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 مقدمه 

هاا را باا    نظاا  حقاو ی کاه رابدال  ولا       -الملل عمومی کنند که حقوق بین امروزه همه اذعان می

نظاا   .  ر حاال تیییار و تلاول اسا      _کناد  المللی  ولتی تنظیم مای  های بین یکدیگر و با سازمان

ر  اخلی اس ،  ر چارچوب نکر ن  ر امو ملوری که هدف آن احترا  به حاکمی  و مداخله  ول 

هاای حقاوق    کند فر   ر انلصار نظا  شو  و تالش می خو  برای افرا  انسانی حقوق اولیه  ائل می

تواند  رباارة حقاوق اساسای باار از جملاه حا  حیاا          المللی نمی جامعل بین.  اخلی با ی نماند

الملل  ر  حقوق بین. باشد اعتنا ها بی تمامی  جسمانی، حتی حقوق سیاسی، ا تصا ی و اجتماعی آن

هاا  ر جتا  تساکین آو  و     یک  رن اخیر تالش کر ه اس   ر برابر ا اداما  ییر اانونی  ولا    

هاا کاه موجا      ایان تاالش  . های حقو ی حمای  را ارائه  هاد  های وار  بر افرا  انسانی شیوه رنج

الملل  ار و حقوق بینالملل ب الملل شده اس ،  ر حقوق بین ملور حقوق بین رسوخ  ر نظا   ول 

 .تر اس  بار وستانه ملموس و ملسوس

الملال باه رعایا  و تنامین      ها بر اساس مقررا  حقوق بین اگرچه  ر نتیجل این تیییر،  ول 

المللی  حقوق افرا  انسانی متعتدند، با این حال، جتان شاهد نقض و تخلف مکرر این تعتدا  بین

 .  ول  اس 

ها  رباارة نقاض    الملل،  ول  ول ، یعنی  واعد ثانویل حقوق بینبر اساس مقررا  مسئولی   

های  یگر مسائول خواهناد باو  و  ر چاارچوب ایان  واعاد تعتادا          تعتداتاان  ر برابر  ول 

از آنجا که  ر چارچوب  واعد . آید ها از جمله جبران کامل خسار  به وجو  می ای برای آن ثانویه

های  ها  ر برابر  ول   واعد حقوق بار و حقوق بار وستانل  ول الملل، از جمله  اولیل حقوق بین

شاو  کاه  ر    شوند، این سؤال مدرح مای  المللی به اعدا حقوق به افرا  متعتد می  یگر یا جامعل بین

ها و لدمه به حقوق فر ، آیا بر اساس مقررا  مسئولی   ولا    صور  نقض تعتدا  اولیل  ول 

هاا یاا     ول  مسئول به جبران خسار   ر برابر فر ، یا  ر برابر  ولا  اند، تعتد  که مقرراتی عرفی

حا  ثانویال جباران     ازهاا    ول  همچونالمللی  ر کل اس ؟ به عبار   یگر، آیا افرا   جامعل بین

 ها زیان  یده باشد،  ارند؟  کامل خسار ، از جمله یرام  مالی  ر جایی که حقوق اولیل آن
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الملل به این مرحلاه از تکامال    برخی معتقدند حقوق بین. وجو   ار  ر این زمینه اختالف نظر 

هاا، حا     طور   یا ، مانناد  ولا     افرا  به ،نرسیده که بتوان گف  بر اساس  واعد مسئولی   ول 

الملال   هیچ استلقاق فر ی صریلی بر اساس معاهدا ، یا حقوق بین. ثانوی جبران خسار   ارند

برخی نیز معتقدند نه فقط  ر چارچوب معاهادا   (. 090، ص1083تاموشا ، )عرفی وجو  ندار  

هاای حقاوق باار و یاا حقاوق       ها به جبران خسار  به نفا  افارا  بارای نقاض     المللی،  ول  بین

المللای اولیاه و    بار وستانه متعتدند، بلکه اصل عرفی مسئولی   ول  ناشی از نقض تعتدا  باین 

 یده نیاز   المللی  ر برابر افرا  زیان تایج فعل متخلفانل بینتعتد به جبران خسار  به عنوان یکی از ن

المللای و رویال     ر این مقاله این ا عاها  ر حوزة مسئولی   ول  با توجه به اسنا  بین. وجو   ار 

المللی  ول  ناشی از  المللی  ا گستری و طرح مسئولی  بین ها، همچنین، نظرهای  یوان بین  ول 

 .شو  مللی بررسی میال عمل متخلفانل بین

 حقوق فرد در چارچوب قواعد اولیه

الملال   های مختلف  ربارة تمایز  واعد اولیه و ثانویل حقوق بین اندیامندان زیا ی  ر  ال  عبار 

المللای  ولا     تمایز  واعد اولیه و ثانویه، که  ر موا  طرح مسئولی  بین.  اند توضیلاتی بیان کر ه

تا  1230 ی، کار روبرتو آگو گزارشگر ویژة مسئولی   ول  از سال منعکس شده اس ، تا حد زیا

کناد کاه نقاض آن تعتادا        ها مقرر مای  به نظر آگو  واعد اولیه تعتداتی برای  ول  .اس  1292

کناد آیاا     ر مقابل،  واعد ثانویه ماخص می. المللی  ول  منجر شو  ممکن اس  به مسئولی  بین

 واعاد منادرد  ر   . (Crawford, 2002, p.74)نتایج نقض چیس   آن تعتد اولیه نقض شده اس  و

. المللای از ناوق  واعاد ثانویاه اسا       المللی  ول  ناشی از اعمال متخلفانل باین  طرح مسئولی  بین

المللای را   نتایج حقو ی عمل متخلفانل باین ( 98-01موا  )بخش  و  از موا  طرح مسئولی   ول  

المللای نیاز از جملاه  واعاد      م بر نتایج حقو ی عمل متخلفانل باین  واعد ثانویل حاک. کند مدرح می

                                                           
1. See, H.L.A.Hart, The Concept of Law, 1961; Hans Kelsen, General Theory of Law and State,1945.  
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الملال  ر حاوزة    موضوق ح  اولیل فر   ر حقوق بین .الملل عرفی جبران خسار  اس  حقوق بین

الملال کالسایک یاا سانتی، حقاوق        ر  وران حقاوق باین  .  واعد اولیه  رار  ار ، نه  واعد ثانویاه 

فر  به عنوان موضاوق  . شد ها تلقی می کنندة روابط میان  ول  تنظیمالملل به عنوان نظا  حقو ی  بین

. شاد  الملل، تلقی می الملل، نه صاح  ح  یا  ارای تکلیف بر اساس حقوق بین و هدف حقوق بین

هاا ایجاا      الملل  ربارة حمای  از بیگانگان فقط حقاوق و تعتاداتی میاان  ولا       واعد حقوق بین

 .کر  می

الملال   او بار اسااس حقاوق باین    . الملل نوین نقش فر  تیییر کر ه اس  یناما  ر عصر حقوق ب

هرچند  ربارة اینکه بر اساس کدا  شرایط یاک  اعادة حقاوق    . صاح  ح  و  ارای تکلیف اس 

شاو ، اخاتالف نظار وجاو   ار       الملال باه عناوان  اعادة حااوی حقاوق فار  توصایف مای          بین

(McCorquodale, 2003, p.304). الملال   کنند وجو  یک ح  بر اساس حقوق بین ل میبرخی استدو

ایان اساتدول   . الملال بساتگی  ار    بو ن فرایند اعمال ح  بر اسااس حقاوق باین    به  ابل  سترس

 ,Randelzhofer,1999) پذیرفتنی نیس ، چون واجد ح  شدن از اهلیا  اعماال آن متماایز اسا     

pp.231-234). 

المللی وجو  ح  برای فر   وان  ائمی  ا گستری بینهای  انزیگ،  ی  ر  نیل صالحی   ا گاه

المللای   الملل را تأیید کر ، ولو اینکه این ح  توسط فر  نتواناد  ر سادب باین    بر اساس حقوق بین

 اجرا شو 
کنوانسیون ویان  رباارة رواباط     03المللی  ا گستری ما ة   یوان بین   ر  نیل وگراند .

باه فار     حقوق( 1) 03یجل تفسیر معاهده نتیجه گرف  که ما ة وتللیل کر   ر نت کنسولی را تجزیه

تواند نز   یوان از ساوی  ولا  متباوق فار       پروتکل اختیاری می 1که بر اساس ما ة شو   اعدا می

المللای توساط    تواناد  ر سادب باین    لذا اجرای حقوق فر  می. شده مور  استنا   رار گیر  باز اش 

 ر . ای توساط خاو  فار  پیگیاری شاو       ه، یا بعناً  ر سدب مندقه ول  متبوق به نمایندگی از تبع

 . های  اخلی حقوق خو  را استیفا کند تواند از طری   ا گاه سدب  اخلی نیز خو  فر  می

                                                           
1. Jurisdiction of the Courts of Danzig Advisory Opinion, PCIJ, Series B, No. 15, 17, 18. 
2. LaGrand (Germany v. United States of America), Jugdment, ICJ Reports 2001, p.466, para. 75-77. 
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کنند، ممکن اس  ایان ساؤال مدارح شاو  کاه        ربارة معاهداتی که حقو ی را به افرا  اعدا می

  هند، یا  ر برابر فر ؟ های  یگر انجا  می ر برابر  ول ها تعتد به اعدای حقوق به فر  را    ول 

کنناد کاه    شوند، تعتاداتی ایجاا  مای    خوانده می  برخی معاهدا  که اصدالحاً معاهدا  افقی

ای بارای افارا     چنین مقررا  معاهده. کنند های  یگر تقبل می ها  ر برابر  ول  های طرف آن  ول 

شاوند،   خوانده مای   ی معاهدا  که اصدالحاً معاهدا  عمو یاما برخ. کند حقوق اولیه ایجا  نمی

باه عباار   یگار،    . کنناد  های طرف معاهده  ر برابر افرا  تقبل می کند که  ول  تعتداتی ایجا  می

ای از  ای بارای  ساته   چنین مقررا  معاهده. کند  ول  طرف معاهده را  ر برابر اشخاص متعتد می

از نظر  .(Sloss, 2009, p.39)کند  تقبل شده اس ، حقوق اولیه ایجا  میها تعتد  افرا  که  ر برابر آن

الملل نیز تعتدا  مربوط به حقوق بار ماهیتی ییر متقابال  ار  و ناه تنتاا  ر     کمیسیون حقوق بین

 (.ILC, 2001, p.129)های  یگر، بلکه  ر مقابل خو  شخص وجو   ار   مقابل  ول 

الملال نااان    ها و کمیسایون حقاوق باین    المللی، رویل  ول  ی بینها بنابراین، فرایند کار  یوان

کنناد کاه اشاخاص یاا      همه اذعان مای . شو  ها ملدو  نمی المللی  یگر به  ول   هد جامعل بین می

هاا تعتاداتی وجاو   اشاته      ها هستند که ممکن اس   ر  باال آن  های  یگری  ر کنار  ول  واحد

 . باشد

 ثانویهحقوق فرد در چارچوب قواعد 

ای بارای افارا     ای خاص حقوق اولیاه  ای به نتیجه برسد که مقررا  معاهده فرض کنید که ملکمه

آیا . از این نقض زیان  یده اس « ب»این حقوق را نقض کر ه و فر  « الف»کند و  ول   ایجا  می

، شاو   برای آن نقض ح  جبران خسار   ار ؟ این پرسش به  واعد ثانویاه مرباوط مای   « ب»فر  

 . پرسای  ربارة نتایج حقو ی نقض معاهده اس 

توان این نتایج حقو ی را از نظر حقوق  اخلای   با توجه به اینکه موضوق بلث ما فر  اس ، می

                                                           
1. Horizontal Treaties. 

2. Vertical Treaties.   



   063                                                                 1313پاییز و زمستان ، 2، شمارة 11دورة ، حقوق خصوصی 

 

الملال  رباارة    زیرا هر نظا  حقوق  اخلی مانناد نظاا  حقاوق باین    . الملل بررسی کر  یا حقوق بین

ا عای خو  را نز  یک  ا گااه  اخلای   « ب»گر فر  ا. ای  ار  جبران خسار  مجموعه  واعد ثانویه

از جتا  حقاوق  اخلای    « ب»کر ن اینکه آیا فر   مدرح کند، احتماوً  ا گاه  اخلی برای ماخص

اگر مااخص باشاد   . مل  به جبران خسار  اس ، تمایل  ار   واعد ثانویل  اخلی را بررسی کند

اس ،  ا گااه  اخلای باه ایان مسائله       که این فر  از جت  حقوق  اخلی مل  به جبران خسار 

کناد   الملل  ول  نا ض را به جبران خسار  فر  یا شده ملز  مای  کند که آیا حقوق بین توجه نمی

منا  کناد،   « ب»طور اگر حقوق  اخلی  ا گاه  اخلی را از  ا ن جبران خسار  به فر   همین. یا نه

جباران خساار   هاد، حتای اگار حقاوق        ا گاه  اخلی  ا ر نخواهد بو  به نف  این فر  حکم به 

  .(Sloss, 2009, p.39)الملل  ول  را به جبران خسار  ملز  کند  بین

 ر ایان شارایط   . هاای مختلفای  ار    فرض کنیم که  واعد ثانویل حقوق  اخلی سارآمد تفسایر  

ن الملل  ول  ناا ض را باه جبارا     ا گاه  اخلی ممکن اس  تمایل  اشته باشد بداند آیا حقوق بین

 .کند  یده ملز  می خسار  به نف  فر  زیان

بناد  )الدولی مدرح بو   الملل سنتی، اصل مسئولی   ول  فقط  ر سدب بین  ر نظا  حقوق بین

زیان وار ه به اشخاص باه عناوان   (. طرح مسئولی   ول  به این مور  اشاره کر ه اس  00ما ة  1

الملال باه عناوان      اش  نتیجل مفتو  حقوق بیناین بر. شد شان تلقی می زیان وار ه به  ول  متبوق

شاان بو ناد و  رباارة     لذا افرا  متأثر از  ولا  متباوق  . ها بو  کنندة روابط  ول  نظا  حقو ی تنظیم

حال که شناساایی و  . (Schwager, 2005, p.418)جبران زیان وار ه تاب  صالحدید این  ول  بو ند 

الملال را تیییار  ا ه اسا ، آیاا      مفتو  سنتی حقوق باین  الملل تأیید حقوق فر   ر نظا  حقوق بین

 کترین مسئولی   ول  که بر  ول  به عنوان واسدل جبران خسار  فر  متمرکز باو ، نیاز تیییار    

 یافته اس ؟

 واعدی  ر زمینل حقوق بار و حقوق بار وستانه وجو   ارند که ح  جبران خسار  فر   ر 

 هناد تعتاد باه جباران      ایان  واعاد نااان مای    . کند قرر میالمللی را م صور  نقض یک تعتد بین

تواناد  ر برابار افارا  نیاز وجاو   اشاته باشاد         خسار  بر اسااس اصاول مسائولی   ولا  مای     
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(Sassoli,2002, pp.401,418 .)ای را کاه  ولا  آن را نقاض کار ه اسا ،       تواند معاهاده   ا گاه می

ها را به جبران خسار  برای افارا ی کاه    ارزیابی کند تا ماخص شو  آیا آن معاهدة خاص  ول 

ای از ایان   برخی معاهدا  حااوی  واعاد ثانویاه   . کند شان نقض شده اس ، متعتد می حقوق اولیه

طور صلیب، نتایج جبرانی  اخلی را برای نقض معاهده مدرح کند،  ای خاص به اگر معاهده. اند نوق

زین مقررا  عا  مسئولی   ول  مندرد چنین مقررا  خاصی  ربارة موار  نقض آن معاهده جایگ

 .شو   ر طرح موا  مسئولی   ول  می

کناد،  رباارة  واعاد     هاا را تااریب مای    البته اکثر معاهداتی که  واعد اولیل حاکم بر رفتار  ول 

 ر این صور ، اگار  . کنند ای که نتایج نقض این  واعد اولیه را ماخص کند، چیزی بیان نمی ثانویه

کند،   یده متعتد می الملل،  ول  نا ض را به جبران خسار  فر  زیان م آیا حقوق بینبخواهیم بدانی

الملال عرفای  رباارة جباران      حقوق باین . باید به مقررا  حقوق عرفی مسئولی   ول  توجه کنیم

 .کند  هد که نتایج جبران حقو ی نقض معاهده را ماخص می ای ارائه می سابقه با خسار   واعد

 ،کنایم  ای خاص  ربارة ح  جبران خسار  فر  اشاره می ث ابتدا به مقررا  معاهده ر ا امل بل

 .سپس، موضوق را  ر چارچوب  واعد عرفی جبران خسار  بررسی خواهیم کر 

 جبران خسارت فرد بر اساس معاهدات

المللای وجاو   ار     شو  این اس  که آیا مقررا  معاهدا  بین سؤالی که  ر این  سم  مدرح می

 ها را  ربارة نقض حقوق افرا  ملز  به جبران خسار  کند؟  ول  که

الملل  ر حاوزة حقاوق باار و     با توجه به این که عمدة حقوق افرا  بر اساس نظا  حقوق بین

تاوان  ر   الملل می های ح  جبران خسار  افرا  را  ر حقوق بین حقوق بار وستانه  رار  ار ، پایه

هایی کاه مقاررا     ها و ارگان ای و  ر رویل  نایی  یوان و مندقه اسنا  متعد  حقوق باری جتانی

 . کنند، مااهده کر  مندرد  ر این چنین اسنا ی را تفسیر و اعمال می

کنوانسیون اروپایی حقوق بار ( ساب  00ما ة ) 01 ر زمینل حقوق بار ماتورترین نمونه ما ة 

ون، جل  رضای  کامال باه نفا  شاخص     کند  ول  مسئول نقض کنوانسی این ما ه مقرر می. اس 

طاور مساتقیم، توساط  اضای  یاوان       حکم به جبران خسار  نیز باه . کند  یده را تلصیل می زیان
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هاای   ای  یگار میاان  ولا     مانند  واعد معاهده 01اگرچه ما ة . شو  اروپایی حقوق بار صا ر می

 یاده  ر نظار    فار  زیاان   تر ید تعتد به جبران خسار  باه نفا    طرف معاهده اجراشدنی اس ، بی

کنوانسایون  ( 1) 30 اعادة مااابه، ماا ة    . های  یگر طارف کنوانسایون   گرفته شده اس ، نه  ول 

 یوان آمریکاایی حقاوق   )المللی وا عی   ر این زمینه نیز یک  یوان بین. آمریکایی حقوق بار اس 

 . هد  یده حکم می به جبران خسار  به نف  افرا  زیان( بار

های طارف معاهاده را    ق بار، معاهدا  حقوق باری جتانی نیز وجو   ارند که  ول  ربارة حقو

هاای ماخصای از    به جبران خسار  افرا ی که  ربانی هرگونه نقض یا گاهی او ا   ربانی نقاض 

 ,Mazzeschi, 2003)کناد   شاان ملاز  مای    های حقاوق  اخلای   معاهدا  هستند،  ر چارچوب نظا 

p.340.) 

کنوانسیون حذف تما  اشکال تبعایض ناژا ی، حا  جباران خساار  بارای        3برای مثال ما ة 

هاای عناو      ولا  »: کند اند، مقرر می افرا ی را که  ر نتیجل چنین تبعیض نژا ی متلمل زیان شده

شاو  از طریا   ا گااه     شاان نقاض مای    متعتدند از افرا ی که  ر اثر اعمال تبعیض ناژا ی حقاوق  

 «. ار حمای  کنند صالحی 

هر  ول  عنو باید از طری  سیساتم حقاو ی خاو  ترتیا      »: کنوانسیون من  شکنجه 10ما ة 

بخای بدهد که  ربانی شکنجه ح  گرفتن خسار  عا وناه و کاافی را  اشاته باشاد و از      اطمینان

جمله بتواند تا حد امکان وض  اولیه را اعا ه کند و  ر صور  مار  بساتگان او بتوانناد یراما      

 « . ریاف  کنند

های معاهاده  ر   ر بعنی معاهدا  حقوق باری نیز جبران خسار  را فقط برای برخی نقض 

میثاق حقوق مدنی و سیاسای، حا    ( 0) 2برای مثال ما ة . کنند های کیفری مقرر می زمینل رسیدگی

. کناد  اند، مقارر مای   طور ییر انونی  ستگیر یا باز اش  شده جبران خسار  را برای  ربانیانی که به

 0کنوانسایون اروپاایی حقاوق باار، ماا ة      ( 0) 0میثاق حقوق مدنی و سیاسای، ماا ة   ( 3)10 ما ة

کنوانسیون آمریکایی حقوق بار  10پروتکل هفتم اللا ی به کنوانسیون اروپایی حقوق بار، و ما ة 

 ر . کنند های صا رشده به واسدل اشتباه  نایی مقرر می نیز ح  جبران خسار  را برای ملکومی 
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های طرف معاهده اجراشدنی باشد، باه نفا     موار  تعتد به جبران خسار  حتی اگر بین  ول این 

اش و  زیرا هر  ول  عنو باید  ر چارچوب نظا  حقاوق  اخلای  .  یده وض  شده اس  افرا  زیان

 (.Mazzeschi, 2003, p.340)اش جبران خسار  را فراهم کند  های  اخلی نز   ا گاه

ویژه میثاق، ممکن اس  استدول شو  که این شناسایی صاریب     اخیر، بهاگرچه  ربارة معاهدا

های خاص ملدو  شده اس ، اما کمیتل حقوق باار  ر تفسایر کلای     ح  جبران خسار  به زمینه

خو  روشن کر ه اس  که تعتد به جبران خسار  نسب  به افرا ی کاه حقاوق میثاا ی     01شمارة 

شاده و چاه  رباارة باا اشاکال       چه  ربارة با حقوق نقضها نقض شده اس ، تعتدی عا  اس   آن

حا   ا خاواهی   )میثااق  ( 0)9کمیته که با موضوق تعیین ملتوای و معناای ماا ة   . جبران خسار 

، میثاق عموماً (3)10و ( 0)2مواجه بو ، معتقد بو  عالوه بر یرام  صریب مقررشده  ر موا  ( مؤثر

ه مقتنی باشد عالوه بر یراما ، جباران خساار     همچنین، جایی ک. مستلز  یرام  مناس  اس 

تواند شامل اعا ة وض  به ساب ، جل  رضای ، مانند عذرخواهی یا تنمین عد  تکرار و تیییار   می

  . ر مقررا  و رویل مربوطه و نیز تعقی   نایی مرتکبان نقض حقوق بار باشد

و حقاوق بار وساتانل   باه نلاوة ارتبااط میثااق      01نکتل متم آن اس  که تفسیر کلای شامارة   

هاای مساللانه     های مخاصم  از نظر کمیتل حقوق بار، میثاق  ر وضعی . کند المللی اشاره می بین

از نظار کمیتاه، هار  و    . شاو   اند، اعماال مای   که نسب  به آن  واعد حقوق بار وستانه  ابل اعمال

ضاعی  خااص   الجما ، بادین معناا کاه  ر یاک و      مکمل یکدیگرند و ناه ماان   مجموعه مقررا  

تواند به نلاو خااص  ر جتا      های مسللانه بیاتر  واعد خاص حقوق بار وستانه می مخاصم 

  .تفسیر حقوق میثاق توجه شو 

المللای حقاوق    این ایرا  ممکن اس  مدرح شو  که ح  جبران خسار  همواره  ر اسنا  باین 

هاای   بیاتر وظیفل  ولا   طور صریب به عنوان حقی فر ی مدرح ناده اس ، زیرا این اسنا  بار به

                                                           
1. General Comment No.31(80), Nature of the General Legal Obligation Imposed on State Parties to 

the Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/add.13,26 May 2004, p.16. 

2. Ibid, p.11. 
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. (Val-garijo, 2010, p.42)کناد   طرف را به جبران خسار  نقض حقوق ماور  حمایا  بیاان مای    

کنناده و   ای یک وجه رابدل حقو ی اس  کاه شاامل طارف نقاض     پاسخ این اس  که چنین وظیفه

. لباه کنناد   یده ح   ارند از طرف نا ض جبران خسار  را مدا افرا  زیان. شو   یده می طرف زیان

ای ریاه  ر این اصل کلی حقو ی  ار  کاه مدااب  باا آن، نقاض  اعادة حقاو ی کاه         چنین مدالبه

از آن جا که این اصل کلی حقوق اسا ، همال   . موج  خسار  شو ، وظیفل جبران را  ر پی  ار 

هاا و   تواناد  ر همال بخاش     هاد، یعنای ایان اصال مای      الملل را پوشش مای  های حقوق بین حوزه

 . الملل از جمله حقوق بار مور  استنا   رار گیر  و اجرا شو  ای حقوق بینه شاخه

کناد،  ر حقاوق    توان گف  اصل کلی که نا ض را ملز  به جبران زیان ناشای از نقاض مای    می

ای وجو   ار    ر زمینل حقوق بار وستانه نیز  واعد معاهده. المللی نیز کاربر   ار  بار وستانل بین

کنوانسایون   0ماا ة   .کنناد  ها را مقرر می ان خسار  یا  ر هر حال، مسئولی   ول که تعتد به جبر

هاای   ناماه  های متخاصمی که مرتک  نقض مقاررا  آیاین   کند  ول  مقرر می 1209وهل  0شمارة 

هاا   ها جبران خسار  پر اخ  کنناد و نیاز  ولا     شوند باید برای این نقض ضمیمل کنوانسیون می

، 1پروتکال اللاا ی شامارة     21این  اعده  ر ماا ة  . شان هستند وهای نظامیمسئول همل اعمال نیر

ها و یا ایان پروتکال را نقاض     ای که موازین کنوانسیون طرف مخاصمه»: نیز بیان شده اس  1299

طرف یا شده  ر  بال همل اعمالی که توسط . نماید عنداو تنا ملز  به پر اخ  یرام  خواهد بو 

. «باشاد   هناد، مسائول مای    بد که بخای از نیروهای مسلب آن را تاکیل مییا اشخاصی ارتکاب می

هاای متخاصام را بارای     عالوه،  ر چتار کنوانسیون ما ة ماترکی وجو   ار  که مسئولی   ول  به

کنوانسایون شامارة    09ما ة  1کنوانسیون شمارة  01ما ة ) کند های شدید کنوانسیون مقرر می نقض

 98تاوان ماا ة     ر نتایا ، مای   (.0کنوانسایون شامارة    108، ما ة 0شمارة  کنوانسیون 101، ما ة 9

کنوانسیون ژنو شامارة   92و ما ة  0کنوانسیون ژنو شمارة  09، ما ة 1292کنوانسیون اسرای جنگی 

 .را نیز بیان کر  0

ای صاریلی  رباارة جباران     المللی هایچ  واعاد معاهاده    های مسللانل ییربین  ربارة مخاصم 

هاایی وجاو     های حقوق  ابل اعمال نسب  به چناین مخاصام    و یرام   ربانیان نقضخسار  
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 1202ماترک چتاار کنوانسایون    0توان گف  تعتد به جبران از نقض ما ة  با وجو  این، می. ندار 

 ,Val-garijo, 2010)شاو    ناشی مای  1299، 9ژنو یا از نقض مقررا   یگر پروتکل اللا ی شمارة 

p.42 .) 

 21و ماا ة   1209، 0کنوانسیون وهل شمارة  0ترین  واعد، ما ة  نل موضوق تلقی  ما متم ر زمی

های مخاصامه  رباارة نقاض  واعاد      روشن اس  که طرف. اس  1299، 1پروتکل اللا ی شمارة 

تفسایر  . های مسللانه که به افرا  زیان وار  کر ه اس ، ملز  به جبران خساارتند  حقوق مخاصم 

کنناد و تعتاد باه جباران       ولتی را تنظیم می ها فقط روابط بین ما ه آن اس  که آن سنتی از این  و

لاذا ایان   .  یاده  های  یگر طرف معاهده اس  و نه افرا  زیان خسار   ول  مسئول  ر برابر  ول 

 (.Kalshoven, 1991, p.827)تواند مور  استنا  وا   شو ، و نه افرا   ها می   واعد فقط توسط  ول 

 0اول، کارهاای مقادماتی ماا ة    . رسد این تفسایر باه چناد  لیال پاذیرفتنی نیسا        ظر میبه ن

کار ن جباران خساار  بارای اشاخاص        هد هدف از ایان ماا ه فاراهم    کنوانسیون وهه ناان می

تری مانند  به جای اصدالح عا  21 ر ما ة   کارگیری اصدالح یرام   و ، به.  یده بو ه اس  زیان

 ,Zegveld, 2003) کناد  اعدای جباران خساار  باه اشاخاص را تأییاد مای        صد  جبران خسار 

pp.827-828) و بسایاری از  واعاد    1و پروتکل شامارة   0؛ سو ، نگاهی به کنوانسیون وهل شمارة

 هاد  ر ایان مقاررا  هام      های مساللانه نااان مای     یگر حقوق بار وستانه و حقوق مخاصم 

 ر وا  ، هادف ایان اسا  کاه     . رای افرا  ایجا  شده اس ها و هم تعتداتی ب تعتداتی برای  ول 

 ر مقابل، حقوق ایجا شده توساط حقاوق   . های کیفری برسند افرا  نا ض این تعتدا  به مجازا 

ها ملدو  بماند، این حقاوق   های مسللانه نباید به  ول  الملل بار وستانه و حقوق مخاصم  بین

تار ، با مقایسل  واعد حقوق بار با حقوق بار وستانه نیز چ. باید برای افرا  نیز وجو   اشته باشد

بسیاری از  واعد امروزی حقوق بار وساتانه از جتا  کاارکر  و    . شو  گیری تقوی  می این نتیجه

ها مانند  واعادی کاه حقاوق و     بنابراین، مندقی اس  که آن. ماهی  شبیه  واعد حقوق بار هستند

                                                           
1. Compensation 

2. Reparation 
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المللای صالی  سارخ نیاز  ر      کمیتال باین  .  هند، تفسیر شوند میطور مستقیم به افرا   تعتدا  را به

  . هد ها مل  برای یرام  تاخیص می افرا  را  ر کنار  ول  21تفسیر ما ة 

نامل مجم  عمومی سازمان ملل  ربارة اصول اساسی و رهنمو ها  ربارة حا   ا خاواهی و     د 

مللای باار و نقاض شادید حقاوق      ال جبران خسار  برای  ربانیان موار  نقض فاحش حقوق بین

 یده برای نقض حقوق  الملل بار وستانه  ر تأیید تفسیر یا شده ح  جبران خسار  افرا  زیان بین

   .کند بار و حقوق بار وستانه را مقرر می

باید باه عناوان  واعادی     1پروتکل شمارة  21وهه و ما ة  0کنوانسیون شمارة  0بنابراین، ما ة 

 ,Mazzeschi) کنند  یده مقرر می ها و افرا  زیان جبران خسار  را به نف   ول تفسیر شوند که ح  

2003, p.342). هاای    یده وجو   ار ، اماا باه شایوه    گرچه این ح  جبران خسار  برای افرا  زیان

های نتا ی که اجاازة طارح    نامتجانس، زیرا چارچوب. یابد نامتجانس، گزینای و نا ص عینی  می

هاای کیفاری    المللای  عااوی  یاوان    های باین  اند، مانند کمیسیون  هند، متنوق را میا عای این ح  

گزینای، چون چنین . المللی حمای  از حقوق بار های بین ای ییرمستقیم نظا  المللی و به شیوه بین

هاای ماخصای باه وجاو  آماده اسا ، ناه  رباارة کال           امکانا  حقو ی فقط  ربارة مخاصام  

طور ناا ص تلقا     یگر، ح   ربانیان برای تلصیل جبران خسار  فقط بهاز طرف  . ها مخاصم 

طور گستر ه، یفلا  شاده    به( ح   ا خواهی مؤثر)یافته اس ، زیرا نسب  به ابعا  شکلی این ح  

توان آن را حقی بدون  ا خواهی توصیف کر ، چیازی کاه بسایاری از     اس  تا حدی که ایل  می

 .کنند ا ض تلقی میتر ید آن را یک تن حقو دانان بی

 المللی دولت  جبران خسارت فرد بر اساس قواعد عرفی مسئولیت بین

الملل عرفی جبران خسار  کاه  ر طارح ماوا  کمیسایون حقاوق       ابتدا باید به مقررا  حقوق بین
                                                           

1. http://www.icrc.org, international Humanitarian Law-Treaties & Document. 1949 Conventions & 

Additional Protocols&their Commentaries to Article 91, pp.3656-3657. 

2. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 

Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International 

Humanitarian Law, G.A. Res. 60/147,UN.Doc.A/RES/60/147 (Dec. 2005). 
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سپس، بررسی کنیم که آیا این  واعد  ر ماوار ی کاه    .الملل مندرد اس  به اختصار اشاره کنیم بین

 .اولیل افرا  را نقض کر ه اس ، کاربر   ار   ول  حقوق

 قاعدة عرفی جبران خسارت

المللی این اصل را  بیش از هاتا  سال پیش  ر  نیل کارخانه کورزوف  یوان  ائمی  ا گستری بین

المللی به تعتد به جبران خسار   ر شاکل مناسا  منجار     تصدی  کر  که نقض تعتد حقو ی بین

   .شو  می

اصالی کاه باه     -اصل اساسی مندرد  ر مفتو  وا عی یک فعل ییر انونی»: کند ی یوان اضافه م

وسیلل تصمیما  ملااکم  اوری باه وجاو  آماده      ویژه به المللی و به رسد از طری  رویل بین نظر می

آن اس  که جبران خسار  باید تا آن جا که ممکن اس  تما  آثار و نتایج عمل ییر انونی  -اس 

د اً وضعیتی را به وجو  آور  که اگر عمل ارتکاب نیافته بو  باه احتماال  اوی    را پاک کر ه و مج

 9«. اش  وجو  می

کند، متعتد اسا  همال نتاایج عمال      المللی را نقض می طور خالصه، و تی  ولتی تعتدی بین به

ایان تصامیم   . ییر انونی را تا حد ممکن اس  از میان ببر  و وض  را باه حالا  سااب  بازگر اناد    

. الملل عرفی  ربارة جبران خساار  اسا    بنای حقوق بین المللی سنگ ن  ائمی  ا گستری بین یوا

هاای بعادی بناا شاده اسا ، ارائال        الملل که بر آن پایاه و تصامیم   موا  طرح کمیسیون حقوق بین

 .الملل عرفی  ربارة جبران خسار  اس  مندتری از حقوق بین نظا 

المللی  ول  ناشی از اعماال   الملل  ربارة مسئولی  بین مداب  با موا  طرح کمیسیون حقوق بین

کند، سه اصل اصلی وجو   ار  کاه   المللی را نقض می و تی  ولتی تعتدی بین، المللی متخلفانل بین

 ،؛  و (92ما ة )شده تکلیف مستمر  ار    ول  مسئول به اجرای تعتد نقض ،اول. کند نقش ایفا می

ول متعتد به تو ف آن عمل اس  و نیز ارائل تنمین مناس  عد  اگر نقض مستمر باشد  ول  مسئ

                                                           
1.  Factory at Chorzow, Jurisdiction, 1927, PCIJ, Series A, No.9, p.21. 

2. Factory at Chorzow, Merits, 1928, PCIJ, Series A, No.17, p.47 
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 ول  مسئول متعتد اس  به جباران کامال    ،؛ سو (00ما ة )تکرار اگر اوضاق و احوال ایجاب کند 

اعا ة : همچنین، سه شکل اصلی جبران وجو   ار (. 01ما ة )خسار  زیان ناشی از عمل متخلفانه 

 (.00ما ة )رضای   یرام  و جل  ،وض  به حال  ساب 

 اعمال قاعدة عرفی جبران خسارت دربارة نقض حقوق فرد

صرف  ،شو  المللی اولیه اعمال می های تعتدا  بین ای که بیان شد نسب  به همل نقض  واعد ثانویه

موا  طرح . الملل عرفی ناشی شده باشد نظر از اینکه آیا این تعتدا  از یک معاهده یا از حقوق بین

ای هساتند کاه  رباارة نقاض تعتادا  حقاو ی افقای         الملال  واعاد ثانویاه    قوق باین کمیسیون ح

اصول یا شاده تاا جاایی کاه  رباارة      . شوند شدة یک  ول   ر برابر  ول   یگر اعمال می پذیرفته

هرچند  ربارة این موضوق که آیاا هماین   . انگیز نیس  ها اعمال شوند، بلث روابط افقی میان  ول 

 ،شاو   کند، اعمال می المللی خو   ر برابر افرا  را نقض می لتی تعتد حقو ی بین واعد زمانی که  و

 .(Sloss, 2009, p.41)تواف  وجو  ندار  

از نظار  واعاد   . رسد  اعدة عا  جبران خسار   ربارة افرا  نیاز  ابال اعماال اسا      به نظر می

تواناد باه     یده مای   ف زیانطر ،المللی  ول  از جمله موا  مندرد  ر طرح مسئولی  بین مسئولی ،

شده  ر   ا ن تعتد نقض  یده از جمله طرفی اس  که انجا  طرف زیان.  مسئولی   ول  استنا  کند

تعتد به رعای  این ح  نیاز  ر برابار فار  بار      ،اگر فر   ارندة ح  اس . برابر آن تقبل شده اس 

.  یده ملساوب کار    توان زیان لذا اگر نقض تعتد صور  گیر  فر  را می.  عتدة گرفته شده اس 

. شاو  خواهاد باو      ر نتیجه فر  صاح  ح  ثانوی جبران خسار  که از فعل متخلفانه ناشی مای 

 یاده   زیاان  ،البته اگر ح  فر  از یک معاهده ناشی شو ،  ول  متبوق فر  نیاز  ر اثار نقاض تعتاد    

 ،باشاد  erga omnes  از ناوق   یده از  اعدة آمره ناشی شو  و یا تعتد  ول اگر ح  فر  زیان. اس 

هرچناد  (. طرح مسئولی   ول  08ما ة )هر  ولتی ح   ار  به مسئولی   ول  مسئول استنا  کند 
                                                           

1. Factory at Chorzow, Merits, 1928, PCIJ, Series A, No.17, p.47; ILC Draft on Responsibility, 

Art.42. 

2. LaGrand (Germany v. United States of America), Jugdment, ICJ Reports 2001,  Para.128. 
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 ر مور  اخیر  ول  ح  ندار  یرام  را به حساب خو  مدالبه کند زیرا  ولا  از فعال متخلفاناه    

 (.180، ص1020، حدا ی)ندیده اس   زیان

 لیالمل آرای محاکم بین( الف 

اصلی اسا  کاه    الملل عرفی  ربارة جبران خسار  طور که بیان شد، اصل اساسی حقوق بین همان

المللی  ر  نیل کارخانل کوزروف بیان شده اس ، یعنای  ولا     توسط  یوان  ائمی  ا گستری بین

مسئول متعتد اس  همل نتایج عمل ییر انونی را پاک کند و مجد اً وضعیتی را به وجاو  آور  کاه   

به للاظ مندقی ماکل بتوان ایان  .  اش  ه احتمال  وی اگر آن عمل ارتکاب نیافته بو ، وجو  میب

اگار  ولتای یاک تعتاد حقاو ی      . های باین  ولتای ملادو  کار      طور انلصاری به زیان  اصل را به

المللی خو   ر برابر افرا  را نقض کند و شخصی  ر نتیجه آن نقض متلمل زیان شاو ، تعتاد    بین

کر ن نتایج عمل ییر انونی شاامل تعتاد باه جباران خساار  زیاان وار ه باه         ه  ول  به پاکثانوی

هاا و افارا  نیاز       ر وا   تعتد به جبران خسار  به روابط حقو ی میان  ولا  . شخص خواهد بو 

 (.Nolkaemper, 2007, pp.760-782) ابل اعمال اس  

ال متعل  به  و شارک  خصوصای یاک     ر خو   نیل کارخانل کوروزف لتستان با تو یف امو

های خصوصی  ر نتیجل نقض معاهده از سوی لتستان متلمال زیاان    شرک . معاهده را نقض کر 

 ر نتیجه،  یوان  ر این پرونده معتقد بو   ولا  لتساتان باه عناوان جباران خساار        . مالی شدند

به عناوان    .پر اخ  کندها  ر نتیجل نقض معاهده یرام   متعتد اس  معا ل زیان وار ه به شرک 

یک موضوق شکلی، لتستان یرام  را نسب  به  ول  آلمان بدهکار باو ، ناه مساتقیماً نساب  باه      

هاای خصوصای    با وجو  این، مبلغ یرام  بر اساس زیان وار ه به شارک  . های خصوصی شرک 

 . های خصوصی بو ارزیابی شد و هدف از حکم جبرانی  یوان جبران زیان وار ه به شرک 

طور ضمنی فرض را بار ایان  ارار     های خو  به المللی  ا گستری نیز  ر آرا و تصمیم  یوان بین

الملال   شده  ر  نیل کارخانل کوروزف  ر موار ی کاه حقاوق باین     ا ه اس  که اصل اساسی بیان

                                                           
1.  Factory at Chorzow, Merits, p.63. 
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المللای  ر برابار افارا      کند یعنی جایی که یاک  ولا  یاا ساازمان باین      تعتدا  عمو ی ایجا  می

بارای مثاال  ر نظریال مااورتی مرباوط باه       . شو  نیز اعمال می ،شوند المللی متقبل می ا  بینتعتد

 یاوان  ر حمایا  از    ،  ا گاه ا اری سازمان ملل متلد 108 رخواس  تجدید نظر از رأی شمارة 

این اصل که جبران خسار  باید تا حاد امکاان همال نتاایج ییر اانونی را از باین ببار  و مجاد اً         

 اشا ، باه رأی    شد، وجو  می را به وجو  آور  که به احتمال  وی اگر آن عمل وا   نمی وضعیتی

طاور کاه     ر ایان نظار مااورتی هماان    . کناد   یوان  ائمی  ر پروندة کارخانل کورزوف استنا  مای 

کند بدیتی اسا  کاه اصال     المللی  ا گستری تصور می پروفسور شلتون بیان کر ه اس   یوان بین

شده  ر  نیل کارخانل کورزوف  ربارة جبران خسار  زیاان وار ه باه    خسار  بیاناساسی جبران 

 .(Shelton, 2002, pp.833-834)شو   افرا  اعمال می

 . اناد  ای را مفروض مای  نیز اعتبار چنین  اعدة ثانویه  المللی  ا گستری  ر  نیل اونا  یوان بین

الملال عرفای جباران خساار  را بارای       المللای  ا گساتری حقاوق باین      ر این  نیه  یوان باین 

کنوانسیون رواباط کنساولی    03کر ن ماهی  و ملدو ة تعتدا  ثانویل ناشی از نقض ما ة  ماخص

نفار   01 یوان نخس  معتقد بو  که ایاو  متلده حقاوق  . توسط ایاو  متلدة آمریکا اعمال کر 

کند جبران خساار    ، بیان میسپس  .نقض کر ه اس ( b()1)03از اتباق مکزیک را بر اساس ما ة 

برای ترمیم این نقض آن اس  که ایااو  متلاده متعتاد اسا  اجاازة باازبینی و بررسای مجاد          

نیاز     یوان  بالً  ر  نایل وگراناد    .های ایاو  متلده بدهد های این اتباق را توسط  ا گاه پرونده

کنوانسایون  ( 1)03بر اساس ما ة  شان معتقد بو  ایاو  متلده متعتد اس  پروندة اتباعی که حقوق

 .روابط کنسولی نقض شده بو ، بازبینی و بررسی مجد  کند

                                                           
1. Application for Review of Judgement No.158 of the United Nations Administrative Tribunal, 

Advisory Opinion,  ICJ Reports 1973,166-197. 

2. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgement, 

ICJ.Reports, 2004, p.12. 

3. Ibid,para.106. 

4. Ibid,para.121. 

5. LaGrand, p.466. 
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نااان    المللای  ا گساتری  ر  نایل وگراناد و اوناا      های  یوان بین ها  ر تصمیم برخی عبار 

( 9)03کر ن بازبینی و بررسی مجد   ر خو  ماا ة    هد  ر برخی اوضاق و احوال تعتد به فراهم می

نفر از اتبااق مکزیاک  ر  نایل     08لیکن این استدول  ربارة . سیون روابط کنسولی ریاه  ار کنوان

هاا بار اسااس     نقض شده بو  نه حقوق آن( 1)03ها براساس ما ة  زیرا حقوق آن ،اونا کاربر  ندار 

ین نظر کار گرفته اس ، نیز ا تللیلش به و  هی تجزیه هایی که  یوان برای سازمان عنوان(. 9)03ما ة 

.  ارار  ار  « 1بناد   03ما ة » ر ذیل عنوان  103تا  02های  های بند وتللیل تجزیه. کند را تقوی  می

های  وتللیل تجزیه.  رار  ار « 9بند  03ما ة » ر ذیل عنوان  110تا  109های  های بند وتللیل تجزیه

نتایج حقاو ی  »مقایسل عنوان با .  رار  ار « نتایج حقو ی نقض» ر ذیل عنوان  100تا  110های  بند

وتللیل  ر ایان  سام  بار اسااس یاک  اعادة        شو  تجزیه با  و عنوان  بلی، ماخص می« نقض

شده  کارگرفته تقریباً شبیه عبار  به« نتایج حقو ی نقض»به عالوه، عبار  . ای خاص نیس  معاهده

 .مللی  ول  اس ال الملل  ربارة مسئولی  بین موا  طرح کمیسیون حقوق بین 98 ر ما ة 

این ماا ه آیازکننادة   . الملل اس  نخستین ما ه  ر بخش  و  موا  کمیسیون حقوق بین 98ما ة 

لذا انتخاب .  هد الملل عرفی جبران خسار  را انعکاس می آن بخش از موا ی اس  که حقوق بین

رأی اوناا   100تاا   110وتللیال  ر بنادهای    کند که تجزیه شناسی  یوان این نظر را تقوی  می واژه

صاراح    همچنین،  یوان باه (. 9)03الملل عرفی جبران خسار  اس ، نه ما ة  مبتنی بر حقوق بین

هاا مناسا     کر ن این اس  که چه جبران خسارتی برای این نقاض  اش ماخص کند وظیفه بیان می

زوف را این بیان بالفاصله پس از بندی آور ه شده اس  که  ر آن  یوان  نیل کارخانه کاور . اس 

مبنی بر این که جبران خسار  باید تا حد ممکن همل نتایج عمل ییر انونی را از باین ببار ، نقال    

وتللیل  یوان  ربارة جبران خساار  متاأثر از اصاول یا شاده  ر      لذا روشن اس  تجزیه  .کند می

 .الملل عرفی جبران خسار   نیل کارخانل کورزوف اس ، یعنی حقوق بین

کناد تعتاد ایااو  متلاده مبنای بار        ار رأی  یوان  ر  نیل اونا ماخص میلذا مند  و ساخت

                                                           
1.  See, LaGrand, p.466, para.128(4); Avena, p.12, para153(8). 

2. Avena, para 119. 
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ریااه  ( 9) 03های کیفری اتباق مکزیاک  ر ماا ة    ها و مجازا   بازبینی و بررسی مجد  ملکومی 

 (.Sloss, 2009, p.44)شو   الملل عرفی جبران خسار  ناشی می بلکه آن تعتد از حقوق بین ،ندار 

نخسا ، بایاد    ،کر ن همال نتاایج عمال ییر اانونی     ای ضروری برای پاکه به منظور تعیین گا 

ویژه ضروری اس  ماخص شو  آیا عمل ییر انونی ساب    به. اند ماخص شو  این نتایج چه بو ه

ها نااده   موج  هیچ زیان وا عی به خوانده 03اگر نقض ما ة . ها شده اس  زیان وا عی به خوانده

 ر مجماوق،  یاوان باه ایااو      . ن نتایج آن نقض ضرور  نادار  کر  باشد، هیچ ا دامی برای پاک

بارای هار خواناده باازبینی و      03هاای ماا ة    کر ن نتایج نقض  هد برای ماخص متلده  ستور می

تواناد ا اداماتی را    شدن این نتایج، ایاو  متلده می فقط پس از ماخص. تجدید نظر را فراهم کند

الملل عرفای جباران خساار      اش به موج  حقوق بین ثانویهکر ن نتایج بر اساس تعتد  برای پاک

 .انجا   هد

ای اس  که  ر آن اتباق مکزیک بر اساس یاک معاهاده از حقاوق      ر مجموق،  نیل اونا  نیه

معاهادة رواباط کنساولی    . ای برخور ار بو ند و ایاو  متلده این حقوق را نقض کار ه باو    اولیه

آیاد،   های تعتدا  اولیه ایااو  متلاده باه وجاو  مای      نتیجل نقضای که  ر   ربارة تعتدا  ثانویه

الملل عرفی جبران خساار  را بارای    المللی  ا گستری حقوق بین بنابراین،  یوان بین. ساک  اس 

الملال    یوان رأی  ا  بر اساس حقوق باین . تعیین ماهی  و ملدو ة این تعتدا  ثانویه اعمال کر 

 ا ن جبران خسار  نساب  باه اتبااق مکزیاک کاه از       انجا . 1به  عرفی ایاو  متلده متعتد اس 

های ایااو  متلاده    اعدای ح   سترسی اتباق مکزیک به  ا گاه. 9 یده بو ند؛  نقض معاهده زیان 

شان مبتنی بار معاهاده زیاان     ها فرص   اشته باشند اثبا  کنند از نقض حقوق اولیه طوری که آن به

 . یده بو ند

اش  ربارة نتایج حقو ی ساخ   یوار  ر سرزمین اشیالی فلسادین نیاز    ماورتی یوان  ر نظر 

ربط را  معتقد اس  اسرائیل متعتد اس  خسار  زیان وار ه به همل اشخاص حقیقی یا حقو ی ذی

المللی  ول  وظیفه  ار  بدون واسدل  ولتی  یعنی اسرائیل بر اساس اصل مسئولی  بین. جبران کند

سپس،  یوان اعا ة وض  به سااب  و یراما  را   . ی یا حقو ی یرام  بپر از به همل اشخاص حقیق
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متأسفانه استدول  یاوان  ر ایان     .به عنوان اشکال مناس  جبران خسار   ر این زمینه مدرح کر 

 . نظریه فا د جزئیا  اس ، بنابراین، روشن نیس  وظیفل پر اخ  یرام  بر کدا   لیل مبتنی اس 

اماا باا    ،کناد  کند، اشااره نمای    اعدة خاصی که جبران خسار  فر  را مقرر میاگرچه  یوان به  

توان فرض کر   یاوان باه    المللی  ر  نیل کوروزف می اشاره به حکم  یوان  ائمی  ا گستری بین

ها مدارح اسا ، حکام     نف  اصل عا  تعتد به جبران خسار  افرا   ر موار ی که نقض حقوق آن

ول کر   ر فقدان  ول  فلسدین  یوان مجبور بو ه اسا  باه نفا  افارا      توان استد نمی.  ا ه اس 

توانس  به نف  تاکیال  خو مختار فلسادین باه عناوان نماینادة مار         زیرا  یوان می ،حکم  هد

پاساخ   این نظر ماورتی اگرچه موضوعا  بسیاری را  ربارة جبران خسار  بی. فلسدین رأی  هد

ارزشمندی  ر ایجا  ح  افرا  برای جبران خساار   ر حقاوق    مدمئناً ماارک  گستر ة ،گذاش 

 .(Schwager, 2005, p.429)شو   الملل ملسوب می بین

 30 یوان آمریکایی حقوق بار نیز  ر هنگا  صدور حکم به یرام  برای افرا  مداب  باا ماا ة   

  .کنوانسیون آمریکایی حقوق بار به اصل عا  مسئولی   ول  اشاره کر ه اس 

 المللی دولت طرح مواد مسئولیت بین( ب

الملال فارض کار ه     به همین نلو  ر فرایند تتیل طرح موا  مسئولی   ول  کمیسیون حقاوق باین  

شده  ر  نیل کارخانل کورزوف  ر موار ی که  ارندة حا    اس  اصل اساسی جبران خسار  بیان

الملال  ر وهلال    حقاوق باین   از این رو، اگرچه موا  کمیسایون . شو  اولیل یک فر  اس ، اعمال می

این بخش به هرگونه ح  : کند بیان می( 9)00نخس  بر مسئولی  بین  ولتی متمرکز اس ، اما ما ة 

طور مستقیم به هر شخص یاا نتاا ی ییار از     الملل  ول  که ممکن اس  به ناشی از مسئولی  بین

ویژة طرح مسئولی   ول   گر کرافور  آخرین گزارش.ای وار  نخواهد کر  لدمه ، ول  تعل  گیر 

                                                           
1. Legal Conseqences if the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, ICJ Reports 2004, p.152.  

2. See: Velasques Rodrigues v. Honduras, Compensatory Damages, Series C, No.7, para 25; The 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community, Series C, No. 79, para. 163; Las Palmeras Case 

(Reparation), Series C, No.96, para.37. 
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کند که مقصو  آن این اسا    توصیف می  را یک  ید ملافظتی 00ما ة  9این  اعدة مندرد  ر بند 

که از این مفتو  ضمنی که همل تعتدا  ثانویه فقاط  ر برابار  ولا  وجاو   ار ، اجتنااب شاو        

(Crawford, 2002, pp.874-,887 .)بینای   به روشنی پایش  00ما ة  9کند بند  همچنین، وی اضافه می

طور مستقیم حا   اشاته باشاند     کند که برخی اشخاص یا نتا هایی ییر از  ول  ممکن اس  به می

 ,Crawford, 2002)الملال یاک  ولا  شاوند      مدعی جبران خسار  ناشی از عمل متخلفانال باین  

pp.874-,887.) 

باوط باه  اعادة اولیال     کند آن یک موضاوق مر  الملل بیان می تفسیر رسمی کمیسیون حقوق بین

ها ح   ارند به  کند آیا و تا چه حد اشخاص یا نتا هایی ییر از  ول  خاص اس  که ماخص می

به عبار   یگر، مسئلل شکلی حا  افارا    (. ILC, 2001)مسئولی   ول  از جان  خو  استنا  کنند 

ار  بایاد  ر سادب   المللی جت  استنا  به مسئولی  و مدالبل جبران خسا   ر مراجعه به مراج  بین

 . واعد اولیه حل شو 

 ها رویه و عملکرد دولت( ج

الملال   هاای  یاوان باین    الملال و تصامیم    ر  سم   بل ماخص شد اسنا  کمیسیون حقاوق باین  

ها را باه جباران     ول  ،المللی کنند که  واعد عرفی مسئولی  بین  ا گستری از این ا عا حمای  می

شاو    ها نقض می موار ی که ح  اولیل این افرا  توسط  ول خسار  نسب  به افرا  خصوصی  ر 

اکنون باید  ید این  یدگاه  ر رویل . کند شوند، متعتد می و افرا  از این نقض متلمل زیان ما ی می

 .ها با ا بال مواجه شده اس  یا نه   ول 

 بررسی اعتقاد حقوقی .1

المللای   هاای  یاوان باین    لا  و تصامیم  الملل  رباارة مسائولی   و   موا  طرح کمیسیون حقوق بین

هاا متعتدناد    المللی اعتقاا   ارناد  ولا      هد  نا  و حقو دانان بین  ا گستری یا شده، ناان می

ها اعتقاا    لیکن پرسش متم این اس  که آیا  ول . رفتارشان را با  اعدة عرفی ا عایی اندباق  هند

                                                           
1. Saving clause. 



  033                                                     دولتالمللی  تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین 

 

 

هاا بار اسااس حقاوق       انناد کاه آن   حتماوً میها ا اکثر  ول .  ارند نسب  به آن تعتد ملز  هستند

. های  ر حال انجا  را متو اف کنناد   الملل وظیفه  ارند از نقض معاهده خو  اری کنند و نقض بین

 . این وظیفه بیاتر  ر اصل وفای به عتد ریاه  ار 

ای تفسایر   ها اصل وفای باه عتاد را باه گوناه     البته  لیل کافی وجو  ندار  که ناان  هد  ول 

 ,Sloss, 2009)های معاهاده را شاامل شاو      کنند که وظیفل جبران خسار   ربانیان فر ی نقض می

p.47 .)آیا این  ا گاه جبران خسار  را به ایان  لیال    ،های  اخلی ماخص نیس   ر سدب  ا گاه

هاای    گاهامکان  ار   ا. کند  ا ن این کار ملز  می ها را به انجا  الملل آن حقوق بینکه  کنند مقرر می

هاای  اخلای ممکان اسا   ر       اخلی بر اساس الزا  حقوق  اخلی چنین کنند، و یا اینکاه  ا گااه  

راستای حمای  از مناف  ملی جبران خسار  را  ربارة نقض مقررا  معاهده مقرر کنند، یاا چاون   

اند این  های سیاسی حکوم  برای این التزا  به تعتدا  معاهدة ارزش  ائل ها اعتقا   ارند بخش آن

 ر هر حال، برای ارائال یاک  لیال  ااط   رباارة اعتقاا  حقاو ی بایاد ایان          . جبران را مقرر  ارند

 .توجیتا  رفتار  نایی کنار گذاشته شوند

البته اصول اساسی و رهنمو های سازمان ملل  ربارة ح  جبران خسار  فار  مصاوب مجما     

ایان ساند   . کناد  عتقاا  حقاو ی ارائاه مای    برخی  ویل  ربارة ا 9000عمومی سازمان ملل  ر سال 

ها به ارائل  سترسی مؤثر و برابر به عادال  و جباران خساار  ماؤثر بارای       کند  ول  ماخص می

هاای   المللی باار یاا نقاض    واسدل نقض شدید حقوق بین شان به افرا ی متعتدند که حقوق اساسی

وجاو   ار  کاه  ر ارزیاابی    هر چند تر یاد  . الملل بار وستانه آسی   یده اس  جدی حقوق بین

 .های مجم  عمومی چه وزنی  ا ه شو   ویل اعتقا  حقو ی باید به  دعنامه

 ها رویة دولت. 2

ها  ر سدب  اخل نیز به همین نلو ضعیف اس ، زیرا به جز معادو ی    ویل مربوط به رویل  ول 

 رباارة نقاض معاهاده از     های  اخلی به جبران خساار  افارا    ها  ر اکثر کاورها،  ا گاه از  ول 

هاای مساتقل    ماکل اصلی آن اس  کاه ایلا  کااورها از  ا گااه    . اند سوی حکوم  حکم ندا ه

المللی برای حمای  از حقاوق افارا  خصوصای  ر     ها وظیفل بین متاکل از  ناتی که فکر کنند آن

های  اخلی  ر  لذا مندقی اس  فرض کنیم  ا گاه. برخور ار نیستند ،برابر تعرضا  حکوم   ارند
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ای مربوط به عمل حکوما    های معاهده ایل  کاورها نقش نسبتاً ملدو ی  ر اجرای ملدو ی 

 (.100ص، 1080 ،حدا ی)کنند  ایفا می

. رو هستیم که  ر  سم   بل اشااره شاد   المللی، با اسنا  متعد  حقوق باری روبه  ر سدب بین

به . الملل عرفی تأثیر گذاشته اس  ای بر حقوق بین رسد بتوان ا عا کر  این  واعد معاهده به نظر می

ای و رویل مربوطاه  ر توساعل  اعادة حقاوق      توان ا عا کر  که این  واعد معاهده عبار   یگر، می

کناد، مااارک     ها تعتد به جبران خسار  به نف  افرا  را تلمیال مای   الملل عرفی که بر  ول  بین

توان استدول کر   ر اکثار معاهادا  چندجانبال     رفی می ر جت  حمای  از این  اعدة ع. اند کر ه

هرچناد  . اند متم حقوق باری و حقوق بار وستانه تعتد به جبران خسار  به نف  افرا  مقرر شده

هاا جباران    ای یا شده ملتوا و  لمرو متفاوتی  ارناد و بسایاری از آن   باید توجه کر   واعد معاهده

 . کنند خاص مقرر میهای   خسار  را فقط  ر برخی زمینه

هاا  ر میاان    با وجو  این،  ر زمینل حقوق بار باید به این نکته توجه کر  که برخالف تفااو  

المللی نظارتی متعد ی  ر حاال توساعل رویال  ناایی یاا       های بین ارگان ، واعد کنوانسیونی متنوق

اش  یک  اعدة عرفای  توان عقیده    ر نتیجه، می.  نایی یکسان  ربارة جبران خسار  هستند شبه

بر عکاس،  ر زمینال   .  ربارة جبران خسار  به آهستگی  ر زمینل حقوق بار  ر حال توسعه اس 

حقوق بار وستانه نتایج خوشابینانه نیسا ، زیارا حادا ل  ر حاال حاضار،  ر سادب  اخلای و         

 (.Sloss, 2009, p.48)المللی  ربارة جبران خسار  رویه و سابقل  نایی نداریم  بین

 یجهنت

ای یا عرفی حقو ی  مقاله را با این سؤال آیاز کر یم که آیا فر  که  ر چارچوب  واعد اولیل معاهده

الملل صاح  حا  اسا ،  ر صاور      که به او  ا ه شده اس  و بدین ترتی  بر اساس حقوق بین

تواناد صااح  حا  ثانویال      اش، می نقض تعتدا  اولیه از سوی  ول  و ورو  زیان به ح  فر ی

آیا  ول  مسئول  ر برابر این فر  به جبران خسار  خواهاد تعتاد  ار ،   . بران خسار  نیز باشدج

 .المللی اس  های بین المللی صرفاً  ر برابر  ول  یا سازمان یا این تعتد  ر نظا  مسئولی  بین

المللی  ولا ، موضاوق  ر پرتاو مقاررا  خااص از        بل از بررسی مقررا  عا  مسئولی  بین
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مالحظه شد ح  جبران خساار  بارای   . اسنا  حقوق بار و حقوق بار وستانه ارزیابی شدجمله 

المللی تثبی  شاده اسا  و    های حقوق باری و حقوق بار وستانه  ر معاهدا  بین  ربانیان نقض

 . ها شناسایی شده اس   عموماً توسط  ول 

طور  لذا همان. توجه خاص شو  الملل نیز اما  ر بررسی موضوق باید به  واعد ثانویل حقوق بین

که مالحظه شد، تالش شد موضوق تعتد به جبران خسار   ر چارچوب  واعد مسائولی   ولا    

المللی  ول   المللی  ول  و نیز  ر طرح مسئولی  بین اگرچه  ر  واعد مسئولی  بین. ارزیابی شو 

ها اس   سار   ر برابر  ول صلب  از تعتد به جبران خ 9001المللی  ناشی از افعال متخلفانل بین

و از ح  خاص فر  برای جبران خسار  سخن نگفته اس ، لایکن  اعادة عاا  تعتاد باه جباران       

ممکن و مندقی اس  کاه حا  عاا     . ها ندار  خسار   ر اثر نقض تعتد اولیه اختصاص به  ول 

مسائولی   های حقوق باری و حقوق بار وستانه از اصاول   جبران خسار  را برای  ربانیان نقض

المللی  های بین  چنین حقی مستقل از پذیرش صریب آن  ر معاهدا  یا  دعنامه.  ول  استنباط کنیم

 . اس 

همچنین، مالحظه شد ح  عا  جبران خسار  برای فر  و  ر وا   تعتد به جبران خسار   ر 

طارح مسائولی    حتای  ر  . المللی  ا گستری تأیید شده اس  برابر فر   ر آرا و نظرهای  یوان بین

باه ایان حا     ( 9)00ها اختصاص  ار ،  ر ما ة  نیز که فقط به روابط  ول  9001المللی  ول   بین

 .فر  اذعان کر ه اس 

اماا ایان   . رساد  اگرچه رویل  ولتی  ر پذیرش این ح  جبران خساار  ضاعیف باه نظار مای     

المللی اسا  و ناه اصال     ها بیاتر معدوف به طرح  عوا علیه  ول  نز  مراج  بین تمایلی  ول  بی

ها نیز اصل تعتد به جباران خساار   ر برابار فار  را  باول       یعنی  ول . ح  جبران خسار  فر 

با وجاو  ایان،   . المللی اکراه  ارند ، لیکن نسب  به پذیرش ح   ا خواهی فر  نز  مراج  بین ارند

المللای و   ز  مراج  باین شاهد حنور فر  ن ،از جمله  یوان اروپایی حقوق بار ،ای  ر سدب مندقه

 .ها هستیم   طرح  عوا علیه  ول 
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