آیا حقوق بینالملل عام ،تنها حقوق عرفی است؟
گريگوري تانكين
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 .1مالحظات مقدماتی

آیا حقوق بینالملل عام ،تنها حقووق
عرفی است؟ در بادی امور ننوین بو
ًیک مطلو
میرسد ک این مسأل صرفا
است ،در حالی ک
در زمین

ظور
ظوری

ننین جهشهای عظیمی کو

ورب بیسو
حقوق بینالملل در قو

روی داد ،هر نند باعث خشنودی است ،ولوی
پاسخگوی

یازهای جامع

مقررات قا و ی

بوینالمللوی بو

بوده است .اعالم ده

ود

توسط مجمع عمومی سوازماب ملول بو عنواب
ده

حقوق بینالملل ،گواه بر این است ک

 .پروفسور گریگوری تا کین ،سرپرست سواب گوروه حقووق
بینالملل دا شکده حقووق دا شوگاه دول وی مسوکو و ع وو
شورای ویسندگاب مجل اروپایی حقوق بینالملل بوود .وی
در اوت  ،3991درست کمی پس از ارائ این مقال ب مجل
اروپایی حقوق بینالملل ،نشو از جهواب فروبسوت .هیوأت
یواد وی
تحریری بر آب شد ک برای بزرگداشت م واضعا
این مقال را من شر کند.
مقال حاضر تحوت عنوواب «?Is Intetnational Law Customary Law Only
از شری )Vol, 4, No. 4, 1993, PP. 534-541( European Journal of International Law :
ا خاب و ترجم شده است.
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جامع

بینالمللي ب

توسع

جا ب

هم

یاز فوری خود برای

حقوق بینالملل و ضرورت

گام بر داش ن در جهت کارایی افزوبتر آب
آگاهی دارد ،و همین امر بیش از هر نیوز
دیگر بسط بیش ر حقوق بینالملل عوام را،
ک

اصلی کل سیس

پای

است ،ب
ک

د بال داش

حقووق بینالملول
است .سؤال این است

آیا بایس ی بورای توسوع

الملل عام فقط ب
اینک

دسو یابی بو

معاهدات نند جا ب
مسأل

مه

عور

تکیو

ایون هود

حقووق بوی
کورد ،یوا
از

ریو

یز امکابپذیر است؟

دیگر ایون اسوت کو

آیوا

باید در راس ای تالش برای ایجاد یک

ظو

وین جهوا ی

بر مبنوای قوا عد حقووقی،

امکاب پذبرش

یک معاهوده بینالمللوی را

بوو عنووواب

وووعی قووا وب اساسووی جامعوو

بینالمللی من فی دا ست؟ امیود اسوت کو
باز شدب این دو مسأل

ب

خووبی ب وا ود

اهمیت عملی و سیاسی فراواب این بحوث را
منعکس

سازد3.

 .2نطريه غالب
 .1من تا ا دازه ای این مسوأل را در مقالو «سیاسوت،
حقوق و قدرت در ظام رویط بوین کشوورها ،موورد بررسوی
قرار داده ام.)219 RdC (1989), 235( .
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نند قرب پیش ک
عل

بورای

خسو ین بوار

حقوق بینالملل پدیدار گردید ،واضو

بود ک

آب زمواب

حقوق بینالملل عام ،ک

مویشود،

در حقوق بینالملل اروپایی خالص

فقط مب نی بور حقووق عرفوی اسوت .در آب
زماب ح ی یک معاهده بینالمللی ک
کشورهای اروپایی را دربرگرف
ننین قصدی تنظی

کلیو

و یا بوا
داشوت

شده باشد ،وجود

و معاهدات فقط مقررات بینالمللوی خاصوی
را ایجاد میکرد د .در این زمین

« واتل

» می ویسد:
روشن شد یک معاهده فقط برای

«همین ک

رفهووای آب الووزامآور اسووت،
میشووود کوو

گرف وو

معاهدهای،
بلک

این
است ،این
ک

حقوووق بووینالملوول

حقوقی عام و جهوا ی

حقوقی محدود و خاص

ظر ک
یج

اکنوب

یجوو

یوز

ضروری را ب

یسوت

است2».

ظوری لالو
د بال دارد

معاهدات بینالمللی فقط موجد قواعودی

خاص هس ند .حقوق بینالملل عام فقط حقوق
عرفی است و قواعد و مقررات
معاهده ،ح ی اگر کلی

اشی از یوک

کشورهای جها ی ه
2. E. Vattel: Law of Nations (1960), 24.
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ع و آب باشد ،برای برخورداری از اع بار
قواعد حقووق بوینالملول عوام،
کشورهای مزبور است .ب

اجماع هم

یازمنود
عبارت

دیگر ،مقررات یک معاهده برای اینکو

در

زمره قواعد حقوق بینالملل عوام شوناخ
شو د باید ب
این

قواعد عرفی تبدیل گرد د.

ظر توسوط بیشو ر علموای حقووق

بینالملل پذیرف

شده اسوت .بو

عنوواب

وود در
وخنرا ی خو
مو و « ،باگسو ر» در سو
آکادمی اله

تحت عنواب معاهودات و عور »

عبارت «حقوق بینالملول عوام» را بو کار
موویبوورد« 1.براو لووی»

یووز از «حقوووق

بینالملل عرفی (یا عام) » صحبت
کو

وی
از آب یکو

میکند4،

ووق
وده و خقو
وودب معاهو
بو

بینالملل عام مس فاد

میگردد5.

3. Baxter: "Treaties and Custom", 129 RdC (1970), 33.
4. Brownlie: "Problems Concerning the Unity of Internationl Law", in A. Giuffre (ed.),
International Law in the Time of its Codification, Essays in Honour of Roberto Ago (1987), Vol.
l, 154.

وده
وت ک و «معاهو
ود اسو
ووزاب باس و ید مع قو
وور سو
 .5پروفسو
می توا د قاعوده عرفوی را تیییور دهود و از سووی دیگور
مبنایی برای ایجاد قاعده ای عرفی باشد» .رک:.
S. Bastid: Les Traites dans la via internationale: conclusion et effets (1985).

در همین راس ا پروفسور باس می ویسود « :ووعی از رویو
دول ها ک بایود در زمینو عور یوادآوری گوردد رویو
معاهده ای است .در واقع ،روی معاهده ای در ایجاد عر
ووعی اررگوذار اسوت ،همواب گو و کو در مواده 13
ب
کنوا سیوب وین در خصوص حقوق معاهدات مقرر گردیده است.
هیچ یک از ترتیبات مقرر در مواد  14تا  ،13ما ع از آب
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یست ک قاعده مندرج در یک معاهده ،ک بو عنوواب یوک
شده است ،برای کشور
قاعده عرفی حقوق بین الملل شناخ
رالثی الزام آور گردد» .رک:.
N. Boss: A Methodology of International Law (1984), 67.

ظر جیولیا و« :قواعد حقوق بینالملل یا عام و عرفی
ب
ا د و یا خاص و معاهدهای» .رک:.
N. Giuliano: Diritto Internationale (1974), 235.

پروفسور دی یز دووالسکو بر این باور است کو «عموالً کول
حقوق بین الملل عام ،م شکل از قواعد عرفی و اصوول کلوی
حقوق است» و دیگور آ کو «حقووق بوینالملول قوراردادی
جها شمول یست» .رک:.
M. Diez de velasco: Instituciones de derecho international Publico (1985), 84.

پروفسور کاربلوسالسدو بر قش معاهدات نند جا بو عوام
«ب عنواب مناسو تورین ابوزار توسوع و تودوین حقووق
بینالملل» تأکید ميگذارد .رک:.
J.A. Carillo Salcedo: El derecho International en un mundo en cambio (1984), 108.

وی در همین حال خا ر شاب ميکند ک « :عودم وجوود هواد
ً
قا و گذاری باعث ميشود ک قواعد حقوق بینا لملل اساسا
دارای بیعت فرعی باشند» (.)305
بع ی از ویسندگاب لربی این دیدگاه قدیمی را ک حقووق
بین الملل عام فقط حقوق عرفوی اسوت ،توا حودودی کنوار
هادها د .برای مثوال ،کلسون در سوال  3952ایون گو و
از قواعد
وشت« :اصطالح حقوق بین الملل عام ب آب دس
حقوق بینالملل ا الق ميگردد ک برای کلی کشورهای جهاب
مع بر هس ند ،در حالی ک عنواب حقووق بوینالملول خواص
ای دیگر از قواعد حقوق بین الملول اسوت کو
معر دس
تنها برای کشورهای خاصی اع بار دار د .حقوق بین الملل
عام ب عنواب واقعی ی عینی ،حقوق عرفی است ،بو لحوا
اینک معاهدات در اصل برای کشورهای ع وو آ هوا الوزام
آور د ،و معاهده ای را ميتواب یافوت کو توسوط کلیو
کشورهای جهاب منعقد شده باشد یا اینک هم آ ها ب آب
مع قد باشند .بنابراین ،فقط حقوق بین الملل عرفی اسوت
ک حقوق بینالملل عام را تشکیل ميدهود یو حقووق بوین
الملل عام معاهده ای» .رک:.
H. Kelsen: Principles of International Law (1952), 188.

عبارت «ب عنواب واقعی ی عینی» ب این معنوی اسوت کو
کلسن این مطل را فی ميکند ک قواعد حقوق بین الملل
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وفا
م أسو

واب
 ،همو

وور ک و
و

ا

وار
ظو

ميرفت ،دیواب بینالمللی دادگسو ری

یوز

باشند ،اما در عین
عام ممکن است خصلت معاهده ای داش
حال ميگوید ک در عال واقع هیچ معاهده ای وجود دارد
ک کلی کشورهای جهاب عنواب باشند .الترپاخت در هش مین
ناپ ک اب او پنهای با بیواب ایون مطلو گوامی جلووتر
هاد« :حقوق بین الملل جها ی هنگامی تولد ميیابود کو
کلی اع ای خا واده مل ها ،یا عمالً تموامی آ هوا ،ع وو
ننین معاهداتی شو د ....بسیاری از معاهدات قا وب سواز
منعقده ،دربردار ده حقوق بین الملل عام هسو ند ،زیورا
اکثریت کشوورها ،از جملو قودرتهای پیشورو ،ع وویت آب
ا د» .رک:.
معاهدات را پذیرف
L. Oppenheim, H. Lauterpacht (ed): International Law (1955), 28.

ب این ترتی  ،الترپاخوت وجوود قواعود قوراردادی را در
حقوق بین الملل عام تصدی کرده است ،ولی این ظور هور
وود .فوردروس
نند گامی ب جلو محسوب ميشد اما کوافی بو
یز تیییر عمده ای را در دیدگاه خوویش پوذیرفت .وی در
ناپ  3959ک اب خود از منشور سازماب ملل م حد ب عنواب
یجوو آب را در زمووره حقوووق
معاهووده یوواد کوورد و در
بینالملل خاص بق بندی مود .رک:.
A. Verdross: Volkerrecht (1959), 555.

ولی در  3931همین حقوقوداب در موورد منشوور مويگویود:
«شاید ب واب منشور را ب عنوواب قوا وب اساسوی جهوا ی
قلمداد کرد ،زیرا این سند ننوین قوابلی ی را دارد کو
ً جها ی گردد» .رک:.
تقریبا
A. Verdross: Die Quellen des universellen Volkerrechts (1973), 21.

خنمنزدوآرشاگا خا ر شاب کرده است ک .....« :تقابل یا
تفکیک بین حقوق بین الملل معاهده ای و حقوق بینالملول
ور قطع و جزم روشن
عرفی امری یست ک ب واب آب را ب
یا اعمال مود ،زیرا قاعده مندرج در یک معاهوده ممکون
است فی فس یک قاعده حقوق عرفی باشد یا بشود .ب این
حوی کو
ترتی  ،تفکیک و مرزبندی قطعی بین این دو ،ب
برای هر یک از آ ها محدوده خواص و لیرقابول فووری را
قائل شوی  ،کاری ادرست است» .رک:.
Jimenes de Arechaga: "International Law in the past Third of a Century", 159 RdC (1978), 13.
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در تثبیت و ریش
داش

دار شدب این

ظور سوه

است .دیواب در ق اوت تاریخی خوود

در مووورد ق ووی

یکووارا گوئوو

ننووین

اظهار ظر میکند:
توافو

«صر

دو کشوور در موورد درج

قاعده خاصی در یک معاهده ،جهت الرامآور
بودب آب برای

رفین کفایت میکنود

در مورد حقوق بینالملل عرفی
رفین

سبت ب

ظر مشو رک

مح وا یا مفاد آ چو

عنواب یک قاعده پذیرف

ا د ،کافی

و دیواب باید قطع پیدا کند ک

است یا

یسوت
بوین

یز مورد تأیید واقع شده

خیر»6.

ظرات مشاب

دیگری را

در آراء دیگر دیواب
در واقع،
این

بو

وجوود آب

قاعده ب عنواب قاعده حقووقی حواک
کشورها در عمل

ولوی

یج

دو مجموع

یز مویتوواب

یافت3.

ظر لال

در این زمین

ب

یا
رهنموب میگردد ک دو رش
ً
حقوق بینالملل مجزا و واقعوا

وی و
ووق عرفو
وی حقو
وود دارد :یکو
مسو قل وجو
ظوامی در
وب
 .6ق ی مربوو بو اقودامات ظوامی و شو
یکاراگوئ و علی آب کشور ،گزارشهای  ،)3933( ICJبنود
.331
 .3ب عنواب مثال رک :.ق ایای فالت قاره دیواری شومال،
گزارشهای  ،)3969( ICJبند .30
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دیگری حقوق معاهودهای .حقووق بینالملول
معاهدات بینالمللی و حقووق

عام ب وسیل

بینالملل معاهودهای
تیییر و تحولپذیر
اسووت کوو

یوز از
یست

عور

ریو

و این دیودگاهی

بووا واقعی هووای کنووو ی حقوووق

بینالملل در تعارض آشکار است.
 .7معاهد ات چند جانبه عام

با ظهور معاهذ ات نند جا ب
عنووواب

عام ب

وووع جدیوودی از معاهوود ات ننوود
بین حقوق بینالملل عوام،

جا ب  ،ارتبا

حقوق بینالملل عرفی و حقووق بوینالملول
معاهدهای نهره بدیع و توازهای بو
گرف

خوود

است.
امروزه برخی از معاهد ات نند جا ب

ب

خا ر ضرورت حل مشکالت جها ی ب

یک سند قا و ی شب

صوورت

بین المللی در آموده

ا د.
آبگو
جریاب تنظی

از مذاکرات ا جام شده در

ک

ووق معاهود
و تدوین مواد حقو

ات در سالهای  3962تا  3966بر مويآیود،
وین الملول
در آب زماب کمیسویوب حقووق بو
سازماب ملل ب

وجود مفهوم جدید و مهموی

وود کو
در حقوق معاهدات پوی بورده بو
733
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در

روشن

اب دا ماهیت آب شناخ

بود.

ون
ور وی و ه ایو
وزارش مخبو
وین گو
در اولو
کمیسیوب یعنی والدوک کو

در سوال 3962

من شر شد ،عبوارت «معاهوده ننود جا بو
عام» وجود

داشت .اما ب

در این زمین

کاری صورت ميگرفوت و لوذا

وی پیشنهاد کرد ک
ب

دو دس

تقسی

معاهدات ک
مربو
م

ظور وی بایود

معاهد ات نند جا بو
شوتد :یکی آب دس

فقط بو

معودودی از کشوورها

ميشو د ،و دسو

من منافع کلی

دوم آ هوایی کو

کشورهای جهاب هسو ند.

وی در خالل مباحثوات ،بورای دسو
عنواب «معاهدات نند جا ب
ورای دسو
و بو
گس رده»



از

خسوت

محودود»



...

ودات نندجا بو
دوم «معاهو

 ...را پیشنهاد

کرد3.

عبارت «معاهوده نندجا بو
جریاب مذاکرات مطرح
پیش ویس ماده ب

شد و ب

کمی و

عوام» در
این صوورت

تهیو

ارجاع گردید .عبارت مذکور برای
بار در گزارش کمی

تهیو

پیش وویس
خسو ین

پیش وویس بو

کمیسیوب حقوق بینالملول دیوده مویشوود.
. Waldock.
. Plurilateral Treaties.
 . Multilateral Treaties.

.3

رجوع کنید ب

.ILC Yearbook (1962), 77
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ً بو
وا
دقیقو

ودارم کو
و

وا ر
خو

در کمی و

پیش ویس ن کسی این عبوارت را پیشونهاد
كرد اما اح مواالً پیشونهاددهنده بایسو ی
خووود شووخل والوودوک بوووده باشوود .موو ن
تهی

پیشنهادی کمی

پویش وویس ار ایون

قرار بود:
«منظووور از معاهووده نندجا بوو
معاهده نندجا ب اي است ک

عووام
بو

مربوو

قواعد عام حقوق بینالملول بووده ویوا
موضوعاتی را در بر دارد ک
و حمایت کلی

مورد عالق

کشورهاست»9.

ً موورد تصووی
م ن مذکور عینا
وواردی کو
وویس مو
ویش و
گرفوت و در پو

قورار
وت
جهو

اظهووار ظر دول هووا ارسووال شوود ،موونعکس
گردید .دول هاي ایاالت م حوده امریکوا و
ا گلس اب پس از بررسی پیش وویس ارسوالی
ایون

کمیسیوب ،مخالفت خویش را سبت بو
ً این مطل
یج ا
ماده اعالم مود د و
پیش ویس

هایی حذ

گف نی است ک
رابط

از

گردید30.

موضوع اصلی مربو

بو

وی و حقووق
بین حقوق بینالملل عرفو
9. ILC Yearbook (1962), 239.

.13

برای مطالع

جزئیات بیش ر رک:.
G. Tunkin: Theory of International Law (1974), 137 – 142.
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ویوب
ون کمیسو
ودهای در ایو
ول معاهو
وینالملو
بو
تحتالشعاع یک جنگ سرد سیاسی قرار گرفت.
خست ننین مقرر میداشت:

م ن پیش ویس

«هر کشووری مویتوا ود بو
معاهده ننود جا بو
ای ک

عوام درآیود مگور

در خود معاهده و یوا در قواعود

موضوع
ریق

ع وویت یوک

سازما های بینالمللوی

یکی از

دیگری پیشبینی شده

باشد33».

ً
اما در آب زماب قدرتهای لربی خصوصا
ایاالت م حوده امریکوا بوا شورکت آلمواب
شوورقی ،جمهوووری خلوو

کوورده و جمهوووری

وداتی
وین معاهو
وام در ننو
وک وی نو
دموکراتیو
ً مخالف بود د.
شدیدا
بنابراین ،عنواب معاهدات نند جا ب
عووام

وا سووت

در کنوا سوویوب حقوووق

معاهدات  3969جایی برای خود بواز کنود،
منظوور اصولی از کول رو ود

در حالی کو

تدوین و توسعة تودریجي حقووق بینالملول
وود كو
ون بو
ایو

وزار
وري از ابو
وا بهرهگیو
بو

معاهدات نندجا ب
وحدت ،توسع

عام ک

توا ایی ایجاد

و تیییر حقوق بینالملل عام

را در خود داشت ،ب

این هد

دست یابود.

11. ILC. Yearbook (1962), ll, 167 – 168.
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قاضی «روبرتو آگو» ک

یکی از هوواداراب

جدی تدوین حقوق بینالملل اسوت ،سوالهای
درس ي اظهار داشت ک

قبل ب

تدوین نیزی

یست جز «تدوین حقوق بینالملل
در

اینجا

عوام»32.

ول ع ویت خوود در کمیسویوب

حقوق بینالملل از  3953تا  3963هرگز ب
یاد

اع وای کمیسویوب کم ورین

دارم کو

تردیدی در ایون موورد کورده باشوند کو
مأموریت ما تهی

پیش ویس موادی است کو

قرار است بخشی از حقوق بینالملل عام را
تشکیل دهد و از این روسوت کو

کمیسویوب

عناوین «حقوق بینالملول عوام» و «حقووق
وک معنوا و
بینالملل عرفی» را هرگز در یو
ور م راد

ب

ب کار

برد.

در پی تدوین و توسع

تودریجی حقووق

بینالملل ،شماری از معاهدات نند جا بو
عنواب بخشوی از حقووق بینالملول

عام ب

عام درآمدها ود و یوا بوزودی درخواهنود
ود31.
آمو

بوو

عنووواب مثووال ،پیموواب 3923

12. R. Ago: "Codification du droit international et les problemes de sa realization", Recueil
d'etudes de droit international en homage a paul Guggenheim (1968), 97.

وط
وال  3993توسو
وار در سو
ورای خس و ین بو
ور بو
ون ظو
 .17ایو
ابراز شد .رک:.
اینجا
"40 Years of Coexistence and international Law", Soviet Yearbook of International Law (1958),
19.
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بریاب وکلوگ را در
توسل ب
قاعده ح
را ،ک

منوع

ظر بگیرید ک

زور محوور اصولی آب بوود .ایون
جنوگ

دول ها برای دس یازی بو

برای قر ها در حقووق بوینالملول

وجود داشت ،لیو کرد و قبل از جنگ جها ی
دوم ب

عنواب یک قاعدة حقوق بوینالملول

عام درآمد .این دگرگو ی تاریخی در حقوق
بینالملوول عووام مرهوووب یووک معاهووده
بینالمللی است.

بارز دیگر ،منشور

مو

وت کو
ود اسو
ول م حو
وازماب ملو
سو

والب
وا اعو
بو

ممنوعیووت اسوو فاده از زور و تهدیوود در
وای
وآوریهو

وورها و
وین کشو
وط بو
روابو

وز
یو

دیگر ،از پیماب بریواب

ووگ بسویار
و کلو

فراتر رقوت .اصوول منشوور همواب مبوا ی
اساسی حقوق بینالملل عوام معاصور اسوت،
کمووا اینکوو

بیا یوو

بینالملوول راجووعبوو
ً این
بعدا
رک:.
mejdunarodnych

ظر در دیگر
sovremennych

v

وش
dogovory

 3930اصووول حقوووق
روابووط دوسوو ا
های

و

بسوط یافوت .همچنوین

mnogostoronnye

Obshie

Ulyanova:

N.

otnoshenyach.

عام در روابط بوینالملول معاصور)،

(معاهدات نند جا ب
.3933
در آب زماب رح ننین ظری بیش ر ب یک پیشوگویی شوبی
ً ب وسیل روی کشورها مورد تأییود
بود ،تا اینک بعدا
قرار گرفت.
 . Briand – Kellog.

آيا حقوق بينالملل عام...
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همکاری میواب کشوورها در نوارنوب اصوول
یز اشعار ميدارد:

منشور ملل م حد

ول م حود کو
« اصول منشوور ملو
بیا ی

در ایون

گنجا یده شدها د ،اصول اساسوی

حقوق بین الملل را تشکیل ميدهند »...

از

های مناس

مو

دیگر ميتوواب از

کنوا سوویوب ویوون  3963در مووورد روابووط
دیپلماتیک و کنوا سیوب وین  3969درمورد
حقوق معاهدات

ام برد .اینجا

ب عنواب

ع وی از اع ای کمیسیوب حقووق بینالملول
در تنظی

پیش ویس مواد این کنوا سیو ها
و بو خوا ر دارم کو

شرکت داشو

مقطع هیچگاه از
حقوقی ،ک

ب

وآوری در قواعد موجوود

جهت تیییر اوضاع و احووال

ضروری می مود ،ابوایي
این مدعا

داشو ی

یز این است ک

دو کنوا سیوب مذکور این
ب

کشورها بو

و گوواه

در هور یوک از
وآوریها ب نش

میخورد و همین امر باعث شده ک
حال کلی

در آب

گرن

تا

ع وویت ایون دو

کنوا سیوب در یامدها د ولی قواعد آ هوا
ب عنواب قواعد حقوق بینالملل عام موورد
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توج

قرار گرف

است34.

در اینجا این پرسش مطرح ميگردد کو
نگو

وی از ایون
وت مقوررات بع و
ممکن اسو

معاهدات نند جا ب عوام بورای کشوورهای
لیرع ووو الووزامآور گووردد؟ اوالً ننووین
کشوورها را

معاهداتی امکاب شورکت کلیو
ً گرنو
پیشبینی کوردها ود را یوا
کشورها ع و ا ین معاهودات
مقررات آ ها ممکن اسوت بو

کلیو

یسو ند اموا
عور

واسوط

برای کشورهای لیرع و الزماالتباع شوناخ
شود .کنوا سیوب وین  3969در این زمینو
ننین مقرر میدارد:
«هیچ یک از ترتیبات مقرر در موواد 14
وا ع از آب
وا  13مو
تو

وت ک و
یسو

مندرج در یک معاهده ،ک

ب

وده
قاعو

عنواب یوک

قاعده عرفی حقوق بینالملل شناخ

شده

وود»
است ،برای كشور رالثی الزامآور شو
(ماده .)13

گرن

عبارت «شناخ

شده است» ک

در

 .13مفید خواهد بود ک برای مثال ببینی کشورهایی کو
ع و دو کنوا سیوب وین  3963در مورد روابط دیپلماتیک و
کنوا سیوب وین  3969در مورد حقوق معاهدات یس ند آیوا
مقررات آ ها را ،ب عنواب بخشوی از حقووق بوین الملول
.
عام ،برای خود الزام آور ميشمار د یا

آيا حقوق بينالملل عام...
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کنفرا س وین اضواف

گردیوده توا حودودی

ابهام بر ا گیز است ،اما مفهوم کلی این
ماده ب
اینک

ا ودازه کوافی روشون اسوت و آب

مقررات یک معاهده ممکون اسوت بو
عر

واسط

برای کشورهای لیور الوزامآور

شود.
 .4قواعد مختلط در حقوق بينالملل عام

ننا چ

مبنای الزامآور بودب مقررات

یک معاهده برای کشورهای لیر ع و آب عر
باشد ،وضعیت نگو
است ک

خواهد بود؟ پاسخ این

قواعد مزبور برای کشوورهای

ور

معاهده مبنای قراردادی دار د ،در حوالی
ک

برای کشورهای رالوث از ماهیوت عرفوی

برخوردار د .اینجا
اینگو

مدتها قبول ،بورای

قواعد عنواب «قواعد مخ لط» یوا

ونهاد
وی را پیشو
ودهای و و عرفو
ود معاهو
قواعو
کردم35.

رفداراب
.15

طری ای ک

حقوق بینالملل

رجوع کنید ب :

G. Tunkin: Voprosy teorii mejdunarodnogo prava (1962), 110 and G. Tunkin: Droit International
public, Public, Problemes theoriques (1965), 93.

این مطل در منبع اخیر با این عبوارات ترجمو و بیواب
شده است« :می تواب گفت ک ایون قواعود مشو مل ا ود بور
قواعد مخ لط ،یعنی قواعدی ک ميتوا نود همزمواب جنبو
باشند».
عرفی و قراردادی داش
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ً در
عام را فقط حقوق عرفی میدا د ،بع وا
مطلوبیت و فایده علمی ایون

تأیید آب ب

ظر ربات در حقوق بوینالملول

دیدگاه از

ود کو
واره و اسو دالل میکننو
اشو

ودات
معاهو

بینالمللی میتوا ند توسط کشورهایی فسوخ
شو د ،در حالی ک
است ب

واسط

قا وب پذیرف
گیر د .الب
حقیقت

کشورها ،ک

روی

ب

عنواب

شده است ،مورد اصالح قرار
در این بیاب فقط بخشوی از

هف

باید از

قواعد عرفی تنها ممکن

است ،زیرا ایون واقعیوت را
طر دور داشت ک

قواعود عرفوی

ممکن است توسط معاهدات مورد اصالح قورار
گیر د یا ابطال شو د .از

ر

دیگور ،در

تعداد فزایندهای از معاهدات بینالمللوی
ب

عام ،مقررات مربو

فسخ پیشبینی

شده

است .مواده  56کنوا سویوب ویون درخصووص
حقوق معاهدات مقرر میدارد:
« معاهده ای ک
بوو

فسووخ وجوووه

درآب مواده ای مربوو
وودارد و ابطووال یووا

کنارهگیری از آب پیش بینی

شده اسوت،

قابل ابطال یا کناره گیری

یسوت مگور

آ ک :
(الف) قصد

رفهوای معاهوده مبنوی بور

پذیرش امکاب ابطال یا خروج از معاهده

آيا حقوق بينالملل عام...
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احراز گردد

یا

(ب) ماهیت معاهده ب
ب ووواب حوو
اس نبا

گو

ای باشد ک

رد یووا خووروج را از آب

کرد».

وو
ودات مربو
ور معاهو
اگو

بو

ودودیت
محو

تسلیحاتی را کنار گذاری  ،معاهدات ننود
جا ب

در ده هوای اخیور منعقود

عامی ک

شدها د ،دربردار ده هیچ مادهای درموورد
خاتم  ،ابطال و یا کنارهگیری از معاهده
وات و دوام
ور داشو ن ربو
ظو

یسو ند و از

میتواب آ هوا را هو

سوط

قواعود عرفوی

دا ست.
بع ووی از

ویسووندگاب مع قد وود کوو

قواعد معاهدهای خشک و بدوب ا عطافند در
حالیک
مطل
ب

قواعد عرفی ا عطا پذیر ود .ایون
فقط تا حدودی درست است ،زیرا اگور

موج

یک قاعده حقوق بینالملل ،اصوالح

معاهدهای توسط روی

بعودی در محودودهای

خاص پذیرف و گوردد ،ننوین ایورادی بو
قواعد معاهدهای عمالًً من فی خواهد بود.
در موضوع موورد بحوث عقایود مخ لوف
است .خود اینجا
ب

این ترتی
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ظورم را

بیاب کرده بودم:
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«مواردی ک

یک معاهده ب

تفییر مییابد

ً
سب ا

واسوط

عور

ادر اسوت ،زیورا

علیاالصول در معاهدات ،مقرراتوی

برای

ابطال و اصالح آ ها پیشبینی مویگوردد.
والحی از
ور و اصو
وین تیییو
وا ننو
امو
کلیوو

توافوو

کشووورهای

ً امکاب پذیر
قا و ا

اکنوب

است»36.

طور سواب

خوود را اصوالح

کرده و میگوی « :مواردی ک
واسووط

معاهووده

یز پس از گدشوت ننودین سوال

تنها بخشی از
معاهده و ب

وور

ری و

مقوررات یوک

وی ه معاهدات دو جا ب و ب

عملکوورد بعوودی کشووورها تیییوور

ميیابند ،بسیار زیاد د».
این مسأل مورد بررسی کامل کمیسیوب
ً
وا
یج و
وت و
ورار گرفو
ول قو
ووق بینالملو
حقو
کمیسیوب ماده زیر را تصوی

کرد:

« معاهده ممکن است برارر عملکرد بعدی
اع ای خود در مقام اجرای آب ک
از تواف

کاشوف

آ هابرای تیییر مود معاهوده

باشد ،مورد تیییر قرار

گیرد»33.

16. G. Tunkin: Questions of Theory of International Law (1962), 111. Frennh ed., Droit
international public, Problemes theoriques (1965), 94.

17. ILC Yearbook (1966), 236.
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وجود دو

ک

مفید اینجا و

پش یبا ی از پیش ویس مواده
ووع رویو ای
ور و
ورد :اوالً هو
کو

را بو

باال ترلیو

ود
ویتوا و
مو
ً
مقررات معاهده را تیییر دهود ،و را یوا
تنها عملکرد بعدی ک

معاهووده پذیرف وو

توسط کلی

شووده باشوود میتوا وود

مقررات آب را تیییور دهود
دیگر وحدت رو ی
باید احراز

رفهوای

وبو

کشوورهای ع

عبوارت

و معاهوده

گردد33.

شاید ب واب گفت ک

ورح

کمیسیوب با

ننین پیشنهاد فراگیر و تنودی توا جوایی
پیش رفت ک
ب

وریک

کنفرا س را ب

هراس ا داخت،

در کنفورا س مربوو

بو

معاهدت پیش ویس موذکور پذیرف و

حقووق
شود و

همین امر ،یعنی مسکوت گذاردب این مشوکل
در کنوا سیوب وین ،بیشک باعث تأسف است.
قبالً بیواب گرد ید ،مووارد
ک
همابگو
تیییر در مقوررات یوک معاهوده از
روی
عر

بعدی اع ا ،ک
اسوت،

وادر

ریو

همواب تیییور توسوط

یسوت و هویچکوس آب را

 .13کمیسیوب در تفسیرهای خود از این ماده ننین اظهوار
مود« :در تنظی قاعده مزبور ،کمیسیوب قصد ابراز ایون
است ک روی بعدی کشوورها ،ولوو اینکو
را داش
ک
ور فعال در شوکل گیوری آب سوهمی داشو
هم آ ها ب
باشند ،بایس ی آ چناب باشد ک تواف کلی کشورها در آب
مورد را شاب دهد».
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لیرقا و ی تلقی

میکنود از

سوی دیگور،

وجود یک قاعده حقوق بینالملل مبنوی بور
جواز هرگو

تیییر در مقررات یک معاهده

یا مس حسن و مطلوب بودب ننین قاعده
محدودی ،محل تردید
وال،
وین حو
در عو
حقیقت را از

وا

است39.

ون وج و
ود ایو
بایو

طور دور داشوت کو

معاهدهای روشن تر و دقی

از

قواعود

تور از قواعود

عرفی هس ند و این بزرگ رین ام یاز آ ها
سبت ب

قواعد عرفی است.

 .5مالحظات نهايی

آ چ
گرف
لال

از بحثهای ا جوام شوده

یجو

طریو
میشود این است کو اگرنو
ً در
و رایج مورد بحوث هنووز عمیقوا

افکار علمای حقوق بینالملل ریشو

دارد،

ولی زمین ها و دالیل کوافی بورای بررسوی
 .13ظر کاپوتورتی ک مويگویود «بو موجو یوک قاعوده
عمومی ،معاهده ممکن است ب وسیل روی بعدی اع وای آب
شود .رک:.
ور دربست پذیرف
اصالح گردد» ،ميتوا د ب
F. Capotorti: "Sul Valore della prassi applicative dei trattati secondo la Convention de Vienna",
Essays in Honour of R. Ago, supra note 4, at 206.

ک پروفسور روسو اشاره مويکنود ،گرنو «عور
همابگو
ممکن است یک معاهده را با ل کند یا تیییور دهود ،اموا
وور افرا وی و مطلو پذیرف و
بایس ی این مفهوم بو
شود» .ر .ک:.
Ch. Rousseau: Droit international public (1970), 344.

آيا حقوق بينالملل عام...
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مجدد و دوباره

گری بو

موضووع ارتبوا

بین حقوق بینالملل عام ،حقوق بینالملول
عرفی و حقوق بینالملل معاهودهای ب نشو
میخورد.
اینجا و

ودم ک و
مع قو

ووق
واي حقو
علمو

بینالملل بایس ی این مطلو
ک

را بپذیر ود

حقوق بینالملل عام مجموع ای است کو

در شکلگیری آب قوعود عرفوی و معاهودهای
حقوق بینالملل هر دو اررگذار بودها ود.
ننین برداش ی در دو زمین

بازتاب دارد:

 .3توودوین و توسووع توودریجی حقوووق
ً م وأرر از
بینالملل ،ک اموروزه عموموا
معاهدات است ،جایگواه مناسو
خود را کس

و شایسو

میکند

 .2منشور ملل م حد ک

سند اساسوی و

عمده حقوق بینالملول عوام معاصور اسوت،
براساس دک رین حقوق بینالملل بو عنوواب
قا وب اساسی جامع

بینالمللوی پذیرف و

وت شوایا ی
خواهد شد و این دس اورد اهمیو
برای آینده بشریت دارد.
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