
 147     در قبال تروریسم و تأمین مالی آن ها المللی دولت مسئولیت بین

س  زماا وارده از طرمق اماده وضعیت ما جبهراا خسهارت، تهرمیم نیهود،      میدرجا
المل  جلب رضامت ب  اشهکا  مختلهف    در مرف بین اقنام ب  جلب رضامت نمامن.

گرد موام   ، پیبار اامزا مم  از قبی  مارخواهی رسمی، امتراف ب  ییرقانونی بود
امما  ییرقانونی و اتخا  تهنابیر   گون  نما، تعهن ب  منم تکرار ها آاجرم و مجازات 
اسهت. گهاهی اوقهات نیهز      رمپا امکاادر آم نه،  ها آاگیرت از تکرار  هزم برات پیش

جلب رضامت از طرمق پرداخت مبال  مالی س  اسثراً مت اسب با ضهرر وارده اسهت،   
ممکن است جلب رضهامت، متضهمن    (154 ،  .1997)الع انی،  گیرد. ت میصور

ت مین ناض، تصرمد ت سف، مارخواهی رسمی و ما اقنام م اسب دمگر باشن. البته   
المل  نبامن فراتر  سمیسیوا  او  بین 37 ت ماده 3 و 2 جلب رضامت، طبق ب نهات

براسهاس آنهه  آمهن در      از میزاا خسارت و برات سیور مسئو  تحایرآمیز باشهن. 
گتته  در خصهو  ماابله  بها ته مین مهالی        المللی پیش صورت ناض تعهنات بین

خصهو ، پرداخهت    امهن ها در دولتاز  سنام هر ،ترورمسم و اثبات مسئولیت مننی
توانن راهکار م اسبی برات جبراا و ت بی   دمنگاا می خسارت و ما جلب رضامت بزه
س  میزاا خسارت پرداختهی بامهن مت اسهب بها      تاس دولت خاطی باشن. البت  بنمهی
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 ها مسئولیت کیفری دولت. 2

دانهاا و اننمیهم ناا    ها دمرت است س   هن  او  موضوع مسئولیت سیترت دولت
طهر  متههوم مسهئولیت     ت امن  وزه را ب  خود میغو  نموده است. هرا ن سابا 

تحهوهت   خهو ِ  گردد و تهاس وا دسهت   رمیاو  ب جهانیِ ها ب  ج  ِ سیترت دولت
رو اسهت.    هات جهنت روبه   ا اا با االش گوناگوا بوده است، اما امن موضوع هم

ها در پیهینگی متهوم بزهکارت دولهت و مهنم اراله  تعرمتهی      برخی از امن االش
المللی برات  وا ن از آا رمی  دارنن و برخی دمگر ناشی از منم وجود مرجعی بین

 سه   یدرصهورت المله    در قلمرو  او  بین ها است. تهام سیترت دولترسینگی ب  ا
آا ب  م هافع و مصهالد سیهور     ت واس   ب سیورت اقنام ب  مم  ییرقانونی نمامن و 

 (18 ،  .1376)سلیمی،  دمگرت آسیب وارد س ن مسئو  خواهن بود.
ستایم طور م  ترورمستی و ما  مامت از آا ب  جرالمدولتی س  اقنام ب  ارتکا  


