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چکیده
در حقوق مسئولیت بینالمللی ،مشارکت در خسارت یا امتناع از کاهش خسارت از سوی دولتت
یا سازمان بینالمللی زیاندیده ،در تعیین جبران خسارت مد نظر قرار خواهد گرفتت بتا این ت
قاعدۀ یادشده ب صورت کامالً مشاب در حقوق مسئولیت بتینالمللتی دولتتهتا و ستازمانهتای
بینالمللی پیش بینی شده است ،تمایزهای متعتددی در خوتوا اجترای دن در ایتن دو حتوزه
وجود دارد این تمایزها عمدتاً ب این سبب است ک سازمانهتا از دولتتهتای دارای شخوتیت
حقوقی بینالمللی تش یل شدهاند همچنین ،کارکنان دنها ک ب طور همزمان تبعۀ یتک دولتت
هستند ،در برخی از موارد مم ن است تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود قترار گیرنتد
نگارندگان این نوشتار در تالشاند تا ضمن تبیین جنب های حقتوقی «مشتارکت زیتاندیتده در
خسارت» و شرایط اعمال دن در حقوق مسئولیت بینالمللی ،اجرای دن را در حقتوق مستئولیت
دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد پژوهش و بررسی قرار دهند

واژگان کلیدی
تعهد ب کاهش خسارت ،دولت ،سازمان بینالمللی ،مسئولیت بینالمللی ،مشارکت در خسارت

 نویسندۀ مسئول ،فاکس03315825111 :

Email: vahidbazzar@gmail.com
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مقدمه
بر اساس حقوق مستئولیت بتینالمللتی ،هتر «فعتل متخلفانتۀ بتینالمللتی»
) Wrongful Actمستلزم «جبران» ) (Reparationاست ی تی از متوارد استت نا بتر ایتن اصتل،
«مشارکت زیاندیده در خسارت» ) (Contribution to the Injuryاست ب این ترتیتب هنگتامی
ک دولت یا سازمان بینالمللی زیاندیتده در ورود خستارت نقتش داشتت باشتد ،اصتل جبتران
خسارت متناسب با نقش زیاندیده در خسارت تعدیل خواهد شتد 0در ایتن خوتوا ،تفتاوتی
نمیکند ک مشارکت دولت یا سازمان بینالمللی زیاندیده در قالب فعل یا ترک فعل یتا از روی
«تقویر» ) (Faultیا «بیاحتیاطی» ) (Negligenceواقع شده باشد همچنین ،تنها پس از احتراز
مسئولیت بینالمللی و در مرحلۀ تعیین جبران خسارت ،مشارکت زیاندیده در خسارت مد نظر
قرار میگیرد بنابراین ،عالوه بر این نمیتوان دن را ب عنوان عامل رافع وصت متخلفانتۀ عمتل
قلمداد نمود ،در مقام ی ی از موانع طرح دعوا یتا ایتراد مقتدماتی نستبت بت صتالحیت مرجتع
رسیدگیکننده نیز قابلیت طرح ندارد ب عالوه ،ازدنجایی ک عوامل رافع وصت متخلفانتۀ عمتل
سبب منتفی شدن مسئل جبران خسارت نخواهند شد ،7در موارد پذیرش این عوامتل از ستوی
مرجع رسیدگیکننده نیز نقش زیاندیده در ورود خسارت مورد توج قرار خواهد گرفت
9
«مشارکت زیاندیده در خسارت» ک جلوهای دش ار از قاعدۀ «اقدام» در فق اسالمی است ،
است ،9تنها نسبت ب دن دست از رفتارهای دولتت یتا ستازمان بتینالمللتی زیتاندیتده اعمتال
میگردد ک نسبت ب خسارت وارده تأثیرگذار است و سایر اقدامات زیاندیده -حتی اگر دش ارا
متخلفان باشد -سبب اعمال دن نخواهد شد همچنین ،تنها رفتار زیاندیدۀ اصتلی در ایتن بتاره
(Internationally

1. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 39; ILC
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 39.
2. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 27(b); ILC
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 27(b).

لزوم جبران خسارت در موارد استناد موفق ب عوامل رافع وص متخلفانۀ عمل را حداقل در خووا برخی از
دنها ازجمل دفاع مشروع و اقدامات متقابل ک اقدامکننده در مقام اعمال حق خود اقدام میکند ،نمیتوان
ب دسانی پذیرفت (زمانی ،0930 ،ا )79
 9برای مطالعۀ بیشتر در خووا جلوهها ،موادیق و شرایط اعمال قاعده اقدام در حقوق ،نک:
جنیدی ،لعیا (« ،)0971تقویر زیاندیده» ،مجلۀ دانش دۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش  ،90ا
55-01؛ نقیبی ،سیدابوالقاسم و شیروانی ،خدیج (« ،)0930بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ
اقدام در فق و حقوق ایران» ،مجلۀ دانش حقوق مدنی ،سال  ،0ش  ،0ا 00-01؛ اسماعیلدبادی ،علیرضا و
رضوی ،محمدحسن (« ،)0910مطالعۀ تطبیقی قاعدۀ رضایت زیاندیده و اقدام (در نظام حقوقی کامنال و
اسالم)» ،فولنامۀ فق و حقوق ،سال  ،9ش  ،05ا 00-17؛ کاظمی ،محمود (« ،)0931اقدام ب عنوان ی ی
از منابع مسئولیت مدنی در حقوق اسالم» ،مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،7ش  ،0ا 097-005
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منظور خواهد شد برای م ال ،اگر دولت یتا ستازمان زیتاندیتده رفتتار متخلفانت ای را تأییتد و
ب م ابۀ رفتار خود قلمداد نماید ،دن رفتار ،عمل دن دولت یا سازمان شمرده متیشتود ،0امتا بت
هنگام تعیین نوع و میزان جبران ،تنها عمل زیاندیدۀ اصلی مورد توج قرار میگیرد همچنین،
حتی اگر تحت شرایط خاصی شخص دیگری غیر از زیاندیدۀ واقعی درخواست جبران خستارت
نماید ،مشارکت زیاندیده در تعیین میزان جبران مورد توج قرار خواهد گرفت در ایتن راستتا،
طرحهای کمیسیون حقوق بتینالملتل در خوتوا مستئولیت بتینالمللتی ( 7110و 7100م)
توتری نمتودهانتتد« :مشتارکت هتتر شتخص یتا موجتتودیتی کت جبتتران خستارت در خوتتوا
خسارتهای وارده ب دن مطالب میگردد ،در تعیین جبران تأثیرگذار خواهد بود» 7این موضوع
مانند اغلب موضوعات حقوق مسئولیت بینالمللی ،9با عبارات مشابهی در طرحهتای کمیستیون
درج شده ،اما ب سبب تفاوت میان ماهیت دولتها و ستازمانهتای بتینالمللتی ،تمایزهتایی در
اجرای دن نسبت ب هرکدام از دن ها قابتل توتور استت همچنتین ازدنجتایی کت ستازمانهتای
بینالمللی از دولتهای دارای حاکمیت تش یل شده و از ستوی افترادی کت بت طتور هتمزمتان
تابعیت دولتها را دارند راهبری میشوند ،مسائل متعددی در خووا اجرای قاعتده در هریتک
از این وضعیتها متوور است ک نگارندگان این نوشتتار در تتالشانتد تتا ایتن مستائل را متورد
مطالع و بررسی قرار دهند

«مشارکت زیاندیده در خساارت» در حقاوق مسائولیت ساازمانهاای
بینالمللی و حقوق مسئولیت دولتها
عالوه بر وضعیتی ک دولت یا سازمان در ورود خسارت نقش دارند ،هنگامی ک دولتت یتا ستازمان
پس از ایجاد خسارت با وجود توانایی از افزایش دن ،جلوگیری ننماید یا با اقتدامات غیرمعقتول دن
را افزایش دهد نیز «مشارکت زیاندیده در خستارت» متورد توجت قترار متیگیترد همچنتین در
طرحهای کمیسیون حقوق بینالملل راجع ب مسئولیت بینالمللی ،ب مفهتوم «تعهتد بت کتاهش

1. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 11; ILC
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 9.
2. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 39; ILC
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 39.

 9پذیرش اغلب مواد راجع ب مسئولیت بینالمللی دولتها در خووا سازمانهای بینالمللی سبب شده است تا
برخی از افراد از این روش قاعدهسازی ب عنوان شیوۀ «کُپی اَند پِیست» ) (Copy and Pasteیاد کنند .(Ahlborn,
) 2012, pp. 53-65این عمدتاً ب این سبب است ک قواعدی ک میتواند بر یک دولت اعمال شود ،میتواند بر
مجموع ای از دولتها نیز فارغ از شخویت حقوقی مستقل دن ،اعمال گردد ).(Amerasinghe, 2013, p. 76
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خسارت» ) (Duty to Mitigationنیز اشاره شتده استت 0طترح مستئولیت بتینالمللتی دولتتهتا
(7110م) توری میکند ک از قربانی کامالً بیگناه انتظار میرود تا پتس از مواجهت بتا خستارت
ب طور معقول عمل نماید 7همچنین ،سند یادشده با کاربرد عبارت «هرگون خسارت قابل ارزیتابی
متتالی» ) (Any Financially Assessable Damageدر خوتتوا خستتارتهتتای قابتتل جبتتران،
هزین های مربوط ب تدابیری را ک در راستای تعهد ب کاهش خسارت از سوی زیتاندیتده اتختا
میگردد نیز قابل مطالب تلقی نموده است 9بااینحال ،طرح مستئولیت ستازمانهتای بتینالمللتی
(7100م) با وجود پذیرش این مفهوم ،تنها ب کر این ن ت بسنده میکند ک «تعهتد بت کتاهش
خسارت» یل «تعهدات اولیۀ» ) (Primary Rulesحقوق بینالملل مطرح میشود و بررستی دن در
سند یادشده ک ب «قواعد ثانوی » ) (Secondary Rulesمیپردازد ،ضرورتی نتدارد 9پرسشتی کت
در اینجا مطرح میشود این است ک اگر سازمان بینالمللی زیاندیتده توانتایی یتا ام انتات اتختا
تدابیر مربوط ب کاهش خسارت را نداشت باشد و دولت یا دولتهتای عوتو دن بتا وجتود داشتتن
چنین شرایطی از دن جلوگیری نمایند ،دیا جبران خسارت ب واستطۀ ایتن امتنتاع کتاهش خواهتد
یافت؟ دولتهای عوو سازمان زیاندیده تعهدی نسبت ب کاهش خسارت وارده ب سازمان ندارنتد؛
مگر این ب موجب قواعد سازمان ،چنین وظیف ای ب دنها محول شده باشد اما خودداری ارکتان
سازمان بینالمللی زیاندیده از کاهش خسارت_-ب مانند ارگانهای دولت زیاندیده -بدون تردیتد
میتواند منجر ب کاهش میزان جبران گردد درواقع ،بتا این ت «شخوتیت حقتوقی بتینالمللتی»
)) (International Legal Personality (ILPحتی برای ارکان فرعی سازمانهتای بتینالمللتی نیتز
قابل توور است ،5این شخویت ب واسطۀ وجود سازمان بینالمللی و ناشی از دن است و نمتیتتوان
برای این ارکان ،مستقل از سازمان ،شخویت حقوقی بینالمللی درنظر گرفت
«مشارکت زیاندیده در خسارت» با عبارات مشابهی در دو طرح کمیسیون حقوق بینالملل
در خووا مسئولیت بتینالمللتی دولتتهتا (7110م) و مستئولیت ستازمانهتای بتینالمللتی
(7100م) درج شده است ،اما ب سبب تفاوت میان ماهیت دولتها و سازمانهای بینالمللی ،در
1. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 39, para. 3.
2. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Commentary of
11 of art. 31.
3. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Commentaries
of 5,34 of art. 36.
4. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, Commentary of 3 of art.
39.
 5دیوان بینالمللی دادگستری در دو نظریۀ مشورتی خود در قویۀ «مازیلو» )0313( (Dumitru Maziluم) و

قویۀ «کوماراس وامی» ) (Datoparam Cumaraswamyک در پی اختالف شورای اقتوادی اجتماعی ملل
متحد با دولتهای رومانی و مالزی درخواست شده بود ،شخویت حقوقی بینالمللی را برای کمیسیون حقوق
بشر ب عنوان رکن فرعی شورای اقتوادی اجتماعی ب رسمیت شناخت (بیگزاده ،0913 ،ا )031-030
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اجرای دن در هرکدام از حوزهها تمایزهایی وجود دارد سازمانهای بینالمللی ب عنوان «تابعان»
) (Subjectsحقوق بینالملل و نهادهای دارای شخویت حقوقی بتینالمللتی از موجودیتتهتای
دارای شخویت حقوقی بینالمللی -دولتها یا سازمانهای بینالمللتی -تشت یل شتدهانتد ،امتا
دولتها چنین ویژگیای ندارند همچنین ،برخالف دولتها ک بر اساس اصل برابتری حاکمیتت
دولتها ،شخویت حقوقی برابر دارند ،سازمانهای بتینالمللتی دارای شخوتیت حقتوقی برابتر
نیستند 0و شخویت حقوقی هریک از دنهتا محتدود بت «اشتتااالت» ) (Functionsدنهاستت
) .(Boon, 2011, p. 8درواقتتع ،تبعیتتت ستتازمانهتتای بتتینالمللتتی از اصتتل «ختتاا بتتودن»
) ،(Specialityاختیار دنها را ب انجام اموری محدود میکند کت از ستوی مسسستان بت دنهتا
واگذار شده است (زمانی ،0937 ،ا )53
همین امر سبب شده است تا نظام مستئولیت بتینالمللتی در برختی متوارد مشتاب  ،قواعتد
متمتایزی را در ایتتن دو حتتوزه بپتذیرد بتترای م تتال ،در خوتوا «استتتناد» ) (Invocationبت
مسئولیت بینالمللی ،هر دولت یا سازمان بینالمللی زیاندیده میتواند ب صرف رعایتت شتروط
«طی مراجع داخلی» ) (Exhaustion of Local Remediesو «تابعیت دعاوی» (Nationality of
) Claimsحسب مورد 7ب مسئولیت بینالمللی دن سازمان استناد نماید 9دولت یا ستازمان غیتر
زیاندیده نیز میتواند ب واسطۀ نقض یک تعهد جمعی یا یک تعهد در قبال «جامعۀ بینالمللتی
در کل» ) ،(International Community as a Wholeب مسئولیت سازمان متخل استناد کند9
 0دیوان بینالمللی دادگستری در نظریۀ مشورتی سال 0393م توری نمود ک تابعان در یک نظام حقوقی لزوماً
در ماهیت و میزان حقوقشان با ی دیگر برابر نیستند .(Reparation for Injuries Suffered in the Service of
) the United Nations, advisory opinion of I.C.J., 11 April 1949, p. 174,178همین امر سبب شده است تا
برخی تردید داشت باشند ک دیا میتوان ب جای حقوق سازمانهای مشخص و معین ،عبارت «حقوق
سازمانهای بینالمللی» را مورد استفاده قرار داد ) .(Mendelson, 2015, p. 373اما همانطور ک از نام طرح
مسئولیت سازمانهای بینالمللی (7100م) مشخص است ،سند یادشده بدون توج ب شخویت حقوقی
نابرابر سازمانهای بینالمللی تدوین شده است و بر تمامی این سازمانها ،فارغ از نوع دنها ،اعمال میگردد
).(Gal-Or and Ryngaert, 2012, p. 511
2. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, arts. 44-45.
3. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 43.
4. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 49.

استناد سازمان غیر زیاندیده ب مسئولیت بینالمللی سازمان متخل منوط ب این است ک تعهد نقضشده جزء
اشتااالت سازمان استنادکننده باشد درواقع ،سازمان در این راستا ،صرفاً در چارچوب وظایفی اقدام میکند ک
دولتهای عوو ب دن محول نمودهاند .(ILC Draft Articles on the Responsibility of International
) Organizations 2011, art. 49(3), Commentary of 7 of art. 49برای مطالعۀ بیشتر در خووا مفهوم استناد ب
مسئولیت ،ر ک محبی ،محسن و بذّار ،وحید (« ،)0937مفهوم استناد ب مسئولیت بینالمللی با تأکید بر طرح
کمیسیون حقوق بینالملل ( ،»)7110مجلۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،91ش  ،0ا 710.-777
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اما حق استناد سازمان ب مسئولیت دولت ناقض تعهد بینالمللی متورد شناستایی قترار نگرفتت
است؛ حتی اگر دن تعهد ،یک تعهد در قبال کل جامعۀ بینالمللی باشد درواقع ،میتتوان گفتت
ب باور تدوینکنندگان این اسناد ،هدف و رسالت سازمانهای بینالمللی ،صیانت و تحقق اهداف
دولتهای عوو است و سازمانها رسالت خاصی در صیانت از منافع جامعۀ بینالمللتی ندارنتد0
این درحالی است ک دیوان بینالمللی دادگستری در نظریتۀ مشتورتیِ خستارتهتای وارده بت
کارکنان سازمان ملل متحد (0393م) ب صراحت اعالم نمود ک سازمانها قادر ب طرح دعتوا در
عرصۀ بینالمللی میباشند 7ب هرحال ،در طرح مسئولیت ستازمانهتای بتینالمللتی (7100م)،
ام ان اتخا «اقدامات متقابل» ) (Countermeasuresاز سوی ستازمانهتا در قبتال دولتتهتای
متخل پذیرفت شده است 9و حتی ام ان توسل ب اقدامات متقابل از سوی دولتت یتا ستازمان
عوو یک سازمان زیاندیده نیز وجود دارد 9البت سازمانهای بینالمللی در مواردی متوسل بت
عملیات نظامی علی دولت متخل شدهاند 5ک نمونۀ بارز دن مداخلۀ سازمان ملل متحد در بروز
جنگ اول خلیج فارس است0
همچنین ،باوجود ام ان استناد ب مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی ،ب این سبب
ک یافتن یک دادگاه قوایی برای طرح دعوا علی دنهتا تقریبتاً غیترمم ن استت ،بت نتدرت بت
1. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 49, para. 10.
2. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, advisory opinion of I.C.J., 11
April 1949, pp. 184–185.
3. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 51(1).
4. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 52.

دولت یا سازمان عوو سازمان بینالمللی زیاندیده تحت شرایط زیر مجاز ب توسل ب اقدامات متقابل علی
سازمان مسئول است:
اقدام متقابل ماایر قواعد سازمان نباشد؛ هیچ وسیلۀ مناسب دیگری وجود نداشت باشد؛ اقدامات ب گون ای اتخا
گردد ک ام ان ادامۀ ایفای تعهدات از سوی سازمان مسئول وجود داشت باشد؛ اقدام متقابل متناسب با
خسارت وارده باشد؛ قبل از اقدام باید سازمان مسئول ،مطلع و دعوت ب مذاکره شود؛ اثر اقدامات متقابل باید
محدود ب اشتااالت سازمان باشد؛ و این اقدامات متقابل باید ب محض توق عمل متخلفانۀ بینالمللی یا
طرح اختالف در دادگاهی ک تومیم الزامدور اتخا میکند ،متوق گردد
 5گزارشگر ویژۀ کمیسیون (دقای اِگو) و گزارشگران قبلی طرح مسئولیت دولتها (7110م) (ریپهاخِن و درانجیو
روییز) قود داشتند تا اولویت نهادها و سازمانها و ب ویژه سازمان ملل را در خووا ع سالعمل نسبت ب
یک عمل متخلفانۀ بینالمللی ت بیت نمایند (Eighth Report on State Responsibility (R Ago), ILC

0

Yearbook 1979, Vol II (1), 43-44, (paras 91-92); Seventh Report on State Responsibility (G Arangio) ،Ruiz), ILC Yearbook 1995, Vol II (1), 17 ffاما در این مسیر موفقیتی ب دست نیاوردند .(Vaurs-
)Chaumette, 2010, p. 1026
انتساب این حملۀ نظامی ک از سوی  91کشور ب فرماندهی ژنرال امری ایی ،شوارتزکوف (Norman

) ،Schwarzkopfانجام گرفت و حتی صدور فرمان حمل از طرف جرج بوش (پدر) (بیگزاده ،0939 ،ا )77
ب سازمان ملل قابل تأمل است
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مسئولیت دنها استناد میشود ) (Nollkaemper, 2008, p. 349و زیاندیدگان ترجی میدهند
تا در این موارد نیز ب مسئولیت یک دولت استتناد کننتد بترای م تال ،پتس از حملتۀ نظتامی
ستازمان نتاتو )) (North Atlantic Treaty Organization (NATOبت سترزمین یوگستالوی،
صربستان و مونت نگرو ،دعاوی متعددی علیت  01دولتت عوتو ستازمان در دیتوان بتینالمللتی
دادگستری مطرح شده است یا حتی در نظام «قیمومت» ) (Trusteeshipستازمان ملتل متحتد
ک طبیعتاً سازمان ،مسئول سرنوشت مردمان سرزمین تحت قیمومت است ،دعاوی متعددی در
سط بینالمللی علی برخی دولتهای عوو سازمان ،مانند دعتاوی مطترحشتده علیت افریقتای
جنوبی ،مطرح گردید ).(Pronto, 2013, p. 154
مورد دیگری ک میتوان در خووا تمایز میان دولتها و سازمانهای بینالمللی بیتان نمتود،
اهمیت قواعد داخلی دنهاست برخالف قوانین داخلی دولتتهتا« ،ستند مسستس» (Constituent
) Instrumentسازمان و برخی از قواعد دن ،یک وضعیت «منحور ب فترد» ) (Sui generisدارنتد و
میتوانند ب عنوان منبع حقوق بینالملل برای سازمان یادشده تعهد حقوقی و مسئولیت بینالمللی
ایجتاد نماینتد ) .(Pronto, 2013, p. 155ازدنجتایی کت حقتوق اولیتۀ قابتل اعمتال بتر مستئولیت
بینالمللی دولت و سازمان ،حقوق بینالملل است ،این تمایز میتواند نقش تأثیرگتذاری ایفتا کنتد
تعهدات اولیۀ دولتها و سازمانهای بینالمللی میتوانند مبنای متمایزی از ی دیگر داشت باشتند
ازاینرو ،هنگامی ک ب واسطۀ یک عمل متخلفانۀ واحد ،چند دولت و سازمان بتینالمللتی بت طتور
همزمان مسئول قلمداد میشوند ،سمت زیاندیده برای استناد ب مسئولیت بتینالمللتی هریتک از
دنها مم ن است بر مبانی متمایزی استوار گردد ).(Vermeer-Kunzil, 2014, p. 258
اغلب تمایزهای مربتوط بت تأثیرگتذاری «مشتارکت زیتاندیتده در خستارت» در خوتوا
سازمانهای بینالمللی مربوط ب این واقعیت است ک ستازمانهتای بتینالمللتی از دولتتهتای
دارای شخویت حقوقی بینالمللی تش یل شتدهانتد و امتور ایتن ستازمانهتا را افترادی انجتام
میدهند ک ب طور همزمان تابعیت یک دولت را نیز دارنتد همچنتین ،هنگتامی کت ستازمان و
دولت عوو دن ب طور همزمان زیاندیده تلقی میشوند یا زمانی ک ارگان یک دولت یا ستازمان
در اختیار دولت یا سازمان دیگر قرار میگیرد ،مستائل متعتددی در خوتوا اعمتال دن ایجتاد
میشود ک این مباحث در فوول دتی مطالع و بررسی خواهند شد

«مشارکت زیاندیده در خسارت» در روابط میان سازمان و دولتهاای
عضو آن
«مشارکت زیاندیده در خسارت» در روابط میان سازمان بینالمللی و دولتهای عوو باید مورد
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مطالع قرار گیرد نخست ب این پرسش میپردازیم ک دیا میتوان مشتارکت دولتتهتای عوتو
یک سازمان بتینالمللتی در خستارت وارده بت دن ستازمان را بت عنتوان مبنتایی بترای اعمتال
«مشارکت زیاندیده در خسارت» درنظر گرفت؟ سازمان بینالمللی شخویت حقوقی مستقل از
دولتهای عوو خود دارد و این انف اک تا حدی است ک حتی در متواردی کت قواعتد ستازمان
ازجمل سند تأسیس دن ،حق استناد ب مسئولیت بینالمللی سازمان یادشده از سوی دولتهای
عوو را محدود ن رده باشند ،این ام ان قابل توور است 0درواقع ،دولتتهتای عوتو نستبت بت
اعمال حقوقی سازمان ،طرف ثالث محسوب میشوند و طبق اصل نسبی بودن تعهد از این حیث
ت لیفی ندارند (زمانی ،0937 ،ا  )990بااینحال ،اگر در سند مسستس ،قواعتد یتا توتمیمات
سازمان ،قواعد خاصی برای اعمال دن در روابط میان سازمان و دولتهای عوتو دن پتیشبینتی
شده باشد ،قواعتد یادشتده -بت عنتوان «قاعتدۀ ختاا» ( -(Lex Specialisالزمالرعایت استت و
دولتهای ثالث ناگزیر ب پذیرش دن هستند ) .(Brownlie, 2015, p. 360البت این قواعتد تنهتا
در برخی حوزهها ازجمل مسئولیت جبران خسارت تأثیرگذار است و در سایر حتوزههتا ازجملت
مسئلۀ انتساب عمل تأثیری نخ واهد داشت ب ایتن ترتیتب اگتر بترای م تال در قواعتد داخلتی
سازمان ،مسئولیت دولتهای عوو در قبال دیون سازمان پذیرفتت شتده باشتد ،پتس از تعیتین
میزان جبران خسارت با توج ب «مشارکت زیاندیده در خسارت» ،دولت عوو بر اساس قواعتد
خاا سازمان ،کل خسارت یا بخشی از دن را جبران خواهد نمود7
پذیرش قواعد سازمان در این خووا منوط ب این است ک سازمان پیشگفت در خووا
«مشارکت زیاندیده در خسارت» ،تعهد معاهداتی ماتایری را نپذیرفتت باشتد زیترا بتر استاس
کنوانسیون حقوق معاهدات میان دولتهتا و ستازمانهتای بتینالمللتی یتا میتان ستازمانهتای
بینالمللی (0310م) ،یک سازمان طرف معاهده نمیتواند برای توجی عتدم اجترای معاهتده بت
قواعد سازمان استناد نماید 9همچنین ،تومیمات سازمان ک در ماایرت با «قواعد دمترۀ» (jus
) cogensحقوق بینالملل است ،قابل پذیرش نیست معروفترین م ال در این خوتوا قوتیۀ
«کادی و البَرکات» در دیوان دادگستری اروپاست ک دیوان یادشده دییننامتۀ اجرایتی شتورای
اروپا ک الزامات قطعنامۀ فول هفتمی شورای امنیت را -ک برای اعوا الزامدور است -در منطقۀ
1. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 49, para. 4.

 7با این در مواردی مسئولیت اعوا در قبال اقدامات سازمان پذیرفت میشود ،بر اساس اصل «اِستاپِل»
) (Estoppelمیتوان ب مسئولیت اعوا در قبال اقدامات سازمان بها داد ،اما اصل اساسی «نسبی بودن اثر
تعهد» ،التزام طرفهای ثالث ب قواعد سازمان در خووا تعیین مسئولیت اعوای دن را نفی میکند (زمانی،
 ،0937ا )997
3. Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between
International Organizations 1986, art. 27(2).
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اروپا اجرایی مینمود ب دلیل ماایرت با قواعد بنیادین حقوق بشر باطل اعالم کرد (بذّار،0930 ،
ا  0)099پرسشی ک مطرح میشود این است ک خروج دولت عوو چت تتأثیری بتر شترایط
پیشبینی شده خواهد گذاشت؟ در پاسخ باید گفت ک مشارکت زیاندیده در خسارت ،در زمان
نقض تعهد مد نظر قرار خواهد گرفت و بر اساس قواعد عمومی مسئولیت بینالمللی ،نقض تعهد
بینالمللی زمانی واقع میشود ک عملی ک نقض تعهد دولت یتا ستازمان متخلت استت ،واقتع
گردد 7بنابراین ،اگر در هنگام وقوع نقض تعهد ،دولت یادشده هنوز عوو سازمان تلقی میشتود،
بدون تردید شرایط پیش بینی شده در قواعد سازمان نسبت بت دن اجترا خواهتد شتد و درغیتر
اینصورت ،این دولت هیچگون تقیدی نسبت ب قواعتد ستازمان نخواهتد داشتت زمتان ختروج
دولت از سازمان نیز بر اساس قواعد سازمان تعیین خواهد شتد بترای م تال ،ختروج بریتانیتا از
اتحادیۀ اروپا ) (Brexitک امروزه مطرح است ،منوط ب طی شدن یک دورۀ زمانی دوسال است
بنابراین ،اصل بر این است ک ب واسطۀ استقالل شخویت حقوقی سازمان از دولتهای عوو
دن ،رفتار سازمان را نمیتوان ب دولتهای عوو منتسب نمود بااینحال ،این اصتل ست استت نا
دارد نخستین است نا حالتی است ک دولت عوو سازمان ب صورت صری یا ضمنی ،مستئولیت
ناشی از اقدام سازمان را -پیش یتا پتس از ارت تاب عمتل -بپتذیرد 9متورد بعتدی در خوتوا
سازمانهایی صدق میکند ک تعداد دولتهای عوو دن کم است 9و است نای سوم زمتانی استت
ک دولت عوو با سوء استفاده از صالحیت سازمان در موضوع ی تی از تعهتدات ختود بتا فتراهم
دوردن شرایط ارت اب دن عمل از سوی سازمان ،از زیر بار تعهدات خود بگریزد 5ام ان مستئول
تلقی نمودن دولتهای عوو یک سازمان بینالمللی ب واستطۀ اقتدام ستازمان ،در رویتۀ قوتایی
 0برای مطالعۀ بیشتر در خووا رأی کادی نک:
محبی ،محسن و د ری ،هادی (« ،)0935پاسخهایی جدید ب سسالهایی قدیمی :درسهایی از درای کادی»،
مجلۀ تحقیقات حقوقی ،ش  ،79ا 90-07
2. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 13; ILC
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 11.
3. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 62, para. 6.
4. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 62, para. 10.

دیوان بینالمللی دادگستری در قویۀ «کارخان های خمیر کاغذ» (درژانتین علی اروگوئ 7101م) ،موجودیت
حقوقی سازمانهای بینالمللی متش ل از دو دولت را ب رسمیت شناخت .(Pulp Mills on the River
)Uruguay (Argentina v. Uruguay), I.C.J. Judgment of 20 April 2010, para. 93
5. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 61.

در برخی از حوزههای حقوق بینالملل ازجمل حقوق بینالملل فوا ،برای مراجع ب دولتهای عوو سازمان،
مهلت زمانی تعیین شده است بر اساس کنوانسیون مسئولیت بینالمللی ناشی از اشیای فوایی (0377م) ،اگر
خسارتهای ناشی از فعالیتهای فوایی یک سازمان تا شش ماه جبران نگردد ،زیاندیده میتواند ب
دولتهای عوو دن سازمان مراجع کند .(Convention on International Liability for Damage Caused by
))Space Objects 1972, art. XXII(3)(b
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بینالمللی نیز مورد توج قرار گرفت است 0در قویۀ «وِیت اَند کِنتدی» (0333م) کت در پتی
ح م ب موونیت «دژانس فوایی اروپتا» )) (European Space Agency (ESAاز ستوی دادگتاه
داخلی کشور دلمان در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد ،7دیوان توری نمود« :هنگامی کت
دولتهای عوو یک سازمان ،اختیارات خود در حوزۀ خاصی را ب سازمان اعطا متیکننتد ،مبترا
کردن دولتهای عوو از تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حتوزۀ فعالیتتهتای
دن سازمان ،ماایر بتا «موضتوع و هتدف کنوانستیون» )(Object and Purpose of Convention
خواهد بود 9همچنین ،دیوان شش سال بعد ،در قویۀ «بوستفوریوس» موضتع ختود را ت ترار و
تأکید کرد« :یک دولت نمیتواند با انتقال برخی از وظای خود ب یتک ستازمان بتینالمللتی از
تعهدات ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سر باز زند؛ زیرا معاف نمودن کامل دولتتهتا از
مسئولیت ناشی از کنوانسیون سبب میگردد ک تومینات مقرر در کنوانسیون ،خاصیت دمرانتۀ
خویش را ازدست بدهند و ب طور ارادی نادیده گرفت شوند» 9دیوان در قویۀ ش ایت کارکنتان
ناتو علی ایتالیا و بلژیک (7113م) نیز اعالم کرد :دولتها ب هنگام اعطای بخشتی از اختیتارات
حاکمیتی خود ب یک سازمان ،متعهد میشوند تا بر این امر نظارت داشت باشند کت حتقهتای
مورد تومین کنوانسیون ،در سازمان بینالمللی یادشده از حمایتی برابر با حمایتهای مقترر در
ترتیبات کنوانسیون برخوردار باشند 5بااینحال ،حتی در فروضی ک دولتهتای عوتو ستازمان
مم ن است در قبال عمل سازمانْ مسئول قلمداد شتوند ،ام تان زیتاندیتده تلقتیشتدن دنهتا
ب واسطۀ زیاندیدن سازمان قابل توور نیست درواقع ،فروض پیشبینی شده در خووا ام ان
مراجع ب دولتهای عوو سازمان ،است ناهایی بتر اصتل استتقالل شخوتیت حقتوقی ستازمان
هستند ک در موارد تردید نسبت ب دنها باید ب صورت مویق تفسیر گردند
پرسش پیشگفت در وضعیتی ک یک سازمان بینالمللی در خسارت وارده بت دولتت عوتو
 0در دیوان بینالمللی دادگستری ،موضوع ام ان استناد ب مسئولیت دولتهای عوو یک سازمان ،پس از حملۀ
سازمان «ناتو» ب دولت صربستان و مونت نگرو در سال 0333م مطرح گردید شرح قوی از این قرار است ک
صربستان با استناد ب مسئولیت بینالمللی  01دولت عوو سازمان ناتو 01 ،دادخواست جداگان را در دفتر
دیوان بینالمللی دادگستری ثبت نمود در این قوی  ،بحثهای متعددی میان خواهان و خواندگان (ب ویژه
پرتاال و دلمان) در خووا ام ان استناد ب مسئولیت دولتهای عوو یک سازمان مطرح گردید ک ب سبب
عدم احراز صالحیت دیوان ،فرصت بررسی این مسئل فراهم نشد
2. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 61, para. 3.
3. Waite and Kennedy v. Germany, Judgment of 18 February 1999, ECHR Reports, 1999-I, p. 410, para.
67.
4. Bosphorus Hava Yollary Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland, Judgment of 30 June 2005,
ECtHR Reports, 2005-VI, pp. 157–158, para. 154.
5. Gasparini v. Italy and Belgium, European Court of Human Rights, application No. 10750/03, decision
of 12 May 2009.
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خود مشارکت دارد نیز مطرح میشود علیرغم این اگر یک سازمان با اعطای مجوز یتا اتختا
تومیمات الزامدور برای اعوای خود سبب ارت اب عمل متخلفان از سوی دنها شود ،میتوان ب
مسئولیت سازمان استناد نمود0؛ حتی در این فرض است نایی نیز نمیتوان از مشارکت ستازمان
در خسارت وارده ب دولت عوو خود سخن گفت مشتخصتترین م تالی کت متیتتوان در ایتن
خووا بیان نمود ،پیشبینی «تحریم» ) (Sanctionهایی از سوی شورای امنیت سازمان ملتل
نسبت ب ی ی از دولتهای عوو سازمان است هنگامی ک شورای امنیت پس از احراز «تهدیتد
علی صل » )« ،(Threat to the Peaceنقض صل » ) (Breach of the Peaceیتا «عمتل تجتاوز»
) (Act of Aggressionتومیمهایی را بر استاس فوتل هفتتم منشتور اتختا متینمایتد ،کلیتۀ
دولت های عوو سازمان ملزم ب اجرای دن هستند و حتی اجرای تعهدات ناشی از این تومیم بر
سایر تعهدات دولتهای پیشگفت اولویت خواهد داشت 7قطعنام های تحریمی شورای امنیتت
همواره خسارتهایی را ب دولت تحریمشونده وارد میکند ) ،(Dominice, 2015, p. 364امتا بت
هنگام تعیین احتمالی میزان جبران خسارت نمیتوان مشارکت سازمان ملل در خستارت را متد
نظر قرار داد تومیمات «کمیسیون اروپا» )) (European Commission (ECک ب طور مستقیم
در دولتهای عوو دن الزماالجرا میباشند نیز دارای همین شرایط هستند کلیۀ مواردی کت در
خووا «مشارکت زیاندیده در خسارت» در روابط میان سازمان و دولتتهتای عوتو دن بیتان
گردید ،در رابطۀ میان سازمان بینالمللی و «دولت میزبان» ) -(Host Stateک مقتر ستازمان در
دنجاست -نیز حاکم است

«مشارکت زیاندیده در خسارت» در خصوص اعمال ارگاان ،کارمناد
یا کارگزار دولت یا سازمان بینالمللی
دیوان دائمی بینالمللی دادگستری حدود  011سال پیش توری نمتود کت «دولتتهتا جتز از
طریق ارگان ) (Organو نمایندگان خود نمیتواننتد اقتدام کننتد» 9ایتن واقعیتت در خوتوا
سازمانهای بینالمللی نیز صدق میکند ) (Talmon, 2015, P. 408بنابراین ،رفتار ارگان دولت
1. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 17(1),(2).

کمیسیون حقوق بینالملل ک همواره و بارها این ادعای خود را توری نموده است ک در طرح مسئولیت
بینالمللی ب تعهدات ثانوی میپردازد ،در مواد  07و  00طرح مسئولیت سازمانهای بینالمللی (7100م) ک
ب منظور پوشش دادن وضعیتهایی پیشبینی شده است ک متخل در پی دور زدن تعهدات خود است،
دش ارا ب تعهدات اولی میپردازد ).(Aspremont, 2012, p. 24
2. Charter of the United Nations, arts. 25,39,41, 103.
3. German Settlers in Poland, Advisory Opinion, 1923, PCIJ, Series B, No. 6, 22.
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یا ارکان یا کارگزاران ) (Agentsسازمان ک در حیطۀ اشتااالت دنهتا باشتد ،قابتل انتستاب بت
دنهاست و در تعیین جبران مد نظر قترار متیگیترد؛ حتتی اگتر ایتن رفتتار «ختارج از حتدود
اختیارات» ) (ultra viresدن رکن یا کارگزار بوده باشد 0در متواردی کت دولتت یتا ستازمان در
راستای «حمایت دیپلماتیک» ) (Diplomatic Protectionیتا «حمایتت شتالی» (Functional
) Protectionاز ارگان ،کارمندان یا کارگزاران زیاندیده اقدام میکند ،نقش زیتاندیتده در ورود
خسارت -ن نقش دولت یا سازمان حمایتکننده -در تعیین میزان جبران ناشی از دن خستارت
تأثیرگذار خواهد بود
در خووا کارکنان سازمانهای بینالمللی یک دست بندی عام وجود دارد ک ایشان را بت
«کارمندان» ) (Officialsو «کارشناسان» ) (Expertsتقسیم میکند 7با این ت حقتوق ،مزایتا و
موونیتهایی برای هرکدام از دنها پتیشبینتی شتده ،9هتیچ تعریت یتا ضتابط ای بت منظتور
بازشناسی دنها از ی دیگر ارائ نشده است (عبداللهی ،0913 ،ا  )007ازدنجایی ک کارکنتان
سازمان بینالمللی ب طور همزمان تبعۀ یک دولت نیتز هستتند ،در برختی متوارد مم تن استت
وضعیت پیچیدهای ایجاد شود کارمند سازمانی را توور کنید ک تبعۀ ی ی از دولتتهتای عوتو
سازمان است و دن دولت با سوء استفاده از صالحیت سازمان و با فتراهم دوردن شترایط ارت تاب
عمل متخلفان از سوی سازمان ،سبب ورود خسارت ب تبعۀ خود میشود در این حالت ،دولتت
متبوع فرد زیاندیده ک دستانی ناپاک دارد ،متیبایستت از او در قبتال خستارت وارده از ستوی
سازمان ،حمایت دیپلماتیک نماید از طرف دیگر ،اگر ستازمان یادشتده بتا صتدور یتک دستتور
الزامدور برای دولت عوو سبب شود تا این دولت ب تبعۀ خود ک همزمان کارمند سازمان است،
ب هنگام اشتاال او در کارکردهای مربوط ب سازمان خستارت وارد دورد ،ستازمانی کت مستبب
عمل زیانبار دولت بوده است ،باید در راستای حمایت شتالی از کارمنتد ختود اقتدام نمایتد در
م الهای پیشگفت ب نظر میرسد ک نمیتوان از سازمان یا دولتت انتظتار داشتت تتا حمایتت
واقعی از فرد زیتاندیتده بت عمتل دورد و ازدنجتایی کت دولتت متبتوع« ،حتق اعمتال حمایتت
دیپلماتیک» ) (Right to Exercise Diplomatic Protectionرا دارد ،9این دولت حتی میتوانتد
از این کار امتناع نماید

1. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, arts. 4,7; ILC
Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, arts. 6,8.
2. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946, arts. 5-6.
 9کارمندان موونیت شالی ) (Functional Immunityدارند ،اما کارشناسان موونیت مطلق دارند (ممتاز،0911 ،

ا )05
4. ILC Draft articles on Diplomatic Protection 2006, art. 2.
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«مشارکت زیاندیده در خسارت» در موارد دراختیار قراردادن ارگاان
یا ارکان دولت یا سازمان به یکدیگر
بر اساس طرح مسئولیت دولتها (7110م) و سازمانهای بینالمللی (7100م) ،0رفتار ارگتان دولتت
یا ارکان و کارگزاران سازمان ک در اختیار دولت یا سازمان دیگر قرار میگیرد ،رفتار دولت یا ستازمان
اخیر تلقی میگردد« 7مشارکت زیاندیده در خسارت» در مواردی ک ارگانِ دراختیار قترارداده شتده
در ورود خسارت ب دولت یا سازمان زیاندیدۀ دراختیارگیرنده نقتش دارد ،بت ستبب انتستاب عمتل
ارگان پیشگفت ب دولت یا سازمان زیاندیده ،در تعیین میزان خسارت مورد توجت قترار متیگیترد
متداولترین م ال در این خووا ،موردی است ک دولتهای عوو سازمان ،نیروهای نظامی ختود را
برای انجام عملیات «حفظ صل » ) (Peacekeepingدر اختیار سازمان قرار میدهند با این ت پتس از
تومیم سازمان در خووا دراختیار قراردادن نیروها ،دولتهای عوو اقدام بت دن متیکننتد ،معیتار
انتساب عمل« ،کنترل مسثر» ) (Effective Controlبر نیروهاست درواقع ،بتا این ت دولتتهتا تتالش
میکنند تا مسئولیت ناشی از اقدام ایتن نیروهتا را بت ستازمان منتستب نماینتد (Proulx, 2013, p.
) ،112صرفاً زمانی سازمانْ مسئول این اقدامات خواهد بود ک نیروهای یادشتده تحتت کنتترل متسثر
سازمان باشند همچنین ،اگر این ارگان تحت کنترل مسثر دولت یا سازمانِ دراختیار قرارگیرنده باشتد
نیز همچنان پیوند رسمی خود با دولت یا سازمانِ دراختیار قراردهنتده را حفتظ خواهتد کترد؛ بترای
م ال ،جرایم کیفری نیروهای حافظ صل ملل متحد در حیطۀ صالحیتی دولت متبوع دنان قترار دارد
(زمانی ،0937 ،ا  )777-771این ارگان یادشده در برخی موارد تحت صالحیت مرجع دراختیتار
قراردهنده و برخی اوقات تحت صالحیت مرجع دراختیار قرارگیرنده باشد ،لحتا نمتودن «مشتارکت
زیاندیده در خسارت» را بسیار پیچیده خواهد کرد ب عالوه ،دولت یتا ستازمان دراختیتار قراردهنتده
می تواند در هر زمان پس از دراختیتار قتراردادن دن ،از ایتن اقتدام منوترف گتردد و ارگتان ختود را
بازگرداند ک این وضعیت نیز لحا نمودن «مشارکت زیاندیتده در خستارت» را بتا پیچیتدگیهتایی
مواج خواهد کرد برای م ال ،دولتهای اعزامکنندۀ قتوای نظتامی در قالتب نیروهتای حتافظ صتل
می توانند در هر زمان ک مناسب بداننتد ،ماننتد دنچت در عملیتات حفتظ صتل کنگتو اتفتاق افتتاد،
نیروهای خود را از عملیات خارج نمایند (بیگزاده ،0915 ،ا )50
1. ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, art. 6; ILC Draft
Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 7.

 7طرحهای کمیسیون حقوق بینالملل در خووا مسئولیت بینالمللی دولتها (7110م) و مسئولیت
سازمانهای بینالمللی (7100م) در خووا ارگان دولت یا ارکان و کارگزاران سازمان ک در اختیار دولت یا
سازمان دیگر قرار میگیرد ،از چهار حالت مم ن تنها موردی را ک ارگان یک سازمان در اختیار دولت قرار
میگیرد پیشبینی ن رده است ).(Talmon, 2015, P. 413
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«مشارکت زیاندیده در خسارت» در موارد زیاندیدن همزمان سازمان
و دولت عضو آن
پرسشی ک در این بخش ب دن میپردازیم ،این است ک اگر سازمان و دولتت عوتو دن کت در
یک فعالیت بینالمللی مشارکت دارند ،ب واسطۀ دن فعالیت خسارت ببیند« ،مشارکت زیاندیتده
در خسارت» ب چ نحوی لحتا خواهتد شتد؟ و اگتر پتیش از مبتادرت بت فعالیتت یادشتده،
موافقتنام ای در خووا توزیع مسئولیت احتمالی میان سازمان و دولتت عوتو منعقتد شتده
باشد ،این پرسش چ پاسخی خواهد داشت؟ ب طور کلی ،هنگامی ک یک سازمان و دولت عوتو
دن ب واسطۀ یک دسیب واحد ب طور همزمان زیاندیده تلقی میشوند« ،مشارکت زیاندیتده در
خسارت» ب تناسب نقش هرکدام از زیاندیدگان در زیان وارده ب دن ،مورد توج قرار میگیرد
همچنین« ،اعراض» ) (Waiverاز سوی سازمان یا دولت عوو دن ،تتأثیری بتر حتق استتناد بت
مسئولیت از سوی دیگری نخواهد داشت 0این وضعیت در «موافقتنام های مختتلط» (Mixed
) Agreementsک سازمان و دولت عوو دن ب طور جداگان طرف دن هستند ،قابل توتور استت
همچنین برخی اسناد بینالمللی این الزام را برای ستازمان و دولتتهتای عوتو دن پتیشبینتی
میکنند ک در هنگام پیوستن ب دن ،حدود مسئولیت خود را مشتخص نماینتد در ایتن متورد،
هرکدام از سازمان و دولت عوو ،شخویتهای حقوقی مستقلی در چتارچوب روابتط معاهتداتی
قلمداد میشوند ) (Talmon, 2015, P. 408و حتی شرایط پیشبینی شده در قواعد ستازمان یتا
اتخا تومیم بعدی نیز تأثیری بر نحوۀ لحا نمودن «مشارکت زیاندیده در خسارت» نخواهتد
گذاشت برای م ال« ،دژانس فوایی اروپا» ) (European Space Agencyدر پرتاب یتک «شتیء
فوایی» ) (Space Objectک ب طور مشترک با یک دولتت عوتو ختود انجتام متیدهتد ،کلیتۀ
خسارتهای ناشی از پرتاب را تقبل مینماید خسارت وارده ب سازمان ب واسطۀ این پرتاب کت
ب دولت عوو «قابل انتساب» ) (Attributableبوده ،اصوالً از دولت عوتو قابتل مطالبت استت و
«مشارکت زیاندیده در خسارت» نیز در خووا دن مورد توج قرار میگیرد اما موافقتتنامت
منعقده سبب میشود تا پس از احراز مسئولیت دولت عوو و تعیین میزان جبران بتا توجت بت
مشارکت دن دولت در خسارت ،مسئولیت جبران خستارت بت ستازمان منتقتل گتردد درواقتع،
موافقتنامۀ منعقده بر موضوع انتساب و نحوۀ لحا نمودن «مشارکت زیاندیتده بتر خستارت»
تأثیری ندارد و صرفاً پس از تعیین میزان جبران خسارت ،مسئولیت جبران را ب زیاندیتده -در
م ال پیشگفت  ،سازمان -منتقل میکند

1. ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations 2011, art. 46, para. 4.

نقش زیاندیده در بروز خسارت در حقوق مسئولیت بینالمللی

838

نتیجه
در حقوق مسئولیت بینالمللی ،هنگامی ک زیاندیده در ورود خسارت بت ختود نقتش دارد یتا
پس از ورود خسارت با وجود توانایی ،تالشی در راستای کاهش دن نمیکند ،میتزان جبتران بتر
اساس نقش زیاندیده کاهش مییابد قاعدۀ یادشده ک تنها پس از احراز مسئولیت بینالمللی و
در مرحلۀ تعیین نوع و میزان جبران قابل اعمال است ،حتی در حالتی ک سازمان یتا دولتت در
حمایت از کارکنان ،ارگان یا اتباع خود حسب مورد اقدام مینماید یا هنگتام استتناد بت عوامتل
رافع وص متخلفانۀ عمل نیز اجرا میگردد با این در طرحهای کمیسیون حقوق بینالملل در
خووا مسئولیت بینالمللی دولتها (7110م) و سازمانهتای بتینالمللتی (7100م) بت طتور
مشاب ب این امر پرداخت شده است ،تمایزهایی در مرحلۀ اجترای دن در دو حتوزۀ پتیشگفتت
متوور است این تمایزها عمدتاً ب ایتن ستبب استت کت ستازمانهتای بتینالمللتی بت عنتوان
موجودیتهای دارای شخویت حقوقی بینالمللی از دولتهای دارای همین شخوتیت تشت یل
شدهاند و افراد ادارهکنندۀ این سازمانها ب طور هم زمتان رابطتۀ تتابعیتی بتا یتک دولتت دارنتد
همچنین ،سازمانهای بینالمللی برخالف دولتها دارای شخویت بینالمللی برابتر بتا ی تدیگر
نیستند و شخویت دنها محدود ب اشتااالت دنهاست بدون تردید اعمال ارگان یا ارکان دولت
یا سازمان بینالمللی حسب مورد قابل انتساب ب دنهاست و اگر اعمال یادشده نقشتی در ورود
خسارت داشت باشد ،در تعیین میزان جبران خسارت نسبت ب دولت یا سازمان زیاندیده مورد
توج قرار خواهد گرفت اما دولتهای عوو سازمان را باید از ایتن قاعتده مستت نی نمتود ،زیترا
سازمان بینالمللی شخویتی مستقل از دولتهای عوتو ختود دارد و حتتی اگتر تحتت شترایط
است نایی بتوان دولتهای عوو را در قبال اقدام سازمان مسئول قلمداد نمود ،ام ان زیتاندیتده
تلقیشدن دنها ب واسطۀ زیاندیدن سازمان قابل توور نیست همچنین ،در مواردی ک سازمان
در قبال اقدام یک دولت عوو ،مسئول قلمداد میشود نیز همین ح م الزماالجرا است
اگر در قواعد سازمان ازجمل سند مسسس دن ،شترایطی در خوتوا توزیتع مستئولیت در
روابط میان سازمان و دولت عوو پیشبینی شده باشد ،دن قواعد ب عنوان «قاعدۀ ختاا» اجترا
میشود البت قواعد سازمان نمیتوانند مسائل اساسی ازجملت موضتوع انتستاب عمتل را تحتت
تأثیر قرار دهند قواعتد پتیشبینتی شتده در خوتوا توزیتع مستئولیت یتا مستت نی نمتودن
مسئولیت ،پس از تعیین میزان جبران بتا توجت بت مشتارکت زیتاندیتده ،اعمتال متیشتوند و
مسئولیت جبران را ب سازمان یا دولت عوو انتقال میدهند همچنتین ،هنگتامی کت زیتان بت
کارکنان سازمانی وارد میشود ک در برخی مسائل تحتت حمایتت شتالی ستازمان و در برختی
دیگر تحت حمایت دیپلماتیک دولت متبتوع ختود هستتند« ،مشتارکت زیتاندیتده در کتاهش
خسارت» در مقام اجرا با پیچیدگیهایی مواج میشود؛ ب خووا زمانی ک ی ی از دولتهتای
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عوو سازمان با ستوء استتفاده از صتالحیت ستازمان و بتا فتراهم دوردن شترایط ارت تاب عمتل
متخلفان از سوی سازمان ،سبب ورود خسارت ب تبعۀ خود گردد یا هنگامی ک سازمان یادشده
با صدور یک دستور الزامدور برای دولت عوو سبب میشود تا دولت پیشگفت ب تبعۀ خود کت
همزمان کارمند سازمان است ب هنگام اشتاال او در کارکردهای مربتوط بت ستازمان ،خستارت
وارد دورد ب عالوه ،اجرای مفهوم تعهد زیاندیده ب کاهش خسارت نیز در روابط میان سازمان و
دولتهای عوو با موانعی مواج میشود ب این ترتیب ،بتا وجتود استتقالل شخوتیت حقتوقی
سازمان از دولتهای عوو دن ،اگر ب موجب قواعد سازمان ،وظیفۀ کاهش خسارت ب دولتهتای
عوو محول شده باشد ،جلوگیری از دنها میتواند منجر ب کاهش میزان جبران گردد
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