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چکیده
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی ،از موضوعات چاالشبرانگیز حقاو باینالملال دانسا ه مایشاود کاه صار نظر از
چندوچون جانشینی ،پس از تحقق جانشینی مطمح نظر قرار میگیرد .چالشی بودن این موضوع ،موجب شد تاا کمیسایون حقاو
بینالملل ملل م حد ،نیز بارها از رسیدگی به آن سر باز زَنَد .حالآنکه کمیسایون داور ایاا ت م حاد آمریکاا-بری انیاا و دیاوان
بینالمللی دادگس ر به عنوان دو مرجع حقوقی برا حلوفصل مسالمتآمیز اخ الفات بینالمللی ،طی تصمیماتی که گرف اهاناد
و اس د لها مطروح ،م ضمن منبعی غنی در ایضاح آن دانس ه میشوند .سااال اصالی نوشا ار پایش رو آن اسات کاه رویکارد
کمیسیون داور آمریکا-بری انیا و دیوان بینالمللی دادگس ر راجع به امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت باینالمللای چاه
بوده و چه نقشی در توسعه تدریجی چنین مفهومی در حقو بینالملل داش هاند .جس ار حاضر بر این فار

اسات کاه کمیسایون

داور آمریکا-بری انیا و دیوان بینالمللی دادگس ر از رهگذر تصمیماتی که گرف هاند در دگردیسی مفهوم جانشاینی کشاور در
زمینه مسئولیت بینالمللی در حقو بینالملل نقش شایان تاوجهی داشا هاناد و ازایانرو بار آن شاده اسات تاا باا مطالعاه تطبیقای
تصمیمات دو مرجع حقوقی پیشگف ه ،به چندوچون چنین مفهومی در حقو بینالملل بپردازد.
کلیدواژهها :جانشینی کشورها ،مسئولیت بینالمللی دولت ،کمیسیون داور آمریکا-بری انیا ،دیوان بینالمللی دادگس ر .
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Abstract
State succession to international responsibility has been considered as one of the most
controversial issues in international law, must be scrutinized regardless of the way the
succession occurred. Being controversial, United Nations international law commission, as
the scientific institution of codification and progressive development of international law,
has repeatedly refused dealing with. While US-Britain Arbitral Commission and ICJ, as
two legal bodies for the peaceful settlement of international disputes, via their decisions and
the arguments advanced, clarified the conception, which re-affirms the role of international
tribunals in the progressive development of international law, beside their main function,
i.e. the peaceful settlement of international disputes. The main question is the approach
taken by the United States-Britain arbitral commission and the International Court of
Justice regarding the possibility of a state succession in respect of international
responsibility and the role it has played in the gradual development of such a concept in
international law. The present essay is based on the assumption that US-Britain arbitral
commission and ICJ have taken decisive role in transforming the concept of the state
succession to international responsibility in international law, and by comparative study of
the decisions of the two above-mentioned legal entities, it will deal with such conception in
international law.
Keywords: Succession of States, International Responsibility of State, US-Britain Arbitral
Commission, International Court of Justice.

مقدمه

جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی از موضوعات بسیار چاالشبرانگیاز در جامعاه باینالمللای
(Crawford, 2012, pp.116 &  سار و کاار دارد،( و با حاکمیت دولاتهااŠturma, 2016, p.653) است
 پاس از ساالهاا، کمیسیون حقاو باینالملال.117; Saeedkolahi & Zakerian, 2017, pp.183 & 184)
 مایالد بار آن2016  در ساال،ام ناع از رسیدگی به موضوع جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللای

*****************************

3
شده است تا این موضوع حائز اهمیت را بررسی کند 1تا با قرار دادن آن در مدار تدوین و توسعه تادریجی
َششاد
خود به عنوان بازو علمی ملل م حد ،بشود بدان نظم و نساق ب َ

(International law commission,

) .2016, pp.400 & 401این در حالی است که پایشتار باه دیگار پیامادها جانشاینی کشاورها ازجملاه،
جانشینی کشور در زمینه معاهدات بین المللی و همچنین ،اموال ،بایگانی و دیاون و ح ای تابعیات اشاشا
پرداخ ه شده بود 2.درست است که در مورد دامنه شامول پیامادهایی کاه جانشاینی کشاورها مایتواناد بار
معاهدات و همچنین اموال ،بایگانی و دیون داش ه باشد ،اخ ال
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین المللی ،اخ ال

وجاود دارد اماا اخا ال هاا در خصاو

بر سر بود یا نبود چناین پیاماد اسات و ناه صار

دامنااه آن .اخ الفاااتی کااه در مااورد آن ،نظراتاای م مااایز ،م ناااق

و ح اای م عااار

مطاارح شااده اساات

).(Dumberry, 2007, pp.7 & 8
مراجع حقوقی بینالمللی ،به اق ضا قضیه مطروح این فرصت را یاف هاند تا به مقوله جانشینی کشور در
زمینه مسئولیت بین المللی بپردازند که در این میان ،برخی آن فرصت را غنیمت شمرده و به خوبی بر دیگار
نقش یک محکمه بینالمللی ،اعم از داور یا قضایی ،در حقو بینالملل که همانا ایفاا نقاش در توساعه
تدریجی حقو بینالملل است 3،پرداخ هاند و برخی نیز باه نحاو از آن گاذر کاردهاناد و راه ساکوت را
برگزیدهاند .در این میان ،دو محکمه حقوقی بینالمللی هس ند که چنین فرص ی برایشان پیش آماده اسات،
نشست ،کمیسیون داور ایا ت م حده-بری انیا کبیر( 4از این پس ،کمیسیون داور آمریکا-بری انیا) باه
عنوان یک محکمه داور که به موجب توافق دو کشور در ساطح رواباآ آمریکاا و بری انیاا از صاالحیت
بینالمللی برخوردار است ) (Leroy, 1926, pp.157 & 158و دیگار  ،دیاوان باینالمللای دادگسا ر در
قضیه موسوم به پروژه گابچیگوو ناگیماروس ،قضیه نسلزدایای (کرواسای علیاه صربسا ان) و هماین طاور
تقاضا نظریه مشورتی راجع به پیامدها

جدایی چاگوس5.

الب ه این به آن معنا نیست که دیوان بین المللی دادگس ر به عنوان دادگاه جهانی هم تراز باا کمیسایون
داور آمریکا-بری انیا به عنوان یک محکمه داور دانس ه شده است اما از آن جهت که هر دو محکمه در
________________________________________________________________
1

http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtml
Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties, 1978; Vienna Convention on Succession of
States in respect of State Property, Archives and Debts, 1983.
 3در خصو نقش دیوان بینالمللی دادگس ر در توسعه حقو بین الملل بنگرید به.Habibi and Shamloo, 2013 :
2

United States-Great Britain Arbitral Commission
https://www.icj-cij.org/en/court

4
5

4
پژوهش نامه

ایرانی سیاست بین الملل ،سال  ،شماره ،

و

139

زمره سازکارها حقوقی حلوفصل مسالمتآمیز اخ الفات بینالمللی هسا ند و از ایان رهگاذر بار توساعه
تدریجی حقو بینالملل راجع به چندوچون امکان جانشینی کشورها در زمینه مسئولیت باینالمللای نقاش
ایفا کردهاند در این نوش ار بررسی شدهاند .با در دس ور کار قرار گرف ن این موضاوع در کمیسایون حقاو
بینالملل ملل م حد در سال  2016و دیوان بینالمللی دادگس ر در سال  ،2018تأمل در ایان آرا و نقشای
که میتواند در تصمیمات و قاعدهساز پیرامون آن داش ه باشد ،کنکاش در آن را مق ضی مایدارد .امار
که از موضوعات بسیار چالشی است و بسیار از نهادها حقاوقی باینالمللای از پارداخ ن باه آن سار بااز
می زدند .الب ه پر واضح است که مقاله پیش رو هرگز درصدد تدقیق در جز به جز این آرا نیست و تنهاا
تا به آنجایی به این تصمیمات نظر میدوزد که مق ضا ایضاح بود یا نبود امکان جانشینی کشاور در زمیناه
مسئولیت بینالمللی باشد .امر که تا کنون در ادبیات فارسی حقو بینالملل بدان پرداخ ه

نشده است1.

کمیسیون حقاو بینالملال از آغاازین ساالها تشاکیل ،در ساال  1949مایالد  ،موضاوع جانشاینی
دولتها و حکومتها 2را در برنامۀ تادوین خاود قارار داده ) (A/RES/1686(xvi), 1961, p.62و پاس از
بررسیها گس رده ازجمله مطالعات دبیرکل ،گزارشها کارگروهها 3و زیرگروهها ،4مبادرت به ارائۀ سه
گااازارش باااهترتیب در ساااالها

 (A/CN.4/163) 1963 ،(A/CN.4/148) 1962و (A/CN.4/199) 1967

کرده 5و در گزارش آخر به این ن یجه رسیده است که جانشینی دولتها و حکومتها 6را تحت سه عناوان
مس قل جانشینی در ارتباط باا معاهادات ،7جانشاینی در ارتبااط باا حقاو و تعهادات ناشای از مناابع باهجز
معاهدات 8و جانشینی در ارتباط با عضویت در سازمانها بینالمللی 9بررسی کند 10.الب ه بهتدریج دامناه و
حاادود ایاان موضااوعات ترییاار کاارد و کنوانساایون  1978ویاان در مااورد جانشااینی دولتهااا در خصااو
معاهدات ،11کنوانسیون  1983وین در مورد جانشینی دولتها در خصاو

اماوال ،آرشایوها و بادهیها

________________________________________________________________
 1قابل ذکر است که راقمان سطور حاضر بر آن شده اند تا پرداخ ن به تمام ابعاد این موضوع را از رهگذر رساله دک ر حقو بینالملل در
دانشگاه قم ارائه دهند و این نوش ار ،مس شرج و برگرف ه از آن است.
2

Succession of states and governments
Working Group
4
Sub-Committee
5
At http://legal.un.org/ilc/guide/3_1.shtml
6
Succession of States and Governments. See http://legal.un.org/ilc/guide/3_1.shtml .
7
Succession in Respect of Treaties.
8
Succession in Respect of Rights and Duties resulting from Sources other than Treaties.
9
Succession in Respect of Membership of International Organizations.
10
http://legal.un.org/ilc/guide/3_1.shtml
11
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978.
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دولت 1و پیشنویس مواد  1999در زمینۀ تابعیت اششا

طبیعی در ارتباط با جانشاینی دولتهاا ،برآماد و

ماحصل این مطالعات هس ند 2.جانشینی دولت در زمینه مسئولیت بینالمللی ،موضوعی است که تا آن زمان،
قواعد حقو بینالملل عام 3کم ر در مورد آن وجود داشت و ازاینرو بود که با پیشنهاد مانفرد کاس ،از
اعضا کمیسیون حقو بین الملل ،مب نی بر بررسی موضوع جانشینی دولت بر مسئولیت بینالمللی مشالفت
شاد ) .(ILC Yearbook, A/CN.4/160, 1963, vol. II, p.261کاس در ساال  1963پیشانهاد داد تاا
موضوع جانشینی دولتها در خصو
تعار

مسئولیت ناشی از شبهجرم 4در برنامۀ کار کمیسیون قرار گیرد ،اما

دیدگاهها موجب شد تا این مهام محقاق نشاود

(ILC Yearbook, A/CN.4/160, 1963, vol. II,

) .p.261در تنظیم کنوانسیون  1978وین هم بهعمد به برخی مطالب پرداخ ه نشد؛ چراکه حقاو بینالملال
عرفی در آن زمینه شکل نگرف ه باود و کمیسایون ساعی داشات تاا کم ار دسات باه توساعۀ تادریجی بزناد
).(A/CN.4/708, 2017, p.7
در نهایت ،کمیسیون حقو بینالملل در تنظیم برنامۀ کار خود در اجالس شصتوهش م که در ساال
 2016برگزار شد ،موضوع جانشینی دولتها در زمینه مسئولیت بینالمللی را در برنامۀ کار آیندۀ خویش
قرار داد )  5.(ILC, A/71/10, 2016, Supplement No. 10, Annex Bکمیسیون در اجالسی که بالفاصله
پس از آن در سال  2017برگزار شد ،با ان صاا آقاا پااول اسا ورما ،6باهعنوان گزارشاگر ویاژه ،مطالعاۀ
«جانشینی دولتها در خصو

مسئولیت بینالمللی» را وارد فاز عملیاتی کرد و تاا باه اماروز ،دو گازارش،

ارائه و پیش بینی شده است که تا پایان گزارش سوم ،مجموعه مواد نهایی تهیه و ارائاه گاردد.
)on Succession of States in Respect of State Responsibility, 2017 , p.4

(ILC First

7.Report

ساال اصلی نوش ار پیش رو آن است که رویکرد کمیسیون داور آمریکا-بری انیا و دیوان باینالمللای
دادگس ر راجع به امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللای چاه باوده و چاه نقشای در توساعه
تدریجی چنین مفهومی در حقو بینالملل داش هاند .جس ار حاضر بر این فر

است که کمیسایون داور

آمریکا-بری انیا و دیوان بینالمللی دادگس ر از رهگاذر تصامیماتی کاه گرف اهاناد در دگردیسای مفهاوم
________________________________________________________________
1

Vienna Convention on Succession of State Property, Archives and Debts, 1983.
ILC Ybook, 1999, vol. II, part two, paras. 47- 48.
General International Law
4
Tort
5
At https://undocs.org/A/71/10
6
Pavel Ŝturma
7
At http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/708
2
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جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی در حقو بینالملل نقش شایان توجهی داش هاند و ازاینرو بار
آن شده است تا با مطالعه تطبیقی تصمیمات دو مرجع حقوقی پیشگف ه ،به چنادوچون چناین مفهاومی در
حقو بینالملل بپردازد .در مورد سازمان بند پژوهش قابل ذکر است که قابل ذکر است که اگرچه شااید
مرسوم باشد که نشست به رویه دیوان بینالمللی دادگس ر به عنوان دادگاه جهانی پرداخ ه شود و سپس به
رویه دیگر محکمه (محاکم) بینالمللی ،در اینجا کمیسیون داور آمریکا-بری انیا ،نظر دوخ ه گردد ،اما از
آن جا که به لحاظ زمانی ،تصمیمات دیوان داور آمریکا-بری انیا پایش از دیاوان باینالمللای دادگسا ر
صادر شدهاند  ،نوش ار پیش رو در اب دا به تصمیمات ایان محکماه و ساپس ،دیاوان باینالمللای دادگسا ر
پرداخ ه است که الب ه چنانچه نشان داده می شود ،این امر همسو با و به فراخور موضوع و تحاول در مفهاوم
مطروح نیز است.
کمیسیون داوری آمریکا-بریتانیا :اندیشۀ کالسیک (عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللی)

کمیسیون داور آمریکا-بری انیا ،یک محکمه داور  1بود که به موجب موافق نامه خاصای کاه در 18
اوت  ،1910م عاقب جنگ بوئر 2،میان دو کشور ایا ت م حده آمریکا و بری انیا منعقد شد،

ایجاد گردیاد3.

این محکمه که از سازکارها حقوقی (داور ) حلوفصل مسالمتآمیز اخ الفات بینالمللای باود ،جهات
رسیدگی به دعاو مالی پا به عرصه حیات نهاد ) .(Hurst, 1924, p.168این دیوان داور طای دو ری از
آرا خود این فرصت را یافت تا به مقوله بود یا نبود امکان جانشینی کشور در زمیناه مسائولیت باینالمللای
بپردازد.
قضیه رابرت ای براون علیه بریتانیا ()1923

یک تبعه آمریکایی به نام رابرت ا

براون4

در سال  1895میالد ام یااز معادنکار در معاادن طاال

جمهور بوئر آفریقا جنوبی 5را کسب کرده بود تا این که این جمهور  ،اس قالل خود را از دست داد و
در سال  1900میالد به بری انیا منضم شد و م عاقب آن ،با صدور سه اعالمیه م والی ،ام یاازات معادنکار
________________________________________________________________
1

Arbitral Tribunal
Boer War
3
See Special Agreement for the Submission to Arbitration of Pecuniary Claims Outstanding Between the United
States and Great Britain, 1910, p. 1.
4
Robert. E. Brown
5
Boer Republic of South Africa
2

*****************************

7
این تبعه آمریکایی را یک سویه رد و انکار کارد ) .(6 RIAA, 1923, pp.120 & 121آقاا باراون ،ادعاا
داشت که این اقدام ،و را از حقوقی که به تعبیر او باید داشا ه باشاد ،محاروم کارده اسات و ازایانرو در
دیوان عالی جمهور بوئر آفریقا جنوبی 1مبادرت به طرح دعو نمود که باا رد دعاو مواجاه شاد

(6

) .RIAA, 1923, p.123مدتها بعد ،این دعو در کمیسیون داور آمریکا-بری انیاا مطارح شاد؛ ایاا ت
م حد آمریکا ،جهت م قاعد ساخ ن کمیسیون داور  ،به صراحت و به طور قطعای ،باه اصال جانشاینی در
زمینه مسئولیت بین المللی اس ناد نکرد و هیچ صراح ی بر این نداشت که بری انیا ،جانشین مسئولیت ناشای از
اعمال م شلفانها است که جمهور بوئر آفریقا جنوبی انجام داده است.
ایا ت م حد آمریکا در آغاز فرایند رسیدگی از رهگذر مک وبات خود قائل بدان بود که با توجه به آن
که بری انیا با غلبه بر جمهور آفریقا جنوبی ،تمام قلمارو سارزمینی کاه پایشتار ،ایان جمهاور در آن
حکومت می کرده است را از آن خود کرده و جانشین آن کشور در حاکمیت بار قلمارو مطاروح گردیاده
است ،مق ضی مینماید که خود را م عهد به پرداخت دیون (بدهیهاا ) جمهاور فروپاشایده باوئر بداناد
) .(Hurst, 1924, p.164با این همه ،اندکی نگذش ه بوده که ایا ت م حد آمریکا تا اندازها از این اظهاار
خود عدول کرد ) (Hurst, 1924, p.165و پذیرفت که جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی ناشای
از اعمال م شلفانها که دولت پیشین مرتکب شده ،جامه قاعده حقوقی بینالمللی به خود نپوشیده و صارفا
در حد یک آموزه حقوقی بینالمللی است که مسیر طو نی بارا قاعاده شادن در پایش دارد

(6 RIAA,

) .1925, p.182در واقع ،ح ی ایاا ت م حاد آمریکاا نیاز در مراحال بعاد رسایدگی پاذیرفت کاه هایچ
مسئولیت عامی ناشی از عمل م شلفانه بینالمللی که دولت فروپاشایده ارتکاا یاف اه اسات م وجاه کشاور
جانشین نیست ).(6 RIAA, 1923, p.130
آمریکا ،اس د ها خود را بر پایه «حقو مک سبه» آقا براون طارح ریاز کارده باود .آمریکاا ادعاا
داشت که بری انیا ح ی پس از انضمام جمهور بوئر آفریقا جناوبی باه خاود ،م عهاد باه رعایات حقاو
مک سبه اششا  ،از جمله آقا براون ،دانس ه میشود .در واقع ،آمریکا بر آن بود که حقو باینالملال در
انضمام یک کشور به کشور دیگر مق ضی میدارد که کشور که سرزمین کشور دیگر به آن ضمیمه شده
است ،به حقوقی 2که اششا

و اموال برخوردار از ششصایت حقاوقی جداگاناه از آن برخاوردار هسا ند،
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اح رام بگذارد 1و از آنها حراست 2کند ) .(6 RIAA, 1925, p.167ایا ت م حد آمریکا طای اسا د

ت

مطروح افزود که رویه قضایی به خوبی ماید آن است که حقوقی کاه در زماان حیاات ششصایت حقاوقی
کشور که هم اکنون از هم فروپاشیده ،به وجود آمده و تحصیل شده است نبایاد توساآ کشاور جانشاین
بیاع بار قلمداد گردد ).(6 RIAA, 1925, p.180
ادعا بری انیا ،آن بود که آقا براون هرگز برخوردار از چنین حقهاایی نشاده اسات چارا کاه اساساا
مقامات محلی جمهور بوئر آفریقا جنوبی ،در اعطا چنین حقهایی باه و  ،مرتکاب اعماال م شلفاناه
بینالمللی شدهان د .مضا

بر این ،بری انیا اظهار داشات کاه در آن زماان ،هایچ کن رلای بار مقاماات محلای

آفریقا جنوبی نداش ه است و ازاینرو نباید بری انیا را مسئول تعهدات ناشی از اعمال م شلفاناه باینالمللای
که جمهاور باوئر آفریقاا جناوبی مرتکاب شاده اسات ،خواناد ) .(6 RIAA, 1925, p.165باه موجاب
اظهارات آقا هِرست که خود ،مشاور حقوقی بری انیا در این قضیه بود ،ادعا ان قاال مسائولیت در چناین
شرایطی کامال ناعاد نه است و قواعد حقو بینالملل م ضمن هیچ قاعدها راجع باه ان قاال مسائولیت در
پس جانشینی نیس ند .لذا سشن گف ن از ان قال مسئولیت بینالمللای باه عناوان یکای از پیامادها جانشاینی
کشورها را نه تنها در تعار

با عدالت که مرایر با اصول و قواعد حقو بینالملال دانسا ه اسات

(Hurst,

) . 1924, p.165بری انیا قائل بر آن بود که طی مادت زماانی کاه میاان آقاا باراون باا مقاماات جمهاور
آفریقا جنوبی به اخ ال

برخورده است ،آن جمهور  ،یک کشاور کاامال آزاد و مسا قل برخاوردار از

تمام عناصر دولت بودگی به شمار میآمده است ).(6 RIAA, 1925, p.165
مشاور بری انیا راجع به مسأله خا

جانشینی در زمینه اعمال م شلفانه بینالمللی بر ایان موضاع باود کاه

چنانچه به تمام مراجع مع بر که با مسأله جانشاینی دولات رویاارو هسا ند نگریسا ه شاود و دقات گاردد،
می توان دانست که هیچ یک در عمل ،قائل به جانشینی دولت بر ارتکا عمل م شلفانه بینالمللای نیسا ند؛
این در حالی است که نویسندگان و صاحب نظران حقوقی در ک اب و مقاا ت خاود ،صار نظر از مناافع
سیاسی و رویه عملی ،بعضا سشن از امکان جانشینی در زمیناه مسائولیت ناشای از ارتکاا عمال م شلفاناه
بینالمللی دولت پیشین به میان آورده اند .الب ه برخی از ماوارد وجاود دارناد کاه کشاورها از طریاق انعقااد
موافق نامها خا  ،به دعاو برخاس ه از مسأله شبه جرم پرداخ هاند اما باید توجه داشت که آن توافقها
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خا  ،مب نی بر جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی ناشای از ارتکاا عمال م شلفاناه باینالمللای
دولت پیشین نبوده ،بلکه در واقع ،یک پرداخت از سر لطف 1قلمداد شده است؛ لذا این موارد به خصاو
نیز به هیچ وجه نمیتوانند ماید جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی باشند .بادین ترتیاب باود کاه
بری انیا قائل به آن بود که جانشینی کشور در زمینه مسئولیت ،در حقو بینالملل جامه قاعده بودن به خاود
نپوشیده است و صرفا در حد یک اندیشه است ).(6 RIAA, 1925, pp.83 & 84
در این باره ،قطعا اس ناد تیم بری انیا به ماهیت ششصی بودن اعماال م شلفاناه باینالمللای در تأییاد عادم
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت ،به مراتب قو تر از دیگر اس د لها آنها است که بیش ر جنبه سیاسی
با رویکرد ماتریالیس ی داش ند .حالآنکه این اس د ل ،بیش از آن که جنبه سیاسی داش ه باشاد واجاد جنباه
حقوقی است .در واقع ،یک اس د ل حقوقی است که م ضمن پیامد سیاسی است و آن ،این که باه موجاب
حقو رومی-ژرمنی 2،اعمال م شلفانه بینالمللی جنبه ششصی دارند 3و ازاینرو تنها مرتکب آن است کاه
مسئول دانس ه می شود .الب ه مق ضی است که به اس د ل ایان تایم افازوده گاردد و گف اه شاود کاه ماهیات
ششصی بودن عمل م شلفانه تنها به نظام حقو رومی-ژرمنی منحصر نمیشود و به عرصه حقو بینالملال
نیز راه یاف ه است 4و از جمله در ماده  1طرح  2001کمیسیون حقو بینالملل در زمینه مسئولیت بینالمللای
دولتها ناشی از ارتکا عمل م شلفانه بینالمللای ) (ARSIWA, 2001, Art. 1و نیاز مااده  1طارح 2011
این نهاد علمی سازمان ملل م حاد در زمیناه مسائولیت ساازمانهاا باینالمللای نیاز م بلاور گردیاده اسات
) .(ARIO, 2011, Art. 1امر که ح ی پیشتر از نظام حقو رومای-ژرمنای در فقاه اساالمی و باا خ
شیعی نیز وجود داش ه است و از سو فقها و دانشمندان اسالمی و شیعی ،ذیل قاعده وزر ( تزر وازره وزر
اخر ) به زیر ذره بین برده شده و مفصال در آن تدقیق گردیده است.
کمیسیون داور پیش گف ه پس از اس ماع اس د

ت طرفین به این ن یجه رسید که آقا براون مسلما،

برخوردار از حق مک سبه است که مقامات جمهور بوئر آفریقا جنوبی آن را نادیده انگاش هاند و به زیار
پا نهادهاند .با این همه ،کمیسیون در ادامه ن یجهگیر خود بیش ر ،سمت و ساو اسا د ل بری انیاا و گاروه
مشاوران حقوقی این کشور را درست دید و تصمیم گرفت که کشور بوئر آفریقا جنوبی با بی عدال ی که
________________________________________________________________
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کمیسایون داور آمریکاا-

این بی عدال ی نسبت به آقا براون ،مسئولی ی م وجه کشور بری انیا نیسات .کمیسایون

داور یادشده به این ن یجه رسید که مسئولیت جمهاور باوئر آفریقاا جناوبی باه هایچ وجاه باه کشاور
انگلس ان من قل نمیشود و نمیتوان بری انیا را مسئول اعمال م شلفانها پنداشت که جمهور بوئر آفریقا
جنوبی در زمان حیات حقوقی خود ارتکا یاف اه اسات .(6 RIAA, 1923, p.129) .کمیسایون یااد شاده،
ادعا ایا ت م حد آمریکا راجع به اعمال نفوذ بری انیا بر جمهور بوئر آفریقا جناوبی پایش از انضامام
آن به بری انیا را نیز رد کرد.
مطابق با یاف ه ها این کمیسیون داور  ،کشور بری انیا هیچ حقای در اداره داخلای هایچ یاک از قاوا
مقننه ،اجرایی و قضایی آن کشور نداش ه و هیچ دلیلی نیز وجود ندارد تا ب وان با تکیه بر آن ثابت کرد کاه
بری انیا در زمان حیات حقوقی جمهور بوئر آفریقا جناوبی ،در اماور داخلای آن کشاور دخالات کارده
باشد .ازاینرو  ،کمیسیون داور حکم به هیچ خسارتی نداد و اظهار داشت که چنانچه هیچ جنگای تحقاق
نمییافت یا انضمامی به بری انیا صورت نمیگرفت؛ آن گاه ،علیاه جمهاور باوئر آفریقاا جناوبی طارح
دعو میگشت ،بدون تردید حکم به خسارت صادر میشاد ) .(6 RIAA, 1923, pp.130 & 131باا ایان
که کمیسیون داور آمریکا-بری انیا در ق ضیه موسوم به آقا براون ،به صراحت از عدم جانشینی کشاورها
در زمینه مسئولیت بینالمللی سشن نگف ه است ) ،(6 RIAA, 1923, p.129اما به خوبی نشان از قائال باودن
به چنین نظر دارد ) .(Volkovitsch, 1992, p.2184بدین ترتیب ،ری مطروح ،اولین موضعگیار یاک
محکمه بین المللی در تأیید اصل عدم جانشینی در زمینه تعهدات ناشی از ارتکا اَعمال م شلفانه بینالمللی
است .این ری از آن جهت بسایار حاائز اهمیات و درخاور توجاه اسات کاه اولاین موضاع یاک محکماه
بین المللی اسات کاه در آن باه مساأله جانشاینی کشاور در زمیناه مسائولیت باینالمللای توجاه شاده اسات
) .(Dumberry, 2007, p.77بنابراین ،این تصمیم کمیسیون داور آمریکا-بری انیا ،باه خاوبی ،نشاان از آن
دارد که مسئولیت ناشی از اعمال م شلفاناه باینالمللای کشاور پیشاین باه کشاور جانشاین ان قاال نماییاباد
).(Hurst, 1924, p.165) (Czaplinski, 1990, p.345) (Monnier, 1962, p.85
قضیه ردوارد و دیگران علیه ایاالت متحده آمریکا ()1925
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کمیسیون داور آمریکا-بری انیا ،پس از اندک مدتی از صادور ری  1923در رسایدگی باه اخا ال
آمریکا علیه بری انیا بر س ر تبعه آمریکا ،با قضیه دیگر رویارو شد که این بار ،بری انیا در مقام خواهاان و
آمریکا ،در مقام خوانده بود ) .(6 RIAA, 1925, p.157این اخ ال

که از آن به قضیه دعاو هااوائی 1یاا

بعضا از آن به قضیه رِدوارد و دیگران 2،یاد میشود ،به گروهی از اتباع بری انیایی بازمیگردد که جمهور
هاوایی در سال  1895و پیش از آن که این جزایر به طور رسامی در ساال  1898باه ایاا ت م حاد آمریکاا
منضم شوند ،آن ها را بازداشت و از هاوایی بیرون کرد .به دنبال این اتفا  ،بری انیا در صدد اِعماال حمایات
دیپلماتیک از اتباع خود برآمد و خسارات ایراد به آنها را از جمهاور هااوایی مطالباه کارد کاه در 17
دسامبر  1897با رد مواجه شد و پس از انضمام جزایر به ایا ت م حد آمریکا ،خسارات ایراد به اتباع خود
را ،این بار ،از ایا ت م حد آمریکا مطالبه کرد که دادگاه داخلی آمریکا این دعوا بری انیا را نیاز در ساال
 1898میالد رد نمود .سرانجام ،در سال  1925میالد  ،این دعو نزد کمیسایون داور آمریکاا-بری انیاا
اقامه شد ).(6 RIAA, 1925, p.157
با این همه ،بری انیا طی اس د

ت خود در این قضایه تصاریح داشات کاه رویاه دول ای و آماوزههاا

حقوقی ماید جانشینی دولت در زمینه مسئولیت نیست .ایان گوناه باود کاه تایم حقاوقی بری انیاا در قضایه
مطروح در راه م قاعد ساز کمیسیون داور آمریکا-بری انیا ،به سراغ اس ناد باه اصاول انصاا

و عادالت

رفت ) .(Dumberry, 2007, p.79بری انیا در این باره بر آن بود که چنانچه تمام تعهدات دولات پیشاین باه
سادگی و به صر
انصا

زوال ششصیت حقوقی آن کشور زائل گردد و پاک شاود کاامال باه دور از عادالت و

است ) .(6 RIAA, 1925, p.88در واقع ،در نظر آنها ،رد دعوا ششصی که علیه کشاور هااوایی

شکایت دارد ،صرفا ،به جهت آن که با آمریکا تحت یک واحد حاکمی ی و سیاسی درآمده است ،مق ضا
ذات عدالت نیسات ) .(6 RIAA, 1925, p.92یکای دیگار از اسا د لهاا تایم حقاوقی بری انیاا در تأییاد
مدعا آن کشور در لزوم ان قال مسئولیت بینالمللی از دولت پیشین به دولت جانشین آن بود که باید میان
این پرونده و ری  1923کمیسیون داور آمریکا-بری انیا قائل به تفاوت بود .چرا کاه باه تعبیار بری انیاا ،در
ری  ، 1923جمهور بوئر آفریقا جنوبی با توسل به زور و از طریق جنگ منضم شده اسات ،حاالآنکاه
جمهور هاوائی ،داوطلبانه به آمریکا پیوس ه و به آن ملحق شده است.
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ازاینرو  ،بری انیا سعی بر آن داشت تا کمیسیون داور را م قاعد سازد که در وضعیت الحا داوطلبانه،
اصل جانشینی در زمینه تعهدات ناشی از ارتکا اعمال م شلفانه بینالمللای و بالما،ل ،جانشاینی کشاور در
زمینه مسئولیت بینالمللی مجر میگردد ) .(Dumberry, 2007, p.79در مقابل ،ایا ت م حد آمریکا کاه
در این قضیه در مقام خوانده قرار داشت ،اظهار نمود که هیچ قاعدها در حقو بینالملل وجود نادارد تاا
بشود با تکیه بر آن به ان قال تعهدات کشور که به کشور دیگر منضام شاده اسات ،پرداخات

(6 RIAA,

) . 1925, p.95تیم حقوقی آمریکا در این قضیه تصریح داشات کاه هایچ یاک از مناابع حقاو باینالملال،
م ضمن قاعدها راجع به ان قال مسئولیت بینالمللی از کشور پیشین به کشاور جانشاین نیسا ند

(6 RIAA,

).1925, p.100
کمیسیون داور آمریکا-بری انیا ضمن رد اس د ل بری انیا ،ن یجه گرفت که ترسیم تمایز میان این قضیه
و ری  1923به واسطه اراد و غیراراد بودن انضمام ،منطقای نماینمایاد .در ن یجاهگیار ایان محکماه
داور آمده است که هیچ اصل عامی در حقو باینالملال وجاود نادارد کاه م ضامن جانشاینی در زمیناه
مسئولیت ناشی از ارتکا عمل م شلفانه باشد تا بشود وضعیت جانشاینی یاک کشاور در زمیناه مسائولیت
کشور دیگر از طریق توسل به زور را اس ثنائی بر آن باه شامار آورد ) .(6 RIAA, 1925, p.158کمیسایون
داور تصریح داشت که فقد چنین اصلی در ری  1923نیز آمده اسات و ماادام کاه چناین اصالی وجاود
نداش ه باشد ،بحث از دامنه شمول آن محلی از اعرا نمییابد .نیز ،این محکمه قائل بدان بود که هیچ دلیل
مع بر وجود ندارد تا ب وان ،میان زوال ششصیت حقوقی یک واحد حقوقی از طریق توسل به زور ،و پایان
حیات حقوقی یک واحد حقوقی در حقو بینالملل به وسیله هر کدام از دیگر انحا قابل تصاور ،تفااوت
قائل شد و میان آنان ترسیم تمایز کرد .چرا که در هر صورت ،آن واحد حقوقی که مرتکب عمل م شلفانه
شده است ،دیگر وجود حقوقی ندارد و با زوال ششصیت حقوقی آن ،مسئولیت حقوقی ناشی از تشلفی که
ارتکا یاف ه است نیز موضوعا محلی از اعرا نشواهد داشت ).(6 RIAA, 1925, p.158
لیک ،حدود سه دهه بعد یعنی در سال  1956میالد  ،دیوان داور فرانسه-یونان 1در قضیه موساوم باه
فانوسها 2رییی صادر کرد که نقطه عطفی در ایان زمیناه دانسا ه مایشاود

& (Dumberry, 2007, pp.53

) . 54ورژیل ،که طی رسیدگی به این قضیه ،در سِمَت ریاست این محکمه نشس ه بود ،نیز ان قادات شدید
________________________________________________________________
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بر نظریه عدم جانشینی وارد کرد .به نظر رئیس وقت دیاوان داور یادشاده ،نظریاه عادم جانشاینی توجیاه
ناپذیر است و هرگز به منزله قاعده عام 1قابل پذیرش محسو نمیشود .ایشان از این حد فراتر رف ه و بیاان
میدارد که «عدم جانشاینی» صارفا یاک افساانه حقاوقی اسات

(Verzijl, 1974, pp.219-220) (Verzijl,

) .1960, p.523در این قضیه ،به صراحت ،نظریه سن ی عادم جانشاینی رد شاده اسات

(12 RIAA, 1956,

).p.81
بار  ،کمیسیون داور آمریکا-بری انیا در همان راهی گام برداشت کاه پایشتار در ری  1923در آن
قدم نهاده بود و اس د

ت خود را بر این گزاره ،بنیان نهاد که هیچ اصل کلی راجع باه جانشاینی در زمیناه

مسئولیت ناشی از ارتکا اعمال م شلفانه بینالمللی در حقو بینالملل وجود ندارد.
دیوان بینالمللی دادگستری :سرآغاز تحول مفهومی در جانشینی در زمینه مسئولیت
قضیه گابچیکوو ناگیماروس و جانشینی کشور در زمینه مسئولیت

دو کشور مجارس ان و چکسلواکی در شانزدهم سپ امبر  1977میالد موافق نامها راجع به چندوچون
بهرهبردار و ساخت سد بر رو رودخانه داناو منعقاد کردناد ) (Bazzar, 2017, pp.184 & 185و باه
موجب آن مقرر داش ند که باه هزیناه مشا رک دو کشاور مجارسا ان و چکسالواکی ،ساد ناگیمااروس در
مجارس ان و سد گابچیکوو در چکسلواکی احداث گردد ) .(Taylor, 1999, pp.110-111مجارس ان که به
موجب این موافق نامه م عهد به همکار در احداث سد و تأمین نیمی از هزینهها شده بود ،بدون آن کاه باه
چکسلواکی اطالع دهد ،اجرا تعهدات خویش را م وقف کرد و در سال  1977میالد  ،اخ ام موافق ناماه
را اعالم داشت .در مقابل ،چکسلواکی با احداث سد گابچیکوو و اجرایی شدن نیروگاه آن در ساال 1992
میالد  ،حدود  90درصد آ رود دانو را از مسیر اصلی خود منحر

کرد ) .(Taylor, 1999, p.111با

تجزیه چکسالواکی باه دو کشاور جمهاور چاک و جمهاور اسالواکی ،در اول ژانویاه  1993مایالد ،
جمهور اسلواکی که دیگر ،خود ،یک کشور مس قل دانس ه میشد از رهگاذر میاانجیگیار کمیسایون
اروپا ،در دوم ژوئیه سال  1993با مجارس ان به موجب پروتکل لندن توافق کردند 2که اخ الفاات آنهاا در
این باره به دیوان بینالمللی دادگس ر ارجاع شود ) .(International court of justice, 1997, p.3هار دو
________________________________________________________________
1

General Rule
Special Agreement between the Republic of Hungary and the Slovakia Republic for Submission to the
International Court of Justice of the Differences between them concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project, 2
july 1993.
2
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کشور اسلواکی و مجارس ان طی قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس 1نزد دیوان باینالمللای دادگسا ر در
سال  ، 1997اصل عدم جانشینی در زمینه تعهادات ناشای از ارتکاا اعماال م شلفاناه باینالمللای را اصالی
دانس ند که به طور گس رده پذیرف ه شده 2و باه خاوبی احاراز گردیاده 3اسات ).(Dumberry, 2007, p.58
اسلواکی ،نه تنها آن را اصلی پذیرف ه شده خواند که ح ی اظهار داشت که راجاع بادان اتفاا نظار وجاود
دارد ) .(ICJ, 1997, p.3مجارس ان نیز که سشن از محارز باودن اصال عادم جانشاینی در زمیناه مسائولیت
بینالمللی در حقو بین الملل به میان آورد ،بر این نظر بود که تنها یک اسا ثنا کلیاد وجاود دارد و آن،
این است که دولت جانشین ،با رف ار خویش ،عمل م شلفانه بینالمللی که دولت پیشین مرتکب شده اسات
را ادامه دهد 4.بدین ترتیب ،هر دو کشور مجارس ان و اسلواکی ،طی اس د لها خاود ،وجاود هار گوناه
قاعده کلی راجع به جانشینی دولت در زمینه مسئولیت بینالمللی را رد کردند ).(ICJ, 1997, pp.69-73
تصمیم دیوان بینالمللی دادگس ر در قضیه پروژه گابچیکوو ناگیمااروس (مجارس انااسالواکی) ،باه
توافق مجارس ان و اسلواکی راجع به جانشینی در زمینه مسئولیت محادود شاده اسات و اسا د

ت دیاوان

م ضمن پاسخ به مسأله کلیتر جانشینی دولت در زمینه مسئولیت بینالمللی نیست )(ILC, (ICJ, 1997, p.7

) .2017, p.4جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللی ،صریحا در توافقنامه منعقده میان اسلواکی و مجارسا ان
در ارجاع اخ ال

به دیوان بین المللی دادگس ر  ،پذیرف ه شده است .اع باار ایان اصال ،صاریحا در قضایه

مربوط به پروژه گابچیکوو ناگیماروس پذیرف ه شده است .چرا که دیوان طی این قضایه اظهاار داشات کاه
می شود اسلواکی را به عنوان دولت جانشاین ،ناه تنهاا مسائول پرداخات غرامات ناشای از اعماال م شلفاناه
بینالمللی خود ،که ح ی مسئول پرداخت غرامت ناشای از اعماال م شلفاناها کاه چکسالواکی باه عناوان
دولت پیشین مرتکب شده است ،دانست ).(ICJ, 1997, p.3
با این هماه ،شایسا ه امعاان نظار اسات کاه ایان یاف اه دیاوان باینالمللای دادگسا ر  ،صارفا مب نای بار
عبارتپرداز ها خا

مندرج در توافقنامه خا

میان طرفین دعو در قضایه مطاروح صاورت گرف اه

است .در واقع ،دیوان ،در این قضیه ماید اصلی کلی راجع به جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللای نباوده
________________________________________________________________
1

وجه تسمیه این قضیه ،آن است که مجموعها از سدها مربوط به گابچیکوو در چکسلواکی و مجموعه دیگر از سدها مربوط به

ناگیماروس در مجارس ان میشده است ).(Azizi & Moosavi, 2016, p. 109
2

Widely Accepted
3
Well-established
 4الب ه اساسا در مورد اس ثنائی بودن این وضعیت تردید وجود دارد ).(Dumberry, 2007, p. 218
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است .لیک ،از یاف هها دیوان در این قضیه می شود برداشت کرد که این دادگاه جهانی ،امکان ان قال تعهد
به جبران خسارت از دولت پیشین به دولت جانشین را رد نکرده است ) .(Dumberry, 2007, p.103بادین
ترتیب ،موضعی که دیوان بینالمللی دادگس ر در قضیه مربوط باه پاروژه گاابچیکوو ناگیمااروس اتشااذ
کرده است ،حکایت از آن دارد که در وضعیت فروپاشی دولت ،امکان ان قال مسئولیت از دولت پیشین باه
دولت جانشین ،به عنوان یک اصل ،مق ضی مینماید ).(ICJ, 1997, p.3
قضیه نسلزدایی (کرواسی علیه صربستان ( ))2015و جانشینی کشور در زمینه مسئولیت

دولت یوگسالو بعد از جنگ جهانی اول تأسیس شد و پس از جنگ جهانی دوم تحت حکومت یک رژیم کمونیس ی قرار
گرفت .به واسطه ترییرات زیاد که در قانون اساسی جمهور فدرال سوسیالیس ی یوگسالو  1صورت گرفت ،اساامی مش لفای باه
خود گرفت ،اما از آن جهت که از سال  1963تا به پایان ،نام جمهور فدرال سوسیالیس ی یوگسالو داش ه اسات ،بیشا ر باه ایان ناام
شناخ ه میشد .این کشور ،از شش جمهور و دو اس ان خودمش ار سوسیالیس ی تشکیل شاده باود کاه عباارت بودناد از جمهاور
سوسیالیسا ی بوساانی و هرزگااوین ،جمهااور سوسیالیس ا ی کرواساای ،جمهااور سوسیالیسا ی مقدونیااه ،جمهااور سوسیالیسا ی
مون هنگرو ،جمهور سوسیالیس ی صربس ان و جمهور سوسیالیس ی اسلوونی؛ دو اس ان سوسیالیس ی خودمش ار نیز اس انها کاوزوو
و وویوودینا بودند ) .(Salehahmadi, 2012, p.12در سال  1991کشورها بوسنی و هرزگوین ،کرواسی ،مقدونیه و اسلوونی در اثار
جدایی از آن ایجاد شدند .دو جمهور صربس ان و مون ه نگرو کشور جمهور فدرال یوگسالو  2را تشکیل دادند کاه در  1ناوامبر
 2000میالد  ،این جمهور به طور رسمی باه عناوان یاک دولات جدیاد از ساو ساازمان ملال م حاد باه رسامیت شاناخ ه شاد
)(Dumberry, 2007, p.119؛ اما طاولی نکشاید کاه باه ترتیاب در ساالهاا  2000و  2006هریاک از دو جمهاور صربسا ان و
مون هنگرو ،کشور

مس قل تشکیل دادند .گف نی است در سال  2008نیز کوزوو از صربس ان جدا شده است3.

پس از صدور اعالمیه اس قالل کرواسی در  25ژوئن  1991میالد  ،آتش مشاصمه بین نیروها مسلح
کروات از یک سو و نیروها مشالف این اس قالل از ساو دیگار ،روشان شاد ).(Mataji, 2015, p.110
نیروها مشالف اس قالل کرواسی از نیروهایی تشکیل میشدند که اقلیت صر در کرواسی ایجااد کارده
بودند و گروهها م عدد شبه نظامی نیز با آنان همدست شده بودند که دیوان صر نظر از مسأله ان سا به
جهت کوتاه شدن عبارت ،آن ها را نیروها صر نامیاده اسات و تاا ساپ امبر هماان ساال ،نیروهاا ملای
________________________________________________________________
)Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY
)Federal Republic of Yugoslavia (FRY
 3جهت مالحظه تاریخنگار تشکیل و جدایی کشورها بنگرید به.Ziae, 2013, pp. 209-215 :
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یوگسالو هم به جرگه مشالفان اس قالل پیوس ند و به مبارزه با نیروها مسلح کرواسی پرداخ ند .نیروها
صر و نیروها ملی یوگسالو در اواخر سال  1991میالد موفق شدند که کن رل حادود یکاساوم از
سرزمین کرواسی را به دست بگیرند ولای کرواسای در بهاار و تابسا ان  1995از طریاق مجموعاه اقادامات
نظامی خود موفق شد بشش اعظم این مناطق را پس بگیرد و به کن

رل خود دربیاورد1.

در سال  1993میالد  ،بوسنی و هرزگوین علیه صربس ان و مون هنگرو در دیوان بینالمللی دادگسا ر
طرح دعو کرده و از دیوان تقاضا داش ه اسات کاه باه اعماال کنوانسایون  1948مناع و مجاازات جنایات
نسلزدایی 2رسیدگی کند .(Zakerhossein, 2015) 3دیوان در سال  2007ری خود را در این زمینه صاادر
کرد و اظهار داشت کاه نسالزدایای ارتکاابی قابال ان ساا

باه صربسا ان نیسات )(ICJ, 2007, para.297

) .(Anderson, 2015در سال  ،1999کرواسی با ادعا ارتکا نسلزدایی در مشاصمههاایی کاه تاا 1991
صورت گرف ه بود در دیوان بینالمللی دادگس ر  ،مبادرت به طرح دعو علیه صربس ان نماود .در مقابال،
صربس ان هم با طرح دعو م قابل ،اظهار داشت کاه کرواسای طای عملیاات موساوم باه «طوفاان» 4کاه از
مجموعااه عملیااات بااازپسگیاار مناااطق پاایشگف ااه بااوده ،مرتکااب جنایاات نساالزدایاای شااده اساات
) .(Zakerhossein, 2015گف نی است که پیش از اینها در سال  2003نیز دیوان به دنبال تقاضا بوسانی و
هرزهگوین علیه یوگسالو راجع به اصالح ری  11ژوئیه  1996در مورد اعمال کنوانسیون منع و مجازات
جنایت نسلزدایی رییی صادر کرده است 5که به واقع ،درجهت قطعنامه شورا امنیت ساازمان ملال م حاد
مبنی بر عدم اس مرار حیات جمهور فدرال سوسیالیسا ی یوگساالو در قالاب جمهاور صربسا ان باود
).(S/RES/1088, 1996, p.6 & 7
دیوان بین المللی دادگس ر تا کنون چهار بار فرصت یاف ه است تا به جنایت نسلزدایی بپردازد 6که در
این میان ،سه بار از طریق صدور ری ترافعی بوده و یک بار نیز با صدور نظار مشاورتی درصادد پاساخ باه
________________________________________________________________
 1جهت مشاهده تصویر جررافیایی مناطق و محلهایی که طرفین اخ ال
3

در این قضیه بدان پرداخ هاند بنگرید به:

ICJ, 2015, p. 36.
2
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948, 78 UNTS 277.
قابل دس رس در http://www.icicl.org/details.asp?id=215

’‘Storm
ICJ Judgment, Application of Revision of the Judgment of 11 July 1996 in the Case concerning Application of
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, (Bosnia and Herzegovina v.
Yugoslavia), 3 February, 2003.
6
See http://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases
4
5
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ساال مجمع عمومی سازمان ملل م حد برآمده اسات ) .(Novic, 2016, pp.xii & xiiiباه جهات وضاعیت
پیچیدها که جداییها صورت گرف ه در منطقه مورد نظر باه باار آوردهاناد ،واکااو ری  2015دیاوان
بین المللی دادگس ر (کرواسی علیه صربس ان) ،به عنوان آخرین دس اورد مرجع اصلی قضاایی ملال م حاد
در این زمینه ،بس ر مناسبی قلمداد میشود که میتواند به ایضاح پازل جانشینی دولتها در زمینه مسائولیت
باینالمللای بپاردازد ) .(Jacobs, 2015, pp.2 & 3دادگااه جهاانی طای رسایدگی باه قضایه ماورد بحاث،
میتوانست به مقوله جانشینی دولتها در زمینه حقو مسئولیت بینالمللی بپردازد ،موضوعی که هماکناون
در دس ور کار کمیسیون حقو بینا لملل ،این بازو کارشناسی ملال م حاد در تادوین و توساعه تادریجی
حقو

بینالملل ،قرار دارد )(ILC, 2016, pp.400 & 401

با تمام ایراداتی که در تفسیر ایس ا دیوان بینالمللی دادگس ر  1در تفسیر کنوانسیون مناع و مجاازات
جنایت نسلزدایی (با خ

احراز عنصر معنو ) وارد است ) ،(MATAJI, 2015, pp.119-121اما راجاع

به عملکرد این محکمه به عنوان دادگاه جهانی در گذر کردن از مقوله جانشینی کشور در زمیناه مسائولیت
بین المللی و سکوت در مورد آن باید اذعان داشت که این موضع ،کامال هوشمندانه اتشاذ شاده اسات 2.در
واقع ،این سکوت دیوان به خوبی گویا آن است که دیگر قطعی ای در ماورد اصال باودن عادم جانشاینی
کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی وجود ندارد .مفهومی که پیشتر به صراحت در ماورد آن ساشن گف اه
شاده باود ) ،(Czaplinski, 1990, p.345) (Monnier, 1962, p.85طای ری  2015دیااوان باینالمللاای
دادگسا ر از آن ساشنی نماایرود ) .(Jacobs, 2015, pp.2 & 3درسات اساات کاه دیااوان باینالمللاای
دادگس ر به عنوان دادگاه جهانی و رکان اصالی قضاایی ملال م حاد ) ،(Hernandez, 2014, p.46محال
مالحظه کار نیست و باید به صراحت مسأله را روشن سازد اماا شاایان توجاه اسات کاه محااکم حقاوقی
بینالمللی ،به ویژه این دیوان ،افزون بر رسالت اولیه خود که حلوفصل مسالمتآمیز اخ الفات باینالمللای
است ،به خوبی نشان دادهاند که نقش حائز اهمی ی در توسعه تدریجی حقو بینالملال دارناد

& (Habibi

) .Shamloo, 2013, p.109عملکرد دیوان بینالمللی دادگس ر در شمار قابل توجهی از آرا  ،از جملاه و
به ویژه در ری  2009در رسیدگی به اخ ال

کاسا اریکا علیاه نیکاراگوئاه ،نشاان از آن دارد کاه دیاوان،

________________________________________________________________
 1در مورد ایضاح فلسفی تفسیر معاهدات بینالمللی بنگرید به.Falsafi, 2012, pp. 606-632 :
 2جهت مالحظه نظر مشالف بنگرید به:
Jacobs, 2015; at https://dovjacobs.com/2015/02/16/a-commentary-on-the-icj-croatia-v-serbia-genocide-case-part-isome-thoughts-on-an-anti-climatic-result/
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دست کم در دو دهه اخیر افزون بار حلوفصال مساالمتآمیاز اخ الفاات باینالمللای ،باه حاق ،در توساعه
تدریجی حقو بینالملل هم نقش ایفا میکند .نقشی که پذیرش آن هم سو و در راس ا بایس گی پویایی
حقو بینالملل به منزله یک دانش بشر است ).(Mohebi & Rezadoost, 2016, pp.25 & 26
بدین ترتیب ،دیوان بینالمللی دادگس ر با سشن نَبُردن از عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بین-
المللی طی ری  2015خود ،این مجال را فراهم ساخ ه است تاا در آیناده و چاه بساا در تصامیمات بعاد
همین دیوان بشود به جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی پرداخت؛ 1یعنی دقیقا در مرایرت با اصال
کالسیک مطروح .چه ،در صورتی که دیوان بینالمللی دادگس ر در صدور نظریه مشورتی  1996راجع به
مشروعیت به کارگیر سالحها هس ها بر عدم منع یا جواز آن در حقو بینالمللی تصریح نمیداشت،
به ر میبود و راه برا منع آن در آینده مق ضیتر دانس ه میشد ) .(ICJ, 1996در ایان بااره شایسا ه توجاه
است که ،مراجع بینالمللی در زمینه مسئولیت نسلزدایی مسلمانها توسآ صار هاا و نقاش کارواتهاا و
همچنین فروپاشی یوگسالو سابق ،در نوبتها مش لف جلسات زیاد را برگزار کرده و هنوز اخا ال
زیاد در رابطه با مسئولیت کشور در این مورد وجود دارد و در این زمینه ،نقش اصلی مب نی بار مسائولیت
نظام ها سیاسی و اششا

است و در این رابطه ،اششا

م فاوتی تا به امروز محاکمه شدهاند و هنوز هام

________________________________________________________________
1

در دس ور کار قرار گرف ن موضوع جانشینی دولتها در زمینه مسئولیت بینالمللی در کمیسیون حقو بینالملل سازمان ملل م حد در سال

 2016میالد و درخواست مجمع عمومی این سازمان در سال  2017میالد از دیوان بینالمللی دادگس ر راجع به پیامدها حقوقی بین-
المللی جدایی مجمع الجزایر چاگوس ماید این مدعا است .چه این که ،گزارشگر ویژه وقت کمیسیون حقو بینالملل در سال  1998میالد ،
آقا جیمز کرافورد ،در اولین گزارش راجع به مسئولیت دولت بدین مسأله تصریح داشت که دیدگاه غالب ،آن است که دولت جدید،
جانشین دولت پیشین در زمینه مسئولیت بینالمللی دانس ه نمیشود ) .(ILC, 1998, p. 5با این حال ،و در شرح و تفسیر رسمی 2001
کمیسیون حقو بینالملل بر مواد مسئولیت دولتها ناشی از ارتکا عمل م شلفانه بین المللی ،وضعیت جانشینی دولت جدید بر مسئولیت بین-
المللی دولت پیشین را «نامشش

» خوانده است ) .(ILC, 2001, p. 52کمیسیون حقو بینالملل با خره در سال  2016م .بر آن شد تا به

موضوع جانشینی دولتها در زمینه مسئولیت بینالمللی بپردازد ) .(http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtmlگزارشگر ویژه این نهاد
علمی ،آقا پاول اش ورما ،تا کنون دو گزارش ارائه و پیشبینی کرده است ) .(ILC, 2017) (ILC, 2018این در حالی است که پیشتر
کمیسیون حقو بینالملل نه تنها از مطالعه اخ صاصی جانشینی دولتها بر مسئولیت بینالمللی اح راز میکرد که ح ی از پرداخ ن به آن ،طی
مطالعات مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از ارتکا

اعمال م شلفانه بینالمللی که در سال  2001نهایی گردید نیز پرهیز نمود

) .(ILC, 2017, pp. 3 and 4پرداخ ن کمیسیون به چگونگی جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللی ،حکایت از تحول در مفهوم کالسیک
عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللی دارد.
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بین کشورها این منطقه برا بر عهدهگیر مسئولیت تام کشور در رابطه با نسالزدایای ،اخا ال
است؛ این اخ ال

نظار

میان کرواسی ،اسلونی ،صربس ان و مون هنگرو بیش ر به چشم میخورد.

بار  ،دادگاه جهانی با اتشاذ موضعی هوشمندانه و سکوت در مورد اصل بودن عادم جانشاینی کشاور
در زمینه مسئولیت بین المللی این بس ر را میسور گردانیده و این راه را هموار ساخ ه است تا بشود در آتی به
امکان اِعمال جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی پرداخ ه شود و بدین ترتیب نقشی قابال توجاه و
بسیار هوشمندانه در توسعه تدریجی حقو بینالملل ایفا کرده است .ازاینرو ،سکوت دیوان راجع به اصل
بودن یا نبودن جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی ،س ودنی است.
قضیه جدایی چاگوس و جانشینی کشور در زمینه مسئولیت

پیش از آن که جمهور موریس 1در سال  1968یک کشور مسا قل باشاد ،جزایار چااگوس 2توساآ
انگلس ان ،در سال  1966میالد  ،از موریس جدا شد و ساپس ،یکای از جزایار آن ،یعنای جزیاره دِیاه گُاو
گارسِیا 3به ایا ت م حد آمریکا اجاره داده شد .(Dumberry, 2007, p.385) .جمعی ی کاه در جزیاره دیاه
گو گارسیا ،سُکنی داش ند به موریس من قال شادند .م عاقاب آن ،در ساال  ،1982باا هاد

حال برخای از

مشکالت چاگوسیهایی 4که پس از نوامبر  1965میالد از مجمع الجزایر چاگوس به موریس بیرون رانده
شدند ،معاهدها میان انگلس ان و موریس منعقد گردید.
مجمااع عمااومی سااازمان ملاال م حااد بااا  94ری موافااق 15 ،ری مشااالف و  65ری مم نااع ،از دیااوان
بینالمللی دادگس ر تقاضا کرد تاا راجاع باه جزایار چااگوس ،مباادرت باه صادور نظریاه مشاورتی کناد
) .(A/71/L.73, 2017, pp.1 & 2) (ICJ Press Release, 2017/32, p.1تاا کناون اخ الفاات حقاوقی
عدیده ا ناشی از اس عمار انگلس ان در اقیانوس هند ،از جمله و به ویژه ،مسائل حقو بشر چاگوسیها
اخراج شده از سرزمین مادر خود و اس قرار پایگاه نظامی آمریکا در دیاه گاو گارسایا پدیاد آماده اسات
) .(Milanovic, 2017, p.1مجمع عمومی در  22ژوئان  ،2017قطعناماه 71ا 292را صاادر کارد و در آن باا
اس ا ناد بااه ماااده  65اساساانامه دیااوان ،تقاضااا کاارد تااا راجااع بااه مسااائل ذیاال نظاار مشااورتی صااادر نمایااد
________________________________________________________________
1

Mauritius
Chagos
3
Diego Garcia Island
2

 4گف نی است که به این قوم ،شاگوسیها و همین طور ایلواها نیز گف ه میشود.
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) .(A/RES/71/292, 2017, p.2الف) با اس قالل موریس در  1968و م عاقبا جدایی مجمع الجزایر چاگوس
از موریس به لحاظ حقو بینالملل ،از جمله تعهدات مندرج در قطعنامههاا  2232 ،2066 ،1514و 2357
مجمع عمومی ،آیا فرایند اس عمارزدایی موریس قانونا کامل شده اسات

) ن اایج آن ،از جملاه تعهادات

مندرج در قطعنامه ها پیش گف ه ،ناشی از اداره مس مر مجمع الجزایر چاگوس توسآ انگلس ان از جمله باا
توجه به ناتوانی موریس در اِعمال برنامه ا برا اِسکان مجادد اتبااع خاود در مجماع الجزایار چااگوس و
مشصوصا آنهایی که اصالت چاگوسی دارند ،به موجب حقو بینالملال چیسات

(A/71/L.73, 2017,

)p.2

هم اکنون با فراخوان دیوان به موجب ماده  66اساسنامه این محکمه حقوقی بینالمللای

(ICJ Statute,

) 22 ،1945, Art. 66کشور و نیز اتحادیه آفریقا جهت مشارکت در رسایدگیهاا شافاهی اعاالم تمایال
کردهاند ) (ICJ Press Release, 2018/39, pp.1 & 2و با به پایان رسیدن اس ماعات شفاهی عماومی در 6
سپ امبر  2018میالد  ،که طی سه روز م والی انجام شد ،دیوان بینالمللی دادگسا ر در حاال جماعبناد
نظرات است تا پاسخ نهاایی را اعاالم بادارد ) .(ICJ Press Release, 2018/44, p.1ایان مساأله ،م ضامن
درخواست جبران بابت خساراتی است که پیش از جانشینی محقق شدهاند .ازاینرو ،تقاضا مجمع عمومی
از دیوان بینالمللی دادگس ر به عنوان رکن اصلی قضایی ملل م حد ،جهت به زیر ذره بین بُردن موضوعی
که بدون تردید پرداخ ن به آن ،مس لزم رسیدگی به این مقوله است که آیا اساسا امکان جانشینی کشور در
زمینه مسئولیت بین المللی وجود دارد یا نه .در واقع ،دادگاه جهانی در نیل به پاساخ باه دو پرساش مطاروح
بایس ی به امکان یا عدم امکان ان قاال تعهاد ناشای از ارتکاا عمال م شلفاناه باینالمللای و بالما،ل ان قاال
مسئولیت بینالمللی از یک کشور (کشور پیشین) به کشور دیگر (کشور جانشاین) ساشن باه میاان آوَرَد و
مفصال بدان بپردازد .این در حالی است که پیشتر صریحا بر اصل عدم جانشینی کشور در زمینه مسائولیت
بینالمللی سشن به میان آمده بود ) (Hurst, 1924, p.165بدین ترتیب ،با در دس ور کاار قارار گارف ن ایان
موضوع در سنجه دادگا ه جهانی ،پدیدایی دو فر

م صور است؛ یکی آن که دیاوان همساو باا کمیسایون

داور آمریکا-بری انیا ،بر عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی تصریح بدارد و دیگار  ،ایان
که دیوان بینالمللی دادگس ر امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی را ممکن بداند .راه سوم
یا فر

دیگر وجود ندارد تا بشود در این راه برا دیوان قائل شد و به تعبیر به ر ،پیشبینی کرد و این به

آن معنا است که دیوان ،دیگر این بس ر را فرارو خود میسور نمی بیند تا ب واند با تکیه باه آن از تادقیق در
مقوله بود یا نبود امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی آن طفاره رود و ایان قطاع نظار از آن
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است که آن گریز از تدقیق ،هوشمندانه بوده است یا خیر که الب ه چنانچه مطرح شد ،هوشمندانه دانس ن آن
منطقیتر مینماید.
جدا از هر پاسشی که دیوان بین المللی دادگس ر به این مسأله بدهد ،پارداخ ن باه ایان مساأله توساآ
مر جع اصلی قضائی ملل م حد ،بدون تردید ،نشان از آن دارد که دیگر ،خبر از قطعیات و جزمیات اصال
بودن عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی در حقو بینالملل نیست .امر که پیشتار محارز
دانس ه شده بود .چه ،دیوان بینالمللی دادگس ر سشن از اصل بودن جانشاینی کشاور در زمیناه مسائولیت
بین المللی به میان آوَرَد مبیّن تشکیل و تکوین اصلی است بر خال

اصل پیشین و کالسیک .الب ه پیشبینی

نویسندگان این مقاله آن است که اصل انگار جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی دور از دهن و
بعید به نظر میآید و دیوان در این قضیه همسو با آموزهها حقوقی ،بار امکاان جانشاینی کشاور در زمیناه
مسئولیت بینالمللی در برخی از اوضاع و احوال 1سشن میبَارَد و ناه اصال باودن آن
) 2.p.256الب ه این امر نیز بدون شک ،یک تحول شگر
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی اسات

(Schachter, 1993,

مفهومی بر اصل جزمی و قطعی کالسایک عادم

(Volkovitsch, 1992, p.2184) (Dumberry, 2007,

) pp.50-52که پیشتر در دو ری کمیسیون داور آمریکا-بری انیا تجلی یاف ه بود .امر کاه مایشاود در
موارد  ،نظیر مسئولیت دولت مراکش یا الجزایر در زمینه اعمال تروریسا ی اتبااعش در خاارج از مرزهاا،
قابل کاربست باشد.
________________________________________________________________
Some Circumstances
بعضا ،عبارت «برخی وضعیتها» )” (“Some Situationsبه کار گرف ه شده است .در این باره بنگرید بهShearer, 1994, p. 303 :

1

گاهی نیز از عبارت «بعضی از قضایا» )” (“Some Casesاس فاده شده است .در این باره بنگرید بهZiemele, 2003, p. 176 :

 2همسو با این موضع ،بسیار از اندیشمندان عصر حاضر ،اِعمال اصل عدم جانشینی را رد کردهاند و بر این نظرند که اصل جانشینی دولت بر
تعهدات ناشی از ارتکا
صر

اعمال م شلفانه بین المللی به عنوان راه حلی قابل پذیرش در برخی از اوضاع و احوال اعمال گردد .در واقع ،این

نظر از آن است که دقیقا در چه اوضاع و احوالی اعمال گردد؛ چرا که اساسا در مورد پذیرش یا ردّ جانشینی در زمینه مسئولیت بین-

المللی اخ ال

شدید و جد وجود دارد ،چه رسد به دامنه شمول آن .از این روست که آثار که از پذیرش جانشینی در زمینه مسئولیت بین-

المللی دفاع کرده و به وجود یا نبود چنین گزارها در حقو بینالملل پرداخ ه اند ،در این مسیر بسیار آهس ه گام برداش ه و مح اطانه به پیش
رف ه اند .دامبر که از رهگذر رساله دک ر خود بر آن شده بود تا بدین موضوع بپردازد ،پس از اس د لها فراوانی که ارائه کرده است ،در
نهایت سشن از امکان اعمال جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللی در «برخی از اوضاع و احوال» به میان میآورد و نه به طور کلی و بدون قید
و شرط ) .(Schachter, 1993, p. 256ب دین ترتیب ،بعضا با رد اصل عدم ان قال به طور مطلق ،بر این نظر هس ند که هیچ گزاره بدون تردید

راجع به جانشینی در زمینه تعهدات ناشی از ارتکا اعمال م شلفانه بینالمللی ،وجود ندارد ).(d’Argent, 2002, p. 814
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جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللی ،مقولها اسات کاه باه فراخاور موضاوع آن ،در پاس جانشاینی
مطرح میشود و این ،صر نظر از نحوه جانشینی است .جامعه بینالمللی همواره در نظریه و عمل با چالش
بود یا نبود چنین پیامد در حقو بینالملل مواجه بوده است و به واسطه مالحظات بیشا ر سیاسای و بعضاا
حقوقی ،طی سند جامع بدان پرداخ ه نشده است تا این که کمیسیون حقو بینالملل بهتاازگی و پاس از
کش و قوس بسیار ،آن را در دسا ور کاار خاود قارار داد و مطالعاه در ماورد آن در ایان نهااد اداماه دارد.
تصمیمات دو محکمه حقوقی بینالمللی کمیسیون داور آمریکا-بری انیا و دیاوان باینالمللای دادگسا ر
م ضمن منبعی غنی از اس د لها مربوط به بود یا نبود چنین پیامد در جامعه بینالمللی یا به تعبیر به ر،
وجود یا فقد چنین مفهومی در حقو بینالملل است .تصمیماتی که پیشتر در اثنا رسیدگی و به اق ضا
قضااایا مطااروح در دو مرجااع حقااوقی بااینالمللاای پاایش گف ااه مطاارح شاادهانااد و افاازون باار حلوفصاال
مسالمتآمیز اخ الفات مطروح ،با اس د لهایی که طی آنها ارائه شده است ،توانس هاند در ایضاح گازاره
پیش گف ه در حقو بینالملل نقش داش ه باشند.
کنکاش در دو ری 1923و  1925که کمیسیون داور آمریکا-بری انیا در رسیدگی به دعاوا آمریکاا
علیه بری انیا و بالعکس صادر کرده است ،بهروشنی حکایت از آن دارد که این محکمه داور بینالمللی بر
آن نظر بوده است که عدم جانشینی کشور در حقو باینالملال ،باه منزلاه یاک اصال حقاوقی باینالمللای
پذیرف ه شده است .این یاف ه مرجع حقوقی یااد شاده در راسا ا و همساو باا آثاار و آماوزههاایی اسات کاه
اندیشمندان حقوقی بینالمللی در آن دوره زماانی بار آن موضاع باودهاناد .لاذا در واقاع ،آورده کمیسایون
داور آمریکا-بری انیا در این دو قضیه راجع به عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللای باه مثاباه
یک اصل حقوقی بین المللی ،تبلور و تجلی اندیشه غالب و قاطبه صاحب نظران عصر بوده است.
دیوان بین المللی دادگس ر به عنوان رکن اصلی قضایی ملل م حد که در گس ره جهاانی از صاالحیت
بین المللی برخوردار است ،دو بار در اثنا رسیدگی به موضوعات دیگر ایان فرصات را یاف اه اسات تاا باه
موضوع مطروح بپردازد .نشس ین بار در قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس و دیگر بار ،در ری  2015ایان
دیوان در رسیدگی به جنایت نسلزدایی .دیوان بینالمللی دادگس ر در هیچ یک از دو قضیه پیش گف ه از
فرص ی که برا آن پیش آمده بود به خوبی اس فاده نکرد تا به ایضاح و نورافکنی در این بپاردازد کاه آیاا
اساسا چنین پیامد در حقو بینالملل پذیرف ه شده است یا خیر .این امر در قضیه  2015بیش ر به چشم می-
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خورد؛ چرا که اساسا پاسخ به مسأله مس لزم پاسخ به این ساال بود که امکان ان قال تعهاد ناشای از ارتکاا
اعمال م شلفانه بین المللی از کشور پیشین به کشور جانشین وجود دارد یا خیر .دیوان در این قضیه به طرز
از این مسئ له گذر کرد و آن را بدون پاسخ گذارد که الب ه بسیار به این عملکرد دیوان نقد وارد شده است.
لیک ،نویسندگان بر این نظرند که همین سکوت دیوان بینالمللی دادگس ر نشان از یک شروع یاک
ترییر رویکرد دارد .عمکرد دیوان خبر از آن میدهد که دیوان نظیر کمیسایون داور آمریکاا-بری انیاا ،باه
قاطعیت سشن از آن نمیبَرَد که عدم جانشینی کشور در زمیناه مسائولیت باینالمللای ،یاک اصال حقاوقی
بینالمللی پذیرف ه شده است .این سکوت دیوان ،در راس ا تردید دیوان راجع به اصل بودن چنین مفهومی
است .موضعی که با پرسش مجمع الجزایر چاگوس از دیاوان باینالمللای دادگسا ر راجاع باه پیامادها
جانشینی از جمله و به ویژه پیامدها جانشینی در زمینه مسئولیت بینالمللی تقویت شد و دیوان باینالمللای
دادگس ر وارد رسیدگی به موضوع ش ده است و تاا باه اماروز هرگاز ناه تنهاا ساشن از اصال باودن عادم
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی به میان نیاورده است که ح ی وارد رسیدگی باه ایان موضاوع
شده است که جانشینی کشور در زمینه مسائولیت باینالمللای در حقاو باینالملال م صاور اسات یاا خیار.
موضوعی که صر نظر از آن که چه ن یجها داش ه باشد به خوبی گویا ترییر موضاع در رابطاه باا اصال
بودن عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی در حقو بینالملل است .ترییر رویکارد کمسایون
حقو بینالملل ،یعنی دیگر نهاد که ذیل نظر سازمان ملل م حد فعالیت میکند در دس ور کار قارار دادن
این موضع پس از سال ها ام ناع ،ماید این مدعا راجع به ترییر رویکرد و موضع راجاع باه اصال باودن عادم
جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی است.
این سکوت دیوان بین المللی دادگس ر و سپس رسیدگی به پرسش مربوط به پیامد جادایی چااگوس
از جمله در رابطه با مسئولیت بینالمللی ،به روشنی نشان از تبلور اندیشههاا صااحب نظاران عصار حاضار
مب نی بر عدول از عدم جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی به منزله یک اصل حقاوقی باینالمللای
است .اندیشمندانی که با عدول از این اصل که در اندیشاه کالسایک جاا دارد ،قائال باه اصال جانشاینی
کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی نیس ند و به درس ی ،راه میانه را در پیش گرف هاند و قائال باه آن هسا ند
که در بعضی از اوضاع و احوال ،امکان جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللای در حقاو باینالملال
مجاز قلمداد میشود و این صر نظر از دامنه و چندوچون آن اوضاع و احوال است .آنچه که بسایار حاائز
اهمیت مینماید پذیرش حقوقی جانشینی کشور در زمینه مسئولیت بینالمللی است که در واقع ،یک تحول
و دگردیسی دانس ه میشود.
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