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Abstract 
Succession of states to obligations resulting from international wrongful acts is 

related to the broader topic of succession to international responsibility about which 

there are very different opinions. Applying a descriptive-analytical method, the 

present paper is seeking to explain the basis of state succession to obligations in 

respect of international wrongful acts. Moreover, it explains the principles of non-

transmission and of continuance which the advocates of non-succession have relied 

on. In spite of all the dissenting opinions, especially in classical scholarship, this 

article comes to the conclusion that there are no impediments in international law to 

prevent the transfer of obligations in respect of international wrongful acts. 

Scrutinizing this proposition is the subject of the present paper. 
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 دهچکی
ی، به لحاا  مضواضعی، ل ا     المللنیبدر زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ  هادولتجانشینی 

ی مطار  اتات کاه در ماضرد ظن نیرهاا       المللا نیبا جانشینی در زمینۀ مسئضلیت  ترکالنمقضلۀ 
تحلیلی، به ا ن پرتا  پاتا    -مقالۀ حاور، کضشیده اتت تا با روش تضصیفی .مختلفی وجضد دارد

ی چیسات   المللا نیبا که اتاس جانشینی کشضرها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ  دهد
امر  که قائالن باه عادم    عنضانبه ،عدم انتقال مسئضلیت د دگاه مبنی برتبیین  نخست به، رون ازا

س ، پرداخته و تا  اندکردهجانشینی کشضرها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه 
  که قائالن به جانشینی کشاضرها در زمیناۀ تعهادات    اگزاره عنضانبهعدم زوال مسئضلیت را، اص  

جانشاینی   ،براتااس نتاا ت تحقیای پای  رو    ، بررتی کارده اتات.   اندکرده ادشده به ظن اتتناد 
 تماام نیرهاا  مخاالفی کاه     رغمبهی، المللنیبکشضرها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ 

مضاجاه   الملا  نیبا ماانعی در حقاضق   باا  وارد شده اتت،  المل نیبدر ظثار کالتیک حقضق  ژه وبه
باه دولات جانشاین مقاومات     ی المللا نیبانتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ  در برابرتا  نیست

 . بررتی ا ن گزاره، مضوضع مقالۀ پی  روتت.کند
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 مقدمه

جانشینی کشضرها از مباحثی اتت که پرداختن به ظثار ظن همضاره مح  مناقشه بضده اتات )شااف    
و بالمآل شخصیت حقضقی کشضر عجین  1یبضدگدولت(، به همین دلی  با عناصر 18: 1397و بذار، 

(. جانشینی کشضرها در زمینۀ تعهادات ناشای از اعماال    200 -201: 1391بیگدلی، اتت )ویائی 
عمضمی اتت که پاذ رش ظن باه    المل نیبدر حقضق  زیبرانگبحثی از مضوضعات المللنیبمتخلفانۀ 

و خضد، ل ا  بحاث کاالن جانشاینی در زمیناۀ       انجامدیمانتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه 
تازمان  المل نیبدر کمیسیضن حقضق  شتریپ ادشده. مضوضع  شضدیمی دانسته لالملنیبمسئضلیت 

در دتتضر کار قرار گرفتاه   المل نیبنهاد علمی تدو ن و تضتعۀ تدر جی حقضق  عنضانبهمل  متحد 
تبب اختالف نیرها  بسیار ز اد در ا ن زمینه، مطالعۀ مضوضع از تاض  ا ان ارگاان    بضد، لیکن به

  تاا  (ILC First Report, 2017: 5 & 6)ضمی تازمان مل  متحد باه تعض ای افتااد    فرعی مجم  عم
گزارشاگر   عناضان به، 2میالد ، با انتصاب ظقا  پاول اشتضرما 2016ی در تال تازگبهمجدداً و  نکه ا

و تا به امروز، دوماین گازارش نیاز صاادر      (A/71/10, 2016: 400)و ژه، مطالعۀ ظن را از تر گرفت 
. ا ن در حالی اتات کاه اتااس چناین مفهاضمی      (ILC Second Report, 2018: 273) شده اتت

 نیار صرفتا  کضشدیم. مقالۀ حاور (ILC First Report, 2017: 9 & 10)مح  مناقشۀ بسیار اتت 
و قاائالن باه    3، براتاس مضرد اتتناد قاائالن باه عادم جانشاینی    ادشدهاز دامنۀ ظن در دو گزارش  

از  نیار صارف ی ب اردازد و ا ان   المللا نیبا ۀ تعهدات ناشی از اعماال متخلفاناۀ   در زمین 4جانشینی
در واق ، منطقاً ا ن مقضلاه، پای  از با ساتگی و چناد و      5با ستگی، دامنه و چند و چضن ظن اتت.

چنانچاه پاتاخی منفای براتااس جانشاینی در زمیناۀ تعهادات         چراکه، 6شضدیمچضن ظن مطر  
 7.ابد ینمدامنۀ ظن محلی از اعراب ی داده شضد، د گر المللنیب

تحلیلی و از طر ای مطالعاۀ   -منیضر نی  به پات  مطرو ، با روش تضصیفیپژوه  حاور، به
 المل نیب  ظنان درصدد برظمده تا در حقضق بردار یف  و تارنماها  ا نترنتی و اکتابخانهمناب  

ی شناتمفهضمه، نخست، منطقاً به بیابد. در ا ن را ادشدهمضوضعه، پاتخی منطقی برا  پرت   
ی، تادقیی در  شناتا مفهضماز دامنۀ مفهضمی اتت. منیضر از  نیرصرفپرداخته شده اتت و ا ن 

                                                           
1. Statehood  

2. Pavel Šturma 
3. Non-Succession 

4. Succession  

 عنضانبهی دادگستر  المللنیبی و حتی د ضان المللنیبدلی  همین تضارب نیرها بضده اتت که بعضاً مراج  قضا ی به .5
 .347: 1399، پضر  تتا. در ا ن باره ر.ک: فضائلی و اندگرفتهد ظن راه تکضت را در پی  دادگاه جهانی در مضر

 .97-116 :1398، پضر  فضائلی و تتا ر.ک:در ا ن باره . 6
 یالمللنیب ۀدر مضرد د گر ابعاد پیامدها  حقضقی جانشینی کشضرها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفان .7

 .1398، پضر  .ک: تتار
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ی اتت و ا ان امار،   المللنیبگزارۀ جانشینی کشضرها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ 
یناۀ تعهادات ناشای از اعماال     قائالن به عدم جانشاینی در زم  نکه اقط  از دامنۀ ظن اتت  چه 

، رون ا ازاو  کنناد یما انکاار   الملا  نیبا را در حقاضق   ادشدهی، مطلقاً مفهضم  المللنیبمتخلفانۀ 
  برا  ظن متصاضر نیساتند. لایکن، نیار مقاابلی نیاز وجاضد دارد و ظن، نیار طرفاداران          ادامنه

باار مقضلااۀ افاازون ی اتاات.المللاانیبااجانشااینی در زمینااۀ تعهاادات ناشاای از اعمااال متخلفانااۀ 
 گفته یپ  مضرد اتتناد قائالن به عدم جانشینی و جانشینی تعهدات هااتاسی به شناتمفهضم

 پرداخته خضاهد شد تا بتضان پذ رفته را از مطرود و درتت را از نادرتت تمییز داد.

 

 یشناسمفهوم
به تعبیار ، پیامادها      کی از ظثار  ا عنضانبهی المللنیبجانشینی کشضرها در زمینۀ مسئضلیت 

عمضمی بررتی شاده اتات    المل نیبحقضقی جانشینی کشضرها اتت که در بیشتر کتب حقضق 
(Shaw, 1997: 713) (Malanczuk, 1997: 169)  با ا ن همه، اختالفات ز اد  بر تر ظن وجاضد  

میناۀ  نییر پیامدها  حقاضقی جانشاینی کشاضرها در ز    تنهانهدارد  امر  که خضد مضجب شد تا 
 2هاا یبده، پیامدها  حقضقی جانشینی کشضرها در زمینۀ ظرشیض، اتناد و طضرنیهمو  1معاهدات

، ماتن نهاا ی ظن از   3و پیامدها  حقضقی جانشینی کشضرها در زمینۀ تابعیت اشاخا  حقیقای  
نهااد   2001تازمان مل  متحد ظماده نشضد که حتی در طار    المل نیبتض  کمیسیضن حقضق 

 4، در مضرد ظن تکضت شضد.عمدبهنیز،  هادولتی المللنیبضرد مسئضلیت  ادشده در م
  حقضقدانان هم تنها در حد خیلی کضتاه باه ظن نیار افکناده    هاظمضزهکلی  طضربهدر ظثار و 

 (Brierly, 1928: 89-90شاده و بیشاتر هام بار دکتار ن عادم جانشاینی تهکیاد شاده اتات           
(Schwarzenberger, 1960: 81;هاا  تانتی پارتای و انگلیسای حقاضق      اً در همۀ کتاب. تقر ب

، گازارۀ عادم جانشاینی اتات     شاضد یما در ا ن باره قاب  اعمال دانسته  ظنچهعمضمی،  المل نیب
O’Brien, 2001: 604) (McNair, 1956: 166;      به مضجاب دکتار ن عادم جانشاینی، تعهادات .

ر  اا کشاضرها  جانشاین انتقاال     ی، باه کشاض  المللا نیبکشضر پیشین در زمینۀ اعمال متخلفانۀ 
، باه مضجاب اند شاۀ عادم     رون ا ازا. ;Philipson, 1916: 331) (Kelsen, 1966: 419 اباد  ینما 

                                                           
1. Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978. 

2. Vienna Convention on Succession of State Property, Archives and Debts, 1983. 
3. Articles on Nationality of Natural Persons in relation to Succession of States, 1999; at 

http://legal.un.org/avl/ha/annprss/annprss.html 

4. ILC Yearbook, vol. II, part. 2, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts (ARSIWA), 2001. 

 یالمللنیبمسئضلیت  زمینۀدر  المل نیبکمیسیضن حقضق  2001پارتی مجمضعه مضاد برگردان  ۀمالحی برا 
 .1392، گ میابراه ر.ک:ها دولت

http://legal.un.org/avl/ha/annprss/annprss.html
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که کشاضر پیشاین، پای  از تاار        شضدینمجانشینی کشضر جانشین، ملزم به تعهداتی دانسته 
 .(Cheng, 1953: 167 -168)جانشینی مرتکب شده اتت 

نها مضارد انحالل اختیار  و ادغام اختیار  را از دامنۀ شمضل دکتار ن  در ا ن میان، بعضاً، ت
 اناد دانساته  مساتثنا ی، المللا نیبا عدم جانشینی در زمینۀ تعهادات ناشای از اعماال متخلفاناۀ     

(Brownlie, 2003: 632)    با ا ن حال، برخی از قائالن به ا ن امر نیز، خاضد، انتقااداتی را بار ظن .
 ,Hyde) رودیما ادا شاضد، از باین    ظنکهتعهد  از پی  مضجضد، بدون  نکه او ظن،  اندکردهوارد 

که حتی نض سندگانی که مطالعۀ مبسضطی در خصاض  مضواضع    د نمایم گضنهن ا. (437 :1945
، قائ  به ا ن هستند که تعهدات اندندادهی انجام المللنیبجانشینی کشضرها در زمینۀ مسئضلیت 

ینما ی به کشضر  ا کشاضرها  جانشاین، منتقا     المللنیبمتخلفانۀ کشضر پیشین ناشی از عم  
قاطبۀ ظثار در ا ن حضزه، حضل محضر عدم جانشاینی کشاضرها در زمیناۀ تعهادات      نکه ا. با شضد

کاه   خاضرد یما ، لیک، هرچند اندک، ظثار  به چشام  دشضیمی المللنیبناشی از عم  متخلفانۀ 
 .اندکردهرو کرد  متفاوت اتخال 

ۀ جانشاینی کشاضرها در زمیناۀ حقاضق     مسائل ن ترتیب، قاطبۀ نض سندگانی که در خصاض   به ا 
ی و بالماآل، جانشاینی کشاضرها در زمیناۀ تعهادات ناشای از اعماال متخلفاناۀ         المللا نیبا مسئضلیت 

ی را المللا نیبا ، هرگضنه انتقال مستقیم و خضدکار تعهد ناشی از عما  متخلفاناۀ   اندزده، قلم المل نیب
. گفتنی اتت که قائالن باه دکتار ن عادم جانشاینی صارفاً از      (Dumberry, 2007: 38) اندهشدمنکر 

. شاضند یما  ک مکتب فکر  خا  نیستند و در ا ان میاان، تماامی مکاتاب مختلای فکار   افات        
اند، اغلب بر ا ن باورند که تمامی حقضق و تعهادات  قائ  1ی که به نیر ۀ جانشینی جهانینیرانصاحب

. خاتاتگاه ا ان تئاضر  باه     کندیمخضدکار، به کشضر جانشین انتقال پیدا  طضربهپاشیده،  دولت از هم
و تقر بااً تاا قارن     گاردد یباازم ، الملا  نیبا و هلند  حقضق  نامبه، اند شمند 2  گروتیضسهاشه اند

 .;Hall, 1924: 114 - 115) (Manning, 1875: 91 شدیمنضزدهم میالد ، نیر ۀ غالب قلمداد 
 ,Lauterpacht)بار ظن وارد دانساته شاده اتات      3 ن همه، از تض  ظنان نیز، اتتثنائاتیبا ا

اناد کاه حقاضق و تعهادات     ، هم بر ظن4. در واق ، قائالن به نیر ۀ جا گز نی طبیعی(132 :1927
تاضان  ینما و صرف فروپاشی و جانشاینی کشاضر را    رودینمی از میان تادگبهکشضر فروپاشیده، 

. (Dumberry, 2007: 38)ی انگاشات  المللا نیبا دات ناشی از اعماال متخلفاناه   مضجب زوال تعه
 ,Westlake)چشمگیر  از اند شۀ  ادشده اتتقبال کردناد   طضربه، نیرانصاحباند شمندان و 

ی، بسایار  المللا نیبکه اعمال متخلفانۀ  اندداشتهبر ا ن مضو  تکیه  ظنها. با ا ن حال، (69 :1904

                                                           
1. Universal Succession Theory 
2. Grotius  

چند و چضن رو ازا ناتت،  المل نیپی  رو، درصدد بضد  ا نبضد چنین انتقالی در حقضق ب ۀبا تضجه به ا نکه مقال .3
 تطضر حاور خارج اتت. ۀعمال و جزئیات ظن از دامنا

4. Organic Substitution 
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که تعهدات کشضر پیشین ناشای از اعماال    شضدیمخصی بضدن مان  از ظن شخصی اتت و ا ن ش
نحض  در ظن دخی  بضده اتت، به کشضر د گر  انتقال ی که مرتکب شده  ا بهالمللنیبمتخلفانۀ 

 .(Dumberry, 2007: 39) ابد 
، اند شمندان، نیر ۀ عادم جانشاینی در ماضرد تعهادات ناشای از اعماال متخلفاناۀ        رون ازا

تبب، هرگضنه انتقال چناین تعهاد  از  اک کشاضر باه      ن بددانستند و  تریمنطقی را المللنیب
کشضر د گر را رد کردند. از نگاه قائالن به ا ن نیر اه، اصا  حاکمیات، اقتضاا دارد کاه باا ورود       

معناا کاه   ی، تعهد  بدون روا ت ظن کشضر بر ظن بار نشضد. بدانالمللنیبکشضر جد د به جامعۀ 
ی که کشضر پیشین المللنیبانتقال خضدکار تعهد، از جمله تعهد ناشی از اعمال متخلفانۀ  هرگضنه

مباشر مرتکب شاده اتات،    صضرتبهنحض ، از جمله کمک  ا مساعدت، در ظن نق  داشته  ا به
 به کشضر جانشین منتق  نشضد.

قاائالن باه    رون ازاو ، لضحی مطهر دارد شضدیمی تهتیس المللنیبدر واق ، کشضر  که در جامعۀ 
ی انتقاال خضدکاار تعهاد ناشای از اعماال      المللا نیبا عدم جانشینی تعهدات ناشی از اعمال متخلفاناۀ  

کاردن ظن لاض  دانساته و     دارلکاه ۀ منزلا باه ی از کشضر پیشین به کشضر جانشین را المللنیبمتخلفانۀ 
خضدکاار و بادون رواا ت     . ا ن نیر ه کاه حاضل محاضر عادم جانشاینی     اندکردهخالف عدل قلمداد 

ۀ ظن اتت که چنین تعهد  از کشضر پیشین باه کشاضر   منزلبهتعهدات ناشی از اعمال متخلفانه اتت، 
با روا ت و خضاتت کشاضر  اا کشاضرها  جانشاین      نکه ا، مگر ابد ینم ا کشضرها  جانشین انتقال 

 .(Keith, 1907: 102)نیر ه شد باشد. تا اواخر تدۀ نضزدهم  میالد ، اتتقبال رو به تزا د  از ا ن 
دنباال کردناد. در    شدتبههمسض با ا ن مضو ، دول تازه مستق ، نیر ۀ تنتی لض  مطهر را 

ی تضانسته بضدند از  ضغ اتتعمار خارج شضند، درصدد بضدند تا تعهدات تازگبهواق ، کشضرها ی که 
ی که مرتکب شاده بضدناد   لمللانیبکشضرها  پیشین در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ 

، انتقال ظن تعهدات تنگین، بارا   نکه اانتقال نیابد  چه  ظنهانحض  در ظن نق  داشتند، به  ا به
 تضانسات یما ، کردناد یما نرم  وپنجهدتت  اده عدتهتیس که خضد، با مشکالت کشضرها  تازه

اوج مطار  شادن ا ان    و در نتیجاه   هاا  یاتاتعمارزدا میالد ، اوج  1960باشد. دهۀ  کمرشکن
تاا   شاضد یما د گار ، مضجاب    حا  راهنیر ه بضد. قائالن نیر ۀ  ادشده، بار ظن بضدناد کاه هار     

  اانادازه ، در اتتدالل ظنان، ا ان امار تاا    نکه اشضد  چه  دارخدشهخضدمختار  کشضر جانشین 
 .(Dumberry, 2007: 40)ۀ ادامۀ وابستگی به کشضر پیشین اتت مثاببه

که تاخن از قاعاده شادن     اندرفته، تا بدانجا پی  رفتهرفته ۀ عدم جانشینی، قائالن به نیر
. اناد ظوردهی باه میاان   المللنیبعدم جانشینی در زمینۀ تعهدات ناشی از ارتکاب اعمال متخلفانۀ 

  ا نان حضل چهار محضر قرار داشته اتت  در ل   به چهار اتتدالل قائالن به قاعدۀ هااتتدالل
پرداز م و از نگاه ی میالمللنیبدر زمینۀ تعهدات ناشی از ارتکاب اعمال متخلفانۀ  عدم جانشینی

 کنیم.یممضوضعه، تحلی   المل نیبحقضق 
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 عدم انتقال مسئولیت
  که کشضر پیشین مرتکب شده اتات، مرباضب باه حکضمات پیشاین اتات و       امتخلفانهاعمال 

مطار    1ن اند شه تحت تهثیر نیر ۀ مالکیات . ا (Hurst, 1924: 178)ارتباطی با ترزمین ندارد 
مبادلاه   تضاندیمشده اتت. به مضجب نیر ۀ مالکیت، ترزمین، بخشی از حاکمیت اتت و حتی 

، نکاه  ا  منساض  اتات  چاه    اشاه  اندمضوضعه، ا ن  المل نیبترد د، در حقضق شضد. لیکن، بی
مضجضد تی عینای اتات کاه    . کشضر شضدیمی تهتیس بضدگدولتکشضر از گرد هم ظمدن عناصر 

و  کای از ظن عناصار    اباد  یما ی خاضد را  المللا نیبحتی بدون شناتا ی نیز، مضجضد ت حقضقی 
 .(Volkovitsch, 1992: 2197)عینی، عنصر ترزمین اتت 

 بارد یما که پادشاه به ارث  ظمدیم شماربهدر واق ، به مضجب ا ن نیر ه، ترزمین در زمرۀ امضالی 
  به ا ن معناا کاه تارزمین،    شدیم  مختلی قاب  تبادل دانسته هاتیحاکمی بین حترابه، رون ازاو 

نیسات،   2عنصر  نیست که با حاکمیت گره خضرده باشد و اتاتاً در ا ن اند شه، ترزمین،  ک عنصر
. ا ان در حاالی   زناد ینما کشضر  4  به مضجضد ت نهادالطمهکه نبضد ظن،  شضدیمدانسته  3بلکه عاملی
حتای قائا  بار ظن     ظنهاا ترد د، اند شۀ  ادشده مردود اتت. مضوضعه، بی المل نیبر حقضق اتت که د

واگاذار کارد و ا ان امار را      تاضان یمو به مضجب تضافی نیز  زیظممسالمتبضدند که ترزمین را از طر ی 
باضد کاه طبای نیر اۀ مالکیات،       رون ا ازا. کردناد ینما عام  زوال شخصیت حقضقی کشضر محسضب 

که مال  ا دارا ی  اک حاکمیات    رفتیمۀ ظن به شمار منزلبهترزمین، به هر نحض  از انحا،  واگذار 
 .دشینمو ا ن امر مان  از زوال حاکمیت قلمداد  شدیماز ظن کشضر جدا و به کشضر د گر داده 

وجاض  جسات  5را با د در نیر ۀ صاالحیت  المل نیبتفسیر نض ن از عنصر ترزمین در حقضق 
خضد را اعماال   6جب نیر ۀ صالحیت، ترزمین جا ی اتت که کشضر در ظن، صالحیتکرد. به مض

، هر دو به صالحیت برگردان Competenceو  Jursidiction. گفتنی اتت که دو اصطال  کندیم
میان ظنان تما ز قائ  شد. در ظ ین دادرتی داخلی فرانسه، اگرچاه   تضانینمی تادگبهو  اندشده

، محتاضا  ظن حاضل محاضر    شضدیم  محاکم بررتی هاتیصالحلۀ تعارض ا ن مضوضع ل   مقض
 نکه ااز  نیرصرفنیز،  نجا ا(. در 117: 1375ی مراج  داخلی اتت )مضال ی، المللنیبصالحیت 

 ی دارند، مقتضی اتات  هاتفاوتبا  کد گر چه  Competenceو  Jurisdictionواقعاً ظ ا دو عبارت 
  کشاضر اتات کاه    هاتیصالحیضر از صالحیت در ا نجا، ظن قسم از به تراغ محتضا برو م و من

 .شضدیمبرخضردار دانسته  ظنهاو به تعبیر بهتر، به مضجب حاکمیت خضد از  واتطهبه

                                                           
1. Terrirory of Property  

2. Element  

3. Factor  
4. Entity  

5. Théorie de la competence 

6. Jurisdiction 
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ۀ منزلا باه در مضرد دامنۀ مفهضمی صالحیت، گفتنی اتت که صالحیت در معنا  حداکثر ، 
وظا ی قانضنی اتت که برا  ظن شاخ،، اعام از   منیضر ادا  تضان قانضنی نهاد  ا مقامی دولتی به

ۀ مثابا باه تت که اقدامات تحت صاالحیت شاخ،،   رون ازاحقیقی و حقضقی، تعیین شده اتت. 
، در معناا   Jurisdictionرو . ازا نشضدیمدر حیطۀ مربضطه دانسته  ادشدهتضان و تعهد شخ،  

گی و با الن  ا اجازۀ دولات  حداکثر  و مضت  خضد، گض ا  صالحیتی اتت که شخ، به نما ند
(. ا ان در حاالی اتات کاه وا ۀ     117: 1375انجاام بدهاد )ماضال ی،     تضاناد یم ا  دهدیمانجام 

در معنا  حداقلی و مضیقی که دارد، بیانگر صالحیت مقام قضا ی اتت. ا ن معناا    گفته یپ
. رودیما کاار  باه خصضصای   المل نیب  دان  حقضق ها پردازعبارتمضیی، بیشتر در ادبیات و 

که صالحیت داخلی قضا ی جاا  خاضد    شضدیم، ماهیت حقضقی مضوضع اختالف مضجب رون ازا
 International Competenceی بدهد. بعضاً از ا ن قسم از مسئضلیت، باه  المللنیبرا به صالحیت 

باه تفااوت   دقیی میان ا ن دو قائ   طضربهاتت و مرز واوحی وجضد ندارد که بتضان  شده ادنیز  
  در دنیا وجضد ندارد که عینااً و دقیقااً معناا   کساان داشاته      اوا هشک هیچ دو شد. البته بی

از معنا  وا گانی، در ا نجا تخن از مفهاضم اتات. مفهاضم هار دو  کساان       نیرصرفباشند  اما 
تات  ا گضناه ن ا ادر ادبیاات فرانساض  نیاز     نکاه  ا  کماا  روندیمکار    کد گر بهجابههاتت و 
کلای حقاضق، ا ان مفااهیم      طاضر باه و  المل نیب(. اتاتاً در دان  حقضق 117: 1375)مضال ی، 

از عناو نی که برا  مفهضم اتخال شضند، با اد لحاا  شاضند      نیرصرفهستند که اهمیت دارند و 
، چنانچه عنضان معاهده برا  تند  در نیر گرفته شضد که ظن تند، تضافی نباشد، بای نکه اچه 

، چنانچه تند ، عنضان قطعنامه به خضد بگیرد، ولای تضافای   برعکسعاهده نخضاهد بضد و شک م
، باشاد قطعااً   الملا  نیبا ی، باه مضجاب حقاضق    المللنیبکتبی میان دو  ا چند کشضر  ا تازمان 

 داشتن عنضان قطعنامه برا  ظن تند، مان  از معاهده دانستن ظن تند نیست.
اهمیت عنااو ن   رغمبه  عقال ی اتت که هاگزارهو اقتضا   منطی حکم بهدر واق ، ا ن امر 

اتت که با ساته و   پرواوحو وا گان، مفاهیم از اهمیت بیشتر  برخضردارند. البته نیک روشن و 
 حقضقادان نشضد، ا ن کار  گضنهن اشا سته اتت تا عناو ن منطبی با مفاهیم باشند، ولی چنانچه 

طبی با مفهضم نیست، تشاخی، دهاد و بازشناتاد تاا از ا ان      اتت تا مفهضم را از عنضانی که من
 رهگذر، حی مطلب ادا شضد.

کاه  طضرهماندر ا ن باره، مضو  کاربست بسیار حائز اهمیت اتت و با د بدان تضجه داشت. 
نیکی بر ظن تصر ح شده اتت، لض افترقااً اجتمعااً و لاض اجتمعااً       اتالمی و شیعی، بههاگزارهدر 

  که باه لحاا  معناا ی و البتاه مفهاضمی باه       اوا همنزلۀ ظن اتت که چنانچه، دو بهافترقاً. ا ن 
جاا   کاد گر   درتاتی باه  باه  تضانناد یما کار بروناد،  اند، در دو مضو  مختلی به کد گر نزد ک

همان دو وا ه در کنار  کد گر در متنی واحد بیا ند، منطقااً،   کهیدرصضرتاتتعمال شضند  لیک، 
کاربرد دو وا ه  ا دو عبارت کاه   نکه ادر نیر گرفت  چه  ظنهاا  متفاوتی برا  مقتضی اتت معن
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به لحا  مفهضمی  کسان باشند، در عبارتی واحد، حشض اتات. البتاه ا ان امار در متاضن ادبای،       
دنبال ، اما در ادبیات حقضقی که بهنضازدیمگضش و چشم  چراکهدهنده اتت، را ت که ز ن تنهانه

 تضاناد یما شا سته نیست که حتی  تنهانهوا ۀ زائد  هرگضنهمشخ، اتت، کاربرد نی  به مقصضد 
 .شضدیمقدغن دانسته  رون ازادر تفاتیر بعد ، به انحراف از مقصضد اولیه بینجامد و 

از ا ن بحث مفهاضمی و معناا ی، چنانکاه گذشات، تفسایر ناض ن از        نیرصرفبر و بار ، افزون
در نیر ۀ صالحیت منعکس شده اتت. تئضر   ادشده متضمن  مل النیبعنصر ترزمین در حقضق 

. در واقا ، باه مضجاب    دکنیمظن اتت که ترزمین، جا ی اتت که کشضر، صالحیت خضد را اعمال 
تاضان گفات کاه هایچ تسااو  دقیقای میاان        یما  اندداشتهقائالن به نیر ۀ صالحیت، اظهار  ظنچه

در خاارج   تضاناد یمد و تنها در برخی مضاق ، کشضر صالحیت مکانی و ترزمین واقعی ظن وجضد ندار
 ,Kelsen)از حیطۀ ترزمینی خضد،  عنی در محدودۀ ترزمینی کشضر د گر، اعمال صالحیت کناد  

 تضاناد یمقلمرو کشضر را مکانی دانست که کشضر در ظن  تضانیم. همسض با ا ن مضو ، (308 :1966
 (Kelsen, 1966: 308باشاد   ظورالازام قاضقی  تصمیماتی اتخاال کناد کاه بارا  بقیاه، باه لحاا  ح       

(Conforti, 1994: 70; ،رفتاه رفته. ا ن اند شه که در باد ، بیشتر از تض  فالتفه مطر  شده بضد ،
. ;de Visscher, 1957: 197)  (Verzijl, 1974: 12; 13بیشاتر  انعکااس  افات    حقضقداناندر ظثار 

زلای   تنهاا ناه دارد و ا ن به معنا  ظن اتت که  روکارت، اتاتاً با منب  ماهض  حقضق نیز نکه اچه 
 فلسفه، گره خضرده اتت. ژه وبه  فراحقضقی، از جمله و هادان   وراحقضقی که با هادان ظن با 

قائ  بر ظن بضدند کاه انتقاال تعهادات از کشاضر پیشاین باه        حقضقداناندر ا ن میان، بعضی 
ۀ  اک حای واقعای و    منزلا باه اما ا ن انتقاال،   ،ردیگیمخضدکار صضرت  صضرتبهکشضر جانشین 

  عماضمی در خصاض    هاا تیصاالح طبیعی نیست که لزوماً محقی شضد، بلکه ناشی از تشد د 
بهاره بارده اتات  اا باه مضجاب حقاضق         ظنهاترزمین و تاکنان ظن اتت که کشضر جانشین از 

. در واقا ، براتااس ا ان    برخضردار باضده اتات   ظنها، تا زمان جانشینی از حی انتفاع از المل نیب
  کشاضر اتات کاه ر شاه در     هاتیصالح، ظن دتته از ابد یمدر ا ن مضرد انتقال  ظنچهد دگاه، 

  مربضطه قائ  به انکاار  هاظمضزهو  هاشه اندترتیب، قاطبۀ مفهضم صالحیتی ترزمینی دارد. بد ن
 انتقال خضدکار تعهدات از کشضر  به کشضر د گر بضدند.

 

 ئولیتعدم زوال مس
  بضد که با د دۀ ترد د به عدم جانشینی بر تعهدات اشه اندتا اواخر تدۀ بیستم میالد ، کمتر 

ی بنگرد. در واق ، امر مطارو  ر شاه در ا ان بااور داشات کاه       المللنیبناشی از اعمال متخلفانۀ 
. (O’Connell, 1967: 482) شاضد ینما کشضر جانشین، مسئضل اقدامات کشاضر پیشاین دانساته    

و ظثار مربضطه قائ  به عدم جانشینی کشاضرها در زمیناۀ    هاشه اندبضد که تقر باً تمامی  گضنهن ا
 ی اتاتمرار  صداتک. لیکن، ا ن (Dumberry, 2007: 52)تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بضدند 
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 تضاناد ینما کشضر جانشین،  نکه امخالفانی به خضد د د و ظن،  ادشده، اند شۀ  رفتهرفتهنیافت و 
ی، دتت از مسئضلیت کشضر پیشین بکشد. درتات اتات کاه ماهیات عما  متخلفاناۀ       تادگبه
ۀ زوال منزلا باه ی راحتا به تضانینمی همسان ماهیت بدهی نیست، اما ا ن امر را نبا د و المللنیب

، باضد یمی  کسان المللنیب، چنانچه ماهیت بدهی و عم  متخلفانۀ نکه امسئضلیت انگاشت  چه 
یباده از ا ام دور، جانشینی کشضرها در زمینۀ  چراکهشک در انتقال ظن ترد د  راه نداشت  بی
 ، کامالً پذ رفته شده اتت.شضندیم  کشضر پیشین که به ترزمین ظن مربضب ها

 رغام باه ی، المللا نیبا در مضرد جانشینی کشضرها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ 
ی، مقتضی و شا ساته اتات کاه باه قاعادۀ      المللنیبعم  متخلفانۀ  تفاوت میان ماهیت بدهی و
در ماضرد   ده ا دان ا زاتتناد جست. در واق ، حای کشاضرها     1جرمبقا  دعاو  مربضب به شبه

ی کشضر د گر، در تیاق جانشینی کشضرها، مقتضی اتت حفظ شاضد و  المللنیباعمال متخلفانۀ 
ی المللنیبزمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه ا ن مهم، خضد مؤ د ظن اتت که جانشینی در 

 .   (Feilchenfeld, 1931: 690)مضجه باشد 
طرفادارانی  افات کاه     تنهاا ناه  ت تادر باه ا ن اتتدالل، خضد مضجب و ترظغاز تحضلی شد کاه  

اشخا  د گر  ظن اتتدالل را تقض ت کردند. ها د، از جملاه مخالفاان عادم جانشاینی در زمیناۀ      
شی از اعمال متخلفانه، قائ  بر ظن اتت که عدم انتقال چنین تعهاد  از کشاضر پیشاین    تعهدات نا

 کمرنا  تا ارتباب بین ترزمین و اقدامات مربضطاه   شضدیمبه کشضر  ا کشضرها  جانشین مضجب 
شضد و حتی رن  ببازد. ا ن در حالی اتت که وجاضد و تقض ات ارتبااب باین تارزمین و اقادامات       

ی المللا نیبا تا از ا ن طر ی بتضان ومانت اجرا  حقضقی بهتار  در جامعاۀ   مربضطه مقتضی اتت 
معناا خضاهاد باضد کاه جانشاینی        چه در غیر ا ن صضرت، بدان(Hyde, 1945: 437 - 438)داشت 

ظمده اتات. قائا     حساببه 2کنندۀ وصی متخلفانۀ عم ۀ  کی د گر از عضام  زائ منزلبهکشضرها، 
   عنی افازودن بار دامناۀ    اجهینتو چنین  شضدیم  اجهینتشدن به ا ن اتتدالل، منتت به چنین 

کننادۀ وصای متخلفاناۀ    کنندۀ وصی متخلفانۀ عم   ا ن در حالی اتت که عضام  زائ عضام  زائ 

                                                           
1. Maintenance of Tort Claims 

 ۀ(، ترجم2013فع  نیز  اد شده اتت. کرافضرد ) ۀاتت که از ظن به جهات راف  وصی متخلفان . شا ستۀ تضجه2
  .349: 1395 و همکاران، گ میابراه

 .149 :1394خرتند ،  و (، ترجمه تاالر 2008اند. شاو )عم  خضانده ۀو برخی ظن را معال ر راف  وصی متخلفان
لیک، متضن  اتت،علمی  ۀاز تلیق ناشیز اد   ۀبیان مفهضمی واحد، تا انداز منیضربهکاربست عبارات مختلی 

معنا که در ظثار مختلی، بدان  بیان مفهضمی واحد بیان شضد منیضربهعلمی اقتضا دارند که عبارتی واحد 
 Circumstances  کما ا نکه در ادبیات جهانی نیز عبارت واحد رودکار بیان مقصضد به برا عبارتی واحد 

Precluding Wrongfulness  تدر ت. مگر به ،شضدیمحقی نم  پردازا ن وحدت در عبارت. رواج رودیکار مبه
و دلی  رجحان ظن بر د گر  رودکار کم در هر اثر، عبارتی واحد بهاول قدم در ا ن مسیر، ظن اتت که دتت

 د  نه ا نکه در  ک اثر، عباراتی متعدد اتتفاده شضد.شضعبارات مطر  
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تفسیر با د باه   و منطقاً (Vidmar, 2016: 338-340)عم ، حصر  هستند و جنبۀ اتتثنا ی دارند 
کننادۀ وصای   علا  و عضاما  زائا     نکه انف  اص  صضرت پذ رد نه تزا د دامنۀ شمضل اتتثنا  چه 

 المل نیبکمیسیضن حقضق  2001پنجم از بخ  نخست مجمضعه مضاد  متخلفانۀ عم  که در فص 
فاناۀ  ، اقادامات متقابا  در مقابا  عما  متخل    2، دفااع مشاروع  1ظمده، در ظنجا، بار عضاما  رواا ت   

تصار ح شاده اتات     7و مطابقات باا قضاعاد ظماره     6، وارورت 5، اواطرار 4، فضرس ماا ور 3المل نیب
(ARSIWA, 2001: part. 1, chapter 5)    در قضت ا ن مضاد شا ان تضجه اتت کاه کاار کمیسایضن .

  معنا که تصر ح بر عضام(. بدان349: 1395و همکاران،  گ میابراهدر ا ن باره، جنبۀ تدو ن دارد )
 (.272: 1375)ممتاز،  شضدیمعرفی از پی  مضجضد دانسته  المل نیب ادشده، برخاتته از حقضق 

ی جنبۀ اتتثنابی المللنیبی اتت و زوال مسئضلیت المللنیبدر واق ، اص  بر دوام مسئضلیت 
، در ماضارد ترد اد،   رون ا ازا. (Kolb, 2017: 145 -146)حصر  بیان شده اتات   طضربهدارد که 

نحض  صضرت ن اذ رد تاا     عقالنی و عقال ی، تفسیر بههاگزارهقتضی اتت تا به حکم منطی و م
نحض  باشد که در راتتا و همساض باا اصا     بر دامنۀ اتتثنا افزوده شضد و برعکس، تفسیر با د به

و حقاضق مجار  اتات  اا باه       المل نیبدر حقضق  تنهانهباشد و نه تزا د دامنۀ اتتثنا. ا ن امر، 
. شا ساتۀ تضجاه اتات کاه در     شاضد یمعبیر بهتر، با د مجر  باشد که مقتضا  منطی دانسته ت

ی، تفسیر مضایی  المللنیبکنندۀ وصی متخلفانۀ مضرد روا ت مذکضر داخ  در دا رۀ عضام  زائ 
معناا کاه   ی را شام  شده اتت  بدانالمللنیبشده و صرفاً روا ت پی  از تحقی عم  متخلفانۀ 

کنندۀ وصی متخلفاناه  ی حاص  ظ د، از عضام  زائ المللنیباز تحقی عم  متخلفانۀ چنانچه پس 
 طاضر باه دنباال ظن باضد.   ی، باه المللنیبنیست و مقتضی اتت در د گر مقضالت حقضق مسئضلیت 

در زمارۀ ماضارد جباران     تضاناد یممثال، چنانچه خسارت معنض  صضرت گرفته باشد، حصضل ظن 
 ,Shelton)ی نیسات  المللا نیبا کننده وصای متخلفاناۀ   گر، عام  زائ خسارت قلمداد شضد و د 

شده، مسئضلیت  واق  المل نیب. به تعبیر بهتر، در مضرد اخیر، عم  متخلفانۀ (855 - 854 :2002
ی اعماال شاده اتات.    المللنیبمحتضا  مسئضلیت  عنضانبهی بار شده و جبران خسارت المللنیب

ی المللنیبی، د گر اصالً مسئضلیت المللنیبکنندۀ وصی متخلفانۀ ائ ، در مضرد عضام  زظنکهحال 
 ی برتد.المللنیبمحتضا  مسئضلیت  عنضانبهکه نضبت به جبران خسارت  شضدینما جاد 

 ی مجر  اتات  هاتیووعی در المللنیبممکن اتت ا ن ا راد وارد شضد که دوام مسئضلیت 

                                                           
1. Consent  
2. Self Defence  

3. Counterneasures in respect of an Internationally Wrongful Act 

4. Force Majeure 
 . 111 :1364 صفائی، ر.ک:طضر مثال قاهره نیز  اد شده اتت  به ۀبه لحا  وا گانی، گفتنی اتت که از ظن به قض

5. Distress 

6. Necessity  

7. Compliance with Peremptory Norms 
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ی خضد را حفظ کارده  المللنیبی، شخصیت حقضقی المللنیبتاب  فعال جامعۀ  عنضانبهکه کشضر 
بضدگی کشضرند که هدف قارار  در جانشینی، ا ن عناصر دولت نکه اتبب با تضجه به ن بدباشد و 

و چضن  ک مضجضد ت پس از برخضردار  از عناصر ا جاد کشاضر  عنای هماان عناصار      ندگیریم
، دوام مسئضلیت شضدیمی دانسته المللنیبمعۀ تاب  فعال جا عنضانبهبضدگی اتت که دولت دولت

در مضارد جانشینی انکار شضد. در واق ، طبی ا ن رو کرد، تنهاا تیییار وواعیت در درون کشاضر     
و اص  دوام صرفاً منحصر به تیییر و تحاضالت درونای،    شضدینماتت که مضجب زوال مسئضلیت 

ی کشاضر  باضدگ دولات  ی که باا عناصار   اهتیووعنییر انقالب تلقی شده اتت و در مضارد تیییر 
در منااب  اصالی    ظورالازام . لیکن، در نبضد قاعده  اا اصالی   ابد ینمعجین اتت، محلی از اعراب 

که صر حاً  ا حتی تلض حاً، مؤ د عدم جانشینی  ا به تعبیر بهتر، من  جانشاینی   المل نیبحقضق 
 ده دان زهمسض با حی  تنهانهامر  که که حکم به زوال مسئضلیت نداد   د نمایمباشد، مقتضی 

در احقاق حی خض   اتت، بلکه همسض با اص  منطقی تفسیر همسض با اص  و عدم تزا د دامنۀ 
 (.141: 1398، پضر  تتااتتثناتت )

 شاضد ینما من  نشده اتت، لزوماً مجاز دانسته  المل نیبدر حقضق  ظنچهدرتت اتت که هر 
ی خاضب به، اما ا ن امر نیز خضد ;ICJ, 1996: para. 195) 111، 136، 137: 1383)البرز  ورکی، 

رو امر  کاه  من  نشده، ممنضع هم نیست. ازا ن المل نیبدر حقضق  ظنچهگض ا  ظن اتت که هر 
من  نشده اتت، صرفًا باا تکیاه بار دکتر نای کاه بیشاتر نگااه         المل نیبدر مناب  اصلی حقضق 

 د قائ  به ممنضعیت امر  شد که صر حاً  ا حتای تلض حااً باه    و نبا تضانینمکالتیک هم دارد، 
عرفای، اصاضل    الملا  نیبا ، از جمله معاهده، حقضق المل نیبحقضق  ظورالزاممضجب مناب  اصلی 

حکام باه    تاضان ینمی، المللنیب  هاتازمان ظورالزامکلی حقضقی، قضاعد ظمره و حتی تصمیمات 
 (.123-125 :1398، پضر  تتاممنضعیت ظن داد )

 

 یریگجهینت
  ماضرد  هاا نحلاه ی، از المللا نیبا در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفاناۀ   هادولتجانشینی 

 ، پردازعبارتی مطر  اتت. به لحا  المللنیببررتی ل   مقضلۀ جانشینی در زمینۀ مسئضلیت 
 ادشاده که مفهضم   جاظنکشضر اتت. از -مفهضم دولت در ا نجا، مفهضم عام دولت به معنا  دولت

 چراکاه ، از لفاظ دولات اتاتفاده شاده اتات،      شضدیمی هم مربضب المللنیببا مقضلۀ مسئضلیت 
ی المللا نیبا ، بای  از مسائضلیت   الملا  نیبی دولت در ادبیات پارتی حقضق المللنیبمسئضلیت 

ع مضواض  چراکاه کشضر شناخته شده اتت. با ا ن همه از لفظ کشاضر نیاز اتاتفاده شاده اتات،      
، الملا  نیبا و جانشینی کشضر در ادبیات فارتی حقاضق   شضدیممطرو  به جانشینی هم مربضب 

 .رتاندیمبهتر از جانشینی دولت منیضر را 
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پارداز  و عباارت    نیست کاه صارفاً مرباضب باه ادبیاات     امقضلهبار ، تهکید بر ا ن مسئله، 
اتات باه خلاب مبحاث     شناتی باشد، بلکه مضوضعی اتت که در صضرت عادم تصار ح ممکان    

مجر اه مادنیر اتات     -تلقی شضد که جانشینی دولت گضنهن اممکن اتت  نکه ابینجامد و ظن، 
خارج اتت  گفته یپمجر ه تیییر داخلی اتت و مضوضعاً از مفهضم -جانشینی دولت کهیدرحال

باطی باا  انقالب نیز ارت چراکهو حتی انقالب نیز از دا رۀ مفهضمی جانشینی کشضرها خارج اتت، 
رو عباارت جانشاینی دولات در زمیناۀ تعهادات ناشای از       بضدگی کشضر ندارد. ازا نعناصر دولت

ی و بعضاً جانشینی کشضرها در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفاناۀ  المللنیباعمال متخلفانۀ 
د   جد ا هاا ت ا مضجضداند و در هار دو، منیاضر جانشاینی مضجضد ات  اا      رفته کاربهی المللنیب

ی اتت. ا ان  المللنیبی در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ بضدگدولتبرخضردار از عناصر 
مباشرت  ا از طر ی تسبیب مبادرت باه ارتکااب    صضرتبهامر، اعم از ظن اتت که کشضر مربضب، 

تعهدات در زمینۀ  هادولتجانشینی »رو منطقاً گزارۀ ی کرده باشد. ازا نالمللنیبعم  متخلفانۀ 
در زمیناۀ تعهادات    هادولتجانشینی »از گزارۀ  ترگسترده، «یالمللنیبناشی از اعمال متخلفانۀ 

ی المللا نیببه مضجب حقضق مسئضلیت  چراکهاتت، « یالمللنیبناشی از ارتکاب اعمال متخلفانۀ 
نعکس م المل نیبکمیسیضن حقضق  2001گضنه که در عرف وجضد دارد و در مجمضعه مضاد بدان

ی متصضر نیست، بلکه المللنیبشده اتت، مسئضلیت دولت، صرفاً ناشی از ارتکاب عم  متخلفانۀ 
نحاض  از  تبب نقشی که بهمباشرت به عم  متخلفانه داشته باشند، به ظنکهبعضاً کشضرها بدون 

 .شضندیم، مسئضل دانسته کنندیمانحا، مانند کمک  ا مساعدت، در ظن ا فا 

، مخالفان و مضافقان ز اد  دارد که مضافقت و مخالفت با ظن، خضد برخاتاته از  گزارۀ  ادشده
گفتمان فکر  متفاوت اتت  بعضاً بر ا ن اتاس که جانشینی کشضرها در زمینۀ تعهادات ناشای   

  اناد دهۀ پذ رش انتقال چنین تعهد  اتت ظن را انکاار کار  منزلبهی، المللنیباز اعمال متخلفانۀ 
تضان تعهادات  ینمو  تضانینم وجهچیهبهاتت و  مدنیرۀ کشضر در ا نجا منزلبه ، دولتنکه اچه 

نقا    ظنهاا نحاض  در  ی را که مرتکب شده  ا باه المللنیبکشضر پیشین ناشی از اعمال متخلفانۀ 
در ته ید مدعا  خاضد   هاظنداشته اتت، بر کشضر جانشین تحمی  کرد و ظن را مسئضل دانست. 

  ظن عادم جانشاینی در   هاا ناه یزمی که  کای از  المللنیبر زمینۀ مسئضلیت از عدم جانشینی د
و ظن را همساض   کردهقاعده  اد  عنضانبهی اتت، المللنیبزمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ 

مضواضعه،   الملا  نیب. ا ن در حالی اتت که در مناب  اصلی حقضق اندخضاندهبا قاعدۀ لض  مطهر 
 ظورالازام عرفی، اصضل کلی حقضقی، قضاعد ظمره و حتی تصمیمات  المل نیبضق  عنی معاهده، حق

 قاعدۀ عدم جانشینی را  افت. تضانینمی هرگز المللنیب  هاتازمان
 الملا  نیبا در واق ، عدم جانشینی  ک دکتر ن اتت و دکتر ن در زمرۀ منااب  فرعای حقاضق    

حالت بستر  ن ترنانهیبخضشاصلی کمک کند و در  به احراز مناب  تضاندیمکه تنها  شضدیمدانسته 
ۀ منزلا باه حقضقادانان هرگاز    ن تار برجسته  هاظمضزهترد د، دکتر ن  ا را فراهم کند. بی ظنهاا جاد 
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قائ  به جانشینی در زمینۀ تعهدات ناشای   ظنکه، دکتر ن خالف نکه ا  چه شضدینمقاعده محسضب 
قائالن به عدم جانشاینی   ظنچهبر ا ن، کم اتت. افزون چندانهنی اتت، المللنیباز اعمال متخلفانۀ 

، خاضد،  اناد کردهی از ظن به قاعدۀ لض  مطهر  اد المللنیبدر زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ 
از بناد و  اضغ    رهاشاده و  افتاه  اتاتقالل اتتثنا ی بر قاعده اتت و تنها در مضرد کشاضرها  تاازه   

ی المللا نیبا ابلیت اعمال دارد،  عنی ووعیتی که عمالً در دنیاا  کناضنی   اتتعمار مجر  اتت و ق
رو لض  مطهر  ک اتتثنا بر قاعده اتت و تنها در مضرد مصاداقی خاا    مصداق بیرونی ندارد. ازا ن

 از جانشینی قابلیت اعمال دارد که امروز ا ن مصداق نیز عمالً وجضد ندارد.

ی اتت و زوال ظن، با د تضجیه منطقی داشاته  المللنیبیت اص  بر دوام مسئضل نکه ابا تضجه به 
باشد و در دامنۀ شمضل اتتثنائات محصضر شده باشد، عدم جانشاینی در زمیناۀ تعهادات ناشای از     

و ا ن امار، خاضد    انجامدیمی کشضر پیشین المللنیبی، به زوال مسئضلیت المللنیباعمال متخلفانۀ 
ی المللنیبکنندۀ وصی متخلفانۀ مضل مضارد حصر  عضام  زائ که بر دامنۀ ش شضدیممنجر به ظن 

افزوده شضد  ا ن در حالی اتت که دامنۀ اتتثنا با د تفسیر مضیی شضد. بناابرا ن، در نباضد قاعادۀ    
افازودن بار    رتاد یما نیار  ی، بهالمللنیبعدم جانشینی در زمینۀ تعهدات ناشی از اعمال متخلفانۀ 

 ی منطقی و مقتضی نباشد.المللنیبنندۀ وصی متخلفانۀ کدامنۀ شمضل عضام  زائ 
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