  29و  21پیشنویسهای سابق به عمل آمد و
در نتیجه این معیارها حا شدند .پسازآن ،کمیسیون معیار «تسهیلکننده» را جایگزین معیار
«ماهوی» نمود .به نظر میرسد .تسهیل وقوم تخل در ذات کمک یا مسهاعدت مسهتتر اسهت و
نیازی نبود تا کمیسیون متاکر آن شود( .عزیزی و کریمی)113 1359 ،
مسئله دیگر این است که مساعدت در ارتکا تخلفات بینالمللی صرفاً از طریق انجهام فعهل
مثبت انجام میشود یا ترک فعل نیز میتواند موجد رکن مهادی کمهک یها مسهاعدت باشهد؟ در
پاسخ باید بیان نمود که ترک فعل بهعنوان رکن مادی کمک یا مساعدت ،محل مناقشات نظری
مختلفی بوده است .دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پرونده «اجرای کنوانسیون منع و مجازات
 .1ماده « 20فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن درنتیجه نق
 .1نق اساسی یک معاهده دوجانبه از سوی یکی از طرفین ،طر دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نق مزبهور بههعنهوان
مبنای فسخ ،یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید.
 .2نق اساسی یک معاهده چندجانبه توسط یکی از طر های معاهده
ال ) به دیگر طر های معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقهدام کننهده ،و
یا نسبت به فسخ آن
 )1خواه در روابط بین خود از سویی و کشور متخل از سوی دیگر؛ و یا
 )2در روابط بین تمامی کشورهای امضا کننده مبادرت نمایند؛
) به طرفی که بهویژه از نق معاهده زیاندیده است حق میدهد تا با استناد به آن ،تمام یا بخشی از اجهرای معاههده را
در روابط بین خود و کشور متخل به حال تعلیق درآورد؛
ج) به هر یک از طر های معاهده بهاستثنای کشور متخل حق میدهد تا با استناد به آن ،اجرای تمام یا بخشهی از معاههده را
در ارتباط با خود معلق نماید ،بهشرط آنکه ماهیت معاهده بهگونهای باشد کهه نقه اساسهی مقهررات آن توسهط یهک طهر ،
وضعیت هرکدام از طر های دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند ،از پایه دگرگون سازد.
 )3بهمنظور ماده حاضر ،نق اساسی یک معاهده تشکیل میشود از
ال ) اعراض از معاهده به طریقی که مورد تأیید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا
) تخل از مقرراتی که برای تحقق موضوم یا هد معاهده اساسی باشد.
 )4بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نق معاهده نیز مجری خواهند بود ،آسیب نمیرسانند.
 )9بندهای 1تا  3فوق ،بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبهه بشردوسهتانه گنجانیهده مهیشهود،
خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تالفیجویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است ،جاری نمیباشند».
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نسلکشی» اعالم میدارد «معاونت در ارتکا عمل متخلفانه بینالمللی همواره مسهتلزم آن اسهت
که برخی اقدامات مثبت برای ارائه کمک یا مساعدت به مرتکب نسلکشی انجام شده باشد .به بیان
دیگر ...همکاری از فعل ناشی میشود» )ICJ Rep., 2007: para. 423( .از سوی دیگر گفته شده
است «بر اساس اصولی که از ماده  12پیشنهویس مسهئولیت برداشت مهیشهود ،کمک باید به شکل
فعل مثبت باشد یعنی ترغیب فعاالنه یا ترک فعل صر برای اثبات مسئولیت دولت همکاری کننهده
کافی نیست» )Crawford, 2013: 405( .امهها اگههر چنههین برداشههتی پایرفتههه شههود قطعاً چنین
تفسیری در تضاد با ماده  2طههههرح پیشنویس مسئولیت خواهد بود که اقدام متخلفانه را ناشی از
فعل یا ترکفعل میداند( .عزیزی و کریمی)114 1359 ،
راهنمایی و آمریت در انجاام تخلفاات باینالمللای :برخهی از نمونههههای مسهئولیت
بینالمللی ناشی از راهنمایی و فرمان ارتکا تخل بینالمللی از سوی یک دولهت در حهال حاضهر
ریشهی تاریخی دارد .رابطه وابستگی بینالمللی از قبیل «تحتالحمایگی» متضهمن ایهن بهود کهه
دولت مسلط از نظر بینالمللی مسئول اقدامی شناخته شود که بتوان آن را رسماً به دولهت وابسهته
منتسب کرد .مثالً در پرونده حقوق اتبام ایاالت متحده در مراکش ،فرانسهه دادرسهی را بههموجهب
یک شرط اختیاری راجع به اختال در با حقوق اتبام ایاالتمتحهده در مهراکش تحهت حمایهت
فرانسه آغاز نمود .ایاالتمتحده به این امر اعتراض کرد زیرا معتقد بود هرگونه رأی صهادره ممکهن
است نسبت به مراکش که طر دادرسی نبوده است ،الزامآور شناخته نشود .فرانسهه تأییهد نمهود
که هم بهنام خود و هم بهنام قدرت حامی مراکش با این پیامد عمل میکنهد کهه رأی دیهوان ههم
نسبت به فرانسه و هم نسبت به مراکش الزامآور باشد و رسیدگی بر این اساس ادامه یافت .موضوم
رأی دیوان مسائل مربوط به مسئولیت فرانسه در قبال اقدام مراکش بود کهه ههم در دادخواسهت و
هم در ادعای مقابل ایاالتمتحده مطرح گردیده بود( .حلمی)195 1371 ،
به طورکلی ،مواردی قابهل تصهور اسهت کهه یهک دولهت قهدرت راهنمهایی و فرمانهدهی بهر
فعالیت های دولتی دیگر را از طریق عهدنامه یا با اشغال نظامی و یا به دالیل دیگر بههکهار ببهرد.
برای مثال در زمان اشغال جنگی ایتالیا از سوی آلمان در جنگ جهانی دوم ،بهرای همهه معلهوم
بود که پلیس ایتالیا تحت فرمان قدرت اشغالگر عمهل مهیکنهد .بنهابراین اعتهراض واتیکهان بهه
تخل های ارتکابی پلیس ایتالیا که در ماه فوریه  1544به زور وارد کلیسای «سهنت پهل» در رم
شده بودند ،موجب مسئولیت مقامات آلمانی بود .در چنین مواردی دولت اشغالگر مسئول اعمال
دولت اشغالشده ،که تحت راهنمایی و فرمان آن قرار دارد ،شناخته میشود( .حلمی)120 1371 ،
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فرماندهی در عملیات نظامی و در بحث حقهوق بشردوسهتانه نیهز دیهده مهیشهود .در رونهد
تحوّلی حقوق بشردوسهتانه بهینالمللهی حهدود  30سهال طهول کشهید تها ایهن اصهول در یهک
کنوانسیون تدوین شود .رویّه قضایی ناشی از قضایای پس از جنگ جهانی دوّم ازجملهه قضهایای
دادگاه نظامی بینالمللی بهرای خهاور دور (دادگهاه توکیهو) و دادگهاه نظهامی ایهاالتمتحهده در
نورمبرگ تااندازهای در تدوین متن مادّه  72پروتکل اول الحاقی بهه کنوانسهیونههای چهارگانهه
ژنو ،راجع به کوتاهی در انجام وظیفه مؤثر بود .بر اساس ماده  72پروتکل اول:
 )1طرفین معظّمین متعاهد و طرفین درگیری ،هرگونه نق شهدید کنوانسهیونهها و ایهن
پروتکل را مجازات و برای جلوگیری از نق های دیگر که از خودداری از انجام وظیفهه
ناشی میشود ،هرگونه تدابیر الزم را اتخاذ خواهند نمود)Cassese, 2003: 205( .
 )2این واقعیّت که نق کنوانسیونها یا این پروتکل توسط مأمور تحت امر صهورت گرفتهه
است ،مقامات عالی را از مسئولیت کیفری یا انضباطی مبری نمیکند ،حسب مورد ،اگهر
مقامات عالی میدانستند یا با استفاده اطالعات موجود باید درک مهیکردنهد کهه در آن
شرایط ،مأ مور تحت امر در حال یا در شر ارتکا جرم اسهت و ایهن مقامهات ،تهدابیر
ممکن و در حدود اختیارات را برای پیشگیری و (در صورت ارتکا ) مجهازات مرتکبهان
آن اتخاذ نکرده باشند.
اکنون اصل مسئولیت فرماندهی در بسهیاری از دسهتوالعملههای نظهامی و در بسهیاری از اسهناد
بینالمللی بهویژه در اسناد موسّس دادگاههای مختل کیفری بینالمللی و رویّه قضایی آنها تأییهد و
بهرسمیت شناخته شده است .در اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی بهرای روآنهدا و یوگسهالوی
سابق تصری شده که «این واقعیت که هر یک از جرائم مندرج در مواد  2تا  9این اساسهنامه توسهط
مأمور تحت امر ارتکا یافته است ،مقام مافوق را از مسئولیت کیفری مبری نمیکند ،به شرط اینکهه
اثبات شود که مقام مافوق میدانسته یا دالیلی داشته که باید میدانسته کهه مهأمور تحهت امهر ،ایهن
جرائم را مرتکب شده یا در شر ارتکها آنهاسهت و مهافوق از اتخهاذ تهدابیر الزم و معقهول بهرای
1
پیشگیری از ارتکا آن (و در صورت ارتکا ) مجازات مرتکبان آن خودداری کرده است».
 .1بند  3ماده  ،1در این زمینه ماده  33اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز اشعار میدارد
« .1این مسئله که ارتکا یکی از جرائم ماکور در صالحیت دیوان در اجرای دستور یک دولهت یها مقهام مهافوق نظهامی یها
غیرنظامی انجام گرفته است ،شخ را از مسئولیت کیفری معا نمیکند ،مگر اینکه
ال ) شخ الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق موردبحث داشته است؛
) شخ نمیدانسته است که دستور صادرشده ،غیرقانونی است؛
ج) دستور صادره آشکارا غیرقانونی نبوده است».
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دلیل اصلی طرح این نوم از مسئولیت بهویژه در عرصه کیفری بینالمللی تأیید ایهن مسهئله
است که در اغلب موارد ،جرائم به این دلیل توسط کارمندان یا کارکنان دونپایه نظامی ارتکها
مییابد که مقامات مافوق آنها از ارتکا آن جلوگیری و یا مرتکبان آن را مجهازات نمهیکننهد.
همان گونه که پیش ازاین گفته شد ،به طورکلی ،اتفاقنظر وجهود دارد کهه مسهئولیت فرمانهدهی
برای این الزم است که بتوان افرادی غیر از مرتکبان مباشر جرائم را هم از نظهر قضهایی تعقیهب
نمود .اگر این نوم مسئولیت نباشد مقامات مافوق میتوانند خود را از هرگونه تخلفهی و خطهائی
مبرا بدانند ،مثالً استدالل کنند که نیروهای تحت امر در ارتکا جرائم از دستورات آنان پیهروی
نکردهاند یا اینکه هیچگاه در صحنه وقوم جرم نبودهاند .اکنون قانون صری است هرگهاه اعمهال
نیروهای تحت فرماندهی ،ناق قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللهی بهوده یها ممکهن اسهت در
آینده ناق قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی باشد ،فرمانده وظیفه دارد مداخلهه و از ارتکها
آن اعمال جلهوگیری و مرتکبهان آن را مجهازات کنهد( .ویلیامسهون )1377 ،بهههمهین جههت،
همچنان که پیشتر اشاره شده این موضوم در ماده  11پیشنویس طرح مسئولیت بهینالمللهی
دولت نیز تصری شده اسهت کهه دولتهی کهه دولهت دیگهر را در ارتکها یهک عمهل متخلفانهه
بینالمللی تحت هدایت و فرمان خود دارد ،بابت آن تخل مسهئولیت بهینالمللهی دارد؛ اگهر آن
دولت چنین امری را با علم به کیفیات عمل متخلفانۀ بینالمللهی انجهام دههد و اگهر توسهط آن
دولت ارتکا یابد ،عمل مزبور از نظر بینالمللی متخلفانه خواهد بود.
اجبار دولت مباشر :دولتی که از طریق اجبار درصدد حصول نق تعهدات یک دولهت در
قبال دولت ثالثی است ،صر نظر از ملزم بودن خود آن به تعهد مورد بحهث مسهئول پیامهدهای
آن عمل در قبال دولت ثالث شناخته میشود .اگر چنهین نباشهد ،دولهت صهدمهدیهده بهالقوه از
هرگونه جبران خسارتی محروم میگردد ،زیرا ممکن اسهت دولهت فاعهل بتوانهد بهه قهوهقهاهره
بهعنوان وضعیت رافع جنبه تخل استناد نماید .ازایهنرو اسهت کهه مهاده  17بهه لحهاا اینکهه
معافیت از مسئولیت بابت عمل دولت اجبار شده را در شرایطی که دولت اجبارکننهده خهود بهه
تعهد موردبحث ملزم نیست ،مجاز نمیداند با مواد  12و  11تفاوت دارد.
نکتهای که در مورد اجبار وجود دارد آن است که شکل اجبار مهم نیست و بههرحهال اجبهار
کننده مسئول خواهد بود .باآنکه اجبار موردنظر ماده  17در مقیاس محدودی مشخ گردیهده
ولی موارد آن محدود به اجبار غیرقانونی نیست .در عمل بیشتر موارد اجبار که واجد شرایط ماده
 17باشد از نوم غیرقانونی آن اسهت ،زیهرا مسهتلزم تهدیهد یها اسهتفاده از زور بهرخال منشهور
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سازمان ملل میباشد .اقدامات متقابل نیز همهین وضهعیت را دارد و ممکهن اسهت جنبهه اجبهار
داشته باشد ،اما همانگونه که در ماده  45پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولهت تصهری
شده است کاربرد اقدامات متقابل در وادار ساختن دولت خالفکار به رعایت تعهداتش برای قطهع
تخل و ترمیم صدمه در قبال دولتهی اسهت کهه مبهادرت بهه اقهدام متقابهل نمهوده اسهت ،نهه
مجبورساختن آن دولت به تخل از تعهداتش در مقابل دولهت ثالهث( .حلمهی )129 1371 ،در
هرحال اجبار میتواند صور مختل اقتصادی و غیره نیز داشته باشد که اگر به آسهتانه مقهرر در
ماده  17پیشنویس برسد منجر به مسئولیت میگردد.
 -4ارتباط مسئولیت مباشر و معاون عمل متخلفانه بینالمللی
کمیسیون حقوق بینالملل در تنظیم چارچو حقوقی مسهئولیت بهینالمللهی از مسهئولیت
مستقل و اشتقاقی سخن به میان آورده است .مسئولیت مسهتقل ،حکایهت از مسهئولیت مباشهر
عمل متخلفانه دارد و مسئولیت اشتقاقی ناظر بر مسئولیت معاون و یا شهرکای عمهل متخلفانهه
بینالمللی میباشد .اینگونه عملکرد کمیسیون ،مسائلی در خصوص رابطه این دو مسهئولیت بها
یکدیگر ایجاد کرده است ،اما با توجه به مفاد هر دو ،قابل برداشت است که اصهل بهر مسهئولیت
مستقل است و مسئولیت اشتقاقی جنبۀ ثانوی دارد و در عین حال مکمل آن است.
درست است که تحقق یهک عمهل متخلفانهۀ بهینالمللهی واحهد ،موجهب اِعمهال مسهئولیت
بینالمللی بر آنها میشود ،اما مطلب بسیار حائز اهمیت در این خصوص آن است کهه تعههدات
اولیۀ مورد نق و مهمتر از آن ،اساس اِعمال این مسئولیت بهمنزلهه مسهئولیت ثانویهه متفهاوت
است .این تفاوتها ،تمایزهای دیگری ازجملهه چنهدوچون تسههیم مسهئولیت را میهان ایهن دو
ترسیم میکنند .منظور از تسهیم مسئولیت در اینجا ،آن است که ههر یهک از مسهئوالن ،خهواه
بهصورت مباشرت و خواه در ارتباط با آن ،تا چه اندازه باید جبران خسارت به معنای اعهم کلمهه
را بر دوش گیرند .البته تسهیم مسئولیت ،درواقع بهدنبال هرچه عادالنهترشدن این شالوده است
و بههمان اندازه که بر لزوم جبران خسارت از زیاندیده ،پافشاری دارد ،منع جبران مضاع نیهز
از رصد آن دور نمانده است .با وجود ارائه تعری و تبیین مفهاهیم در اسهاس اعمهال مسهئولیت
بینالمللی ،این سؤال هنوز پابرجاست که آیا هر دو بهطور همزمان قابلیت اِعمال دارند یا اینکهه
اِعمال یکی مانع از دیگری میشود و بهعبارتدیگر ،آیها بها کاربسهت یکهی ،نوبهت بهه کاربسهت
دیگری میرسد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید سراغ ارتباط میان دو مفهوم یا بهتر بگویم
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دو نهاد مسئولیت بینالمللی گرفته شود .بدون شهک ،مسهئولیت مسهتقل ،رکهن رکهین اعمهال
مسئولیت در هر دو حوزه دولتها و سازمانهای بینالمللی است .مسئولیت اشهتقاقی بههمنظهور
بیمسئولیت نماندن تابعان فعالی که بهگونهای در ارتکا عمل متخلفانهه بهینالمللهی در قامهت
معاون یا شریک نقش داشتهاند در چارچو ترسیمی کمیسیون که بیشتر جنبه تهدوین حقهوق
بینالملل دارد تا توسعه تدریجی آن ،جای گرفته است .اگر این قسم از مسئولیت نبهود ،خالئهی
در چارچو حقوق مسئولیت بینالمللی ،جامعه بینالمللی را آزار میداد( .ستایشپور و حدادی،
)115-170 1352
نتیجهگیری
با تحلیل آنچه که بیان گردیده است میتوان به این نتیجه دست یافت کهه بههطهور کلهی و
موافق قواعد حقوق بینالملل دولت مباشر و دولت یا دولتهای معاون در ارتکا عمل متخلفانه
بینالمللی در برابر دولت صدمهدیده مسئولیت بینالمللهی خواهنهد داشهت .کمیسهیون حقهوق
بینالملل در راه تنظیم شاکلۀ حقوق مسهئولیت بهینالمللهی ،سهخن از دو اسهاس بهرای اِعمهال
مسئولیت به میان میآورد که یکی از آنها مسهئولیت مسهتقل و دیگهری تأکیهد بهر مسهئولیت
اشتقاقی و در نوم خاصی از آن توجه به مسئولیت معاون و شریک عمهل متخلفانهه بهینالمللهی
است که در مواد  12تا  17پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت در سال  2001آن را در
سه نوم مساعدت در ارتکا تخلفات بینالمللی ،راهنمایی و آمریت در انجام تخلفات بینالمللهی
و اجبار دولت مباشر قابل تحقق میداند.
در واقع ،بحث معاونت در عمل متخلفانه بینالمللی در قالب مشارکت در ایهن عمهل قابلیهت
طرح دارد .یکی از مواردی که اصطالح مشارکت در آن بهکار گرفته میشود در تعیین مسئولیت
اشتقاقی دولت است .آن زمانی است که یک دولت بهطور اشتقاقی مسهئول همکهاری بها دولهت
دیگر در ارتکا یک عمل خال بینالمللی است .این نوم شرکت در مفهوم مسئولیت اشهتقاقی،
چیزی است که قابل قیاس با مفهوم انتسا است ولی از نظر تحلیلی با آن متفاوت است .قواعهد
انتسا مربوط به انتسا رفتار به یک موضوم حقوق بینالمللهی هسهتند (بهرای مثهال در ایهن
مفهوم؛ دولت) ،آنها متفاوت از خودِ مسئولیت هستند .قواعد مسئولیت اشتقاقی بهر روی رابطهه
میان مجرم اصلی و شریک یها معهاون تمرکهز دارد .بنهابراین متفهاوت از مسهئله انتسها رفتهار
نماینده یک دولت به دولت دیگر میباشد که در آن از اینکه آیا عمل خال بهینالمللهی محقهق
شده یا نه یا اینکه مسئولیت بینالمللی دولتی محقق گشته یا خیر صحبتی نمهیشهود .موضهوم
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دیگری که در آن مفهوم مشارکت بهکار گرفته میشود قصور در انجهام تعههد مثبهت مهیباشهد،
برای مثال جایی که یک دولت وظیفه داشته از عمل خاصی جلوگیری نماید .مشارکت ،حتی بها
رضایت دولت در تحقق چنین عملی محقهق و نقه تعههد مثبهت توسهط آن دولهت محسهو
میشود .مسئله مشارکت دولت شامل روابط پیچیده میان قواعد اولیه (مهاهوی) و قواعهد ثانویهه
(شکلی) حقهوق بهینالملهل اسهت ،تمهایزی کهه در ایهن زمینهه کهامالً مهبهم اسهت .برخهی از
دشواریهای مفهومی در بررسی این موضوم ناشی از توصی مشارکت است .اصطالح مشهارکت
ممکن است دربرگیرنده دامنه گستردهای از رفتار فهمیده شود ،بها دامنهه گسهتردهای از میهزان
مشارکت در نق  .این درجات متفهاوت از مشهارکت مهیتوانهد باعهث صهورتههای مختلفهی از
مسئولیت شود ،درحالیکه ممکن است باعث توسعه مترقیانه حقوق بینالملل از طریق باال بردن
میزان پاسخگویی به نق قواعد حقوق بینالملل گردد .اما آنچه مشخ است با توجه به قواعد
و رویه حاضر دولتهای معاون در ارتکا عمل متخلفانهه بهینالمللهی در عهرض دولهت مباشهر
مسئولیت بینالمللی خواهند داشت.
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