مسئولیت بینالمللی دولت
در نتیجه اعمال افراد
واحد تحقيق دفتر خدمات حقوقي
بينالمللي
مقدمه
 .1در بسیاری ازدعاوی طرر
دیوان داوری دعاوی ایران

در د در
ر ایاالت

متح د ،به ویرهد دعراوی تمترر از 00222
دالر ،امریکائیان به ادعای اینکه در اثر
اعمررال دوردرریان و ان
پیروزی ان

بیررون قبررا از

ب یا تمی پس از آن زیانهائی

به آنها وارد آم د است ،از دولت جمهوری
ا س می ا یران مطال به خ سارت ن مودد و در
تأییرر

ررو

ادعررای خررود برره قواعرر

بینالم لا ا ستناد ترددا ن  .ا ین م سئله
مربوط به مسئولیت بینالمللی دولت است و
برای رد ادعای آنان میتوان بره بنر

11

(د) بیان یه الجزا یر 1و بر خی از قوا ع
و

بینالملا ته در تفسیر آن

میتوان

 .1بهموجب این بن  ،ایاالت متح د متعه د د است از طرر
د عاوی نا دی از وادث ق با از تاریخ بیان یه در ارت باط
با « ص مات واردد به ات باع ا یاالت مت ح د یا ا موال آن ها
در نتی جه جنب شهای مرد می در جر یان ان ب ا س می ا یران
ته نادی از عما دولت ایران نبودد است» جلوگیری تن .
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سودمن

با د  ،ا ستناد ترد .برای تح ق

م سئولیت بینالمل لی دو لت چ هار درط در
بینالملا عمومی م رر د د است:

و

 .1ن ض یک تعهر

برینالمللری و بره

تعبیر دیگر انجام دادن یک عما نامشروع؛
 .0تح ق ضرر؛
 .3وجود رابطه سببیت بین ن ض تعهر
و ضرر؛
 .4قابلیت انتساب عما زیان آور بره
یک ارگان مسئول دولتی.

2

درررط اخیررر درررطی بسرریار مهرر

در

م سئولیت بینالمل لی دو لت ا ست .هر گاد
خوا هان نتوا ن

اث بات ت ن

ته ع ما ز یان

اور ،منت سب به ی کی از ارگان های دو لت
بودد است،

ک

به مسئولیت دولت و جبران

خسارت واردد صادر نخواه
 .0یک نکته در

و

د .
بینالملا مسرل

است و آن این است ته دولت مسئول اعمال
ا فراد خصو صی نی ست ون یز دو لت م سئولیت
اع مال تودد های مردم را ته دورش تردد
ودر ضمن دورش ،ب ون این که دو لت تنتر لی
بر آن دا دته با د  ،خ سارتی به بیگان گان
وارد آورددا ن

بر ع ه د

ن ارد .الب ته،

2. CHARLES ROUSSEAU: Droit International Public, T. V. Paris 1983, n 6s.
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یک استثناء بر این اصا وارد آم د است:
یک دولت ان

بی مسئول اعمال ان

بیون و

دور دیان پ یروز تل ی می دود .ا ما ا ین
ا ستثناء ه

ود و ق یودی دارد ته با ی

مورد توجه واقع دود .آنچه در این م اله
د

مورد ب حث وا قع خوا ه

ا صا مذتور و

استثنای وارد بر آن است.
من بع ا صلی در ا ین
دادد د د به تمیسیون

و

باب گزار دهای
بینالملا ،به

و یهد چ هارمین گزارش را جع به م سئولیت
بینالمللی دولت از پروفسور  ،Roberto Agoو
طر

مواد را جع به م سئولیت بینالمل لی

دولت اسرت تره در سرال  1892بره تصرویب
تمی سیون
و بینالم لا ر سی د و مع موالً
ررو
آن را بررهعنوان ترر وین قواعرر
بینالملا عرفی تل ی میتنن .

1
اصل عدم مسئوليت دولت
در قبال اعمال افراد خصوصی
مسئوليت بينالمللي دولت...
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رو

 اصا تلی پذیرفتره در د در.1

ته اع مال ا فراد
3

.به دو لت نی ست

بینالم لا ا ین ا ست
 قا با انت ساب،خصو صی

رئولیت
ره مسر
رعبر
رواد راجر
مر

رر
 طر11 رادد
مر

بینالمل لی دو لت ت حت ع نوان «ع ما ا دخاص
سوی دو لت» در ا ین

ب ون نمای ن گی از
:زمینه م رر می دارد

 عما دخص یا گروهی از ادخاص تره.1«
رام نگرفتره
رت انجر
ره نماینر گی از دولر
بر
بینالملا عما

و

از نظر

 نبای، باد

.»دولت دناخته دود
 مانع از انتسراب هرر ترار1

 بن.0«

دیگری ته توسط ادخاص یا گروهی از ادخاص
و

صورت گرف ته با د

بره عنروان عمرا

یاد د د در آن ب ن

 بای12  تا0 طبق مواد

 در4». به دو لت نی ست،دو لت دناخته دود

3. IAN BROWNLIE: System of the Law of Nations, State Responsibility. Par I, Oxford 1983.
PP.159ss; NGUYEN QUOC DINH, PATRICK DAILLIER, ALAIN PELLET: Droit
international public, 2e ed., paris 1980. n 624. p. 696.

4. Article II. Conduct of Persons not acting on behalf of the State:
1. The conduct of a person or a group of persons not acting on behalf of the State shall not be
considered as an act of the State under international Law.
2. Paragraph 1 is without prejudice to the attribution to the Stats of any other conduct which is
related to that of the persons or groups of persons Referred to in that paragraph and which is to
be considered as an act of the State by virtue of articles 5 to 10.

 شمارة سيزدهم/ مجلة حقوقي



181

سالنامه  1890تمیسیون

رو

برینالملرا

ضمن تو ضیح و تف سیر مادد فو  ،م بانی آن
و

در

بینالملا مورد بررسی واقع د د

است .با توجه به عملکرد دولتها و رویه
ق ضایی بینالمل لی و ع ا ی
بینالملا ،بای

عل مای

و

گفت ته ا ین مادد متضمن

یک قا ع د عر فی بینالمل لی ا ست ،هر چ ن
ته مواد تهیه د د از سوی تمیسیون

و

بینالم لا را جع به م سئولیت بینالمل لی
دولت ،از جمله مادد  ،11هنوز به تصرویب
دولت ها نر سی د و

به صورت عه نا مه در

نیام د است.
 .4برای رودرن در ن مفهروم مرادد 11
مذتور ،به پاردای نکات ته در تفسیر این
مادد در سالنامه تمیسیون

و

بینالملا

آم د است ،ادارد میتنی :
كلمه «دخص» در بن
دخص طبی عي و دخص
مادد

 1مادد  11دراما

وقی ا ست و در ا ین

به ع ما «گرو هی از ا دخاص» ن یز

ادارت رفته است ،چرا ته در اغلب موارد،
زیانهای واردد به بیگانگان نادی از عما
گروه ها ا ست.
برای متن تاما این طر
دود به:

به ن ظر تمی سیون تو صیف
(بخش اول – مواد  1تا  )30رجروع

Yearbook of the International Law Commission, 1986, Vol. II, Part 2. PP. 30 ss.
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ا دخاص
اغ لب

با و صف «خصو صی».

با این که در

موارد عا ما ز یان ا فراد خصو صی

هستن  ،به دو دلیا ضروری نبودد است:
ی کی آن که در

مورد ا دخاص

وقی،

قاع د فو

بای

دربارد پاردای ادخاص ته

از نظررر

ررو

داخلرری ،خصوصرری بهدررمار

ن میآی ن  ،مان ن

ا دخاص

وقی فرادول تی

( )Parastatalیا دبه عمومی ( 5،)quasi-publicنیرز
اجرا دود .ع م انتساب اعمال این ادخاص
به دو لت در ست مان ن

ع م انت ساب اع مال

درتتهای خصو صی ا ست م شروط

بر این که

ا دخاص مز بور ان جام و ظایف دو لت (اع مال
اتم یت) را برع ه د ن ا دته با دن

یا

الا قا ف عا یا ترک ف عا ز یان آورآن ها در
ارتباط با انجام آن وظایف نباد .
دل یا دوم آن ا ست ته در مورد ا دخاص
طبی عی ،قا ع د مذتور در بارد ادخا صی ته
ار گان دو لت به دمار می آی ن

در صورتی

ته بهعنوان ادخاص خصوصی عما تردد بادن
نه در سمت مأمور دولت ودر اجرای وظایفی
 .1م صود نهادهایي است ته دارای سازمان خاص و جر ا از
دو لت ه ستن و در ت نار دو لت خ ماتی را ته دارای جن به
عمومی است انجام می دهن  .رجوع دود به گرزارش سروم « R.
 »Agoراجع به مسئولیت دولت من رج در سرالنامه تمیسریون
و بینالملا  ،1891ج  ،0بخش اول ،ش  ،160ص .004

181



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

ته بهع نوان ار گان دو لت برع ه د دار ن ،
نیز الزماالجراء است .باالخرد جمله «ته به
نمای ن گی از دو لت ان جام نگرف ته با د »
ب ان من ظور ا فزودد د د ته ع ما ادخا صی
را ته طبق مواد  9و  9به عنوان استثناء
قا با انت ساب

به دو لت ا ست ،از

قاع د منر رج در بنر
تن .

دمول

 1مرادد  11خرارج

6

 .1رجوع دود به در مادد  11منر رج در همران سرالنامه،
 ،1890ج  ،0ش  ،36ص  .90ترجمه بن  0مادد  9و تا مادد 9
از طر مواد را جع به م سئولیت بین المل لی دو لت ب ین
در است:
ماده  .1انتساب رفتار واحدهای دیگری کهه صهیحيت اعمهال
عناصری از اختيارات دولت را دارند ،به دولت:
.... .1
 .... .0رفتار ارگان یا وا ی ته جزئی از ساختار رسرمی
و
کومتی مح لی نی ست ا ما به مو جب
دو لت یا وا
داخ لی ص یت اع مال عنا صری از اخت یارات دو لت را دارد،
و بین الم لا تل ی
با ی به ع نوان ع ما دو لت بر سب
گردد ،م شروط بر این که در م سئله طر د د ب ان سمت ع ما
تردد باد .
ماده .8انتساب رفتار اشخاصی که بهه نماینهد ی از دولهت
عمل می کنند ،به دولت:
رف تار دخص یا گرو هی از ا دخاص با ی به ع نوان ع ما دو لت
و بین الملا دناخته دود هرگاد:
بر سب
ا لف .ثا بت دود ته چ نین دخص یا گرود ا دخاص ،در وا قع،
از سوی دولت عما می تردد ان ؛
ب .چنرین درخص یرا گرود ادرخاص ،در واقرع ،عناصرری از
اختیارات دولت را ،در نبود م امهای رسمی و در او ضاع و
ا والی ته تاربرد ا ین اخت یارات را توج یه می ت ن ،
اعمال می تردد ان .

مسئوليت بينالمللي دولت...
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رال
رادد  ،11اعمر
روع مر
رابراین ،موضر
بنر
وقی است ته

زیان آور ادخاص طبیعی یا

به نماین گی قانونی ( )de jureیا عملی ( de

 )factoاز دولت عما نکردد بادن  .اگر دخص
خصوصي از سوی دولت نماین گی دادته و به
ع نوان نمای ن د دو لت رف تار تردد با د
رر
رادد  9از طر
 0مر

بن ر

ریون
تمیسر

(

رو
ر

بینالملا) ،عما او منتسب به دولت است.
اما عما ادخاص
را ا دخاص

و

وقی ته نمی توان آنها
صو صی تل ی ترد ،مان ن

مؤسسات دبه عمومی یا ادخاص
ته ع ما

و

اتم یت ان جام ن میده ن

درتتهای دول تی) یا اخت یار ع ما
ه

عمومی
(مان ن
اتم یت

به آنها دادد است ولی در بخش دیگری

عما تردد و موجبات زیان د د ان  ،قابا
انت ساب به دو لت نی ست .همچ نین ا ست ع ما
یک ار گان دول تی یا تارم ن

دو لت ته به

ع نوان تار فرد خصو صی ،یع نی در ارت باط
با زن گی خصوصی او ،انجام گرفته است نه
در رابطه با تار دولتی.

7

اع مال ا دخاص خصو صی منت سب به دو لت
نی ست؛

خواد عا ما تابع یت آن دو لت را

 .1سالنامه تمیسیون
مادد  ،11ش  ،0ص .90
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

خواد ع ما در

دا دته

یا ن ا دته با د ؛

قل مرو

اتم یت آن دو لت ان جام د د با د

یا در جای دیگر؛ خواد انفرادی باد
خواد در

گرو هی؛

گرفته باد
ان

یک و ضع

یا

عادی ان جام

یا در جریان دورش ،تظاهرات،

ب ،ج نگ و غ یر آن؛ خواد ز یان د ی د،

یک دولت خارجی باد

یا تبعه او.

8

 .0بررا اینکرره دولررت مسررئول اعمررال
ا فراد خصو صی نی ست ،مم کن ا ست در صورت
ورود خ سارت از سوی آ نان ،از ج هات دی گر
م سئول دناخته دود .ب نابراین ،چنان که
 0مادد 11میگوی  ،بن 1

بن

ایرن مرادد

ناقض م ررات مواد  0تا  12نیسرت؛ یعنری
ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت
عما ادخاص خصوصی مسئول تل ی گردد ولی،
در این صورت ،مسئولیت دولت نادی از ن ض
بینالمللی از سوی خود اوست ،و

یک تعه

در وا قع ،ع ما ا دخاص خصو صی ف ط زمی نهای
برای ن ض تعه
دولت تا
میتن

ی

ر متعه

دولت به دمار میآی  .مث ً
ر ته بر سب مورد تفاوت
است از دولتهای خارجی و

نمای ن گان و ات باع آن ها در م ا با
افررراد
.8

م ت

مایررت كنرر  .بنررابراین اگررر

همان مأخذ ،ش  ،3ص .91
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ارگان هاي دول تي در اینگو نه
ا ق امات

موارد از

مایتی منا سب در یغ ورز ن

و در

نتیجرره عمررا افررراد خصوصرری زیررانی برره
بیگان گان وارد دود ،دو لت در ارت باط با
عمررا افررراد ،مرتکررب ن ررض یررک تعهرر
بینالمللی د د و مسئول است.
در تأیی

9

ع م مسئولیت دو لت در قبال

ره آراء
روان بر
ری میتر
رخاص خصوصر
رال ادر
اعمر
دادگاههای بینالمللی و عملکرد دولتها و
ع ی د علمای

و

بینالملا استناد ترد.

الف .آراء داد اههای بينالمللی

 .1بررسرری رویرره قضررایی بینالمللرری
ثا بت

میت ن

ته رف تار ا دخاص خصو صی

هیچ گاد مو جب م سئولیت دو لت تل ی ن ش د
است مگر اینکه همراد با فعا یا ترک فعا
سوی

از

یک ار گان دول تی

ام کان دارد ع ما ا فراد

بودد با د .

به دو لت ن سبت

دادد دود ا ما ف ط هن گامی ته درتت یا
معاو نت ارگان های دو لت در ارت کاب ع ما
ثا بت د د با د  .بابراین ،درط انت ساب
عما دخص خصوصی به دولت آن است ته دولت

.1
111

همان مأخذ ،ش  ،4ص .91
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از طریق عما آن دخص مرتکب ن ض یک تعه
بینالمللی د د باد .

10

 .1اصا ع م مسئولیت دولت نسربت بره
اعمال ادخاص خصوصی در آغاز قرن بیست

(

 32سپتامبر  ) 1821از سروی داور« Ramiro Gil

 »de Uribarriدر داوری بین ایتالیرا و پررو
براسرررا

كنوانسررریون  00نررروامبر 1988

ررای
رن داوری بر
ررا ت اعر م در  .ایر
برهصر
ر سی گی به د عاوی ات باع ایتال یا ته در
پرو سکونت دادتن

م رر د د بود.

در پرون د « »Poggioliتره ریی آن توسرط
« »Ralsonسرررداور تمیسرریون ایتالیررا
ونزوئ

ر

متشکا به موجب پروتکا  13فوریره

و  9مرره 1823صررادر درر  ،یکرری از دعرراوی
مطرو ه مربوط به چهار نفر بود ته مته
به اعمال زیان آوری از جمله قتا یکی از
برادران « »Poggioliبودن  .در این ریی بره
اعمال افراد ته به علت ع م مجازات آنها
از سوی م ام های ت شور به صورت ع ما دو لت
در آ م د ا ست ،ا دارت رف ته و در عین

ال

گفته د د است:
«بع ضی از سازمانهای دول تی و ظایف خود
را ،چنان ته بای  ،ایفا نکرددان
.11

و به

همان مأخذ ،ش  ،9ص .90
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ع لت ا ین ق صور ،دو لت و نزوئ
مسئول دناخته دود».

با ی

11

از مج موع ع بارات ا ین ریی بهو ضو
برمیآی

ته م صود سرداور به هیچوجه این

ن بودد

ته اع مال ا فراد خصو صی با لذات

قابا انتساب به دولت است.
 .8موضوع در نیمه دهه  1802برا آراء
دی گری ته از دادگاه های بینالمل لی صادر
د

رودرنترر گررردی  .در اول مرره 1800

مرراتس هرروبر ( )Max Huberترره برره موجررب
مواف تنامه انگلیس و اسرپانیا مرور

08

مه  1803به سمت داور تعیرین در د برود،
ریی م عروف خود را در مورد د عاوی مخت لف
راجع به پرون د مالکیت اتباع برریتانیا
در مراتش اسرپانیایی ( British property in Spanish

 )Morocco caseصادر ترد ته از آن نکات زیرر
بهدست میآی :
ا لف .در

مواردی

ته اع مال ا فراد،

زیانی به خارجیان وارد تردد باد  ،داور
ف ط هنگامی عما را بهعنوان عما دولت و
11. One can not consider that the acts were the acts of a well-ordered state, but rather that for
the time being some of the instrumentalities of government had failed to exercise properly their
functions, and for this lack the Government of Venezuela must be held responsible.
(United Nations, Reports of International Arbitral Awards (R. I. A. A.), Vol. X, P. 689).
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موجب مسئولیت بینالمللی تل ی میتن

ته

روگیری از
ری در جلر
رای دولتر
رور ارگانهر
قصر
اعمال مزبور محرز باد .
یک

ب .ع ما

فرد خصو صی

به

هیچ رو

منشأ مسئولیت بینالمللی نیست.
ج .عمررا زیررانآور فرررد متمررایز از
رف تاری ا ست ته در پرو ن د مطرو ه مم کن
است به دولت نسبت دادد دود.
د.

تی

داور تأتی

برای تع یین مب لغ غرا مت،
ته مسئولیت دولت ف ط

میتن

نادی از ن ض یک تعه

بینالمللی از سوی

خود او در پرون د مزبور است نه نادی از
اوضاع و ا وال وآثار اعمال افراد.
 .1بعرر

12

از ایررن پرونرر د آرائرری از

تمی سیون های د عاوی بین ت شورهای مخت لف و
د

ته در آن ها ن یز ا صا

مکز یک

صادر

مز تور

مورد ب حث و ق بول

قرار گر فت.

تمیسیون دعاوی تلی مکزیک ر ایاالت متح د
ته براسرا
ت شکیا

تنوانسریون  9سرپتامبر 1803

د  ،در چ ن

مورد ،ا ین ا صا را

به طور قاطع ا ع م ترد ته م سئولیت دو لت
به منا سبت اع مال ا فراد ف ط مبت نی بر
12. R. I. A. A., Vol. II, PP. 636, 709 and 710; Yearbook of the I. L. C., 1975, Vol. II, p. 74, note
106.

مسئوليت بينالمللي دولت...
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ق صور دو لت در پی شگیری
اع مال ا ست .در ا ین

یا م جازات آن

زمی نه مهم ترین ریی

رت « Van
آن اسررت ترره تمیسرریون برره ریاسر

 »Vollenhovenدر  16نوامبر  1800در پرونر د
جینز ( )Janes caseصادر ترد .در این پرون د
ته ق تا یک امری کائی تو سط یک تارم ن
ا خراج د د مکزی کی م طر

و معاو نت دو لت

مکزیک در آن تار ادعا د د بود ،تمیسیون
بوضو

اع م ترد ته:
به خود او

ا لف .ع ما فرد ف ط با ی

ن سبت دادد دود و ف ط اع مال ارگان های
دولتی قابا انتساب به دولت است؛
ب .دو نرروع عمررا مزبررور در دو سررطح
مختلف ر یکی در سطح
در سطح

و

و

داخلی و دیگری

بینالم لا ر با ی

در ن ظر

گرفته دود؛
ج .مف هوم معاو نت ته در خودداری از
ً فرضی بودد و به
مجازات نهفته است صرفا
ال نمیتوا ن

هر

مب نایی

برای تغی یر

نتیجه و انتساب مسئولیت اعمال افراد به
دولت تل ی دود.
در مورد م یزان غرا مت ن یز تمی سیون،
را
ررد و عمر
رروع فر
را نامشر
رین عمر
رک بر
تفکیر
نام شروع دو لت را ضروری دمردد و تأت ی
111
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میتن

ته این دو جرم «در منشأ ،تیفیت و

اثر» متفاوتان  ،و براسا
میتن

ته دولت ف ط بای

آن ،اظهارنظر

خسارات نادی از

ترک فعا ( )omissionخود را جبران نمایر
خسارت واردد نبای

و

برپایه زیان نادی از

ق تا ر ته ع ما فرد بودد ا ست ر ارز یابی
دود.
در پرون دهای دیگر به ویرهد « Kennedy

ره
ره  9( »Venable case« ،)1809ژوئیر
 6( »caseمر
 )1809و « 10( »Canahl caseاتتبرر  )1809نیرز
تمیسیون دعاوی كلي مکزیک ر ایاالت متح د
ا صا ا ع م د د در پرو ن د جی نز را ا جرا
تردد است.

13

 .11از آغرراز دهرره  1832آراء داوری
بینالمللی دیگری ته قابا م ایسه با ریی
صادر در پرون د جینز باد
و جود ا ین،
تاریخ ،ا صا

دک نی ست

صادر نش  .با

ته ب ع

از ا ین

ع م انت ساب اع مال ا فراد

خصوصی به دولت تثبیت د  .آراء بع ی به
بررسی این مسئله اتتفاء تردد ته آیا در
موقعیت خاصی ،دولت ممکن است مرتکب ن ض
تعهر

رگیری و
ره پیشر
رود بر
ری خر
رینالمللر
بر

 .11سالنامه تمیسیون
ص .90

و

بینالملرا ،1890 ،ج  ،0ش ،16

مسئوليت بينالمللي دولت...
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م جازات ا فراد د د با د ؟ و در بارد ا ین
مو ضوع

ته آ یا دو لت مرت کب چ نین ن

تعه ی د د است یا نه ،تصمی

ض

گرفتهان .

در پرونر د «»Finish Shipowners v. Great Britain

برره موجررب ریی مررور
ارت باط

 8مرره  1834ترره در

با ا ستفادد از بر خی ت شتیهای

فن ن ی در ز مان ج نگ برا سا

مواف تنا مه

 32سپتامبر  1830بین بریتانیرای تبیرر و
فن

صادر

ن

د  ،داور ا ع م دا دت

اعمال زیانآور بای

ته

بوسیله دولت خوان د

یا مأموران او ان جام د د با د ؛ ز یرا
برا سا

و

بینالم لا ،م سئولیت م ست ی

دولت بر اثر اعمال ادخاص خصوصی دناخته
نش د است.

14

ره
روط بر
ران آراء داوری مربر
 .11در میر
این موضوع ،آراء مربوط به خسارات واردد
به بیگان گان از
دور دها ،ان

سوی ا فراد در جر یان

ب ها و ت ظاهرات ع مومی ته

دو لت قادر به پی شگیری یا تن ترل آن ها
ن بودد مع موالً د سته خا صی به دمار آ م د
ا ست .ا صا ع م انت ساب اع مال ز یانآور
ا فراد خصو صی به دو لت در اینگو نه آراء
نیز بصرا ت اع م د د است .مث ً تمیسیون
14. R. I. A. A., Vol. III, P. 1501.
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مختلط بریتانیای تبیر ر ایاالت متح د ته
به موجب مواف تنامره  19اوت  1812تشرکیا
درر  ،در ریی مررور

 19دسررامبر  1802در

پرون د « Home Frontier and Foreign Missionary Society of

 »the United Brethren in Christاع م دادت تره هریچ
دول تی ن میتوا ن

م سئول ع ما دور دیان ته

با ن ض اق ت ار دو لت ان جام د د ا ست،
تل ی گردد« ،هنگامی ته دولت خود مرتکب
ن ض

سن ن یت یا سها ان گاری در سرتوب

دورش نش د باد ».

15

ا صا بن یادی ع م م سئولیت دو لت ن سبت
برره خسررارات واردد در سررر زمررین او در
ارت باط با

وادثی از قب یا دور ان

ب،

جنگ داخلی یا جنگ بینالمللی توسط ماتس
هررروبر در ریی مرررور

اول مررره  1800در

پرو ن د ا موال ات باع بریتان یا در مراتش
ا سپانیایی ر ته قب ً به آن ا دارت ر فت
(ش -)9اع م گردی د اسرت .برهموجرب ایرن
ریی:
«مسررئولیت برررای فعررا یررا ترررک فعررا
م ام های ع مومی تام ً غ یر از م سئولیت
برای اع مال منت سب به ا فرادی ا ست ته

15. R. I. A. A., Vol. III, p. 44.

مسئوليت بينالمللي دولت...
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خارج از

ی طه ن فوذ یا آ دکارا د دمن

م امهای دولتی هستن ».

16

ب .عملکرد دولتها

 .11در زمیرررنه عملکررررد دولترررها،
مروض عرگیری دول ترها در جرریان ترارهای
ماتی تنرررفرانس  1832جهررت تررر وین

مررر
رو
در

بیرن الرمرلا ( )Codification Conferenceو

خود تن فرانس قا با تو جه ا ست .ه مه

دولتهایی ته در این تار درتت دادتن
آن بود ن

بر

ته اع مال ا فراد خصو صی هر گز

قا با انت ساب به دو لت بهع نوان یک من بع
م سئولیت بینالمل لی نی ست .آن ها مواف ت
دا دتن

ته دو لت در بر خی موارد ف ط در

ا ثر رف تار ارگان های خود در ارت باط با
اع مال ا فراد خصو صی ،رف تاری
تع ه ات بینالمل لی دو لت

ته ن

ض

به دمار آ ی ،

مسئول دناخته می دود ،اگر چه آن اعمال
در او ضاع و ا وال خا صی مان ن

دور دها و

آدوبها روی دادد یا خسارت به بیگانگانی
وارد

د د با د

خوردار ن  ،مان ن

ته از

ما یت خا صی

بر

مأموران سیا سی دو لت

16. La responsabilite pour l'action ou l'inaction de la puissance publique est tout autre chose que
la responsabilite pour des actes imputables a des personnes echappant a l'influence des autorites
ou leur etant ouvertement hostiles. (R. I. A. A., Vol., II, P. 642).
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خارجی .این نکات از پاسخهایی ته دولتها
به پرس شنامه ار سالی تو سط تمی ته ت ارک
تنفرررانس دادد بودنرر
میدود.

بررهخوبی آدررکار

17

 .11موضعگیری برخی از دولتهرا نسربت
به ا ین م سئله در موارد خاص ن یز در خور
تو جه ا ست .در

مورد زیان های وارد

به

بیگان گان در جر یان دور دها و ت ظاهرات
عمررومی و آدرروبها ،عملکرررد بینالمللرری
نمو نه های مت ع دی از مو ضگیری دولت ها را
به د ست

مید ه

ته از جم له مو ضعگیری

رریه
ررا در قضر
رر د و ایتالیر
رراالت متحر
ایر
تاتلر( )Cutlerاست.
در جر یان ت ظاهرات ع مومی در ف لورانس
در اتتبر  1800گروهی به دفتر یرک تبعره
ایاالت متح د به نام «تاتلر»

مله بردن

و اثاثررره آن را نرررابود تردنررر  .از
اظهارنظر دولتین ایاالت متح د و ایتالیا
در این قضیه آدکار میدود ته هر دو دولت
ً توافق دادتن
اساسا

ته ف ط فعا یا ترک

ف عا م ام های ر سمی دول تی به ع نوان ع ما
نامشروعی ته مسئولیت بینالمللی را موجب
 .11سالنامه تمیسیون
ص .96

و

بین الملا ،1890 ،ج  ،0ش ،18

مسئوليت بينالمللي دولت...
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میدود ،قابا انتساب به دولت است .هیچیک
از دولتین سعی نمی ترد عما افراد خصوصی
را به دولت نسبت ده  .اخت ف بین دولتین
ف ط در مورد ضابطه تع یین مب لغ غرام تی
ته ،در

بود

صورت اث بات ارت کاب ع ما

ری
ری مر
رای دولتر
روی م امهر
رروع ،از سر
نامشر
بایست پرداخت دود.

18

 .11در خرر ل دهرره  1832و  1802عرر م
ام کان انت ساب اع مال ا فراد خصو صی
دو لت

به

ته در جر یان دور دها و ت ظاهرات

ع مومی روی دادد ا ست دو بار در د ستورهای
صادرد از سوی وزارت ا مور خار جه ا یاالت
متح د به سفارتخانههای آن تشور در توبا
(سال )1833و لیبی(سال  )1806اعر ام در د
است.

19

در هررر دو مررورد ،ایرراالت متحرر د از
ما یت د عاوی ات باعش خودداری ترد ب ین
ا ست الل ته در اینگو نه موارد م سئولیت
دولررت ف ررط نادرری از اهمررال و ت صرریر
م ام های دول تی در ج لوگیری یا م جازات
اعمال زیانآور است.

.18
.11
111
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 .11همین اصا در پاسرخ وزیرر خارجره
فران سه به یک سؤال پارل مانی را جع به
ق تا بر خی از ات باع فران سه ،با ع بارات
رودنی منعکس د د است.

20

عمل کرد دو لت بریتان یا ن یز مب نی بر
ق بول ا صا مز بور بودد ا ست .طی مذاترات
راجع به خسارات واردد به اتباع انگلیسی
در پی دور دهای ا ن ونزی ته در پارل مان
بریتانیا روی داد ،از وزیر خارجه انگیس
سؤال د

ته آیا دولت در مذاترات خود با

ا ن ونزی ا ین نک ته را در ن ظر دارد ته
م امهای ان ونزی نسبت به اعمال دوردیان
ن ررش منفرری دادررته و از آن چشرر

پودرری

ترددان ؟ وزیر خارجه پاسخ داد ته درست
به ه مین ج هت دو لت بریتان یا مذاترد می
تن

تا دو لت ا ن ونزی م سئولیت خود را

بپذیرد.

21

ج .عقاید علمای حقوق بينالملل

20. A. CH. KISS: Repertoire de la pratique francaise en matiere de Droit international Public
(Paris, C. N. R. S., 1965) Vol. III, p. 636, Cited in Yearbook of the I. L. C., 1975, Vol. II, p. 78,
note No. 145.

21. E. LAUTERPACHT: British practice in International Law (London, 1963), P. 120, Cited in
Yearbook of the I. L. C. 1975, Vol. II, p. 78, note No. 136.
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 .11ع ای

علمای

و

برینالملرا در
است:

این زمینه به سه دسته قابا ت سی

نظر یه اول ا ین ا ست ته اع مال ا فراد
قا با انت ساب

به دو لت

بهعنوان من بع

م سئولیت بینالمل لی ا ست ،ب ون تو جه به
اینکه ارگانهای دولت در قبال این اعمال
چه رفتاری اتخاذ تردد بادن  .این نظریه
ته مبت نی برا صا «ت عاون گرود اجت ماعی»
ررمانت»
ررا «ضر
( )Solidarity of the Social Groupیر
( )garantieاست ،برخی از نویسرن گان ج یر
را وسو سه

تردد و لی در

ال

هیچ

ا ضر

طرف ار ج ی ن ارد.
نظر یه دوم از آن ت سانی ا ست ته با
و جود ا خت ف در
نک ته و

پارد ای م سائا در

ت ن ظر دار ن

یک

و آن ا ین ا ست ته

ع ما دخص خصو صی قا با انت ساب به دو لت
بهعنوان من بع م سئولیت بینالمل لی ا ست
م شروط براین که عوا ما دی گری،

بهو یهد

ق صور در پی شگیری از ع ما یا وا تنش ب ع ی
در م ا با آن ،دخا لت دا دته با د

و به

ً مر بوط به
درطی ته ا ین ق صور م ست یما
دو لت یع نی نا دی از ارگان های آن با د .
این نظریه ته به نظریه معاونرت ( Theory of

 )Complicityمعروف است ،در نودتههای علمای
111
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بینالملا در قرن نوزده

و

رایج بودد

ران دورد
راردای از آراء داوری همر
و در پر
منعکس
بیست

د د و لی ب ع

از د هه اول

قرن

ً م تروک گردی د است ،هر چن
عموما

ته بر خی از نوی سن گان ب ع ی ن یز از آن
مایت تردد ان .
نظر یه سوم ته اتثر یت قاطع عل مای
ج ی

و

بینالم لا طر ف ار آن ه ستن

ا ین ا ست ته ع ما ا دخاص خصو صی از ن ظر
و

بینالم لا قا با انت ساب به دو لت

نیست و ب ین عنوان ،عمرا دولرت ( act of the

 )Stateته ممکن است موجب مسئولیت در قبال
دولت های دی گر با د  ،به دمار ن میآ ی .
اعمال افراد یا درتتهای خصوصی ته زیانی
از آن به دولت های خارجی یا ات باع یا
ً
نمای ن گان آن ها وارد د د با د  ،غال با
زمی نهای برای ارت کاب ع ما نام شروع از
سوی دو لت فراه

میآورد .و لی ه مین ع ما

نامشروع صادر از ارگانهای دولتی است ته
قابا انتساب به دولت است و اعمال افراد
ف ط زمی نه و انگ یزدای برای آن مح سوب
می دود .دو لت از ن ظر

بینالمل لی ف

ط

م سئول ف عا یا اغ لب ترک ف عا ارگان های
خود است ته از امکاناتشان برای پیشگیری
مسئوليت بينالمللي دولت...

111 

از ع ما ز یانآور ا فراد یا م جازات آن،
چنان که با ی  ،ا ستفادد ن کردد ا ن  .دو لت
به ع لت ن

ما یت از بیگان گان

ض تع ه

م سئول ا ست نه به سبب اع مال ا فراد ته
خود

مم کن ا ست

ررات

با م

بینالمل لی

منافات دادته باد  .مث ً اگر تبعه خارجی
بو سیله یک فرد خصو صی به ق تا ر سی د
و

بینالملا مسئول

باد  ،دولت از نظر

آن قتا به دمار نمیآی

بلکه ف ط مسئول

قصررور و اهمررال در پیشررگیری از آن یررا
مجازات قاتا است.
با ی

یادآور د

دسته از علمای

ته اتثر یت ع ظی

و

اع مال ا فراد در

آن

بینالملا ته مسئله

درایط خا صی از قب یا

رومی را
راهرات عمر
روبها و تظر
رها ،آدر
دوردر
برر سی ترددا ن
ن موددا ن

ن یز ا ین ا صا را تأی ی

ته اع مال مز بور قا با انت ساب

برره دولررت برره عنرروان منبررع مسررئولیت
بینالمللی نیست.
به هر

22

ال ،ه مین نظر یه سوم ا ست ته

به موجب رویه قضائی بینالمللی و عملکرد
دولتها تأیی

و تثبیت د د است.

 .11سالنامه تمیسیون
 92و .91
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و

بین الملرا ،1890 ،ش  ،33صرص

مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

 .11از آنچه در مرورد اعمرال ادرخاص
خصوصی در ارتباط با مسئولیت بین المللی
دولت و تفسیر مادد  11طر

تمیسیون

و

بینالم لا گف تی  ،چ نین ا ستنتاج می دود
ته:
اوالً ،برط بق
و

ضابطهای

بینالم لا

ا فراد خصو صی

ته ب ت ریج در

جا اف تادد ا ست .ع ما
به نمای ن گی از

ته

دو لت ان جام ن ش د با د

سوی

قا با انت ساب به

دو لت نی ست و ن میتوا ن

مو جب م سئولیت

دولت باد  .این نتیجهگیری ،صرف نظر از
او ضاع و ا

والی

ته ع ما خصو صی در آن

واقع د د و نوع زیان ،صاد

است.

ً ،با اینکه مسئولیت بینالمللی
ثانیا
دو لت در

پاردای

موارد در ارت باط

با

اع مال ا دخاص خصو صی پذیرف ته د د ا ست،
یگا نه مب نای آن رف تار ارگان های دو لت
است؛ رفتاری ته به مناسبت اعمال ادخاص
ری
رینالمللر
رر بر
ری روی دادد و از نظر
خصوصر
نامشروع است.
به ن ظر تمی سیون

و

بینالم لا،

قاع دای ته از اعمال ضابطه فو

به دست

می آی  ،پاسخگوی زن گی بینالمللی ج ی
ا ست و ن یازی به ا ص

آن نی ست .تمی سیون

مسئوليت بينالمللي دولت...

111 

برآن است تره قاعر دای تره در مرادد 11
ً همان قاع د الزماالجرا
پیشنهاد د د اساسا
و

در

بینالملا عرفی است.

23

1
مسئوليت دولت
در قبال اعمال انقیبيون
الف .اصل عدم مسئوليت

 .18از آنچه در پیش گفتی  ،مریتروان
نتی جه گر فت ته دو لت ا صوالً م سئول اع مال
ز یان آور دور دیان یا ان ب یون ته از
ارگان های دول تی

به

دمار ن می آی ن ،

نیست .در پرون د «( »Sambiagoایتالیرا رر
ونررزوئ ) ،داور در ریی مررور
قاع د را به در

 1823ایررن

زیر اع م دادت:

« با تو جه به ا صا ت لی ،ناگزیراز ا ین
نتی جه گ یری ه ستی

ته ،جز در موارد

ا ستثنائی ،دو لت نبا ی
ان

م سئول اع مال

بیون باد ؛ زیرا:

 .1ان

بیون تارگزار دولرت نیسرتن

یک مسئولیت طبیعی وجود ن ارد.

.11
111
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

و

 عما آنان برای نابودی دولت انجرام.0
م سئول اع مال
به

د د ا ست و هیچ تس نبا ی

،جان او را دارد

ته ق ص

د دمنی

. دمار آی
بیررون خررارج از تنترررل دولررت
مسئول خسارات

 ان.3

و دولت نمی توان

بودن

نا دی از اع مال ت سانی تل ی دود ته از
24

». یطه اقت ار او بیرون بوددان

» (آلمان رFischbach and Friederic« در پرون د
» همین قاعر دDuffield«ونزوئ ) نیز سرداور
 با عبارت زیر اع م1823

را در ریی مور
:ترد

، به اعت اد سرداور،« با و جود ا ین
مورد ق بول

ً
ته ت ری با

ی

دت ترین ج

هم گان قرار دارد آن ا ست ته یک م لت
بیون نیست هنگامی ته

مسئول اعمال ان

24. we find ourselves therefore obliged to conclude, from the standpoint of general Principle,
that, save under the exceptional circumstances indicated, the Government should not be held
responsible for the acts of revolutionists because:
1. Revolutionsits are not the agents of government, and a natural responsibility does not exist.
2. Their acts are committed to destroy the government, and no one should be held responsible for
the acts of a enemy attempting his life.
3. The revolutionists were beyond governmental control, and the Government can not be held
responsible for injuries committed by those who have escaped its restraint. (R. I. A. A., Vol., X,
p. 513).

111 

...مسئوليت بينالمللي دولت

ان

ب خارج از تن ترل دو لت ر سمی بودد

است».

25

این قاع د در مرادد  14از طرر
پیشررنهادی تمیسرریون

ررو

مرواد

بینالملررا

در بارد م سئولیت بینالمل لی دو لت ن یز
منعکس د د اسرت .بنر

 1مرادد مزبرور

اع م می دارد:
«رف تار ع ضوی از یک نه ضت دور دی ته در
سرزمین دولتی یا هر سر زمین دیگر تحت
ادارد آن م ست ر د د ا ست ،نبا ی
آن دو لت برط بق
دود».

و

ع ما

بینالم لا تل ی

26

ا ما ا ین قا ع د دارای ا ستثنایي
اسررت ترره در زیررر مررورد بحررث قرررار
میگیرد.
ب .م سئولیت دو لت در ق بال اع مال
ان

بیون پیروز
 .11در مرروردی ترره ان

دوردیان پیروز د د و به

بیررون یررا
کومت رسی د

25. In the opinion of the umpire, however, the modern doctrine, almost universally recognized,
is that a nation is not liable for acts of revolutionists when the revolution has gone beyond the
)control of the titular government. (R. I. A. A., Vol. X, P. 400.

26. 1. the conduct of an organ of an insurrectional movement which is established in the
territory of a State or in any other territory under its administration shall not be considered as an
act of that state under international law.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

با دن  ،رو یه ق ضایی بینالمل لی ،دو لت
را مسررئول اعمررال زیررانآور آنرران
میدان .
مادد  10طر

مواد راجعبه مسئولیت

بینالمل لی دو لت ،ته از سوی تمی سیون
بینالم لا ته یه د د ا ست ،ت حت

و

ع نوان « انت ساب ع ما یک نه ضت ان
ته به صورت
می آی

کو مت ج ی

بی

یک ت شور در

یا منتهی به تشکیا دولت ج ی

می دود» ،در بارد قا ع د ا ستثنایي فو
چنین می گوی :
« .1عما یك نهضت ان
صورت

کو مت ج ی

بری تره بره

ت شوری در می آ ی ،

عما آن دولت تل ی می دود .معهذا ،این
انت ساب م نافی انت ساب عم لی

ته

به

موجب مواد  0تا 12قب ً برهعنروان عمرا
دولت دناخته د د است ،نیست.
 .0عما یک نهضت ان

بی ته منتهری

به ت شکیا یک دو لت ج ی

در بخ شی از

سر ز مین دو لت سابق یا سرزمین ت حت
ادارد آن می دود ،با ی
دولت ج ی

دناخته دود».

به ع نوان ع ما
27

27. Article 15. Attribution to the State of the act of an insurrectional movement which becomes
the new government of a State or which results in the formation of a new State.

مسئوليت بينالمللي دولت...
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) تمیسیون0 (ج1890  در سالنامه.11
ا ین مادد د ی د

بینالم لا در

و

 همچنرین در چهرارمین گرزارش.مریدرود
» به تمیسیون مزبرورRoberto Ago«پروفسور
144  ص،0 (ج

1890 رالنامه
من ر رج در سر

 م بانی آن مادد به تف صیا،) به ب ع
.مورد بررسی واقع د د است
 ناظر به مواردی است10  مادد1
به

یک ت شور

کو مت ج ی

بن

یک نه ضت دور دی در
و به صورت

ته

کو مت میر س

.ز مام ا مور ت شور را به د ست میگ یرد
 دولررت مسررئول اعمررال،در ایررن فرررو
بی یا دور دی ته
انجام گرفته

ارگان های نه ضت ان

قبا از تشکیا دولت ج ی
28

.بود

 ناظر به مورد تشکیا یک0
از طر یق تجز یه ت شور قب لی

 خواه،است
اما بن
دو لت ج ی

 به مو جب.ل م ستعمرد آن ا ست

یا ا ست

1. The act of an insurrectional movement which becomes the new government of a State shall be
considered as an act of that State. However, such attribution shall be without prejudice to the
attribution to that State of conduct which would have been previously considered as an act of the
state by virtue of articles 5 to 10.
2. The act of an insurrectional movement whose action results in the formation of a new State in
Part of the territory of a pre-existing state or in a territory under its administration shall be
considered as an act of the new State.

 درر،0  ج،1890 ،برینالملرا

و

 سالنامه تمیسیون.18
.120  ص،01  ش،10 مادد

 شمارة سيزدهم/ مجلة حقوقي
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ا ین ب ن  ،ع ما
منت هی

یک نه ضت ان

به ت شکیا

بی

ته

ی

در

یک دو لت ج

بخ شی از سرزمین دو لت سابق یا در یک
د د ا ست،

سرزمین ت حت ادارد آن
منز له ع ما دو لت ج ی

به

تل ی می دود.

ب نابراین ،ع بارت « یا در یک سرزمین
ت حت ادارد آن»

ناظر

سرزمینهای وابسته است.

به م ستعمرات و
29

در سرررالنامه تمیسررریون

رررو

بررینالملررا پررس از توجیرره قاعرر د
اسررتثنائی فررو

از رویرره دادگاههررای

داوری بین المل لی ،عمل کرد دولت ها و
ع ای

عل مای

و

ر ته به اعت اد

پروف سور ا گو ،گزار دگر تمی سیون
بین الملا ،همگی مؤی

آن هستن

و
ر به

تفصیا سخن گفته د د است .از آنجا ته
ب حث تف صیلی از م بانی و م نابع قا ع د
در این جا منا سب به ن ظر ن میر س  ،به
بح ثی تو تاد در بارد توج یه قا ع د و
صادر از دادگاه های

بینالمل لی

آراء

در مورد آن بسن د می تنی

و سپس درط

تن ترل را ،ته در تح ق م سئولیت دو لت

.11

همان مأخذ ،ش  ،00صص  120و .126

مسئوليت بينالمللي دولت...
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در ا ین خ صوص اهم یت اسا سی دارد ،مورد
بحث قرار میدهی .
 .1توجيه قاعده

 .11توجیه قاعر د انتسراب اعمرال
دور دیان پ یروز به دو لت د دوار ا ست،
بره ویرهد از ایرن جهرت تره در زمران
ارت کاب ع ما ،ان

ب یون ار گان دو لت

ً به
ن بودد و ب ع ا

کو مت ر سی دان  .در

آن ز مان ،ان

ب یون بر ض

دول تی

ته

قانونی به دمار میآم د است ق یام تردد
بود ن

و اع مال آ نان ع لیاال صول نبا ی

به دو لت منت سب با د  .با و جود ا ین،
عل مای

و

بینالم لا تو دی دا ن

ا ین

قا ع د را به ن حوی توج یه تن ن  :گاد
ا ست الل ترددا ن
پیروز به عنوان

به این که ان

ب یون

کومت عملری (،)de facto

الاقرا در بخشری از سررزمین دولرت ،از
پریش اعمرال قر رت میتردنر ؛ همچنرین
گف تها ن
ق یام بر ض

ان

ب یون پ یروز ،از آ غاز
کو مت سابق ،مظ هر ارادد

واقعی ملت به دمار میآم دان .

30

30. R. AGO: 4th Report on State Responsibility, Yearbook of the I. L. C. 1972, Vol. II, Nos.
197, 198, P. 145; CH. ROSSEAU: Droit international public, T. V. No. 84, P. 86.
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هر یک از ا ین دال یا قا با ب حث و
ایراد است .پروفسوراگو بر آن است ته
نبا ی

به دن بال توج یه منط
آن ا ست ته ببی نی

بل که م ه

ی ر فت
آ یا در

جهان واقعی روابط بینالمللی اینگونه
اع مال به دو لت ن سبت دادد می دود یا
خ یر؟ سپس میگو ی  :ا گر در ص د توج یه
این اصا بادی

بای

این توجیه را در

فکر ت اوم ( )continuityجستجو تنری

تره،

در وا قع ،ضابطه تع یینتن ن د برای
م سئله ا ست :ا گر ان

ا

ب یون پ یروز د د

کو مت ج ی ی ت شکیا ده ن  ،در وا قع،
سازمان ان

بی ت اوم دو سازمانی ا ست
رال نبرررد بررا یکرر یگر
ر

ترره قررب ً در
بوددان  .در این صورت ،تعجبآور نیست
م سئولیت اع مال ارگان های دو لت

ته ه

سابق و ه

م سئولیت اع مال ارگان های

سرازمان ان

بری برعهر د دولرت ج یر

باد .

31

 .1آراء صادره از داد اههای بين المللی

 .11جالبترین بیان اصا من رج در بنر
 1مرررررادد  10را در آراء صرررررادرد از
.11

همان مأخذ ،ش  ،188صص  140و .146

مسئوليت بينالمللي دولت...
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تمیسیونهای مختلط متشکا در  1802تا 1832
رزوئ
ره ونر
راوی علیر
راط برا دعر
در ارتبر

و

مکزیررک مرریترروان یافررت .در ایررن آراء
ران
ران در جریر
ره خارجیر
رای واردد بر
زیانهر
روی ادهای ان

بی این تشورها مطر

بودد

است.
در ارتبرراط بررا داوریهررای ونررزوئ ،
معروفتررررین ریی در ایرررن زمینررره ریی
« »Plumleyسرداور تمیسریون مخرتلط دعراوی
بریتان یا ر و نزوئ

ا ست ته در پرو ن د

رادر
رال  1823صر
ره سر
« »Bolivar Railway Companyبر
گردی  .در این ریی اع م د د است:
«ملت مسئول تعه ات یک ان

ب پیروز از

آ غاز آن ا ست ز یرا ،از ل حاظ ن ظری،
ان

ب از آ غاز مظ هر ارادد متغ یر م لی

ا ست ته در پ یروزی ن هائی متب لور د د
است».

32

با این که ا ین ریی مر بوط به یک
ع ما م شروع ،یع نی قراردادی ا ست ته
ان

ب یون ق با از پ یروزی ان

ب ب سته

بود ن  ،ا صلی ته در آن ا ع م د

یک

32. R. I. A. A., Vol. IX, P. 453.
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مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

اصررا تلرری اسررت ترره اعمررال نامشررروع
زیانآور را نیز در برمیگیرد.
ا صا مز بور از سوی ه مان سر داور
در ریی صادرد در پرون د « Puerto Cabello and

 »Valencia Railway Companyنیررز ترره در آن
زیانهرای وارد بره بیگانگران در اثرر
بود ،با

اعمال نامشروع دوردیان مطر

ارجراع بره ریی پیشرین ،مرورد تأییر
واقع د .
همچنررین تمیسرریون مخررتلط دعرراوی
ا یاالت مت ح د ر و نزوئ
پروتکا مور

 19فوریه  1823تشکیا د ،

اصرا مسرئولیت دولرت ان
اع مال ان

ته به مو جب
بری در اثرر

ً ا ع م ترد.
ب یون را صریحا

ر جوع دود به و یهد به آراء صادرد در
پرون د های معروف به «»Dix case
.»case

33

و « Heny

34

 .11در مورد داوریهای مربروط بره
مکزیک ،به ویرهد ریی مرور

 18اتتبرر

 1809صرادر در پرونر د « »Pinsonاز سروی
تمیسیون مختلط دعاوی فرانسه ر مکزیک

.11
.11

همان مأخذ ،ص .102
همان مأخذ ،ص .133

مسئوليت بينالمللي دولت...
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قابا توجه اسرت .ورزیرا « »Verzijlرئریس
تمیسیون در این ریی چنین اع م دادت:
«ا گر زیان ها ،فی الم ثا ،نا دی از ضبط
ا موال

یا پرداخت های اج باری خوا سته

درر د ...از سرروی ان

بیررون قبررا از

پ یروزی ن هائی با د  ،یا ا گر نا دی از
جرائمی باد

ته نیروهای ان

بی پیروز

مرت کب د دا ن  ،به اعت اد من م سئولیت
دولت قابا انکار نیست».

35

 .1شرط کنترل

 .11برای اینکه مسئولیت یک دولرت
ان
تح

برری در نتیجرره اعمررال ان
ق پ ی ا ت ن ،

و جود دا دته با د

یک

درط م ه

بیررون
با ی

ته ع بارت ا ست از

تنترررل دولررت مزبررور برافرررادی ترره
خسرارتی از آنهرا بره بیگانگران وارد
د د ا ست .به طور ت لی ،هیچ دول تی،
اع

از ان

بی یا غیران

بی ،م سئول

اعمررال افرررادی ترره تحررت تنترررل او
قرارن ار ن

نی ست.

به تعب یر دی گر،

ع ما ا فرادی را ته ت حت تن ترل دو لت

35. R. I. A. A., Vol. V. P. 353.
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به هیچو جه ن می توان به

قرار ن ار ن

دولت منتسب ترد.
م سئولیت بینالمل لی مبت نی برا صول
وا

ی است :همانطور ته دولت مست ر و

مع مولی ف ط م سئول اع مال نمای ن گان و
مأموران خویش ا ست ،دو لت ان

بی ن یز

تن ها م سئول اع مال ا فرادی ا ست

ته

گرود

یا

بهع نوان ع ضو
سازمان ان

یا نمای ن د

بی ع ما تردد ،و به دی گر

سخن ،ت حت تن ترل آن گرود یا سازمان
بوددا ن  .در رو یه ق ضایی بینالمل لی و
نو دته های عل مای

و

بینالم لا به

درط تنترل تصریح د د است.
ت صریح رو یه ق ضایی بينالمل لی به شرط
کنترل
 .11درط تنترل ،به مفهومی ته در براال
تو ضیح دادد د  ،م ستفاد از پاردای آراء
صادرد از دادگاههای بینالمللی است.
تل مه «تن ترل» در

تی

پارد ای از آراء ،از

جمله آراء زیر ،بکار رفته است.
در ریی مور

 1823صادرد در پرون د

«( »Sambiagoایتالیار ونزوئ ) داور این

مسئوليت بينالمللي دولت...
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قا ع د را به صرا ت ا ع م ترد (ر جوع
دود به دمارد .)19
بیونی

گرچه این ریی مربوط به ان
ا ست ته به پ یروزی نر سی د بود ن

و لی

از عبرررارت مرررذتور در ریی بوضرررو
بر میآ ی

ته تن ترل ا فراد واردتن ن د

ز یان ،درط اسا سی م سئولیت بینالمل لی
دو لت ا ست،
ان

خواد م سئولیت

برری پیررروز مطررر

یک دو لت

بادرر  ،خررواد

مسئولیت دولت معمولی.
در ریی مور

 1823صادر از تمیسیون

دعرراوی ایرراالت متحرر د ررر ونررزوئ

در

پرونرر د « »Dixنیررز تلمرره «تنترررل»
ا ستعمال

د د و

به

درط

فو

ا دارت

رف ته ا ست .در ا ین ریی خ سارات وارد
بوسیله نیروهای مسلح یک نهضت ان

بی

ً به
سازمان یاف ته در و نزوئ  ،ته ب ع ا
ق رت ر سی  ،م طر

بود و تمی سیون در

آن چنین اع م دادت:
«انقهههیب  1811بهههه رهبهههری

نهههرال

کيپرانوکاسترو ( )Ciprano Castroبه پيروزی
ر سيد و اع مال انقیب يون به مو جب یک
قاعده جا افتاده حقوق بين الملل باید
اعمال یهک دولهت عملهی ( )de factoمحسهوب
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هیب،
هامی انقه
هوموران اداری نمه
هود .مه
شه
هوه
هرل قه
هت کنته
هت را تحه
هت آن دوله
سياسه
مجریههه اا اعمههال کردنههد .اینگونههه
م سئوليت برا ثر ت جاوز به ح قوق ا شخاص
بيطههر  ،بههرای دولههت انقیبههی پيههروز
همان ند هر دو لت عم لی دی گر تح قق می
یابد».

36

برر یهی اسررت در ایررن پرونرر د اگررر
واردتن ن گان ز یان ت حت تن ترل سازمان و
گرود ان

بی پ یروز نبود ن  ،داد گاد

به م سئولیت دو لت ان

ک

بی ن میداد ز یرا

اعمال آنان قابا انتساب به دولت ان
ن بود .همچ نین ر جوع

دود

به ریی

بی
مور

 1823صادر در پرونر د «»Fischbach and Friedericy

(ش .)19
 .11بای

اضافه ترد تره

تری تراربرد

سخنان ت شویق یا تحر یکآم یز ،یا تأی ی
اع مال ا فراد از سوی ره بران ان
بر تن ترل و
دو لت ان

ب دل یا

سبب انت ساب آن اع مال

بی نخوا ه

به

بود ،چنان که در

پرونرر د راجررع برره «مررأموران سیاسرری و
تن سولی ا یاالت مت ح د در ت هران» ،د یوان
36. R. I. A. A., Vol. IX, P. 120.
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بینالمللی دادگستری در

ک

 04مره

مور

 1892بصرا ت این نکتره را اعر م دادرته
است.

37

وق تی ته اع مال دان شجویان پ یرو خط
امام در مورد مأموران به اصط

سیاسی و

روان
رق ریی دیر
راالت متحر د طبر
رولی ایر
تنسر
بینالمل لی دادگ ستری منت سب
بی نبا د  ،چگو نه

ان

ب یون

ان

خارج از

می توان اع مال

سازمان نیاف ته

یا گروه های

یطه تنترل رهبران ان

ق با از پ یروزی ان

ب

به دو لت

ب را ته

یا در آ غاز آن

انجام گرفته است به دولت ان

بی ایران

نسبت داد؟
 .11در پایرران بحررث از رویرره قضررایی
بینالمللی بجاست بره ریی مهر

مرور

09

ژوئن  1896ته دیوان بینالمللی دادگستری
در د عوای نیکاراگو ئه عل یه ا یاالت مت ح د
امریکا صادر تردد است ادارد تنی .
در مورد انت ساب اع مال ض

ان

ب یون

روان
راالت متحر د ،دیر
ره ایر
ره بر
نیکاراگوئر
علیرغ

ا راز اینکه پرسنا نظامی ایاالت

متحرر د در عملیررات ضرر

ان

بیررون ن ررش

م ست یمی دا دته و مأموران ا ین ت شور در
37. I. C. J. Reports, 1980, 58 – 59.

111



مجلة حقوقي  /شمارة سيزدهم

رن
رتیبانی ایر
رزی ،هر ایت و پشر
رهریر
برنامر
عمل یات درتت ترددا ن  ،اظ هارنظر میت ن
ته انت ساب ا ین اع مال به ا یاالت مت ح د
ته:

ثا بت ن ش د ا ست ،و تو ضیح می د ه

دال یا مو جود تافی برای اث بات «واب ستگی
تاما» ( )total dependenceض ان

بیون به تمرک

ایاالت متح د نیست« .وابستگی جزیی» ممکن
ا ست از ا ین واقع یت ته ره بران ض ان
روددانر
راالت متحر د بر
برگزیر د ایر

بی

و از

عوا ما دی گر نظ یر سازمان هی ،آ موزش و
تجهیز نیرو ،برنامهریزی عملیات ،انتخاب
بوددا ن ،

ه فها و پ شتیبانی آن بهردم ن

بهد ست آ ی  ،ا ما دل یا آ دکاری در د ست
نی ست ته ا یاالت مت ح د ،در وا قع ،آنچ نان
ری برضر ان
تنترلر

ره
رت تر
رته اسر
بیون دادر

اع مال آ نان با ی

از طرف آن دو لت مح سوب

دود .و سرانجام ،د یوان چ نین نتی جهگیری
میت ن ؛ د یوان به ا ین نتی جه ر سی د ا ست
ته

ض ان

بیون

خود م سئول اعمال شان،

بهو یهد موارد ن ض اد عایی
سوی آ نان ،ه ستن .

و

ب شر از

برای این که ا یاالت

ً م سئول با د  ،با ی
مت ح د قانو نا

ثا بت

دود ته آن دولت تنترل واقعی عملیاتی را

مسئوليت بينالمللي دولت...
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صورت گرف ته

و

ته طی آن ن ض اد عائی
38

.در دست دادته است

روط برره
درسررت اسررت ترره ایررن ریی مربر
بی و نیز مربوط به

مسئولیت یک دولت ان

خ سارات واردد در جر یان ت شورهای مرد می
رورد
را مر
رورد آن بر
رن رو مر
رت و از ایر
نیسر
ران ان ر ب اسر می
رای وارد در جریر
زیانهر
برمیآی

 معهذا از آن بوضو،متفاوت است

،ته در ن ظر د یوان بینالمل لی دادگ ستری
عرفی بینالمل لی

و

ی ت معرف

ته در

 واب ستگی تا ما ا فراد واردتن ن د،ا ست
ز یان به دو لت و تن ترل واق عی دو لت بر
 ژوئرن09  مور96/6  رجوع دود به خ صه ریی به دمارد.18
 منتشر د د از سوی دفتر دیوان ته بعضری از عبرارات1896
ً به
 آن در ارتباط با موضوع عینا11  و12 من رج در صفحات
:در زیر ن ا میدود
The Court has to determine whether the relationship of the contras to the united States
Government was such that it would be right to equate the contras, for legal purposes, with an
organ of the United States Government, or as acting on behalf of the Government.
The Court Considers that the evidence available to it is insufficient to demonstrate the total
dependence of the contras on United States aid. A partial dependency, the exact extent of which
the Court cannot establish, may be inferred from the fact that the leaders were selected by the
United States, and form other factors such as the organization, training and equipping o the
force, planning of operations, the choosing of targets and the operational support provided. There
is no clear evidence that the United States actually exercised such a degree of control as to justify
the contras as acting on its behalf.
5. Having reached the above conclusion, the court takes the view that the contras remain
responsible for their acts, in particular the alleged violations by them of humanitarian law. For
the United States to be legally responsible, it would have to be proved that State had effective
control of the operations in the course of which the alleged violations were committed.

 شمارة سيزدهم/ مجلة حقوقي
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آنها درط تح ق مسئولیت بین المللی است،
و تا این وابستگی تاما و تنترل دولت بر
واردتنن گان زیان و عملیات آنها از سوی
خوا هان اث بات ن شود ،داد گاد ن میتوا ن
دولت خوان د را مسئول بشناس .
نو شتههای عل مای ح قوق بينالم لل در مورد
شرط کنترل
 .18نودتههای علمرای
ن یز ن ظر فو

را تأی ی

بینالملرا

رو

میت ن  .گوبلز

( )Goebelsضررمن بحررث تفضرریلی از مسررئله
میگوی :
« باوجود این ،در موردی ته دولت دوردی
به صورت

کومت قانونی ( )de jureدرآمر د

با د  ،م سئولیت
رودررن اسررت.

برای اع مال دور دیان

کومررت قررانونی ج یرر

مسررئول ...اعمررال خررویش
است».

()its own acts

39

از تلمرات «اعمرال خرویش» بره آسرانی
بر میآ ی

ته دو لت دور دی

پیروز ،مانن

یا ان

بی

هر دولت دیگر ،ف ط مسئول

39. The International Responsibility of States for Injuries sustained by Aliens on Account of
Mob Violence Insurrections, and Civil Wars, 8 American Jouranal of Interntional Law(1914), P.
818.
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اع مال ارگان ها و ا فراد ت حت تن ترل خویش
ا ست ته به مثا به اع مال خود او و قا با
انتساب به او تل ی می دود.
 .11قاع د مذتور ،در طرر
به م سئولیت

هاروارد را جع

تنوانسریون
بینالمل لی

دو لت در ق بال خ سارات وارد به بیگان گان
مور

1861

است .بن

40

بهوضرو

بیشرتری بیران در د

 1مادد  19طر

مزبرور در ایرن

خصوص میگوی :
رورش
را در
رک ان ر ب یر
ره یر
روردی تر
«در مر
تغی یری در

کو مت یک ت شور ای جاد یا

دو لت ج ی ی بر قرار تردد ا ست ،ف عا یا
ترک فعا یک ارگان ،نماین د ،مأمور یا
تارمنرر

گرررود ان

برری از نظررر ایررن

تنوان سیون قا با انت ساب به ت شوری ا ست
ته گرود مز بور
گرفته است».

41

 .11نویسن گان طر
برجسررته

ررو

کو مت آن را به د ست

مزبور ر دو اسرتاد

بررینالملررا در دانشررگاد

40. The American Journal of International Law, 1961, Vol. 55, PP. 548 ss.
41. Article 18 (Activities of Revolutionaries):
1. In the event of revolution or insurrection which brings about a change in the government of a
State or the establishment of a new State, an act or omission of an organ, agency, official, or
employee of a revolutionary or insurrectionary group is, for the Purposes of this Convention,
attributable to the State in which the group established it self as the government .
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هاروارد به نامهای سوهن ( )Sohnو باتستر
رو
ریر قاع ر د فر
( )Baxterر ر در تفسر
میتن ن

اع ر م

ته مب نای انت ساب ع ما به دو لت

ً ی کی ا ست .اع مال تودد های مردم،
اسا سا
دانشجویان یا گروههای دیگری ته بهعنوان
بی ع ما

نمای ن د یا مأمور سازمان ان

نمیتنن  ،قابا انتساب به دولت ،چه دولت
م ست ر و

بی ،نی ست.

چه دو لت ان

سپس

میگوی :
«در مر لهای ته ان
در

ب یا دورش ه نوز

ال پیشرفت است ،و به ویهد هنگامی

ته مر له آ غازین خود را میگذرا ن ،
مم کن ا ست اث بات این که خ سارت وارد به
یک بیگا نه در وا قع نا دی از ع ما یک
ار گان یا مأمور یا تارم ن

نه ضت ا ست

یا مع لول هواداران غیرمت شکا نه ضت ته
و ضعیت ر سمی ه ستن  ،د دوار با د .

فا ق
بهر غ

ا ین د دواری ،در هر مورد با ی

اث بات دود ته ع ما یک فرد یا گرود
ً ع ما تارم ن
واق عا

یا مأمور یا ار گان

یا نماین د گرود بودد است».

42

42. At the stage when the revolution or insurrection is still in progress, and more particularly
when it is in its inception, it may admittedly de difficult to determine whether an injury to an
alien was actually caused by an "organ" , "agency" , "official", or "employee" of the movement
or by unorganized supporters of the movement having no official status. Despite this problem, a
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به تعب یر دی گر ،می توان گ فت از آن جا
ته ضابطه انتساب عما به دولت برای دولت
بی پ یروز و غ یر آن ت فاوت نمیت ن ،

ان
با ی

یک گرود سازمانیاف ته م شخص و جود

دا دته و اع مال ز یان آور از ا فرادی ته
ت حت تن ترل آن سازمان ه ستن

سرزدد با د

تا بتوان این اعمال را قابا انتساب به
دولت ان

بی پیروز دانست و تا وقتی ته

ا ین ا مور اث بات ن ش د ا ست م سئولیتی
متو جه آن دو لت نخوا ه

بود .ب نابراین،

ً
اع مال هواداران غیرمت شکا نه ضت ته ر سما
عضو یا وابسته به سازمان ان

بی و تحت

تن ترل آن ن بوددا ن  ،قا با انت ساب
دولت ان

به

بی نیست.

 .11بررهطور خ صرره ،جرروهر مسررئولیت
بررینالمللرری ،تنترررل اسررت و همچنانکرره
برانلی میگوی :
«این واقعه اتفاقی ته نهضت پیروز د د
ا ست ن میتوا ن

من طق ا ین قا ع د را ته

determination whether the act of an individual or a group was actually that of an employee or
official or an organ or an agency of the group will have to be made in each case.
(GARCIA-AMADOR. SOHN and BAXTER: Recente Codification of the Law of State
)Responsibility for Injuries to Aliens, 1974, PP. 258-9.
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دو لت ن میتوا ن

م سئول

وادثی با د

خارج از تنترل اوست ،تغییر ده ».

هرگرراد دولررت ان

ته

43

برری مسررئول اعمررال

افرادی تل ی دود ته تحت تنترل او نبودد
ا ن  ،نتی جه اش سختگیری بی شتر ن سبت به
دو لت ان

بی و دناختن م سئولیت بی شتر

برای او در م ایسه با دولت معمولی است،
و ایررن برررخ ف اصررول و مرروازین

ررو

بینالم لا بهویهد متن ت ساوي ب یان دو لت
ان

بی و دولت معمولی در زمینه مسئولیت

بینالمللی است.

نتيجه
 .11از آنچه در این م الره گفتره در
نتایج زیر را میتوان بهدست آورد:
 .1دولت از نظر بینالمللی به هیچوچره
م سئول اع مال ا فرادی ته نمای ن گی او را
ررددانر ،
را نکر
رته و از طررف او عمر
ن ادر
نی ست .م سئولیت بینالمل لی دو لت در ق بال
زیان های وارد

به بیگان گان م ح ود

به

43. »… the casual fact that an issurgency is successful does not alter the logic that a state can
not be responsible for events beyond its control.
(IAN BROWNLIE: System of the Law of Nations, State Responsibility, Part I, 1983, P. 178).
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اعمال نادی از مأموران و نماین گان خود
او ست ،نه ا دخاص خصو صی ته دارای چ نین
سمتی ن بوددا ن  .اع مال ا ین ا دخاص قا با
انتساب به دولت نیست.
 .0ممکن است عما افراد زمینه ای برای
م سئولیت بینالمل لی دو لت فراه

آورد و

آن هن گامی ا ست ته دو لت در پی شگیری از
ارتکاب عما زیانآور یا در مجازات عام ن
آن ،اه مال و تو تاهی تردد با د  .در ا ین
صورت ،دو لت ف ط م سئول ق صور ارگان های
خویش است نه اعمال افراد ،و غرامتی ته
دو لت با ی

به بیگان گان ب پردازد غرام تی

متنا سب با ق صور مأموران خود او ست ،نه
اع مالی ته ا فراد خصو صی ان جام دادد و
مأموران دولتی در پیشگیری یا مجازات آن
قصور ورزی دان .
 .3دولت اصوالً مسئول زیانهرای وارد در
نتیجه ان بها و دوردهای مردمی ته خارج
یطه اقت ار او قرار دارد ،نیست.

از

 .4دولت ان

بی پیرروز ،برطبرق رویره

ق ضایی بینالمل لی ،م سئول زیان هائی ا ست
ته در نتی جه اع مال ان
پ یروزی ان

ب

ب یون ق با از

به بیگان گان وارد

د د

است ،مشروط بر اینکه اوالً یک سازمان یا
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گرود مت شکا ان

بی و جود دا دته با د  ،و

ررل
رت تنتر
ران تحر
ً واردتننر گان زیر
ثانیرا
واق عی آن سازمان یا گرود ان
با دن  ،و ف
اع مال ان

ط

با ا ین

درایط ا ست

ب یون به دو لت ان

ن سبت دادد خوا ه

بی بودد
ته

بی پ یروز

د  .به طور ت لی ،هیچ

دولتی را ر چه ان

بی ر

بی و چه غیران

ن می توان م سئول اع مال ا فرادی دناخت ته
تحت تنترل واقعی آن دولت نبوددان  .این
یک اصا مسل

در مسئولیت بینالمللی دولت

اسررت ترره مررورد تأییرر
بینالمل لی و عل مای

رویرره قضررایی
و

بینالمل لی

عمومی واقع د د است.
 .0اثبات اینکه واردتنن گان زیان و
عمل یات آن ها ت حت تن ترل سازمان ان
بوددا ن

بی

برع ه د خوا هان د عوی ا ست و تا

وقتی ته این درط اثبات نش د یک دادگاد
بینالمل لی ن میتوا ن

دو لت ان

بی پ یروز

را م سئول زیان های نا دی از ان

یا

ب

دوردهای مردمی تل ی تن .
 .11از نکات فو

تره

بخوبی برمریآیر

ادعررای امریکائیرران در مررورد خسررارات
ا ت مالی وارد به آن ها در جر یان ان

ب

ا س می ،مردود ا ست .در رد اد عای آ نان،
مسئوليت بينالمللي دولت...
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به اصول و قواع

ه

به بنر

و

بینالملا و ه

 11بیانیره الجزایرر مری تروان

ا ستناد ترد .به مو جب ا ین ب ن  ،ا یاالت
مت ح د و ات باع آن دو لت از اقا مه د عوی
عل یه ا یران در راب طه
د دان

با ا موری م نع

از جمله:
«(د)صرر مات واردد برره اتبرراع ایرراالت
ره
را در نتیجر
روال آنهر
را امر
متح ر د و یر
جنب شهای مرد می در جر یان ان
ا یران

ب ا س می

ته نا دی از ع ما دو لت ا یران

نبودد است».

44

عبارت فو  ،دوگونه قابا تفسیر است:
ی كي آن كه به مو جب ا ین ع بارت ،دو لت
ایررران از مسررئولیت مربوطبرره زیانهرراي
واردد به امریكای یان در نتی جه جنب شهاي
 .44در متن انگلیسی بیانیه تره بره امضرای نماینر گان
دول تین ر سی د و دارای اعت بار عه نا مه ا ست چ نین آ م د
است:
»Injury to the United States nationals or their property as a result of popular move-ments in the
«course of the Islamic Revolution in Iran which were not an act of the Government of Iran.

ترج مه دق یق ع بارت د ین در ا ست...« :ز یان وارد به
ات باع ا یاالت مت ح د با ا موال آن ها در نتی جه ج نبش های
مرد می در جر یان ان ب ا س می ا یران ته ع ما دو لت ا یران
ن بودد ا ن » .ب نابراین ،ترج مهای ته در مجمو عه ا سناد
دفتر خ مات به چاپ رسی د و در باال ن ا د  ،قابا ایراد
است.
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مرد مي در جر یان ان
مبري د د است اع
ط بق

و

ب ا س مي

از اینكه اعمال مزبور

بینالمل لي

به دو لت ان

پ یروز قا با انت ساب با د
آنكه عبارت
مي كن

و

تا در

اسررت :دولررت ان

جهان
و

بي

یا خ یر .دی گر

قاع داي را بیان

بینالملا دناخته د د
برری ایررران مسررئولیت

زیانهای نادی از ان
جریان ان

به ك لي

بیون و دوردیان در
ی ته اعمال

ب اس می را ،تا

آنان قابا انتساب به دولت نیست ،برعه د
ن ارد .به دی گر سخن ،دو لت ان

بی در

قبررال زیانهررای وارد در جریرران ایررن
دور دیها م سئول

دناخته ن می دود ،م گر

این که اث بات دود واردتن ن گان ز یان و
عمل یات آن ها ت حت تن ترل

گرود ان

بی

پیروز بوددان .
از آن جا ته ق با از پ یروزی ان
تی در اوا یا آن ره بران ان

ب و

ب تنتر لی

بر اعمال زیانآور دوردیان ن ادتهان  ،و
تی

گاد ا ین اع مال

برخ ف د ستورهای

رهبران مذهبی انجام می د د است ،اثبات
ررممکن
رق غیر
رن طریر
رت از ایر
رئولیت دولر
مسر
خواه

بود.
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 .04بای
بی شتر

به

یرادآور در

تره تفسریر اول

سود ا یران ا ست ،ا ما دل یا

قاطعی براینکه این معنی موردنظر دولتین
رت،
ران اسر
رترک آنر
را ارادد مشر
رق بر
و منطبر
درد ست نی ست؛ و لی تف سیر دوم

با

ظاهر

ع بارت بیان یه ( متن انگلی سی) و ا صول
و

بینالم لا سازگار ا ست و از ا ینرو

بیشتر قابا قبول به نظر میرس .
به هر ت

یر ،هر یک از این دو تفسیر

ته پذیرف ته دود ،د عاوی امریکائ یان در
مورد زیانهای نادی از اعمال افراد عادی
سازمان نیاف ته یا گروه های غیرا س می در
جریان ان

ب ر

تی اگر نام مأمور تمیته

یا غ یر از آن بر خود ن هادد با دن
بای
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