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 الملل بين با حقوق ها و مناسبات آن ي خودبسندهها رژيم
  عام
  

حجت سليمي تركماني  1
 

  
  چكيده

 الملل بين در حقوق خودبسندهي موسوم به ها رژيمي، ايجاد الملل بيندر نظم حقوقي » كثرت«يكي از آثار 
بتاً تثبيت المللي نس  بينقضايي در رويه بوده،»  خاصحقوق« مبتني بر اصل ها رژيمگونه  اين. است
 اما ، و دكترين وجود داشتهالمللي  بينقضايي در رويه نهاد از اين هاي متفاوتي چند برداشتهر. اند شده

 در هر حوزه ها رژيمگونه  ايجاد اين. استمرتبط المللي   عمدتاً با مسئوليت بين آناولامروزه در مفهوم متد
 اي ثالث، منشور ملل متحد و حقوق كشورهاعد آمره قو به شرط رعايت موانع مطرح درالملل بينحقوق از 

ي ها رژيم و  عامالملل بينخصوص نحوه تعامل ميان حقوق  بسيار مهم در اين مسأله. قابل تحقق است
گرا اين  گرا و خاص  كه بسته به اتخاذ دو رويكرد متفاوت عاماست ها آنات متقابل ميان تأثير و خودبسنده

  .موضوع ابعاد متفاوتي را در بر خواهد داشت
كثرت، نظم  ي،لمللا بين، مسئوليت خودبسندهي ها رژيم حقوق عام، حقوق خاص، : واژگان كليدي

  ي الملل بينحقوقي 
  

  مقدمه
2  در نظم حقوقي »كثرت «مسأله، لالمل روي حقوق بين  امروزه يكي از مسائل مهم پيش 

تواند آن را تحت   ميالملل بوده،  بين ذات توسعه و تحول حقوق اي كه هم ديده پ3ي است؛الملل بين
                                                           

  :h.salimy@yahoo.comemailالملل دانشگاه عالمه طباطبايي   دانشجوي دكتري حقوق بين.1
2. fragmentation 

 ولي با كرد،استفاده ... توان از تعابيري همچون كثرت، تالشي، انشقاق، تكثر، چندپارگي و  ميfragmentationدر ترجمه واژه  
  .شود بير استفاده ميهاي قبلي صورت گرفته، از اين تعدر پژوهش» كثرت«توجه به كاربرد و تثبيت نسبي واژه 

3. Carsten Stahn, "Between Harmonization and Fragmentation: New Groundwork on Ad Hoc Criminal 

Courts and Tribunals", Leiden Journal of International Law, 2006 (19), p. 8. 
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الملل است، كثرت را   بين يژگي ذاتي حقوق و،در واقع چون توسعه و تحول.  خود قرار دهدتأثير
اي جديد  لذا پديده كثرت، پديده  والملل قلمداد كرد  بين  ذات حقوقاي فارغ از توان پديده نيز نمي

  4.الملل همواره و در هر عصري دچار اين پديده بوده است  بين  و حقوقنيستسابقه  و بي
 كه برخي اندكثرت در چند دهه اخير شده مختلفي باعث افزايش ميزان هاي مؤلفهعوامل و «

 رهايي افراد از سيطره )2 ،يالملل بينهاي جديد  گسترش حوزه)1:  عبارتند ازها آن ترين مهماز 
6،ها دولت تخصصي «اين امر در نهايت منتهي به پديده  .»للالم اي شدن حقوق بين  منطقه)3 5

 داراي الملل بينهاي مختلف حقوق   حوزه،ه اين پديدموجب  به. شود  مي7»الملل  بين شدن حقوق
 كه براي مثال در حقوق بشر مناسبند،  قواعدي،رو  اين  از. هستندقواعد خاص و منحصر به خود 
ي كه براي ايجاد قواعد در مسائل تجاري هاي روشمد نيستند يا لزوماً در مسائل امنيتي كارا

 نگراني و تواند مياين امر . واهند بودمطلوب هستند لزوماً در حوزه حقوق درياها مطلوب نخ
 تواند ميالظاهر   چرا كه پديده كثرت، عليالملل به بار آورد؛  بين جام حقوقچالشي عظيم براي انس

 عام و به الملل بيناي از قواعد مستقل از حقوق  الملل را به صورت مجموعه  بين هاي حقوق شاخه
  .در آورد 8»جزاير هنجاري«شكل 

  انسجام وبر كثرت مسأله تأثيرخصوص ي درالملل بينافزايش نگراني جامعه متعاقب اين 
 از 9شود، ياد مي» نگراني پست مدرن« عنوان  كه از آن تحتالملل  بين يكپارچگي سيستم حقوق

هاي  ن  و نهادها و سازما10پردازان، مكاتب مختلف حقوقي دهه هشتاد به بعد، دانشمندان، نظريه
                                                           

4. Time Stephens, "Multiple International Courts and the Fragmentation of International Environmental 

Law, Australian Yearbook of International Law, vol .25, March 2007, p .228. 

 .5 . قواعدي با تعهدات متفاوت شودسرانجامتواند منجر به ايجاد مقررات متمايز و  ها مي ي افراد از انقياد دولتيرها
6. Gerhard Heffner,"Pros And Cons Ensuing from Fragmentation of International Law”, Michigan 

Journal of International Law, vol.25, 2004, pp. 849-850. 

7. specialization 

8. normative islands 

9. Marti Coskenemi and Paivi Leino, "Fragmentation of International Law: Postmodern Anxieties", 

Leiden Journal of International Law, 2002. 

عنوان  به.  مختلفي از سوي انديشمندان و مكاتب حقوقي مختلف ارائه شده است درخصوص جايگاه بحث كثرت، نظرهاي.10
ه تدريجي بـراي    حل توسع  عنوان بخشي از يك راه      كه كثرت به  مثال محققين متعلق به مكتب تأسيسي نئوليبرال بر اين باورند           

هاي   جريانيي و   را كه جهاني شدن الويت را به كارا       ساز نيست؛ چ    از سوي پديده جهاني شدن چندان مسأله       نيازهاي مطرح رفع  
ولي با وجود اين پيروان اين مكتب بر ايـن باورنـد            . يندهاي متمركز و رسمي مرجح هستند گذاشته است       كثرت يافته كه بر فرا    

ينـده  ب كـه روي نقـش فزا      طرفداران اين مكت  . انگيز نيست  يك پديده شگفت  كه مسأله كثرت مسئله حادي نيست؛ لذا كثرت         
هاي اجتماعي تأكيد دارند، همچنين بر اين باورند كه مسأله كثرت و تـأثير آن بـر سيـستم                    الدولي و ساير شبكه    هاي بين  شبكه

دانـد كـه      و فقدان همكـاري مـي      اي از جدايي   اين مكتب كثرت را حاكي از درجه      . الملل مورد اغراق واقع شده است      حقوق بين 
ها   و در رأس آنان حقوقي متعلق به مكتب پست مدرنپرداز اما نظريه. شود ينده امروزي اعمال نمياي فزا اصالً به جهان شبكه

ناپـذير از    الملل را انعكاسـي اجتنـاب      هاي هنجاري در حوزه حقوق بين      خودجوش رژيم  آقاي كاسكنمي توسعه خودجوش يا شبه     
عنـوان يـك جـايگزين مطلـوب بـراي             كثرت را به   پردازان تمايل دارند   اين نظريه . داند تماعي زندگي پست مدرن مي    شرايط اج 

  . كنندشود، قلمداد  پردازان امروزي مطرح مي همگرايي و يكپارچگي رسمي كه از سوي برخي نظريه
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 مسألهترين رويكرد به  ترين و دقيق كه البته بيش اند  را مورد توجه قرار دادههمسألي اين الملل بين
اين  . داشته استالملل بين را كميسيون حقوق الملل بين آن بر سيستم حقوق تأثيركثرت و 
 و 11»ها دولتي الملل بيننويس مسئوليت  طرح پيش« يعني ، در دو طرح مهم خودكميسيون

مسائل مربوط به حقوق خاص و  12»الملل  بين ي از كثرت حقوق ناشخطرهاي«ويژه طرح  به
  . جايگاه آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است

 يعني جايگاه ، پديده كثرتدربارهشود به يكي از مسائل مهم  در اين مقاله تالش مي
لذا در  .ودعام پرداخته ش الملل بين با حقوق ها آنات متقابل ميان تأثير و خودبسنده يها رژيم

 و نحوه ايجاد و موانع احتمالي ايجاد الملل بين در حقوق خودبسنده يها رژيمفصل اول به جايگاه 
ي ها رژيمي و الملل بينات متقابلي كه حقوق عام مسئوليت تأثيرفصل دوم   و درپردازيم ميآن 

  . گيرد مي هم بگذارند مورد بررسي قرار برند توان مي خودبسنده
  

   الملل بين خودبسنده در سيستم حقوق يها رژيمجايگاه  )گفتار اول
حقوق « عام، در چارچوب اصلالملل بين در حقوق خودبسندهي ها رژيم مسألهطرح 
، ابتدا مفهوم خودبسندهي ها رژيمدر اين گفتار و در مقام تبيين جايگاه . شود ميمطرح 13»خاص

ي ها رژيم و سپس به بررسي گيرد ميزمينه بحث مورد بررسي قرار   پيشعنوان بهحقوق خاص 
  .شود مي پرداخته خودبسنده

  
  تبيين مفهوم حقوق خاص )بند اول

14  گرفته شده »دهد ميحقوق خاص حقوق عام را تخصيص «عنوان اين ماده از اصل التيني 
 و مرجح اين اصل در موقع تعارض ميان حقوق عام و حقوق خاص، حقوق خاص موجب  به. است
 لذا شرط اوليه اعمال اين اصل وجود تعارض در اجراي اين .شود ميشمرده  بر حقوق عام مقدم

مبناي اين برتري نيز اين است كه قوانين خاص در مقايسه با قوانين عام معموالً . دو حقوق است

                                                                                                                                        
 See: Eyal Benvenisti and George W.Downs, op.cit., pp.7-13. 

11. Draft Articles on Responsibility for Internationally Wrongful Acts, Adopted by the International Law 

Commission at Its Fifty–Third Session (2001). 

12. International Commission Law, Report of the Study Group, Fragmentation of International Law: 

Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. 

A/CN.4/L.702 (July 18, 2006) _ International Commission Law, Report of the Study Group, and 

Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of 

International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682 (Apr. 13, 2006). 
13. lex specialis  
14. lex specialis derogate lex generalis 
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 ، بنابراين،ت زيادي دارند و وضوح و قطعيهستندتر به موضوع  ثرتر و نزديكتر، مؤ اساسي
  15.شوند مي ز قوانين عام تلقيتر ا رتر و سختآو الزام

محور حقوق  تـار دولـان حقوق عام و حقوق خاص بازتابي از ساختـن تمايز و تفكيك ميـ اي
برتري . شود ميكه اجراي حقوق خاص يك ضرورت ساختاري قلمداد  طوري ه باست؛ الملل بين

اي ـر راست و دشود ميناميده » حقوق خاص«قواعد خاص بر قواعد عام كه تحت عنوان اصل 
  در، يك اصل كامالً تثبيت شدهگيرد ميط ميان قواعد عام و خاص مورد استفاده قرار ـتنظيم رواب

 اصل حقوق 16.شود مي قلمداد ها دولتامتيازي ذاتي براي تئوري حاكميت  بوده، الملل بينحقوق 
فالت قاره  همچون ي در آراييالملل بين قضاييخاص و تفكيك ميان قواعد عام و خاص در رويه 

ديوان .  واقع شده استتأكيددرياي شمال، گابچيگوو ناگيماروس و نيگاراگوئه مورد اشاره و 
 شود مي كه چنين استنباط داشتهي دادگستري در قضيه فالت قاره درياي شمال اظهار الملل بين
 يا در  عمومي بنا به توافق طرفين در موارد خاصالملل بيندر عمل قواعد حقوق امكان دارد كه 

  17.ميان طرفين خاص كنار گذاشته شود
ل تعارض در ـراي تفسير و حـه شده بـاً پذيرفتـاص يك تكنيك عمومـوق خـاصل حق

گاه دو يا چند قاعده همزمان قابل اعمال بر  كه هردارد مقرر مياين اصل . است الملل بينحقوق 
  . تر استاص داده شود كه خاولويت اي قاعده به بايديك موضوع واحد باشند 

يكي قلمرو موضوعي قاعده و ديگري تعداد : دو معيار براي عام يا خاص بودن مطرح است
 توجه داشت كه  هميشه اصل بر اعمال قواعد حقوق عام است، مگر بايد البته 18.طرفين قاعده

ر مقابل قاعده عام  قاعده خاص د، ديگرياز سو.  قصد صريح يا ضمني مخالفي احراز شودكه اين
، در صورت وجود )سكوت باشد(  نداشته باشيماي قاعده كه اگر در حقوق عام ست؛ بدين معناا

 چرا كه خاص تنها در مقابل عام ؛شود ميوجه خاص تلقي ن هيچ گونه قاعده ديگر، آن قاعده بههر
 شكل الملل بينهاي حقوق   حقوق خاص ممكن است در كليه شاخه،با اين توضيح. يابد معنا مي
  . بگيرد

ي به همان نحو مندرج در طرح الملل بين قواعد مسئوليت ،يالملل بيندر حوزه حقوق مسئوليت 
 توانند مي هستند وام ـ عالملل بينوق ـ، بخشي از حقها تـالمللي دول نـ بي مسئوليتويسـن پيش

 55 ماده . كنار گذاشته شوندشوند ميناميده » خاص«وسيله قواعد ديگري كه بنا به تعريف   هب
                                                           

15. Koskenniemi, International Law Commission, Study Group on Fragmentation, Fragmentation of 

International Law, p. 4 , available at : http://untreaty.un.org/ilc/sessions/55/fragmentation_outline.pdf  
16. Bruno Simma and Drick Plukowski, «Of Planets and the Universe: Self-Contained Regims in 

International Law», European Journal of International Law, vol. 17, no. 3, 2006, pp. 486-488. 
17. North Sea Continental Shelf Case [1969] ICJ Rep 4, at 42, para. 472. 

18. Koskenniemi, op.cit., p. 5. 
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اي كه ن مواد در مواردي و تا اندازهاي :داردمقرر مي» حقوق خاص« تحت عنوان مزبورطرح 
ي دولت تابع قواعد الملل بيني يا محتوا يا اجراي مسئوليت الملل بينشرايط تحقق عمل متخلفانه 

  .شود مي باشد، اعمال نالملل بينخاص حقوق 
 لذا ها بيان شده است و المللي دولت بين مسئوليت نويس پيش طرح م در فصل چهار55 ماده 

عبارت . اعمال شود) اول، دوم و سومل فص(هاي ماقبل خود   بر مفاد و قواعد فصلتواند مي
اختصار به» ي دولتالملل بيني يا محتوا يا اجراي مسئوليت الملل بينشرايط وجود عمل متخلفانه «

اي از حقوق خاص   نوع ويژه،ين ماده در چارچوب ا19.دارد  را بيان ميسوم تا اولل ي فصامحتو
 در طرح خودبسنده جايگاه بحث رژيم ،در واقع. شود مي مطرح خودبسندهتحت عنوان رژيم 

  .   است نويس پيش طرح 55 ماده ها دولتي الملل بين مسئوليت نويس پيش
  

   خودبسنده تبيين مفهوم  رژيم )بند دوم
بسنده، سه گروه از  ي خودها رژيمخصوص در خود نهايي در گزارش الملل بين حقوق كميسيون

گروه اول، رژيم : كند  ارائه مي به موارد مطرح شده توجهتعاريف موجود در اين زمينه را با
صرفاً در چارچوب حقوق مسئوليت  كند كه  خاص قلمداد مياي از حقوق  زيرمجموعه راخودبسنده

ي الملل بيني ديوان ت خود به رأ گروه، در توجيه نظريااين. استي قابل اعمال الملل بين
 ديوان .دكن لي در قضيه گروگانگيري استناد ميكنسو خصوص حقوق ديپلماتيك ودادگستري در
خصوص اجرا در هاي دفاع و ضمانت  داشت كه حقوق ديپلماتيك خود شيوهاظهاردر اين قضيه 

 نظر برطبق. سازد ميين ديپلماتيك و كنسولي را فراهم مأموراقدامات غيرقانوني ارتكابي توسط 
 قواعد حقوق رسد ميدر حقوق ديپلماتيك به نظر » عنصر نامطلوب« وجود قاعده ،ديوان
امكان اجراي اقدامات متقابل را منتفي ، خصوص مسئوليت دولتي را كنار گذاشته درالملل بين
 دهد مياي را شكل   رژيم خودبسنده،د حقوق ديپلماتيك كه  قواعسازد ميديوان مقرر . سازد مي

نحوي تنظيم   ها را به ا اماكن، مزايا و مصونيتسو تعهدات كشور پذيرنده در ارتباط ب  كه از يك
استفاده احتمالي   از سوي ديگر امكان سوءهاي ديپلماتيك سازگار باشد و يتمأموركند كه با  مي

 هاي اتخاذ موضع در قبال چنين ه شيو كرده،بيني پيشين ديپلماتيك را مأمورتوسط 
مد اراـاماً كـها بنا به ماهيتشان تم اين شيوه. سازد مياي را براي كشور پذيرنده فراهم  استفاده سوء

 در الملل بينواعد عام حقوق ـ بدون كمك قواندـت مي حقوق ديپلماتيك ،وانـه نظر ديـب. هستند
  . ي به اهداف خود دست يابدالملل بينحوزه مسئوليت 

                                                           
الملل، ترجمه عليرضا   متن و شرح مواد كميسيون حقوق بين،المللي دولت الملل، مسئوليت بين  كميسيون حقوق بين.19

 .321، ص 1388 شهر دانش، تهران،ابراهيم گل، 
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را شامل حقوق  كنند و آن تري از رژيم خودبسنده ارائه مي ردهگروه دوم، تعريف نسبتاً گست
هاي ضد  مين(يا با ماهيت خاص )  اي نهي رودخاها رژيممثل ( مرتبط با حوزه جغرافياي خاص

مي ي ديوان دائن گروه در توجيه رويكرد خود به رأ اي20.دانند  مياعد اوليهر حوزه قوو صرفاً د) نفر
 قضيه مزبور 21.كنند خصوص حق عبور از كانال كيل تكيه مي دردادگستري در قضيه ويمبلدون

 آلماني از عبور كشتي بخاري انگليسي ويمبلدون مقامات 1921است كه در سال  از اين قرار
ها به مفاد معاهده صلح ورساي  نخواها. كردندتحت اجاره فرانسه از كانال كيل ممانعت 

 خواهان رفع توقيف كشتي و ي استناد كرده،الملل بينهاي  مرور در كانالو خصوص آزادي عبور در
هاي  ت كه كانال كيل و راهداش  معاهده صلح ورساي مقرر مي380ده ما. حق عبور شدند

ه در حالت صلح با آلمان ي كهاي اري و جنگي كليه ملتـهاي تج  براي كشتيايدـباش  دستيابي
پس از مقايسه قواعد خاص مرتبط با ديوان . برند در چارچوب برابري كامل حفظ شود سر مي  به

هاي داخلي عنوان داشت كه  حق عبور از كانال كيل با ساير قواعد قابل اعمال معاهده به آب
 بودن خودبسندهاثر مطلوب . بسنده استال كيل در معاهده ورساي خودمقررات مربوط به كان«

 چرا كه قواعد تفسير شود؛نبايد با كمك قواعد عام  معاهده صلح ورساي 380اين است كه ماده 
   22.»وجود داردخاصي در ارتباط با كانال كيل 

                                                          

اصي از حقوق ـاخه خـ شرده،ـه كـبسنده ارائودـعريف كامالً گسترده از رژيم خـت ،روه سومـگ
رژيم خودبسنده ) ثانويه قواعد  در حوزههم در حوزه قواعد اوليه و هم( كامل طور به را الملل بين

اين رويكرد تا به .  محيط زيستالملل بين يا حقوق الملل بينثل حقوق تجارت كند؛ م قلمداد مي
  . دارددانشگاهي مطرح نشده و صرفاً جنبه قضاييحال در رويه 

ترين تعريف از رژيم خودبسنده، همان  شده ترين و پذيرفته گانه، متداول  در ميان تعاريف سه
 رژيم ، اين تعريفموجب  به 23. شده استتعريف گروه اول است كه در قضيه گروگانگيري مطرح

 قواعد ثانويه در مقايسه با قواعد اوليه، قواعدي .است عد ثانويا منحصر به حوزه قوخودبسنده
 و آثار و روابط حقوقي ناشي از چنين شوند ميهستند كه به دنبال نقض قواعد اوليه مطرح 

 حل و فصل ، قواعد موافقتنامه نمونهعنوان بهدر اين خصوص . كنند ي را تنظيم ميهاي نقض
 مجموعه خاصي از قواعد، شامل قواعد مرتبط با نتايج عنوان به،  تجارتجهانياختالفات سازمان 

 
20. International Law Commission, supra note 12, para. 12. 

21. Case of the S.S “Wimbledon”, (Britain, France, Italy and Japan (with Poland as intervener) v. 

Germany) 17 August 1923, PCIJ. available at: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_ 01/03_ 

Wimbledon_Arret_08_1923.pdf 

22. Ibid., pp. 23-24. 
23. Michael Runersten, Defining Self-contained Regime, Faculty of law, University of Loud, 2008, 

pp.1326. available  at: http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/ Examensarbeten.nsf/0/ F7869 D 3860 

52E808 C1257432004AEB8D/$File/exam.pdf? OpenElement. 
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 اعمال ها آن. دهد مي را شكل خودبسنده و بنابراين يك رژيم استن نقض قواعد اوليه آن سازما
 منتفي دهد مي موافقتنامه اجازه بسندهخود كه رژيم  ي را تا آن اندازهالملل بينقواعد عام مسئوليت 

تجارت جهاني ي و قواعد مسئوليت سازمان الملل بين لذا اگر بين قواعد عام مسئوليت سازند و مي
  .اي مرجح خواهند بود اختالفي پيش آيد قواعد معاهده

، حقوق خاص را به دو شكل ضعيف و 55 ماده بارهيز در نظر تفسيري خود دركميسيون ن
 تعريفي از اين دو كه اينبسنده ناميده است، بدون  و شكل قوي را رژيم خودكرده يمقوي تقس
 خارج شدن از قلمرو ار تفكيك شكل قوي از ضعيف، توانايي معيرسد مياما به نظر . داده باشد

اساس ساختار، موضوع و بر(اي صريح يا ضمني از طريق مقرره الملل بيناجراي قواعد عام حقوق 
 ميزان خاص ها دولتي الملل بينحوزه مسئوليت  دربخواهيم اگر  .باشد) اعدهدف مجموعه قو

برآورد كنيم در يك سمت شكل ) كش مثل خط( را براساس معياري مدرج  برخي حقوقبودن
 را استثنايي و يجزئ  طوري تنظيم شده كه تنها مواردضعيفي از حقوق خاص قرار دارد كه

ي دولت الملل بينكند و به اجراي كل نظام مسئوليت   ي ميلالمل بينجايگزين قواعد عام مسئوليت 
 و در باالترين حد، شكلي قوي از حقوق خاص وجود دارد  و در سمت ديگركند نمي وارد اي خدشه

 ها دولتي الملل بين جايگزين اجراي كل نظام عام مسئوليت تواند ميطور كامل  بهآن  كه قواعد
 تفاوت ميان حقوق ،رو  اين  از. نامند بسنده مي رژيم خودكل قوي از حقوق خاص را اين ش24.شود

 شكلي برجسته و خودبسندهخاص و رژيم خودبسنده بنا به مطالب عنوان شده اين است كه رژيم 
جامع، (اي كامل  عهاي از حقوق خاص، مجمو مجموعه زيرعنوان به و استويژه از حقوق خاص 

هاي حقوق خاص  رو برخالف ساير حالت  اين از. ودش مياز قواعد ثانوي را شامل ) قاطع و مؤثر
 مسئوليت قواعد خاص را جايگزين اجراي قواعد عام استثنايي و يجزئ موردي، طور بهكه تنها 

 خاص، قابليت اجراي قواعد عام ترين شكل حقوق  قويعنوان به خودبسندهكنند، رژيم  مي
 طرح 55 ماده رسد مي به نظر 25.دساز ي را كامالً منتفي ميالملل بينخصوص حقوق مسئوليت در

گونه تفكيكي ميان شكل قوي   و هيچشود ميهاي حقوق خاص را شامل   كليه حالت،نويس پيش
 هاي ويژگي از كردن نظر صرف كميسيون در اين ماده با به اين خاطر. شود ميو ضعيف قائل ن

 و خاص بودن قاعده بسنده از ساير موارد حقوق خاص، صرفاً به عامكننده رژيم خودمتمايز
  .ي مجموعه قواعد خاص توجه نكرده استكارامدپرداخته و به جامعيت يا 

                                                           
24. Bruno Simma and Drick Plukowski, op.cit., p. 488. 

25. Ibid. 

  213  ...اه هاي خودبسنده و مناسبات آن رژيم



26 ثر و ؤ عبارت است از رژيم كامالً قاطع، مخودبسنده سيستم ، در تعريف متداولدر نتيجه
 در اين خودبسنده ويژگي اساسي رژيم ،به عبارت ديگر. جامع تنها در چارچوب مسئوليت دولتي

صريح يا ضمني آن رژيم براي خروج كامل از اجراي اصول و قواعد كلي مرتبط با تعريف، قصد 
ويژه اجراي اقدامات متقابل از سوي كشور صدمه ديده  ي، بهالملل بينتبعات حقوقي عمل متخلفانه 

  . است
 : عبارتند ازشود مي ياد خودبسندهي ها رژيم تحت عنوان ها آن سه رژيمي كه امروزه اغلب از 

اين سه رژيم، . تجارتجهاني يپلماتيك، سيستم حقوقي جامعه اروپا و حقوق سازمان حقوق د
يج ، نتاها رژيميك از اين ردر ه. اي ناظر بر نتايج نقض تعهدات اوليه هستند شامل قواعد ويژه

طره ـروج از سيـه خـه نتيجتاً منجر بـ كردـگي ميت اص آن رژيم نشأـررات خـض از مقـنق
  27.دشو ميخصوص مسئوليت دولتي عام در الملل بينحقوق 

  
  خودبسندهي ها رژيمي فردي و  الملل بين مسئوليت )بند سوم 

ي دولت با مسئوليت الملل بيننكته حائز اهميت قبل از ورود به بحث، تقابل ميان مسئوليت 
كه عنوان شد وقوع تعارض ميان قواعد  طور همان .فردي است) كيفريكيفري و غير(ي الملل بين
 كه شود مي، زماني مطرح خودبسندهي ها رژيمزمينه طرح بحث   پيشعنوان بهام و قواعد خاص، ع

 كه اينصورت به دليل   در غير اين. قواعد حقوق عام و حقوق خاص در يك زمينه واحد باشند
 مدعي ايجاد حقوق خاص و به طريق اولي رژيم توان مي دو قاعده متفاوت است نقلمرو اجرايي

  .بود خودبسنده
قانوني دولت  منظور تعيين نتايج رفتارهاي غير تنها بهها دولتي الملل بينحقوق مسئوليت 

 الملل بينكه در حقوق  حالي دررود؛ يي و انتسابشان به آن دولت به كار مالملل بينناقض تعهدات 
رح د انساني مطاي كيفري، مسئوليت كيفري افرالملل بينسو در قالب مسئوليت  امروزي، از يك

 مورد چندان كيفري افراد قابل مجازات نيستند و از سويي ديگر مسئوليت غيرها دولت و است
 ،شوند ميي مطرح الملل بيندو تحت عنوان مسئوليت  رو گرچه هر  اين از. بحث و بررسي نيست

 قابليت انتساب رفتار به يك مسأله به توان مي مثال عنوان به. ولي قلمرو اجرا مشترك نيست
  انتساببراي در قضيه نيكاراگوئه المللي دادگستري ديوان بين.  و به يك فرد پرداختدولت

كنترل  « تحت عنوان  را درجه نسبتاً باالتري از كنترلين دفاكتو به دولت،مأموراقدامات 
                                                           

گونه سندي كه هيچ الملل در گزارش نهايي خود با اذعان به اين ن البته آقاي كاسكنمي به نمايندگي از كميسيون حقوق بي.26
انداز دانسته و آن را با  را غلط» رژيم خودبسنده«، عنوانهالملل عام نيافت در حمايت از خروج كامل قواعد خاص از حقوق بين

 .شود ي خودبسنده ياد ميها  ولي در دكترين و رويه قضايي همچنان از عنوان رژيمكرد،هاي خاص جايگزين  عنوان رژيم
 مواقعي كه قواعد د و درتواند كامالً خودبسنده قلمداد شو ها نمي يك از اين رژيم  خواهد شد هيچبيانكه طور البته همان.27

 .د بودنالمللي قابل اعمال خواه  شوند قواعد عام مسئوليت بينخاص رژيم ناكارامد
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28  نيروهاي در آموزش، تجهيز و تأمين مالي مريكااالزم دانست و عنوان كرد كه مشاركت  »مؤثر
 د انتساب باي اين به دولت امريكا كافي نيست و براياين نيروهاي انتساب اقدامات  برا29»كنترا«

 اما 30.نظامي شورشيان داشته است  عمليات نظامي يا شبهبرثر ؤثابت شود كه آن دولت كنترل م
 داشت هنگامي  مقررالمللي كيفري يوگسالوي سابق ديوان بيندر قضيه تاديچ، شعبه استيناف 

32»كنترل كلي «مان نظامي مطرح است، اعمال تئوريكه مسئوليت ساز در  .تر است مناسب 31
 در مطرحهاي   وضعيت موضوعات حقوقي والملل اين است كه اين بين نظر كميسيون حقوق بين

 بررسي المللي يوگسالوي سابقديوان بين به اين مفهوم كه وظيفه ؛اين دو قضيه متفاوتند
دارد كميسيون عنوان مي.  دولتمسئوليت  نه،است رديموضوعات مربوط به مسئوليت كيفري ف

  33. بودمسئوليت كيفري آقاي تاديچ بلكه ، دولتي نبودمسئوليت در قضيه تاديچ مسألهكه 
المللي  ن بي مسئوليتنويس پيش موارد تفاوت ميان مفاد طرح توان مي با اين استدالل ن

دول

دوم    خودبسندهي ها رژيمهاي حاكم بر ايجاد   محدوديت)گفت
 ولي ، ايجاد شودل

                                                          

ي جبران ااردي همچون حق اقامه دعوبسنده كه در مويي خودها رژيم و نظام مسئوليت ها ت
كه تنها اقدامات و  چرايك قاعده خاص ناميد؛را يت ديپلماتيك خسارت خارج از چارچوب حما

 نويس پيش نسبت به قواعد عام مسئوليت دولتي مندرج در طرح توان ميالدولي را   مناسبات بين
مستقيم توسط اشخاص  و جبران خسارت اكه حق اقامه دعو حالي در34كرد،حقوق خاص تلقي 

ها   بدانمذكور نويس پيش و طرح قرار دارد ها دولتخصوصي، در خارج از چارچوب روابط بين 
  .پردازد نمي

  
ار 
المل بين از حقوق   در هر حوزهتواند مي شد حقوق خاص گفته كه اينرغم  علي

 مانع از ايجاد قواعد خاص مسئوليت دارد كه وجود خودبسندهي ها رژيمي در ايجاد هاي حدوديتم
  .پردازيم ميها   كه ذيالً بدانشود ميي در مغايرت با قواعد عام الملل بين

   قواعد آمره )بند اول 

 
28. effective control  

29. contra 

30. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), merits, ICJ reports1986, p.14, para. 115. 

31. overal control 

32. The Prosecutor v. Dusko Tadic, Judjment, Case No, IT-94-1A, A.Ch. 15 July 1999, paras. 116-144. 

توانست بر اقدامات آقاي تاديچ عليه  المللي تنها زماني مي الملل بشردوستانه حاكم بر مخاصمات مسلحانه بينحقوق بين. 33
 دولتي مسئوليت قواعد كلي موجب  به توانستند ميمسلمانان بوسني در طول جنگ با دولت بوسني اعمال شود كه آن اعمال 

 .ت فدرال يوگسالوي قلمداد شوند عمل دولت ديگر، يعني دولعنوان به
34. Bruno Simma and Drick Plukowski, op. cit., p. 526. 
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شند خر باؤ ميا مقدم كه اين از نظر صرف و برخوردار هستند ي خاص

 ادي
قاع

ه 

 غيرقابل تخطي ، بنا به تعريف، اساسي قاعده آمرههاي ويژگي يكي از معيارها و 
بود

                                                          

برخي قواعد از ويژگي ماهو
هاي آن  نظام حقوقي هر جامعه حافظ مصالح و ارزش كه اينتوضيح  .شوندشمرده  مرجح بايد

هاي اجتماعي   با نظم بخشيدن به اعمال و رفتار تابعان خود، مانع فرو پاشيدن بنيان،جامعه بوده
ي اصول و قواعد حمايت از ، جامعه كاركرد نظام حقوقي هر ترين مهم چرا كه 35؛شود ميآن نظام 

. ستها آنمبتني بر  نظام اجتماعي  وشود محسوب ميي بنيادين جامعه ها است كه جزء ارزش
 گونه جامعه  ور وجود هر تصوها آن بدون ، و قواعد اجتماعي ذاتي هر اجتماع بودهاين اصول

 ي نيز فارغ از وجود چنين اصول ولالمل  لذا جامعه بين.ممكن استاي غير يافته اجتماع سازمان
مراتب قواعد  س هرم سلسله در رأالملل بيناين قواعد كه در حوزه حقوق .  اجتماعي نيستقواعد

  .هستند قواعد آمره دنساز مي وارد ها دولتترين محدوديت را بر اراده آزاد  قرار گرفته و بيش
تعد الملل بين اين نظر كه در حقوق دهد ميل تاريخي مفهوم قواعد آمره نشان تحو
 تازگيها قابل نقض نيست،  ف وجود دارد كه از طريق توافق ارادهن غيرقابل تخل بنياديده
قواعد آمره در واقع انعكاسي از منافع امروزه  36.گردد  برميهاي آن به حقوق رم  و ريشهندارد

  37.هستندقابل تخطي ريجنگ غ  در زمان صلح وكه روند به شمار ميي الملل بينبنيادين جامعه 
قاعد... « : خود در تعريف قاعده آمره مقرر داشته است53اهدات در ماده عهدنامه حقوق مع

ها، در كل  المللي دولت  بينهاي است كه جامع الملل عام از نظر اين معاهده قاعده آمره حقوق بين
تواند جز با قاعده  گونه تخطي از حدود آن مجاز نيست و نمي اي كه هيچ خود، آن را در حد قاعده

، با همان خصوصيات، تغيير يابد، پذيرفته و مورد شناسايي قرار داده عامالملل  بينجديد حقوق 
   38.»است
در واقع 

 واقعيت قائل شد مبتني بر اين توان مي معياري كه براي تشخيص قواعد آمره .ن آن است
كنند، منفعتي كه تخطي از آن جايز  ي حمايت ميالملل بين از منافع برتر جامعه ها آناست كه 

تنها امكان مرتبط كردن مفهوم قاعده آمره  ، معيار مزبور فقط ماهوي است واين با  وجود. نيست

 
 .299 ص، 1377 ، سال22 ، شمجله حقوقي، »الملل جايگاه قاعده آمره در ميان منابع حقوق بين«،  زماني، سيد قاسم.35

36. Francisco Forrest Martine and Others, International Humman Rights and Humanitarian Law: 

Treaties Cases and Analysis, New York, University Press 2006, p.31.  
37. M.Cherif Bassiouni," International Crimes: Jus Cogens and Obligato Erga Omnes", Law and 

Contemporary Problems, vol.59, no.4, 1997, p.65. 

اهميت مفهوم . توان آن را در همه موارد قابل اعمال دانست علق به حقوق معاهدات است، اما مي اين ماده  اگرچه مت.38
ويژه در حوزه  هالمللي، بعداً با گرايش به سمت اعمال قواعد آمره خارج از حقوق معاهدات ب قاعده آمره براي نظم حقوقي بين

مسئوليت نويس  طرح پيش 41 و 40 مادهدر الملل  نكميسيون حقوق بي.  مجدد قرار گرفتتأييدمسئوليت دولتي مورد 
بر مسئوليت ناشي از نقض جدي تعهدات منبعث از قواعد آمره و ، )2001( المللي ها براي اعمال متخلفانه بين  دولتالمللي بين

 . نتايج خاص نقض جدي چنين تعهداتي اشاره دارد
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39  كه اهميت اي قاعده نيست كه هر ا البته اين بدين معن.دهد ميرا با ابعاد اجتماعي به دست 
 خصوصيت بارز قاعده آمره 40. موضوعه يك قاعده آمره استالملل بيندارد در حقوق اجتماعي 

  خود مانع ازشانه خالي كند و با اعتراض مستمر از زير بار آن تواند مياين است كه هيچ دولتي ن
 قاعده آمره خصوصيت اصلي خود را كه ، زيرا در آن صورت؛اعمال آن قاعده نسبت به خود شود

 رعايت اين توان مي لذا تحت هيچ شرايطي ن41.دهد مي از دست پذير بودن استنا خطيهمان ت
ه آمره  بينادين قاعداي محتواين امر به.  مگر از طريق قاعده آمره ديگرقاعده را كنار گذاشت،

 در توانند مي و اين تابعان ناست الزامي الملل بين براي كليه تابعان حقوق گردد كه رعايتش ميبر
ي الملل بينتي خاص و حتي منسجم و مختص به خود از رعايت اين قواعد كه جامعه قالب ترتيبا

 لذا اين برداشت كه تحت هيچ شرايطي . كنندنظر صرف شناخته رسميترا پذيرفته يا به  آن
  . خيزد ميماهيت قاعده آمره بر  حقوق عام را تخصيص دهد از تعريف وتواند ميحقوق خاص ن

با  در تعارض خودبسندهامكان ايجاد حقوق خاص و به طريق اولي رژيم وجه  هيچ رو به  اين  از
قاع

   منشور سازمان ملل متحد)دومد 
مفاد منشور ملل ) بعد از قواعد آمره(، در درجه دوم ل

                                                          

 الملل بين و قاعده خاصي كه درصدد كنارگذاري يك قاعده آمره حقوق ده آمره وجود ندارد42
  .اعتبار و باطل خواهد بود باشد از اساس  بي

  
بن

المل بين در هرم قواعد حقوق رسد ميبه نظر 
. ي استالملل بين قانون اساسي جامعه ،منشور» يالملل بينجامعه «امروزه به باور . متحد قرار دارد

ي در اين منشور آن را تبديل به سند مورد الملل بيني عضو جامعه ها دولتعضويت تمامي 
 كه در پرتو ويژگي خاص منشور، شود مياستدالل .  استدهكري كشورها الملل بينپذيرش جامعه 

 
 .301ص ، همان سيد قاسم زماني، .39
، مجله حقوقي سيد علي هنجني، ترجمه، »الملل كيفري و قواعد آمره  قواعد بنيادين حقوق بين «ي، پي ير ماري دوپوئ.40

 .233، ص 33ش 
41. Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal Law, 3rd ed., London, Routledge. Cavendish, 

2007 , p. 3. 

 . به لحاظ دايره تابعان و ديگري به لحاظ موضوعي يك؛ز دو حيث استكه قبالً عنوان شد خاص بودن ا طور  همان.42
دي از تابعان قابل تصور نيست، گيري قاعده آمره توسط تعداد معدو وجه شكل هيچ  كه بهگفتدرخصوص حالت اولي بايد 

( ه لحاظ موضوعي درخصوص خاص بودن ب. المللي در كل به رسميت شناخته شود كه قاعده آمره بايد از سوي جامعه بينچرا
ها شكل بگيرد كه  اين امكان وجود دارد كه قاعده آمره در اين حوزه) مثل حقوق ديپلماتيك و حقوق سازمان جهاني تجارت

ر  خود قواعد آمره باشند و منجگيرند ميها شكل  اگر قواعدي كه در اين حوزه. الملل عام باشد مغاير با قاعده آمره در حقوق بين
 . اند الشمولي هستند كه تبديل به قاعده آمره شده  بلكه  قواعد عام،ديگر خاص نيستند آمره سابق شوند، به تغيير قواعد
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ي و به خاطر گستره عضويت و الملل بين سند مربوط به حفظ صلح و امنيت ترين مهم عنوان به
  43. ي داردالملل بين در عرصه استثناييموضع و هدف آن، سازمان ملل متحد وضعيت 

 ملل يرت تعارض ميان تعهدات اعضادر صو: دارد مي اين برداشت عنوان تأييد در 103 ماده 
 ها آن تعهدات ،ي ديگرالملل بين هر موافقتنامه برطبق ها آن اين منشور و تعهدات موجب  بهمتحد 

  .  اين منشور مقدم خواهد بودموجب  به
 كه منشور از است منشور مبتني بر اين برداشت 103 ماده هردربااين ديدگاه رسد  به نظر مي

مراتب  ترين سطح را در سلسله  در عين حال عالي حمايت كرده،الملل نبيكل چارچوب حقوق 
 از منبع تعهد نظر صرف تواند مي منشور تنها 103 ماده كه اين دارد به خاطر الملل بينقواعد حقوق 

 ضمني ارجحيت و طور به حقوق معاهدات نيز 44.ارجحيت را به منشور سازمان ملل متحد دهد
دو  هر. شناسد به رسميت ميي ـ اعم از عام و خاص ـالملل بين معاهدات اولويت منشور را بر ساير

معاهده حقوق معاهدات، در زمان تدوين قواعد مرتبط با معاهدات جانشيني در موضوعات واحد به 
 كه چنين قواعدي دارد مي حقوق معاهدات بيان 1969كنوانسيون . اند منشور اشاره خاصي داشته

  شدهح كه قواعد مطردارد مي نيز بيان 1986 كنوانسيون  واست منشور 103منوط به رعايت ماده 
 كه در موقع تعارض ميان تعهدات براساس سازد مي به اين واقعيت وارد ناي خدشهگونه  هيچ

  . مرجح باشندبايد تعهدات دسته اول ،منشور و تعهدات براساس معاهده ديگر
ضوع واحد به ماده ت جانشيني مرتبط با موكنوانسيون حقوق معاهدات در زمان اجراي معاهدا

 بايدالبته .  سازدمتبادر كه ممكن است رويكرد ديوان به قواعد آمره را به ذهن اشاره دارد 103
گونه  اند و ابطال معاهدات مغاير با اين توجه داشت برخي از مفاد منشور تبديل به قاعده آمره شده

  .بوط به قواعد آمره استتر مر  بلكه بيش،اردايگاه منشور ند ارتباط مستقيمي با ج،مواد
تعارض .  تعارض اصلي و تعارض فرعي:شود مي مطرح دو صورتتعارض با مفاد منشور به 

 قيماً برخالف مفاد منشور باشد؛ زماني است كه تعهدات مندرج در يك معاهده مست45اصلي
چنين . سيد را تجويز كند تجاوز، نقض حقوق تعيين سرنوشت و ژنو كهاي  مثال معاهدهعنوان به

 كه  معنا است؛ بدين 46اما گاهي تعارض فرعي. هستند منشور 2صراحت مغاير با ماده   بهيموارد
 بلكه اقدامات نهاد ايجاد شده يا ساير ،نفسه و مستقيماً مغاير با مفاد منشور نيست معاهده في

                                                           
43. Rain Liivoja, “The Scope of The Supremacy Clause of the United Nations  Charter”, International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 57, July 2008, p. 584.  
كه منشور نهايتاً يك معاهده  نبايد مورد اغراق واقع شود؛ چرا مخالفان براين باورند كه به هر حال بعد اساسي منشور.44

اجرايي عليه  عنوان ضمانت  تعليق معاهدات مغاير با منشور به103 هدف اساسي از درج ماده ،به اعتقاد پل روتر .است
 . تا درخصوص ماهيت فرا قراردادي منشور اغراق نشودبه عمل آيد  لذا بايد نهايت احتياط.هاي عضو بود دولت

45. intrinsic inconsistency 

46. incidental inconsistency 
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 ،ا كامالً منطبق با منشور است براي مثال اساسنامه اتحاديه اروپ،دشو ميموارد باعث اين تعارض 
   47.ولي ممكن است اتحاديه تصميماتي مغاير با مفاد منشور بگيرد

 اوالً تعهدات مندرج در منشور هم شامل . دو نكته حائز اهميت است103خصوص ماده در
شوراي ( اركان آن آور  و هم تعهدات ناشي از تصميمات الزام استتعهدات ناشي از خود منشور

ثانياً در بستر كارهاي مقدماتي تهيه منشور، رويه مجمع ). ي دادگستريالملل بينيوان امنيت و د
   48.گيرد مي قرار ن103عمومي و شوراي امنيت حقوق عرفي در گستره ماده 

 در مغايرت با تعهدات خودبسنده در قالب معاهده قطعاً امكان ايجاد رژيم كه سرانجام اين
 در  خودبسنده منشور، تعهدات ناشي از رژيم 103 ماده بقبرطناشي از منشور وجود ندارد و 

؛  وضعيت كمي متفاوت است، ولي در قالب عرفهستند، 49»قابل اجراغير«تعارض با مفاد منشور 
 در مغايرت با بخشي از خودبسنده در قالب عرف امكان ايجاد رژيم رسد مي كه به نظر بدين معنا

آور ناشي از منشور  يا تصميمات الزام عده آمره شده وتعهدات ناشي از  منشور كه تبديل به قا
بسنده از طريق عرف با ي خودها رژيم امكان ايجاد رسد نمياما فراتر از اين به نظر . وجود ندارد

  .مانع حقوقي مواجه شود
  

   حقوق و تعهدات دولت ثالث)بند سوم
ي الملل بينمعاهدات د مبتني بر ن شوخودبسندهي كه ممكن است واجد عنوان يها رژيماغلب 
 عرفي الملل بينخصوص حقوق معاهدات يا حقوق  مشمول كنوانسيون وين در،بنابراين و هستند

 حق ،توافق ميان دو طرف« طبق يك قاعده تثبيت يافته كه ريشه در حقوق رم دارد . شوند مي
 بر اين است كه  اصل،رو در حوزه حقوق معاهدات  اين   از50.»كند نمييا تكليفي براي ثالث ايجاد 

 ، به بيان ديگر51. اجرا شوندها آن توسط بايدكنند و  معاهدات تنها طرفين خود را ملتزم مي
اصل نسبي «اين قاعده را . هستندهاي متعاهد داراي آثار حقوقي  معاهدات  فقط در قبال طرف

 انندتو ميمفهوم مخالف اين اصل اين است كه معاهدات ن. نامند مي» بودن آثار معاهدات
 اين تأييد كنوانسيون حقوق معاهدات در 34امروزه ماده . متعاهدين يا ثالث را ملتزم سازندغير

 ايجاد ور ثالث، تعهدات و حقوقي براي آنمعاهده بدون رضايت كش«: دارد ميبرداشت اعالم 
   52.»كند مين

                                                           
47. Rain Liivoja, op.cit., p. 593. 

48. Ibid., pp. 602-610. 

49. inapplicable 

50. pacta tertisnec nocent nec prosunt 

  1969 ت عهدنامه حقوق معاهدا26 ماده .51
 .127-128ص  ،گنج دانش، تهران، ،5چ ،حقوق معاهدات ،ي بيگدلي، محمد رضاي ضيا.52
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 :طرح است معاهدات به دو نحو قابل ي ثالث در حقوقها دولت و خودبسندهي ها رژيممقوله 
 يا 53يا در قالب بخش چهارم كنوانسيون حقوق معاهدات تحت عنوان معاهدات و كشورهاي ثالث

  .در قالب قسمت چهارم تحت عنوان اصالح و تجديدنظر در معاهدات
 منجر به ايجاد حقوق و تعهدات براي نبايد خودبسندهي ها رژيم ايجاد ،در قالب بخش چهارم

خصوص در(و رضايت صريح ) وص ايجاد حقوقخصدر(ت ضمني ر ثالث، بدون ابراز رضايكشو
) ي خودبسندهها رژيم(گونه ترتيبات   اين،صورت  در غير اين. دولت ثالث باشد) ايجاد تعهدات

   .اجرايندقابل غير
54   حقوق »توافق بين خود«هده مقدم، متعاقباً در قالب يك ي عضو يك معاها دولت گاهاما 

از طرفين ي كه توسط تنها بخشي هاي چنين موافقتنامه. كنند  ميو تعهدات خاص خود را ايجاد
 كنوانسيون حقوق 41، مشمول قواعد ماده گيرد ميجانبه صورت براي اصالح معاهدات چند

ثرتر معاهده اصلي ميان مؤ براي اجراي ساز و كاريي اغلب هاي چنين موافقتنامه. معاهدات است
ثرتر براي تحقق ؤت كه خواهان اتخاذ اقدامات ماي اس هاي معاهده تعداد محدودي از طرف
 در قالب خودبسندهي خاص و ها رژيم ايجاد ،در اين صورت. اند موضوع و هدف معاهده

 كه معاهده اصلي چنين چيزي را مقرر ،د محقق شوندتوا ميهاي خاص تنها زماني  موافقتنامه
 به اوالً عالوه به و اشدصي در اين خصوص وجود نداشته بصراحت ممنوعيت خا يا بهداشته 

 مرتبط با ثانياً  واي وارد نسازد هاي معاهده يا اجراي تعهداتشان لطمه برخورداري ساير طرف
   55.سازگاري ندارد ثر موضوع و هدف معاهدهؤ با اجراي مها  نباشد كه انحراف از آنهايي مقرره

                                                          

 به لطمه به حقوق  منجرنبايد خودبسندهي ها رژيم صورت ايجاد  هردر كه ايننهايتاً 
ن صورت، در غير اي.  بدون ابراز رضايتشان باشدها آنجاد تعهد براي ـنفع و ايي ثالث ذيها دولت

  .ي ناقض خواهد بودها دولت مسلماً متضمن مسئوليت چنين امري نقض حقوق ثالث تلقي شده، 
  
  
  
  

 
 اختالف  مورد قضيه مناطق آزاد،المللي ترين قضيه در رويه قضايي بين  مهم،تكليف براي ثالث  درخصوص ايجاد حق و.53

ي خود  با رد ادعاي فرانسه و پذيرش ادعاي أدر رديوان . المللي است ميان فرانسه و سوئيس نزد ديوان دائمي دادگستري بين
 را لغو كرد و 1815موجب معاهدات    حقوق آن كشور به،توان بدون رضايت سوئيس  چنين مقرر داشت كه نميسوئيس

 . نبوده و رضايت صريحي به پذيرش تعهد نداشته است1919درخصوص تكليف نيز سوئيس طرف معاهدات 
54. inter se agreement   
55. ILC, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law, Fifty-Eighth Session ,Geneva, 1 May-9 June and 3 July-11 August 2006, 
para.31, p. 12. 
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   عامالملل بين و ارتباط با حقوق خودبسندهي ها رژيم )گفتار سوم
56  بايد بدين منظور . عام باشدالملل بين قادر به كنش و واكنش با حقوق بايدبسنده ودرژيم خ

 و تا چه اندازه  به چه نحو خاصيها رژيم عام و قواعد الملل بينبررسي شود قواعد حقوق 
ي به اين مسائل بسته به نوع پاسخگوي.  بگذارندتأثير بر يكديگر تعامل داشته، با يكديگر توانند مي

در نتيجه بسته به نوع نگرش به نظم . ي متفاوت استالملل بيند اتخاذي به نظم حقوقي رويكر
وق ـ و حقخودبسندهي ها رژيمات متقابل تأثيرخصوص ي، نتايج نسبتاً متفاوتي درالملل بينحقوقي 

ود دارد كه به ترتيب ـكرد در اين خصوص وجـدو روي. ودـش مياصل ـي حالملل بينعام مسئوليت 
  . شود مي پرداخته ها بدان

  
  يالملل بينگرا به  نظم حقوق   رويكرد عام)بند اول

كليه قواعد مراتبي و يكپارچه بوده،   مبتني بر ساختار سلسلهالملل بين حقوق ،طبق اين برداشتبر
اين برداشت نتيجتاً به دو برداشت فرعي نيز .  در قلمرو نظم حقوقي واحد قرار گيرندبايدخاص 
 به تفسير بايدخصوص وجود يا اندازه خاص بودن قواعد خاص مسئوليت اوالً در :شود ميمنتهي 

ثانياً .  كنوانسيون حقوق معاهدات پرداخت31طبق ماده ن براسناد مهم هر حوزه مدعي رژيم بود
 و ديد آيا قواعد عام فرصت و زمينه ايجاد قواعد كردي رجوع الملل بين به قواعد عام مسئوليت بايد

گراها با فرض برتري قواعد عام، امكان ايجاد قواعد   عام،در اين چارچوب. هندد خاص را مي
 تأثير برتر   بيشتأكيد ولي پذيرند،  ميخودبسندهي ها رژيمي را براي الملل بينخاص مسئوليت 

 حقوق بر خودبسندهي اـه مـرژي أثيرـتبسنده بوده و ي خوداـه رژيمام روي ـ عالملل بينوق ـحق
 با توجه الملل بين اصوالً متخصصين حقوق 57.شود ميم تا حدود زيادي ناديده گرفته  عاالملل بين

رغم پذيرش  ، طرفدار اين رويكرد هستند؛ رويكردي كه عليالملل بينبه موضوع و هدف حقوق 
زعم   به. كند  عام بررسي ميالملل بين را در قلمرو حقوق ها آن خودبسندهي ها رژيموجود 

در مورد بسنده و به طريق اولي ي خودها رژيمخصوص  حقوق عام در،الملل بينكميسيون حقوق 
  .شود ميها پرداخته   و كاركرد اصلي دارد كه بدانتأثير دو ،هاي خاص حقوق

  
 
  
  

                                                           
56. Michael Runersten, op.cit., p.20. 

  :تر با اين رويكرد رجوع كنيد به آشنايي بيش براي .57
Bruno Simma and Dirk Pulkowski, op.cit., pp. 495-501. 
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  هاي موجودپر كردن خأل )الف 
 لذا احتمال دارد كه حقوق خاص .، محدودتر از حقوق عام استه تعريف قلمرو حقوق خاص بنا ب

.  عام اجرا خواهد شدالملل بين قواعد حقوق ، در چنين صورتي.را به نظم نكشيده باشدموضوعاتي 
 از قواعد عام خودبسندهي ها رژيمرغم استقالل نسبي   است كه عليگفتنيدر اين خصوص 

ها متصور نيست؛   عام براي آنالملل بيني، امكان خروج كامل از سيستم حقوق الملل بينمسئوليت 
ام حقوق ـارج از سيستم عـواعد كامالً خـاد قـا را از ايجـه عهد كشورهـصل وفا بكه اوالً اراـچ

هاي  د كه به خاطر ويژگي وجود دارنالملل بين ثانياً  اصولي از حقوق ؛دارد مي باز الملل بين
 در عمل نيز  تخطي ورزند و ثالثاًها آن از توانند ميبسنده ني خودها رژيم) قواعد آمره(برترشان 

.  معاصر يافتالملل بينوق ـ در حقوانـت ميي كامالً مستقل ناـه رژيم گونه ايـناي از   نمونه هيچ
 جدا الملل بين  بتوانند از قواعد عام حقوق خودبسندهي ها رژيمقابل تصور است كه رو غير  اين از

   58.باشند
راي اصول  و بنابراين اجهستند الملل بينهاي خاصي از حقوق    شاخهخودبسندهي ها رژيم

 عنوان به.  نه كامالً ممنوعها صرفاً تا حدودي محدود است،  در اين حوزهالملل بينعام حقوق 
يك روش جبران خسارت در » عنصر نامطلوب «عنوان به ديپلماتيك مأمور تلقي مثال گرچه

 درخصوص اي گونه مقرره  حقوق ديپلماتيك هيچ1963 ولي كنوانسيون ،حقوق ديپلماتيك بوده
استفاده از مصونيت ديپلماتيك خود   ديپلماتيك با سوءمأمور لذا اگر .ن خسارت مادي نداردجبرا

منجر به ورود خسارت مادي به دولت پذيرنده و اتباعش شود هيچ دليل خاصي وجود ندارد كه 
 يا اگر كشور  عنصر نامطلوب باز داردشناساييدولت پذيرنده را از دريافت غرامت به دليل صرفاً 

 كشور ،نده از احضار ديپلمات خود كه عنصر نامطلوب عنوان شده امتناع ورزد، در آن صورتفرست
  .ي متوسل شودالملل بين  به قواعد عام مسئوليت تواند ميپذيرنده 

ي حقوق  اروپايكنوانسيون عام و الملل بين روابط ميان حقوق درباره حقوق بشر اروپاييديوان 
 در يك تواند مياصول بنيادين كنوانسيون مزبور ن«ت كه  مقرر داش59 بانكويچبشر در قضيه

 مقررات ،ديوان در موقع بررسي مسائل مربوط به صالحيت خود. فضاي خالي تفسير و اجرا شود

                                                           
58. Michael Runersten, op.cit., p.13. 

ق نزد ديوان اروپايي ـدرال يوگسالوي سابـاع جمهوري فـا دادخواهي گروهي از اتبـدر ارتباط بBankovic  قضيه  .59
ها در جريان حمالت هوايي و بمباران نيروهاي ناتو در محل راديو و تلويزيون  ن كشته شدن خويشاوندان آ ادعاي باحقوق بشر 

المللي، نتوانست اعمال كنترل مؤثر را مطابق  رغم قابليت اعمال اصول و قواعد كلي مسئوليت بين ديوان علي. استبلگراد 
 لذا نهايتاً صدور رأي در ماهيت دعوي را مردود .هوايي احراز كنددر جريان عمليات هاي خوانده  مقرره ماده يك توسط دولت

، مجله حقوقي» مقيد به مكان؟: المللي دولت به رعايت حقوق بشر التزام بين« الدين،  ضياءمدني، سيد: ع كنيد بهرجو. دانست
  .250-254، ص1387 س، 38ش 
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 منطبق با اصول بايد نهايتاً مسئوليت دولتي را ه، را مطمح نظر داشتالملل بينه حقوق  بمربوط
  60.»كند تعيين الملل بينحاكم حقوق 

اي وجود ندارد كه حقوق قابل اعمال را در اختالفات  سيستم تجارت جهاني هيچ مقررهدر 
گونه بيان صريحي درخصوص حقوق قابل اعمال وجود   هيچ،در واقع. نهايتاً تبيين يا محدود سازد

تجارت اجازه اعمال قواعد جهاني  موافقتنامه حل و فصل اختالفات سازمان 3)2(ماده . ندارد
. دهد مي تجارت جهاني خصوص معاهده سازمان عام مرتبط با تفسير را درالملل ينبعرفي حقوق 

  موافقتنامه 3)2( گازوالين شعبه استيناف مقرر داشت كه در پرتو ماده  ـدر قضيه اياالت متحده
واعد ـامل از قـ كانزوايارت در ـتججهاني  سازمان هاي امهـموافقتن، اختالفاتحل و فصل 

 61»قدامات كُره مؤثر بر تدارك دولتيا«همچنين قضيه . گيرند  عام قرار نميالملل بينحقوق 
 عام الملل بين كامل از حقوق انزوايتجارت در جهاني حاكي از اين است كه حقوق سازمان 

   62. عام استالملل بين  بخشي از حقوق ،نبوده
ري را براي اجراي  كنوانسيون وين، عالوه بر تفسير، راه ديگc))(3 (32 ي ديگر مادهاز سو

 كه در دارد مي مقرر ماده مزبور. كند  ميبيني پيش عام در حقوق خاص الملل بينقواعد حقوق 
االجرا در ميان طرفين   الزمالملل بين از خود معاهده هرگونه قواعد حقوق  جدابايدتفسير معاهده 

دي را اعمال كردند  قواع،هاي استيناف تشعبه حل و فصل اختالف و هيأ. گيردمطمح نظر قرار 
. هستند عام الملل بين مشمول سازمان درج نشده و در حوزه قواعد حقوق هاي موافقتنامهكه در 
جهاني  در چارچوب سازمان .در كنار مسائل ماهوي بحث مسائل شكلي نيز مطرح استالبته 

وه ابراز ، نحاستفاده از حق دفاع، استاپل، سوء حق  بسياري از موضوعات دادرسي همچونتجارت
ه ـدر واقع روي. اجرا شده استو  عام، اخذ الملل بينسكوت به مثابه رضا از حقوق و  رضايت

گونه ممنوعيتي در اجراي اصول عام حقوق  ه هيچـ كدـده ميارت نشان ـتججهاني سازمان 
 فقدان ،عالوه بر آن.  سيستم حل و فصل اختالف آن سازمان وجود نداردداخل در الملل بين

  ،خصوص منابع حقوقي قابل اعمال دراتر موافقتنامه حل و فصل اختالف صريح داي مقرره
 جهاني يند حل و فصل اختالف سازمان عام در فراالملل بينپذيرش ضمني اعمال قواعد حقوق 

ت استيناف سازمان شعبه حل و فصل اختالف و هيأ  در اين راستا63.شود ميتجارت قلمداد 

                                                           
60. Ibid., p.22. 

61. Korea Measures Affecting Government Procurement (WTO Doc. WT/DS163/R /2000). 
62. Anja Lindroos and Michael Mehling, “Dispelling the Chimera of ‘Self-Contained Regimes’ 

International Law and the WTO”, The European Journal of International Law, vol. 16, no.5, November 

2005,  p. 875.  

63. M.S. Korotana, “Collective Retaliation and the WTO Dispute Settlement System”, The Estey Centre 

Journal of International Law and Trade Policy, vol. 10, no. 1, 2009, pp. 205-206. 
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 قرار داده و به رويه تأكيد عام را مورد الملل بين قواعد حقوق ،خألد  وجوبه هنگامتجارت جهاني 
ي الملل بيني و ديوان الملل بيني همچون ديوان دائمي دادگستري الملل بين قضايينهادهاي 

همگي در رويه تجارت ي جهان سازمان قضايي نهادهاي ،در واقع. كرده استدادگستري استناد 
  64.كنند را اعمال و اجرا الملل بينحقوق  خود تالش دارند قواعد قضايي

  
  بسندهي خودها رژيمهاي   جبران كاستي)ب

65 . است »پسرفت« راهكار مجرايبسنده از  رژيم خودبر عام الملل بينات حقوق تأثيريكي از 
مد افتد كه رژيم خاص ناكارا اتفاق مي پسرفت زماني ،الملل بينمطابق با نظر كميسيون حقوق 

ي كارامد زماني كه يك رژيم نتواند اهداف خود را برآورده كند دچار نا،سيونبه نظر كمي. شود
ي ماهوي عبارت كارامدنا.  به دو صورت ماهوي و شكلي باشدتواند ميي كارامداين نا. شده است
 ولي ؛ باشد كه بدان منظور ايجاد شده استناتوان از نيل به اهدافي  رژيمكه ايناست از 

اي كه از  ط رژيم قادر نيستند در اندازهاست كه نهادهاي ايجاد شده توسي شكلي زماني كارامدنا
   66.رود عمل كنند  انتظار ميها آن

خصوص مسئوليت دولتي، تا ي در تخصصكارهاي و سازكه عنوان شد قواعد و طور همان
 كارامدثر و ؤ عام ارجحيت و تفوق دارند كه مالملل بين حقوق كارهاي و ساز بر قواعد و جايي

ي از اعمال و اجراي ، تنها تا جايخودبسندهي ها رژيمي عضو ها دولت ،به عبارت ديگر. اشندب
 جلوه كارامدرژيم  هاي شكلي آن كنند كه قواعد و آيين  مينظر صرف عام الملل بينقواعد حقوق 

 نيست كه مثالً كشور مزبور عناي، بدين مالملل بين لذا تعبيه قواعد خاص مسئوليت .دهد
 نظر صرف عام الملل بين حقوق برطبقي جانبه اعطاي ته از اين طريق از حق واكنش يكخواس مي
هاي رژيم  اي به نفع آيين دازه عام تا انالملل بينشان براساس حقوق  صرفاً از حقها آن. كند
 كارامد ناهايي آيينزماني كه چنين .  باشندكارامدها   كه آن آييناند هكرد نظر صرفبسنده خود

 67. آخرين گزينه همچنان مطرح خواهد شدعنوان بهند، توسل به اقدامات متقابل جلوه كن
 هدف اساسي از اقدامات متقابل ترغيب ، تجارتجهاني  مثال در قالب سازمانعنوان به 
اين هدف تنها زماني . است آن سازمان هاي موافقتنامه به رعايت تعهدات خود براساس ها دولت

در مواردي كه يكي از . ري مهمي ميان دو دولت وجود داشته باشد كه روابط تجاشود ميمحقق 
.  استيئجز احتماالً ها آنروابط تجاري ميان . استطرفين توسعه يافته و ديگري در حال توسعه 

                                                           
64. Anja Lindroos and Michael Mehling, op.cit., p. 871. 

65. fallback 

66. ILC, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 

Expansion of International Law (A/CN.4/L.682) para. 152 (5). 
67. Michael Runersten, op.cit., p. 24. 
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 اعمال رد امتيازات دولت ناقض در قالب اقدامات  متقابل از رسد ، به نظر ميدر چنين صورتي
رو قابل تصور   اين از. نيست كارامدچندان شور توسعه يافته سوي كشور در حال توسعه عليه ك

 نويس پيش طرح 54 تجارت و در قالب ماده جهاني است كه در خارج از چارچوب سازمان
  68. اعمال كنندجمعي صورت دسته  را به اقدامات متقابلها دولتي الملل بينمسئوليت 

وزه اقدامات متقابل، در سه حالت قابل ويژه در ح هاصوالً برگشت در حوزه مسئوليت دولتي و ب
در موقع نقض مستمر تعهد براساس سيستم خاص؛ در مورد امتناع دولت زيانديده در : تصور است

به هر صورت اگر  . يك اقدام تدافعيعنوان بهجانبه  كسب غرامت؛ در صورت ضرورت اقدام يك
 عام مسئوليت دولتي الملل ينبي احساس شود استناد به قواعد حقوق كارامدنيازي به افزايش 

چنين تغييري . ماند  قواعد رژيم باقي ميييكارآ يك تكنيك معتبر حقوقي براي افزايش عنوان به
.  حقوقي استهاي استداللدر استناد به وحدت و كثرت، يك تكنيك مشروع و متداول در 

دا از ـ جدـوانـت ميومي نـه موافقتنامه عمـه كـسو مقرر داشت تجارت از يكجهاني ان ـسازم
ي عضو و هم ها دولت ولي از سوي ديگر هم  عام مورد بررسي قرار گيرد،الملل بينحقوق 
ان را  عملكردشدتوان ز رژيم ميبينند قواعد خارج ا  تجارت زماني كه ميجهاني  سازماننهادهاي

در . دهند  از خود نشان نميالملل بينگونه ترديدي در استناد به وحدت حقوق  بخشد هيچ  ارتقا
كردند   در حالي كه امريكا و كانادا پيشنهاد مي،جامعه اروپا عليه سازمان اصالح ژنتيكي 69قضيه

الملل عام  هيأت حل و فصل اختالفات مقررات سازمان جهاني تجارت را جدا از قواعد حقوق بين
ه قواعد و ت خواست كه مشروعيت تصميم را از طريق توسل ب جامعه اروپا از هيأگيرد،بنظر  در

 شمالي ايرلند حقوق بشر نيز در قضيه اروپاييديوان . استانداردهاي خارج از سازمان افزايش دهد
ي از نوع كالسيك نيست؛ چرا كه الملل بينمقرر داشته كه معاهدات حقوق بشري شبيه معاهدات 

 حقوق يها رژيمي يكه كارآ ولي برعكس زماني. تره تعهدات متقابل هستند خارج از گسها آن
 الملل بين وحدت حقوق بر، طرفداران اين ايده اصرار شود ميهاي متعدد مواجه  بشري با چالش

چنين وحدتي . استتر  دارند كه حقوق بشر تنها بخشي از يك نظام حقوقي بزرگ  بيان ميداشته

                                                           
جمعي مغاير با ايده آزادي  ايده اقدامات متقابل دسته.  مخالفي نيز ابراز شده استنظرهاي  البته در اين خصوص نقطه.68

 ،كه مفيد واقع شود تر از اين جمعي بيش اقدامات دسته. شود محسوب ميتجارت جهاني  تجارت جهاني است كه اساس سيستم
كه طرفداران نظريه اقدامات  توضيح اين. كند براي تجارت جهاني ايجاد ميمتعددي را اي   چراكه موانع غيرتعرفه،مخرب است
كه   درحالي،هاي تنبيهي و مجازاتي بنگرند هاي سازمان را از منظر تئوري معي دوست دارند جبران خسارتج متقابل دسته

. است صرفاً براي ترغيب طرف متخلف به رعايت قواعد تجارت جهاني سازمان جهاني تجارتاقدامات متقابل در چارچوب 
هاي حقوقي است كه   بلكه ايجاد وضعيت،زات متخلف نيست هدف از اقدامات متقابل جبران خسارت زيانديده يا مجا،بنابراين
 لذا اين يك رويكرد جديد به اعمال متخلفانه ارتكابي از سوي يك .همان عمل خطا را به حداقل برساندهاي بروز  فرصت

كه همچنان   استالمللي به سيستم حقوقي بيناين رويكرد جديد، ايرادي . اي است دولت عليه دولت ديگر در ترتيبات معاهده
 .دهد اولويت را به عدالت تنبيهي و مجازاتي مي

69. EC v. GMO 
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  عامالملل بين حقوق بشر از طريق استفاده از اقدامات متقابل براساس حقوق يشرط ارتقا پيش
  70.است

 خودبسندهي ها رژيمالزم به ذكر است كه وجود راهكار برگشت به قواعد عام در كليه 
 را تقويت الملل بين وحدت نظام حقوق ،نهايي جايگاه قواعد عام مسئوليت و در تحليل تواند مي
، تجارتجهاني  سازمان ات موافقتنامه حل و فصل اختالف223 ماده برطبق مثال عنوان به. كند

 زماني كه .هستند حل و فصل سازمان كار و سازي عضو متعهد به ارائه اختالفات خود به ها دولت
هاي اين   به قواعد و آيينبايدهاي ارتكابي  هستند   دنبال جبران خسارت براي نقضاعضا به

و فصل   موافقتنامه حل19)1(مطابق با ماده .  آن را رعايت كنندسل جسته،موافقتنامه تو
 به دولت متضرر اجازه توسل به اقدامات متقابل را مطابق با حقوق توانند مي ها نلپااختالفات 

هاي قضايي سازمان جهاني تجارت مانع از استفاده و اعمال قواعد   اركان، در كل.دهندبسازمان 
   71. نزد خود نيستندمطرح شده درالملل عام درخصوص اختالفات  حقوق بين

  
  ي الملل بينظم حقوق گرا به ن  رويكرد خاص)بند دوم
ي متفاوت باشد كه بدون ها رژيماي از   مجموعهعنوان به بايد الملل بين حقوق ، اين ديدگاهبرطبق
 ها رژيم تنوع بر تأكيد لذا در اين ديدگاه . حقوقي برتر با هم همزيستي دارندفرض وجود نظم پيش

.  با هم تعامل داشته باشندها مرژي در چارچوب اين مجموعه همه بايدالبته .  نه وحدت نظام،ستا
 فرض استقالل و تكامل رژيم زياد باشد آستانه رجوع به قواعد عام مسئوليت باال خواهد چههر 
گونه  هيچ،بنابراين.  هرگونه رجوع به قواعد عام مسئوليت نياز به توجيه خاص دارد،در واقع. بود

. خودبسنده قواعد خود رژيم برطبق مگر ،جبران خسارت يا اقدام متقابلي صورت نخواهد گرفت
 روي حقوق عام مسئوليت خودبسندهي ها رژيم تأثير بر عمدتاً تأكيدگرا  در رويكرد خاص

در رويكرد . پذيرند  چنين برداشتي را ميخودبسندهي ها رژيمعمدتاً طرفداران . استي الملل بين
تر بحث  ر سيستماتيك آن كمها و ساختا  رژيمبرات سيستم تأثيرمحور از  گرا و مدل رژيم خاص

 رژيم ، از اين منظر72.دشو بحث مي خودبسندهي ها رژيمهاي ات وكاركردتأثير ازتر  شده و بيش
 كه برخي از ي شودالملل بينثر بر نظام عام مسئوليت ؤ موجد آثاري متفاوت و متواند مي خودبسنده

  .گيرد مي مورد بررسي قرار ها آن
 

                                                           
70. See: Bruno Simma and Dirk Pulkowski, op .cit., p. 511. 

71.  Anja Lindroos and Michael Mehling, op .cit., p. 873. 

 : بهكنيدتر با اين رويكرد رجوع   بيشآشنايي براي .72
Bruno Simma and Dirk Pulkowski, op .cit., 502-505. 
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   يالملل بينام مسئوليت  توسعه و تكامل قواعد ع)الف
هاي  م رژي.استالمللي  ينده قواعد بين، تخصصي شدن فزاخودبسندهيكي از آثار مثبت رژيم 

و  دهي  جديد و اختصاصي براي حل و فصل اختالفات، گزارشييها آيين قواعد و خودبسنده
ي اهكارهاير توسعه و تكاملكنند كه در نهايت منجر به  ايجاد مي...  نظارت و جبران خسارت و

 تخصصي شدن حاكي از نيازها و . اند  مطرح نبودهچندان كه قبالً شود مي عام الملل بيندر حقوق 
 كشورها به اين ،در بستر تخصصي شدن. المللي است هاي متعدد كشورها در عرصه بين نگراني
مورد رعايت  بهتر از حقوق عام بسيارشان در پرتو اين حقوق خاص  رسند كه جايگاه فردي باور مي

 يها رژيمرو اگر كشورها به اين نتيجه برسند كه قواعد خاص   اين  از. شود و احترام واقع مي
رو را حل كند و نتايج بهتري   الملل مسائل پيش  بهتر از قواعد عام حقوق بينتواند مي خودبسنده

دهند كه اين  ميش  افزايخود نزد آن قواعد را، تالش براي رعايت آورد مي به همراه ها آنبراي 
 تحت چنين 73.شود ميي الملل بينتر اصل حاكميت قانون در جامعه   منجر به تثبيت هرچه بيشامر

تري به رعايت قواعد عام مسئوليت  توان انتظار داشت كه كشورها تمايل بيش شرايطي مي
  .المللي داشته باشند بين

 منجر به ممكن استي الملل بينت  در حوزه مسئوليخودبسندهي ها رژيم ايجاد اين،عالوه بر 
ي ايجاد ي برايها تواند فرصت اين رقابت مي.  شودالملل بينرقابت ميان قواعد مختلف حقوق 

 كنش و ،در واقع.  تنوع و مشروعيت قواعد قابل اعمال را افزايش دهدقواعد بهتر فراهم ساخته،
 از قواعد جايگزين مناسب و ، اجازه وجود تعداديخودبسندهي ها رژيمواكنش ميان قواعد خاص 

 مشروعيت  شده،الملل بينتر حقوق  ه بيشـچي هره پويايـ منجر بجريان اين .دهد مي مطلوب را
  74. دهد مي را افزايش الملل بينقواعد حقوق 

  
 يالملل بين قواعد عام مسئوليت ييكارآ افزايش ميزان )ب

نتيجه  و دربكشدي را به چالش الملل ينب قواعد عام مسئوليت تواند مي خودبسندهي ها رژيمتوسعه 
ناپذير  انعطاف  در مواردي قواعدخودبسنده يها رژيمقواعد . گر سازد عدم مشروعيت آن را جلوه

 هاي روشي  با شناسايها كنار گذاشته، آن روشي كارامدي را به دليل ناالملل بيننظام مسئوليت 
ي قواعد مسئوليت يج كارآتدري خسارت بههاي تعهد و جبران  جديد و مطلوب در مواجهه با نقض

  . دهد ميرژيم را افزايش 

                                                           
73. Gerhard Heffner ,"Pros and Cons Ensuing from Fragmentation of International Law", Michigan 

Journal of International Law ,vol. 25, 2004, p.859. 

74.  William Thomas Worster, "Competition and Comity in the Fragmentation of International Law", 

Brook, J, INT'LL., vol. 34, no.1, 2008, p. 146. 
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ي حاكي از اين الملل بينرويه . عمده بحث در اين خصوص توسل به اقدامات متقابل است
 هاي روش بايد نيست و كارامدها توسل به اقدامات متقابل  است كه امروزه در برخي از حوزه

ي اقدامات متقابل در حوزه روابط كارامد مثال به دليل نانعنوا به .گرفته شود كار  هتري بكارامد
پذير و  در اتخاذ قواعد انعطاف مؤثردريج گاميت  بهتواند مي عنصر نامطلوب شناساييديپلماتيك، 

 كرده كه تأكيد حقوق بشر نيز اروپاييديوان . ي شودالملل بين قواعد عام مسئوليت ييكارآافزايش 
ي براي توسل به اقدامات يگونه فضا ا هيچه توسط جامعه اروپنظم حقوقي جديد ايجاد شد«

 جديد و مطلوبي به جاي اقدامات متقابل در هاي شيوه لذا الزم است .گذارد متقابل باقي نمي
  .»ي خود اتخاذ شودالملل بينترغيب طرف ديگر به رعايت تعهدات 

  
  تقويت وحدت نظام حل و فصل اختالف )ج

 هاي شيوه حل و فصل درون رژيمي به جاي هاي روشولويت دادن به  با اخودبسندهي ها رژيم
ع از اعمال  مانويت كرده، تق راعام حل و فصل اختالفات، وحدت نظام حل و فصل اختالف

 مثال موضوع و هدف عنوان به. دنشو مي در موضوع واحد قضاييجع صالحيت همزمان چند مر
 75 تا ابتدائاًدهد ميتجارت به دولت عضو اجازه ن جهاني  سازماناتموافقتنامه حل و فصل اختالف

 عام متوسل الملل بينو همزمان به جبران خسارت يا اجراي اقدامات متقابل براساس حقوق 
هاي  ن خسارت ابتدا روش جبرابايدطبق قوانين حقوق خاص اتحاديه اروپا نيز  برالبته 76.شود

 اگر  وا نزد كميسيون مطرح كند در درجه اول موضوع ربايدثر أكشور مت. محلي طي شود
 جامعه اروپا  به ديوان دادگستري 227مطابق با ماده   موضوعنكردون خودش رسيدگي يكميس

، در بعد از مواردي همچون امكان تعليق حقوق و امتيازات از سوي جامعه. شود مياروپا ارجاع 
چاره، دولت   آخرين راهعنوان به امكان آن وجود دارد كه ،كند جلوه كارامدنهايت اگر كليه موارد نا
همچنين مطابق با . خصوص اقدامات متقابل توسل جويد عام درالملل بينمتضرر به قوانين حقوق 

 تا هرگونه اختالف ناشي از  تفسير كنند ميي عضو تعهد ها دولت معاهده اتحاديه اروپا 219ه دما
 در 77. خود اتحاديه اروپا ارجاع دهند حل و فصل اختالفكار و سازيا  اجراي معاهده را تنها به 

                                                           
عنوان آخرين راه چاره،   به، البته در موارد نقض مستمر، توسل به اقدامات متقابل خارج از چارچوب سازمان جهاني تجارت.75

 .ماند يك گزينه جايگزين باقي مي
76. M.S. Korotana , op.cit., p.1. 

77. See: Gerard Conway, “Breaches of EC Law and the International Responsibility of Member States”, 

European Journal of International Law, vol. 13, no. 3, 2002, pp. 688-691. 
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78 ي را از بين الملل بين رقابت ميان محاكم  ايجاد صالحيت انحصاري يورو جاست،اين چارچوب
 . برد مي
 
  عامالملل بين لطمه به وحدت و انسجام قواعد حقوق )د

نعت از مامي، الملل بين نظام عام مسئوليت بر خودبسندهي ها رژيم منفي ايجاد تأثير ترين مهم
 نظام عام ،رو  اين   از.استخصوص نتايج نقض قواعد اوليه خاص اجراي اين قواعد عام در

سو دچار مانعي در اجراي قواعد خود شده و بحث ايجاد جزاير هنجاري  ي از يكالملل بينمسئوليت 
يجاد  و از سوي ديگر منجر به اكاهد ي ميالملل بيناز اقتدار و اهميت سابق نظام عام مسئوليت 

، در ودبسندهـخي ها رژيمبحث ايجاد  ، در واقع.شود مي يالملل بين ميان قواعد مسئوليت 79تعارض
واعد حقوق ـ ق از مجموعهدـشود چنه اين وضعيت ميـب  منجر ممكن استالملل حقوق بين

اين تنوع قواعد قابل اعمال، مستلزم . الملل نسبت به يك وضعيت معين قابل اعمال باشند بين
خصوص نقض ه نهايتاً كدام دسته از قواعد در است كمسألهخصوص اين  در  پيچيدههاي داللستا

اندازد و  ره ميها را به مخاط  مسلماً انسجام تعهدات دولتمسألهاين . د حاكم باشبايدتعهدات 
 ، به عبارت ديگر.آورد خصوص تعهدات كشورها  به همراه ميقابل حلي درگاهي تعارضات غير

تواند از طريق ايجاد اصطكاك و مغايرت   ميالملل  در حقوق بينخودبسندهي ها رژيمبحث ايجاد 
ل تعهدات ـي و تحميالملل بيني با قواعد عام مسئوليت الملل بينميان قواعد خاص مسئوليت 

هر  . گذاردبرجا الملل بينر انسجام و يكپارچگي حقوق ـار منفي بـ آث،اً متعارضـگسترده و بعض
 و اين امر ممكن شود ميتر   بيشها آن زياد باشد به همان اندازه تعارضات ميان ها مرژي تعداد چه

گفتني البته در اين خصوص . ي را كاهش دهدالملل بين قواعد عام مسئوليت ييآكاراست نهايتاً 
اعدش موضوع و هدف واحد و  در اين امر نهفته است كه قوخودبسنده گرچه اهميت رژيم است

 آن موضوع و هدف بايدشان تا حد ممكن  كنند و بنابراين تفسير و اجراي دنبال مياي را  جداگانه
يرش است زماني كه چندين  كه عموماً مورد پذ80»اصل هماهنگي «برطبق ولي نشان دهدرا 

 تا حد امكان به نحوي تفسير شوند كه بايد ها آن باشدخصوص يك موضوع قابل اعمال قاعده در
 فراتر از خودبسندهي ها رژيم البته ايجاد 81.اي از تعهدات هماهنگ شوند ايجاد مجموعه به  منجر

كه در مواردي،   جا  از آن.شودب باعث ايجاد تعارضات شكلي نيز تواند مياين تعارضات هنجاري، 
                                                           

 مجله، »)يورو جاست(دادگستري اروپا  «علي خالقي،: تر درخصوص يورو جاست رجوع كنيد به  براي اطالعات بيش.78

 .291ـ295 ، ص8، ش 1384، هاي حقوقيپژوهش
 در اين صورت بايد از ميان باشند كهدر عمل ناسازگار اعده كه هر دو معتبر و قابل اجرايند  تعارض زماني است كه دو ق.79
  .استبيني شده  پيشقواعد اساسي در ارتباط با تعارضات ماهوي در كنوانسيون وين حقوق معاهدات . ها يكي انتخاب شود آن

80. the principle of harmonization 

81. ILC, Fragmentation of International Law…, op .cit., p. 5. 
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اين د، نكن هاي متقارن را ايجاد مي اي از نهادهاي رقيب با مسئوليت ه مجموعخودبسندهي ها رژيم
دادگاه «  صالح متعدد را در قالبقضايي مطلوب و مراجع كارهاي و سازميان فرصت گزينش امر 

 انسجام حقوق تواند مي؛ امري كه سازد ميي ناقض تعهد فراهم ها دولت براي 82»انتخابي
  . را به لحاظ شكلي به چالش بكشدالملل بين

  
  گيري نتيجه

. ه و متحول ساخته استد گسترا رالملل بين عرصه حقوق ، در قرن بيستمالملل بينتوسعه روابط 
شده  ايجاد ،يالملل بين به فراخور تحوالت در جامعه الملل بينمختلف حقوق هاي  ها و حوزه شاخه

 ديگر قادر به الملل بين قواعد عام و كلي حقوق طبيعتاً با اين اوضاع و شرايط،. دان توسعه يافته و
 تابعان درجه عنوان به ها دولت ،رو  اين از. د  نخواهد بوها دولتتنظيم روابط دقيق و ظريف ميان  

در عين رعايت قواعد و ، ها دولت در يك ساختار مبتني بر حاكميت الملل بيناول حقوق 
 مبادرت به ايجاد مجموعه قواعد ،ها دولتي و حقوق و تعهدات ساير الملل بينهاي بنيادين  ارزش

تدريج در گستره حقوق  اند به  توانستهها رژيمن ـ اي.اند ده كرخودبسندهي ها رژيماص موسوم به ـخ
 و ديوان الملل بينكه مطمح نظر كميسيون حقوق  يطور به  عام پذيرفته و تثبيت شوند؛الملل بين
محور  ي دولتالملل بينامروزه با  تصوري كه از جامعه . اند گرفتهي دادگستري قرار الملل بين
كه ديوان  طور  همانزيرا ؛كند نميي برخورد ود پذيرش اين نهاد چندان با مانع حقوقش مي
 رويه سلف خود در قضيه لوتوس عنوان داشت اصل بر آزادي تأييدي دادگستري در الملل بين

 بلكه ممنوعيت نياز به قاعده ممنوعيت ،ست و تجويز يك عمل نياز به قاعده ندارد اها دولت
  . صريح دارد

 كميسيونارهاي ـ و كقضاييه ـتي در رويح رژيم خودبسنده ـ رچه برداشت از عنوانـگا
 عمدتاً متوجه خودبسندهترين تعريف مفهوم رژيم   ولي در متداولـ متفاوت بوده،  الملل بينحقوق 

 نوع برداشت از مسألهفراتر از . ي استالملل بينمسئوليت ويژه  ، بهالملل بينقواعد ثانوي حقوق 
 برانگيز مسأله عام الملل بين با حقوق خودبسنده يها رژيم، نحوه مناسبات خودبسندهعنوان رژيم 

ي ها رژيم مناسبات ميان ،يالملل بيندر بستر پذيرش دو رويكرد متفاوت به نظم حقوقي . است
در يك رويكرد . ار متقابل ميان اين دو حوزه دارد عام  داللتي بر آثالملل بين و حقوق خودبسنده

 مؤيدسو   عام از يكالملل بين و حقوق خودبسندهي ها رژيمجانبه، تعامالت ميان  متعادل و همه
ي ها رژيم قواعد ييكارآي در تكامل و افزايش الملل بيننقش مثبت قواعد حقوق عام مسئوليت 
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بسنده در تقويت حاكميت قانون ي خودها رژيم نقش مثبت مؤيدي ديگر  بوده و از سويخودبسنده
  . است قواعد عام ييكارآو افزايش 
 حقوق نسبت به خودبسندهي ها رژيم تهديد ناشي از ايجاد و تثبيت ترين مهم دشو ميادعا 

است؛ بدين  الملل بينخوردن انسجام، وحدت و يكپارچگي مجموعه حقوق   عام، برهمالملل بين
 كارهاي و سازهاي مستقل و منفك از قواعد در قالب جزاير هنجاري و   كه ايجاد مجموعهمعنا

 الملل بينون حقوق يكميس. است در هزاره سوم الملل بيني حقوق برا  چالشي عظيم،متعدد
 ،دركارهاي خود اين مشكل را چندان عيني و واقعي ندانسته و با پذيرش و اعمال اصل هماهنگي

 . داند آن مشكالت را قابل رفع مي
  

  
 


