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اتباع و ما م هافع دولتهی    موجب وارد آمنا خسارت و زماا ب  ،س ن ما ییرمستایم می
شود، لاا مسئو  جبراا تمام خسارات وارده خواهن بود. اما در خصهو    دمگر می

 ا هین نهوعِ   ترورمسهتی و ههم   جهرالم ها در قبها  ارتکها      نود مسئولیت دولت
س  مسهئولیت   ها امما  سرد و امن دولتتواا در امن  الت نسبت ب   واس یی س  می

بر دو  ا  سسی خواهن بود، فردت س  مباشرت ما میارست در جرم داشهت  و مها   
، 2003)واصه ،   وجود دارد. نظر اختشفدولت متبوع وت، میاا اننمیم ناا  او  

توانهن   س  مسئولیت ب  سیورها م حصر است و ما می باره نمدراا ین  هم (429  .
 سهو نیسهت.   افراد جمع شود، باز هم نظرات اننمیم ناا با مکنمگر هم با مسئولیت
المللی اشخا   ایای،  سیترت بین مسئولیتِ برخشف (175 ،  .1383)اردبیلی، 

 ت درصهح   تحاق و نمود مملهی آا   است؛ نمترد رقاب ییس  امروزه امرت مسلم و 
 طهور  به   گهاه  چیهه ها  تمسئولیت سیترت دول .قنمت دارد قرا مینالمللی بیش از  بین

ههات فراوانهی    هرا هن تهش    .المللی پامرفت  نیهنه اسهت   بین ت صرمد در جامع 
هها،   راستا صورت گرفت  است. میک  اصلی ش اسامی مسئولیت سیترت دولت امندر
المللهی فراتهر از    ا هین مهنم وجهود مرجعهی بهین      و هم ها آا اسمیت  ت مسئل از 

 شود. ها ناشی می دولت
 19 ت از زماا تهنومن مهاده   ،مسئولیت سیترت دولت در خصو بح  نظرت 

 «المللهی دولهت   ج امهات بهین  »مسهئل   المله  و طهر     طر  سمیسیوا  اهو  بهین  
در  1976امهن سمیسهیوا در سها      .المللهی م هر  شهن    بین ت درصح  صرا ت  ب 

 ؛ها، گامی مهم و اساسهی برداشهت   مسئولیت سیترت دولت ت راستات تثبیت اننمی 
 آشهکار اسهت.   یخوب ب ها،  نومح امن سمیسیوا پیراموا مسئولیت دولت پیش س  در
المللهی شهنمنت سه  موجهب      بهین  جرالمنومح امن سمیسیوا، میاا  پیش19 ت ماده

المللی س  بام  مسهئولیت   هات بین شود و میاا ج ح  مسئولیت سیترت سیورها می
( Y.B.I.L.C, 1976 , p. 104 – 106) شونن، تتاوت قال  شنه است. مننی سیورها می

 س ن:   تعرمف می گون  نماالمللی را  جرم بین 19 ت ماده 2 ب ن
سه   )المللهی   ناض و تمرد از تعههنت بهین   ج یدرنتاقنام ییرقانونی دولت س  »
 ازنظهر و امن ناض تعهن  گرفت  شک جهانی  ت  مامت م افع اساسی جامع  باهنف


