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 ت نومح دمگر امما  ییرقانونی س  در محنوده پیش 19 ت ماده 4 بر اساس ب ن
 (2)آم ن. می  سا  ب المللی  گیرنن، ج ح  بین ار نمیقر  سرشنهامما  
اساس نوع مسئولیت دولت براساس میزاا خ ر مم  ارتکابی و با توج   امنبر

گهر اقهنام ییرقهانونی از    شهود. ا  ب  میزاا خسارت و زمهاا ناشهی از آا تعیهین مهی    
ی را الملل دموت بین ت المللی باشن، فاط دولت متضرر  ق اقام  مصادمق ج ح  بین

موجب مسئولیت مننی سیور خاطی شود، امن سیور موظف  س  یدرصورتو  ؛دارد
وضعیت و ما از طرمق مارخواهی  ت خواهن بود از طرمق پرداخت یرامت، ما اماده

 رسمی از سیور متضرر، اقنام ب  جبراا خسارت نمامن.
ر گیهرد،  المللی قرا بین جرالم ت در دامره صورت گرفت اما اگر اقنام ییرقانونی 

جههانی  هق خواه هن     ت دولتی س  مستایماً متضرر شنه بلک  تمهامی جامعه    ت ها ن 
گونه    زمهرا امهن   ؛مسئولیت سیترت دولت خ ها سهار را درخواسهت نمام هن     ،داشت

جههانی را به  خ هر انناخته  و ام یهت و صهلد        ت اقنامات خ رناک تمامی جامع 
 (790ه  789 .  ،1995)ابراهیم، زنن.  جهانی را برهم می

تهر   گیرانه   از مسئولیت سیترت شنمنتر و سخت ناشی بنمهی است س  مجازاتِ
شهود. معمهوهً مجهازات     مسئولیت مننی امما  مهی  ت ج یدرنتاز واس یی است س  

ههات   خلع سش  سام  سیور و ما وضع موانع و محهنودمت   سیور خاطی در قالبِ
تحرمم و مم ومیت در اختیار داشهتن  خرمن و تولین اسلح  در آم نه، ما  درراهجنت 

ههات سه گین بهر سیهور خهاطی، محاصهره        نوع خاصی از سش ، ما وضع یرامهت 
اقتصادت و همه ین محاسم  سیترت رهبراا و دولتمهرداا سیهور خهاطی صهورت     

رسهن سه  تتکیهک میهاا      ب  نظر مهی  گون  نما (652 ،  .1995)ابراهیم،  پامرد. می
المله  پییه هاد شهنه،     توسط سمیسیوا  اهو  بهین  المللی س   ج ح  و ج امت بین

ات در  تهظ   جهانی باشن و ناهش ممهنه   ت گوت نیازهات جامع  توانست جوا  می
المللی م اسهب   س  سیستم و ابزار بین آام یت جهانی امتا نمامن، میروط برصلد و ا

المللهی ملیه  تمهامی سیهورهامی سه  مرتکهب        و سارآمن برات اجرات مجازات بین
، 2003)واصه ،  شونن، وجود داشت  باشهن.   ترورمسم می ازجمل المللی  بین ج امات

نههامی   2001المله  در سها     نومسی س  سمیسیوا  او  بین اما در پیش (458  .


