
 ،  اکرش ناس حقوق بنی امللل معومیداکرت ط. پامرینوش ته از 

  
ن رسنوشت و   اصل حق تعیی 

ن الملیل  جدایی خوایه در حقوق بی 

 ۲۰۲۲فربوری  ۱۳

  

مفهوم " تعینی رسنوشت " در ادبیات س یایس اکربرد فراوان دارد. این مفهوم یعین تعینی رسنوشت را، دولت های  

دموکرات ها ) طرفدار حامکیت مردم( در داخل کشور واحد، اقلیت های میل طرفدار خود   مس تقل ودارای حامکیت،  

جدا شده   مناطق ومردمان   گرداین حمیل در داخل کشور، مبارزان آ زادی خواهی از یوغ اس تعامر، مبارزان پیوسنت  

ک دولت ابالفعل و تشکیل  گروه های طرفدار جدایی از ی –نزی جدایی خوا هان   توسط اس تعامر از رسزمنی مادر و

 دولت مس تقل واب هویت جدید به مثابه حق اس تفاده می کنند.

آ ای حق تعینی رسنوشت و جود دارد و اگر    به چه معین است ؟   این " تعینی رسنوشت" اما، از دید حقوق بنی امللیل

 چننی حق وجود ارد، یک حامل این حق است و این حق چه چزی را در بر می گرید؟ 

ای فنت پاخس های مناسب برای پرسش های مطروحه انگذیر به اس ناد معترب حقوق بنی امللیل و نزی پراتیک بنی    برای

 امللیل تکیه منایمی. 

مس تقل " تعینی" و "رسنوشت " است. که تعینی     مفهوم تعینی رسنوشت در زابن دری متشلک از دو واژۀ ای لغت

مقدرات، قسمت ونصیب، -تقدیر   انتصاب.. است و رسنوشت به معین  برگزیدن، برگامشنت، ، به معنای معنی کردن،

 رسگذشت وراه زندگی.... است.

در اس ناد حقوق بنی امللیل اما، برای آ چنه که در زابن دری حق تعینی رسنوشت انمیده می شود، واژه ای لغت واحد  

"self-determination"  خود تصممی گریی "معین می دهد.  به اکر رفته است که خود اختیاری )خود خمتاری( وای" 

 در ماده اول منشور سازمان ملل متحد آ مده است که:

اند از.........  بر مبنای احرتام به اصل    توسعه روابط دوس تانه میان ملت ها " اهداف سازمان ملل متحد عبارت 

اقدامات رضوری برای حتکمی صلح  مردمان و اجنام سایر   "  self-determination تساوی حقوق و خود اختیاری "

 ماده اول.  2هجاین" بند 

در اینجا ) در منشور سازمان ملل متحد ( به وضاحت دیده می شود که خسن بر رس تساوی حقوق و خود اختیاری  

در تعینی نظام دخلواه   ای خود تصممی گریی ملت های مس تقل ودارای حامکیت ) دولت های عضو سازمان ملل متحد(  

 منشور ترصحی ایفته که:  2ماده  7شان است. از ایرنو، در بند  اجامتعی وفرهنگی  -اقتصادیس یایس، 

دارد در اموری که ذااًت صالحیت داخیل هر  هیچکدام از مواد مندرج در این منشور، سازمان ملل متحد را جماز منی

کند که چننی امور را غرض  ملزم منی  دولت مشرده می شود، دخالت مناید و ا عضا ) اعضای سازمان ملل متحد( را نزی 

 ....."  زیر مقررات این منشورقرار دهند حل وفصل 

( به مفهوم حمدود لکمه یعین حق   self-determinationخود اختیاری )   در منشور سازمان ملل متحد اصطالح

ی حامکیت در قلمرو  اجامتعی وفرهنگی توسط ملت )دولت ( های مس تقل ودار  - تعینی نظام دخلواه س یایس، اقتصادی

هرچند، منشور  و جدایی خواهی منی شود به اکر فته است وشامل اس تعامر زدایی، اس تقالل طلیب حغرافیایی شان  



سازمان ملل متحد در فصل ایزده ) اعالمیه در ابرۀ رسزمنی های غری خود خمتار(، فصل دوازده ) سسیمت قمیومت بنی 

سازمان ملل( بر انکشاف س یایس، اقتصادی واجامتعی مردمان رسزمنی های  امللیل( و فصل سزیده ) شورای قمیومت 

 غری خود خمتار ) زیر اس تعامر( و زیر قمیو مت سازمان ملل متحد اتکید دارد. 

( متحد  ملل  سازمان  معومی  مجمع  قطعنامه  در  اول  ابر  لکمه  وس یع  معین  به  رسنوشت"  "تعینی   /1514)مفهوم 

XV/1960 اس تعامر زدایی "   اعالمیه  که بهDeclaration on Decolonization   "   معروف است، به مثابه حق مردمان

 زیر سلطه اس تعامر تسجیل شد.

 زیر اس تعامر" آ مده است که: اعالمیه اعطای اس تقالل به کشورها و مردم درخبش از "

رسیع و بدون قید و رشط اس تعامر را در مهه اشاکل رسامً رضورت پااین دادن   مجمع معومی سازمان ملل متحد.........،

 و به این منظور،  .و مظاهر آ ن اعالم می دارد

 :اعالم می کند که

مردم زیر انقیاد، سلطه و استامثر بیگانگان به معنای نفی حقوق اسایس برش، مغایر اب منشور ملل متحد     قرار دادن  -1

 .استو مانعی برای تروجی صلح و مهاکری هجاین 

( دارند. به موجب این حق، آ هنا آ زادانه وضعیت س یایس self-determination. مهه مردم حق تعینی رسنوشت )2

 . خود را تعینی می کنند و آ زادانه توسعه اقتصادی، اجامتعی و فرهنگی خود را دنبال می منایند

( در ماده مشرتک ) ماده اول(  ۱966میثاق حقوق مدین وس یایس ونزی میثاق حقوق اقتصادی، اجامتعی وفرهنگی )  

 ، خود اختیاری مردمان در تعینی رسنوشت را جز حقوق برش می شامرد. 

در این ماده آ نده است که : " مهه مردم حق تعینی رسنوشت دارند. به موجب این حق، آ هنا آ زادانه وضعیت س یایس 

 خود را دنبال می منایند"  خود را تعینی می کنند و آ زادانه توسعه اقتصادی، اجامتعی و فرهنگی

  

در" اعالمیه اصول بنی امللیل در ابره روابط دوس تانه ومهاکری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل متحد" مورخ  

که در واقع تفصری اصول مندرج سازمان ملل متحد است، خود اختیاری در تعینی رسنو شت مردمان زیر    ۱97۰

 که عبارت اند از:  ل تعینی رسنوشت توسط "مردم" مشخص شدند اس تعامر انکشاف بیشرت ایفت واشاک

 یک دولت مس تقل ودارای حامکیت؛   حق تشکیل  -1

 حق پیوس تنت آ زادانه اب یک دولت مس تقل موجود ،  -2

 ادغام در یک دولت مس تقل موجود و  حق  -3

 حق تعینی هر وضعیت س یایس دیگر بر اساس رای آ زاد مردم. -4

 ه گفته شد می توان به نتیجه زیر رس ید:اب مجععبندی آ چنه ک

 خود اختیاری در تعنی رسنوشت ) تعینی وضعیت س یایس، اقتصادی، اجامتعی وفرهنگی( حق است. -

مس تقل ودارای حامکیت و نزی مردمان زیر سلطۀ اس تعامر   ملت های  - ”Peopeles“ مردم    اساسا  حامل این حق    -

 است. 

 زیر پوشش قرار می دهد:  سطح داخیل وسطح بنی امللیل  -رسنوشت مردم را در دوسطححقوق بنی امللیل حق تعینی    -

در سطح داخیل ) در درون دولت مس تقل ودارای حامکیت(، به معین حق مردم در تعنی نظام دخلواه س یایس،    -

 .اقتصادی، اجامتعی وفرهنگی کشور و نزی به معین حق " اقلیت های میل" برای خود گرداین حمیل است



حق  در سطح خاریج ) در صورت که مردم دولت میل شانرا نساخته و زیر یوغ اس تعامر قرار دارند( به معین  -

ادغام در یک   یک دولت مس تقل ودارای حامکیت؛ حق پیوس تنت آ زادانه اب یک دولت مس تقل موجود؛ حق     تشکیل

 آ زاد مردم.  دولت مس تقل موجود و نزی حق تعینی هر وضعیت س یایس دیگر بر اساس رای

حقوق بنی امللیل بر وحدت و متامیت اریض کشور ها ی مس تقل ودارای حامکیت موجود اتکید می ورزد ؛ حق    -

مس تقل، دارای حامکیت وش ناخته شده به مثابه یک اصل مسمل و حق   ( از وجود کشورهای Secession)  جدایی

 .  بال منازعه در حقوق بنی امللیل وجود ندارد

امللیل خود از هتدید ای  منشور سازمان ملل متحد گفته شده است که: " مهه اعضا ابید در روابط بنی  2دۀ  ما  4در بند  

اس تفاده از زور علیه متامیت اریض ای اس تقالل س یایس هر کشوری ای از هر طریق دیگری که اب اهداف سازمان ملل 

 متحد مغایرت داش ته ابشد، خودداری کنند." 

 آ مده است که :   (۱96۰زیر اس تعامر ) طای اس تقالل به کشورها و مردماعالمیه اع 6در ماده 

که هدف آ ن برمه زدن جزیئ ای لکی وحدت میل و متامیت اریض یک کشور ابشد اب اهداف و    " هر گونه تالش

 اصول منشور ملل متحد انسازگار است"

( ترصحی  ۱97۰دوس تانه ومهاکری میان کشور ها" )  اعالمیه اصول حقوق بنی امللیل در ابره روابط   خبش از " در

 شده است که: 

"هیچ چزی در بندهای فوق } اعالمیه{ نباید به معین اجازه ای تشویق هر اقدامی تعبری شود که متامیت اریض ای وحدت  

شوری  س یایس کشورهای مس تقل ودارای حامکیت را به طور اکمل ای جزیئ برمه زند و ای خدشه وارد کند..... هر ک 

ابید از هرگونه اقدامی که هدف آ ن برمه زدن جزیئ ای لکی وحدت میل و متامیت اریض هر دولت و ای کشور دیگری  

 ابشد خودداری ورزد"

اتکید مکرر حقوق بنی امللیل بر حفظ وحدت میل ومتامیت اریض کشور اما، به معین نبود حبث جدایی خواهی در 

 روابط بنی امللیل نیست. 

یی طلیب از دیر زمان وجود داش ته و وجود خواهد داشت به ویژه که گرایش ها وحرکت های جدایی  این حبث جدا

خواهی درکشور های اب سا ختار فدرال قومی، در میان اقلیت های قومی ومذهیب درون یک دولت مس تقل ودارای  

و اکنون زیر سلطه دولت های حامکیت ونزی در میان مردمان که توسط اس تعامر از پیکر کشور مادر جدا ساخته شده  

نو تشکیل )پسا اس تعامر( اب تبعیض سیامتتیک وس مت روبرو اند، به صورت ابلقوه وابلفعل وجود دارند منتها، برخورد  

جامعه هجایی اب موارد از جدایی خواهی ونتاجی آ ن " موردی " وس یایس خواهد بود نه بر بنیاد اصل قبول شدۀ حقوق  

 دایی خواهی و واکنش جامعه بنی امللیل به نتاجی آ ن را در زیر می آ ورمی: بنی امللیل. چند مورد ج

املان، اتریش و جمارس تان و   - پس از جنگ هجاین اول زماین که در مس تعمرات کشور های ابزنده  ۱9۲۰در سال  

جزیره ( که در    ۳۰۰امپراتوری عامثین دولت های جدید تشکیل ایفتند، مردما ن سویدین زابن مجمع الاجزایر آ لند )  

فنلند نو  دولت  ملل     ساختار  جامعه  شورای  شدند.  سویدن  به  پیوسنت  رفراندم  گزاری  بر  خواس تار  گرفتند  قرار 

(League of Nationsاما، از این خواست به دلیل این )  که مردمان مجمع الاجزایر سویدین زابن، در درون ساختار

ین حمیل" را دارند و جدایی خواهی را می توان تنها به مثابه راه دولت فنلند حق تعینی رسنوشت به شلک "خود گردا

و آ خرین چاره در نظر گرفت که اگر دولت مرکزی هیچ ارادۀ برای هببود زندگی وبه رمسیت ش ناخنت  “ اس تثنایی ”حل

 حقوق اقلیت ها را نداش ته ابشد.



پذیرفته     روش مناسب از جانب بسا حقوقداانناین تصممی شورای جامعه ملل در سالهای بعد به مثابه یک دکتورین وای  

خود   ( خمتاری  خود  حق  دیگر  جانب  واز  هاست  کشور  اریض  متامیت  حفظ  پاخسگوی  یکطرف  از  که  شد 

 مردمان ) اقلیت ها( در درون دولت مس تقل ودارای حامکیت را تضمنی می کند.  گرداین(

دا در مورد طرح جدایی کبک از اکاندا تأ یید شد.  در رآ ی حممکۀ عایل اکان  ۱998روش شورای جامعه ملل در سال   

های خمتلف خودخمتاری  مردم کبک به جای جدایی از دولت اکاندا می توانند که از ش یوه فیصهل منود که   حممکه عایل اکاندا  

 اند. داخیل اس تفاده کنند وجدایی خواهی تنها در وضعیت " اس تثنایی" وبه مثابه آ خرین چاره مورد حبث بوده می تو 

در این دکتورین اما یک مشلک وجود دارد وآ ن اینکه جامعه ملل و نزی حممکۀ عایل اکاندا " وضعیت اس تثنایی " را  

اگر جدایی طلبان به خود خمتاری حمیل در چهارچوب دولت مس تقل  تعریف نکرده است واینکه چه ابید شود که 

از پیکر دولت متبوع بریون شوند، دولت مس تقل شانرا  ودارای حامکیت قناعت نکنند وازطریق اس تعامل زور خبواهند

اعالن منایند وای به کدام کشور دیگر بپیوندند. در این مورد نزی پاخس روشن و قابل قبول برای جامعه بنی امللیل و  

 .حقوقداانن وجود ندارد. از ایرنو برخورد جامعه بنی امللیل پریامون پدیدۀ جدایی خواهی س یایس و "موردی" است

وبعد مهه پریس داخیل ) مردم اریرتای(  ( از طریق جنگ طوالین آ زادخیواهی  ۱99۳( در سال )   Eritrea اریرتای )

 و در هامن سال به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد.  از فدراس یون اتیوپیا جداشد ؛ کشور جدید تشکیل داد

یوگوسالوای وتشکیل جند کشور جدید، پارملان منطقۀ خود خمتار کوزوو  ( پس از پروپایش فدراس یون  ۲۰۰8در سال )

جدایی خویش از مجهوری رصبس تان را اعالن   که در ساختار مجهوری رصبس تان قرارداشت، طی اعالمیه یک جانبه

 منود.

بزر  امریاک وکشور های  امللیل را به خمالف وموافق تقس می کرد.  این  اعالمیه اس تقالل کوزوو جامعه بنی  از  گ اروپا 

دوعضو دامیی شورای    -اعالمیه به دالیل " وضعیت اش تثنایی" حامیت کردند در حالیکه رصبس تان ، روس یه وچنی 

( اب   ICJامنیت وچند کشور دیگر به خمالفت بر خاستند. مجمع معومی سازمان ملل متحد از حممکه عدالت بنی امللیل )

و حقوق بنی امللیل را نقض می کند وای خری" نظر مشوریت خواست. حممکه  این پرسش که " آ ای اعالمیه اس تقالل کوزو 

جون  ۲۲موافق و خمالف نتوانست به نظر واحد برسد و رس اجنام در  پس از برریس های طوالین وشنیدن نظرایت 

ور  بدون توجه اصل رعایت وحدت و متامیت اریض کش خمالف (    4قایض موافق و    ۱۰به اکرثیت رای )    ۲۰۱۰سال  

س یایس این اعالمیه، نظر جعیب   -ها مندرج اعالمیه اصول حقوق بنی امللیل .. و بدون توجه به پیی آ مد های حقویق

 وغریب آ رایه منود وآ ن این که: 

 اعالمیه اس تقالل کوزوو حقوق بنی امللیل را نقض منی کند" اما، "  

قوق بنی امللیل اساسا حق جدایی خواهی وجود دارد واینه؛  از ابراز نظر در ابرۀ اینکه آ ای در ح حممکۀ بنی امللیل عدالت  

آ ای کوزوو پس از این اعالمیه اس تقالل، دولت مس تقل وداری حامکیت مشرده می شود وای خری، به دلیل اینکه مجمع  

 معومی سازمان ملل متحد در دومورد اخری نظر حممکه عدالت بنی امللیل را خنواس ته است، خود داری منود. 

شاید اولنی ابر در پراتیک حممکه بنی امللیل عدالت است که قایض ها هرکدام موضع دولت های متبوع شانرا ابزار این    

 کردند نه نظر مس تقل و از روی داوری های خود شان. به هر حال،

وو را  نظر مشوریت حممکه در شورای امنیت بر اثر خمالفت روس یه وچنی پذیرفته نشد. اب وصف این که اس تقالل کوز 

کشور به رمسیت ش ناخته اما کوزوو ات اکنون به مثابه یک کشور مس تقل ودارای حامکیت به عضویت   ۱۱4ات حال  

 سازمان ملل متحد راه نیا فته است. رصبس تان کام اکن کوزوو را خبش از قلمرو خویش می شامرد. 



از گرجس تان اعالن کردند که تنها اس تقالل شان را    ۱99۲-۱99۳اس یتیای جنویب وبعد اخبازای در    ۱99۲در سال  

از جانب روس یه، نیکوراگوا، ونزویال وسوریه به رمسیت ش ناخته شدند. امریاک، کشور های اروپایی و اکرثیت اعضای  

سازمان ملل متحد جدایی این دو مجهوری خود خمتار از دولت گرجس تان را نقض وحدت ومتا میت اریض گرجس تان  

 لت خود خوانده ) اس یتیای جنویب و اخبازای( به عضویت سازمان ملل متحد راه نیافتند. مشردند و بنابر این هردو دو 

پارملان مجهوری خود خمتار اکراین از برگزاری مهه پریس اس تقالل از اوکراین خربداد. درمهه  ۲۰۱4مارچ سال  ۱۱در 

رمییا از اوکراین رای دادند وپس  اشرتاک کنندگان به اس تقالل ک   در صد  95مارچ اجنام شد،    ۱8پریس که به اترخی  

از آ ن پارملان جدید کرمییا رای به پیوسنت به فدراس یون روس یه داد. اکرثیت بزرگ کشورهای هجان مهه پریس کرمییا را  

 غری قانوین مشردند و روس یه را متهم به اشغال کرمییا منودند. 

ظر پریس اس تقالل از اس پانیا را برگزار منود. در جراین  انحیه خود خمتار اس پانیا ن  -پارملان اک اتلونیا  ۱9۱7در اکتوبر  

درصد اشرتاک کنندگان رای مثبت دادند اما نتیجه این مهه پریس از جانب دولت مرکزی اس پانیا،    9۰.۱8مهه پریس  

 امریاک کشورهای اروپایی و اکرثیت اعضای سازمان ملل متحد پذیرفته نشد.

چه در بسرت این منت گفته شد انیش از نبود موارین مشخص حقوق بنی امللیل  برخورد دوگانۀ پریامون جدایی طلیب چنا

در ابرۀ پدیدۀ جدایی طلیب از یک طرف ومنافع کشورهای دارای نفوذ از جانب دیگر است. هردولت ای گروِپ دولت  

تعینی  و تعبری خاص از اصل حق خود ارادیت در     ها به اساس منافع خودشان در هرمورد مشخص جدایی خواهی

 موضع موافق ای خمالف اختاز می منایند. رسنوشت 

امریاک وکشورهای اروپایی خواهان فروپایش یوگوسالوای خباطر نزدیکی روابط آ ن ابروس یه بودند. از این رو،جدایی  

 خواهی را نه تنها تشویق بل از طریق مداخهل و اس تعامل زور بر یوگوسالای حتمیل منودند وبه رمسیت ش ناختند. 

این ذکر است که در ابره جدایی خواهی و فرایند آ ن در میان حقوقداانن ) دکتورین( نزی اجامع وجود ندارد. شامِر  شا

امللیل در ابرۀ روبط دوس تانه و  جدایی خواهی را به حنو به حق تعینی رسنوشت مندرج اعالمیه اصول حقوق بنی 

اران دکتورین " وضعیت اس تثنایی" و " آ خرین چاره  ( ربط می دهند. مک نسیت طرفد۱97۰مهاکری میان کشور ها )  

مورد      " که اگر راه به جز جدایی وجود نداش ته ابشد. به گونه مثال، اگر اقلیت میل در کشور مادر) کشوِر متبوع(

تبعیض، استبداد خشن وسیس امتتیک قرار می گرید؛ ازحق مشارکت در تعینی رسنوشت داخیل ) تعینی نظام س یایس، 

 اجامتعی وفرهنگی( و ای خود خمتاری حمیل حمرم می شود. -افتصادی

جای    -حبث بر رس این که آ ای گروهای خمتلف قومی فرهنگی ومذهیب در داخل یک کشور مس تقل ودارای حامکیت 

ملت مشرده می شوند نه اقلیت های میل اساسا حق تعینی    -که این گروه های قومی وفرهنگی ومذهیب خبش از مردم

شلک جدایی از کشور مادر را دارند، نزی یک حبث جدی میان حقوقداانن است. منشور سازمان ملل    رسنوشت به

(  ۱966( ، میثاق حقوق س یایس ومدین )  ۱96۰متحد، اعال میۀ اعطای اس تقالل به مردمان زیر اشغال خاریج )  

 حق " مردم" می داند.  حق خود اختیاری در تعینی رسنوشت را ( ۱97۰و اعالمیۀ اصول حقوق بنی امللیل...)

دس ته   سه  به  را  انساین  مجعیت  امللیل  بنی  )-مردم   -حقوق  میل   Peoples   ملت  های  اقلیت   ،  )

(National  Minorities   ) (و گروهای بومیIndigenous groups تقس می می کند. اگر در مورد مردم ) -    ملت

دارند، در مورد اقلیت های میل و     تعینی رسنوشت راپاخس حقوق بنی امللیل روشن است که حق خود اختیاری در  

در این مورد تردید ها وپرسش ها ی فراوان وجود دارند که ات   .چننی گفت  گروهای بومی منی توان یب چون وچرا 

آ جنمهل: پرسش ها در ابرۀ تعریف اقلیت میل، شامر )مجعیت(  را هنوز پاخس قابل قبول برای مهه نیافته است و از 



اثر جدایی خواهی بر   یۀ تعریف شدۀ اقلیت های میل، جایگاه اقلیت های میل در قانون اسایس کشور مادر، وجغراف 

صلح وامنیت ونظم منطقه یی وبنی امللیل و نزی اس تعداد اقلیت های میل برای تشکیل دولت پس از جدایی از رسزمنی  

 مشخص شده است. ۱9۳۳مادر ودولت متبوع قبیل به گونۀ که درکنوانس یون مونتاویدو 

( داده شود، چه  Secessionتصور کنید که اگر به هر گروه قومی ومذهیب وفرهنکی درون یک کشور حق جدایی )

 هرج ومرج در هجان برپا خواهد شد؟

)کشورهای مس تقل ودارای حامکیت( گردمه آ مدند ات در منشور سازمان    مشلک است ابور کرد که جامعه بنی امللیل

ملل متحد، اعالمیه اعطای اس تقالل به کشورهای زیر اس تعامر و" اعالمیه اصول حقوق بنی امللیل در ابره روابط  

های شانرا تسجیل کنند. روشن است که خسن بر اصل جدایی خواهی از کشور   دوس تانه و مهاکری میان کشورها"

رس اس تعامر زدایی وتعنی رسنوشت ) آ زادی وخود اختیاری( مردمان زیر سلطۀ اس تعامر در بُعد خاریج و تعینی نظام  

دخلوا س یایس، اقتصادی، اجامتعی وفرهنگی در بُعد داخیل به مشول خود گرداین حمیل در چهار چوب دولت مس تقل  

 است.و یکپارچه و در چهارچوب قانون اسایس  ودارای حامکیت

جدایی خواهی درکشور های اب ساختار فدرال البته، ویژه گی های خود را دارند. کشورهای فدرال اساسا متشلک از  

جا معه   –شبیه دولت ها است. جغرافیه و مرزهای اعضای فدرال تعریف شده است. نفوس اعضای فدرال "مردم " 

 ه می شوند نه اقلیت میل وای گروه بومی. مشرد س یایس ای ملت 

در موارد معنی، موافقتنامه وای قانون فدرال خود حق تعینی رسنوشت برای اعضای فدرال را ات حد حق جدایی از  

وای مک از مک دولت فدرال را احتاد رضا اکرانه) داوطلبانۀ( اعضای فدرال می داند که   کشور فدرال به رمسیت می ش ناسد

 پااین بریون شوند.  ن در دولت فدرال رایض نباش ند می توانند حتت رشایطی از ساختار آ ناگر اببود

 
 در این نوش ته از اس ناد زیر اس تفاده شده است:

 ۱9۲۰نظر مکیته حقوقداانن شورای جامعه ملل در ابره اختالف فنلند و سویدن. پروندۀ " آ لند " سال 

https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup10/basicmats/aaland1.pdf 

 (؛ ۱945منشور سازمان ملل متحد )   -

 (؛۱96۰اعالمیه اعطای حق اس تقالل به مردمان زیر اس تعامر )  -

 (؛ ۱966میثاق های حقوق برش ) -

 (؛  ۱97۰ اعالمیه اصول حقوق بنی امللیل در ابرۀ روابط دوس تانه ومهاکری میان کشور های ) -

 (؛ ۱9۳۳کنوانس یون مانتاویدو میان کشور های امریاکیی )پان امریکن( سال ) 

//:www.icjhttps- در ابره اعالمیه یکجانبۀ کوزوو در ابرۀ اس تقالل.  (ICJنظر مشوریت حممکه عدالت بنی امللیل )  -

related/141/16010.pdf-cij.org/public/files/case 
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