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 چكیده
لمللی و نيل به انظامی است که وظيفه صيانت از حكومت قانون در عرصه بين ،المللحقوق بين

ها و هنجارهايی عهده دارد. اين نظام از ارزش هاي مشترك همچون بشريت، عدالت و امنيت را برارزش
به همين  .پيوسته تشكيل شده که مبين اهداف و اغراض اجتماعی، سياسی و اخالقی حقوق هستندهمبه

شود تا مبتنی بر قواعد شی شناخته مینظام مبتنی بر مبانی ارز عنوانبهالملل غالباً حقوق بين ،دليل
 موضوعه.
ها، استفاده از ابزاري به نام ترين آنهاي مختلفی براي بيان اين مبانی وجود دارد که مهمشيوه

رغم آنكه الملل، اصول کلی علیاست. در ميان منابع اصلی حقوق بين «المللمنابع اصلی حقوق بين»
اند. در کنند کماکان مهجور و ناشناخته ماندهساختار حقوقی ايفا میهاي عنوان پايهنقش بسيار مهمی به

. با توجه به اينكه شوداين مقاله هدف اين است که ماهيت اصول کلی و کارکردهاي مختلف آن ارزيابی 
نقش بسيار مهمی در جلوگيري  اين کارکردها ،نظام تجديد، پويايی و توسعه دائمی است ،المللحقوق بين
الملل ايفا کرده و به اين نظام نوپا اجازه رشد بيشتر و همچنين پاسخگويی به حقوق بيناز رکود 
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 مقدمه
محدود کند  5خود را به قواعد حقوقی موجود تواند صرفاًنظامی پويا نمی عنوانبهالملل حقوق بين

جلوگيري از چنين وضعيتی،  منظوربهگيرد. قرار می حياتش در معرض نابودي ،زيرا در اين صورت
اصول  2ها و اهداف جديد ندارد.اي جز انتخاب هنجارهاي منطبق با ارزشچاره ،المللحقوق بين

ثري در پويايی نظام حقوق ؤست که همواره نقش ماترين عناصري همکلی حقوقی يكی از م
واضعان قواعد حقوقی در  عنوانبهبه اصول کلی  هادولت کند. توجهو میه کردالملل ايفا بين

الملل را تضمين المللی، پويايی حقوق بينها توسط محاکم بينکارگيري آنالمللی و بهعرصه بين
توان ادعا کرد اهميت اصول کلی حقوقی تا جايی است که می .شودکرده و مانع زوال آن می

دهد زيرا تكامل و پيشرفت حقوق ثر خود را از دست میؤکارکرد م ،المللها، حقوق بينبدون آن
در  هاي جديد تا حد بسيار زيادي مرهون استفاده از اين اصول است.الملل و واکنش به چالشبين

خاطر وجود اصول کلی است که دانان، بهکه به گفته برخی حقوق همين بس ،توصيف اين اهميت
 3.دانست «نظام حقوقی»الملل را واجد عنوان قوق بينتوان حمی

 5321لملل نيست اما از ابينالمللی منكر نقش مهم اصول کلی در حقوق دان بينهيچ حقوق
نون، ماهيت و قلمرو اين الملل اعالم شد تا کمنبع اصلی حقوق بين عنوانبهکه اصول کلی 

. در مقايسه با ساير منابع حقوق گيز و پيچيده در دکترين بوده استبرانموضوعی بحث ،اصول
الملل، ابهامات پيرامون اصول کلی بيشتر بوده و آن را به چالش ذهنی بسياري از دانشجويان بين

دن اصول کلی، پيوند آن الملل تبديل کرده است. از داليل اصلی مهجورمانو محققان حقوق بين
هاي حقوقی داخلی است. در جامعه با مباحث فلسفه حقوق و ارتباط برخی از اقسام آن با نظام

مورد رغبت چندانی نيستند  رغم اهميت زيادشان ـعلی ـ حقوقی، مباحث مربوط به فلسفه حقوق
حال، واقعيت اين اينبا .غالباً معطوف به موضوعات عملی و کاربردي است ،ها و مقاالتو نوشته

اي فلسفی و هنجاري نهفته است که شناخت آن انديشه ،است که در پس همه مقررات موضوعه
المللی را در تكامل بلكه واضعان قواعد و قضات بين ،کندبه اصالح وضع موجود کمک می تنهانه

وص اين منبع خص به پويش در ،رو مقاله حاضرکند. ازاينالملل ياري میو توسعه حقوق بين
 . دپردازمیشده کمترشناخته

تدوين شده عبارت است از اينكه  هاي مهمی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آنالؤس
کند؟ چنانچه از الملل معاصر ايفا میهايی در حقوق بينمقصود از اصول کلی چيست و چه نقش

 
1. Lex lata 

2. Higgins, R., Problems and Process: International Law and How We Use It, Clarendon Press, Oxford, 

2003, p. 10. 

3. Bos, Maarten, “The Recognized Manifestations of International Law”, German Yearbook of 

International Law, vol. 20, 1977, p. 42. 
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الملل است و موضوع وق بيناي حقهاي پايهاز بحث ،عنوان مقاله مشخص است، حوزه پژوهش
الملل از ها در حقوق بينبررسی معنی، خصايص و قلمرو اصول کلی از يک سو و نقش آن ،آن

الملل برانگيز در حوزه منابع حقوق بينل بحثاز مسائ ،سوي ديگر است. پاسخ به بخش نخست
اصلی درباره . دو نظريه دکنمیقلمرو و حدود تحقيق را مشخص  ،شود و جواب آنمحسوب می

 33اصول کلی را محدود به ماده  ،يک نظريه .الملل وجود داردقلمرو اصول کلی در حقوق بين
تري براي قائل به قلمرو گسترده ،داند اما نظريه ديگرالمللی دادگستري میاساسنامه ديوان بين

وقی الملل را نيز داخل در تعريف اصول کلی حقاصول کلی بوده و اصول خاص حقوق بين
ل و اثبات مفهوم موسع اصول کلی کيد بر مبناي مشترك اصومقاله، تأ . ايده در اينداندمی

هاي مختلف مقاله، . در بخشالملل( استاصول با خاستگاه داخلی و اصول خاص حقوق بين)
ثابت شود که کارکردهاي اصول  سپسبررسی و  ،داليل پذيرش ايده فوقنخست، سعی شده تا 

. در همين يستاساسنامه ديوان( ن 33ماده به کارکرد مكمل ) ور رايج، محدودکلی برخالف تص
ال اول و براي ؤراستا مقاله از دو بخش اصلی تشكيل شده است: بخش نخست در پاسخ به س

با ارائه  کند و بخش دوماثبات ايده مفهوم موسع، ماهيت اين اصول و مبانی آن را ارزيابی می
ال دوم و اثبات کارکردهاي ؤن اصول به دنبال پاسخی مناسب به سهاي ايبندي از نقشطبقه

 متفاوت اصول کلی مقاله است. 
 

 الملل. مفهوم اصول كلی در حقوق بین7

کردن ماهيت اصول کلی عالوه بر تبيين حوزه اين اصول، زمينه را براي شناخت مشخص
ابزاري اساسی براي  ،وق، تعريف، در عالم حقفرانسوا ژنی. به گفته دکنمیهاي آن فراهم ويژگی

د خواهداده ه نشان چرغم اين اهميت، چنان. بهشودشناخت احكامی است که بر يک عمل بار می
شناسی فرهنگ واژههاي متفاوتی در خصوص مفهوم اصول کلی بيان شده است. ديدگاه شد،

به کار الملل وق بينحداقل پنج معنی را براي اصطالح اصول حق ،بدوانالملل پروفسور حقوق بين
 : برده است

 الملل عام؛الملل و حقوق بينط بينبمجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روا -
گيرند، و مطابق الملل که در قالب معاهدات و عرف قرار نمیقواعد بنيادين حقوق بين -

شده ميان ملل متمدن، هاي تثبيتشامل رويه 5311و  5333هاي الهه بيان کنوانسيون
 شوند؛بشريت و الزامات وجدان عام می قوانين

کيد بر کليت و اهميت آن الملل با هدف تأابزارهاي توصيف هنجارهاي خاص حقوق بين -
 هنجارها؛
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مثل اصول مندرج در اعالميه  المللیاصول سياسی و حقوقی حاکم بر روابط بين -
 هلسينكی و

الملل نظام حقوق بينهاي حقوقی داخلی که در مجموعه اصول مشترك برگرفته از نظام -
 قابل اعمال باشد.

روشن الملل فوق، گستردگی قلمرو اصول در نظام حقوق بين ةشدبه موارد فهرست نگاهیبا 
 4(اخالقی، آرمانی و سياسیکه از اصول حقوقی )هنجاري( تا اصول غيرحقوقی )نحويبهشود می

شود. قدر ی کشورها را شامل میحقوق داخل الملل تا اصولی با منشأو از اصول خاص حقوق بين
گنجد مگر آنكه قالب مسلم اين است که بررسی اصول غيرحقوقی در چارچوب مطالعه حاضر نمی

در  غربیآفريقاي جنوبالمللی دادگستري در قضيه حقوقی پيدا کرده باشند چنانچه ديوان بين
جه کند که شكل حقوقی به تواند به اصول اخالقی تومی ديوان تا حدودي»: دارداظهار می 5311

اصولی است که به رسميت شناخته شده باشد. منظور  ،عالوه بر اين، مقصود 1.«خود گرفته باشند
اما  ،هاي اخالقیآلاصولی رايج باشد و نه فقط يک سري ايده ،اين است که در يک نظام حقوقی

و  دو وصف حقوقی دارند حقوق داخلی که هر الملل و اصول با منشأدر رابطه با اصول حقوق بين
برانگيز هم همين است که وضعيت متفاوت است و نكته چالش هاي حقوقی هستندمرتبط با نظام

تنها  ،اساسنامه ديوان 33ويژه ماده الملل و بهآيا عبارت اصول کلی حقوقی در سياق حقوق بين
الملل را نيز بينشود يا اصول خاص حقوق هاي حقوق داخلی میشامل اصول برگرفته از نظام

المللی، کارهاي مقدماتی تدوين مستلزم بررسی اسناد بين ،الشود. پاسخ به اين سؤشامل می
 المللی دادگستري و دکترين است. اساسنامه ديوان بين

 

 (7391های الهه )كنوانسیون 95اده مفهوم اصول كلی در اسناد مقدم بر م. 7ـ7
نخست آنكه بسياري از اصول کلی  .دو جهت اهميت دارداز  5311هاي الهه کنوانسيون مطالعه

و ديگر آنكه با هدف پرکردن شكلی مرتبط با آيين داوري در اين کنوانسيون ذکر شده است 
در اساسنامه ديوان دائمی  بعداً ،حل. همين راهپردازدهاي حقوقی به ذکر قواعدي میخأل

شايان توجه است که در کنار  ،مورد نخستدادگستري و خلف آن به کار گرفته شد. در رابطه با 
(، بيان 13ماده هاي داخلی )مثل اصل رسيدگی شفاهی و کتبی )کلی برگرفته از نظاماصول 

 
هرچند تالش عمومی بر آن است که بايد در راستاي  .آور استداشتن خصلت الزامحقوقی، نبارزترين ويژگی اصول غير .4

مبناي اصول حقوقی )هنجاري( ميسر  ها براجراي آن محتواي اصول غيرحقوقی بسيار کلی بوده و ها کوشيد،دستيابی به آن
حقوقی در نظام صاديق اصول غيرآرمان بشر در اين راستاست. ازجمله م ،آسان نيست ،شدن اين اصولاست. هرچند الزامی

ساالري اشاره توان به اصل رفاه عمومی براي همه، اصل عدالت اجتماعی، اصل حسن همجواري و اصل قانونالملل میبين
 شوند.عنوان آرمان و آرزو قلمداد میالمللی بهجامعه بين يدر مناسبات ميان اعضا کرد که جملگی

5. ICJ Reports, 1996, para. 132. 
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به بيان اصول کلی  ...( ( و31ي در جلسه علنی )ماده ( ، قرائت رأ13داليل رأي توسط داور )ماده 
براي کارکرد قضايی يک محكمه در  المللی هستند وهاي قضايی و داوري بينکه خاص رسيدگی

توان به اصول شكلی همچون می ازجمله .پرداخته شده است هستندالملل ضروري حقوق بين
مواد نامه )( و انعقاد مصالحه15، زبان دادگاه )ماده (11تخاب مقر دادگاه داوري )ماده اصل ان

 ( اشاره داشت. 11ـ12
براي نويسندگان اساسنامه  ،هاي الههانسيونبر اين، برخی از شروط مندرج در کنو عالوه

مقدمه  3اصل( مارتنز از اين موارد است. بند شرط ) .ادگستري شناخته شده بودديوان دائمی د
مفهوم اصل مارتنز  1.الهه در خصوص جنگ زمينی بيانگر اين شرط است 4کنوانسيون شماره 

تحت حمايت و  ،نظامی و رزمندگانافراد غيراين است که در فقدان قواعد عرفی و معاهداتی، 
 مانند.باقی می و الزامات ناشی از وجدان عمومی اصول ناشی از قوانين ملل، اصول انسانيت اقتدار

هاي چهارگانه الحاقی به کنوانسيون 5311پروتكل  5 ( ماده2جديدترين صورت اين شرط در بند)
جاي خود  ،صول ناشی از قوانين مللژنو ذکر شده است و نكته قابل توجه اين است که عبارت ا

 داده است.  الملل ناشی از عرفاصول حقوق بينرا به 
المللی غنائم به ذکر در خصوص ايجاد دادگاه بين 5311کنوانسيون دوازدهم الهه  1ماده 

اصول کلی عدالت و انصاف  ،اين منابع ةازجمل .دکنتوجه  به آنپردازد که دادگاه بايد منابعی می
اصول کلی  تأکيد مشخصی بر منشأ ،يک از موارد فوقدر هيچ ،شودنانچه مالحظه میاست. چ

استفاده شده است ضمن اينكه در خصوص اصل مارتنز،  ی نشده و از اصولی با هر دو منشأحقوق
 . استشدن اصول کلی خاص با اصول کلی مشترك سير تاريخی بيانگر جايگزين

 

 دماتی تدوین اساسنامه دیوان دائمی دادگستری مفهوم اصول كلی در كارهای مق. 9ـ7
تحت عنوان منبع اصلی  ،از اصول کلی ،المللی دادگسترياساسنامه ديوان بين 33در بند )ج( ماده 

ياد شده است.  «هاي حقوقی متمدناصول کلی مورد پذيرش نظام»الملل با عبارت حقوق بين
راه را براي تفاسير متعدد باز گذاشته است. در  رواصول کلی را تعريف نكرده و ازاين ،اين مقرره

شود اما در هاي داخلی میتنها شامل اصول برگرفته از نظام ،تعريف و تفسير مضيق اين اصول
 گيرد. الملل را نيز در بر میاصول خاص حقوق بين 33ماده  (ج)برداشت موسع، بند 

 
د که به اتفاق آرا کرارائه  (5333پيشنهادي را در کنفرانس اول صلح الهه ) ،نماينده دولت روسيه ،اي نخستين باربر .6

 4 مقدمه کنوانسيون شماره 3در بند  عيناً (5311) درج شد و در کنفرانس دوم صلح الهه 2 و در مقدمه معاهده شمارهه پذيرفت
اين شرط در ساير معاهداتی که در  ناشی از فقدان مقررات بود. از درج آن، پرنمودن خأل شد. هدفکيد بر آن  تأ الهه مجدداً

ژنو در خصوص  5321)ازجمله در پروتكل  نيز درج شده است شدمنعقد  21زمينه حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن 
الحاقی به  5311 پروتكل 5 ادهم 2 جديدترين صورت اين شرط در بند ژنو(. 343چهار کنوانسيون  ممنوعيت گازهاي سنی و

 خورد.هاي چهارگانه ژنو به چشم میکنوانسيون
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دوين اساسنامه ديوان دائمی دانان براي تمباحثاتی که در کميته مشورتی حقوق بررسی
کميته بر سر اينكه معاهده و عرف براي  يدهد که همه اعضادادگستري صورت گرفت نشان می

نظرها بر سر اين بود القول بودند اما اختالفکند متفقالمللی کفايت نمیحل همه اختالفات بين
هاي متفاوت طرح ديدگاه که اين منبع سوم چه مفهوم و ماهيتی دارد و در همين رابطه بود که

الملل يعنی پوزيتيويست و حقوق بين ةشدريشه در دو مكتب شناخته ،هاي مطروحهشد. ديدگاه
قواعد و اصول  »رياست کميته، عبارت  عنوانبهنماينده بلژيک  ،حقوق طبيعی داشت. براي مثال

 عنوانبه را« استکه توسط وجدان حقوقی ملل متمدن به رسميت شناخته شده  المللحقوق بين
الملل پيشنهاد داد. اين ديدگاه که ريشه در مكتب حقوق طبيعی دارد با منبع سوم حقوق بين

ايراد  .مريكا و انگلستان( مواجه شدااعتراض و ايرادات طرفداران مكتب پوزيتيويست )نمايندگان 
اد دوم متوجه تفاوت ها در پذيرش اين اصول و ايرشد به عدم توجه به اراده دولتاول مربوط می

ريشه در باورهاي محض  ،بود. ايراد نخست در شناخت و درك ملل متمدن از اين اصول
به  با توجهدر خصوص ايراد دوم نيز بايد گفت  .پوزيتيويستی دارد که امروزه تضعيف شده است

اصول کلی در ميان همه افراد بشر  ـ وجدان عمومی و هنجارهاي مشترك ـ مبانی اصول کلی
در قلب  دارد اصول بنيادين عميقاًرياست کميته مشورتی بيان می رو. ازاينجايگاه يكسانی دارند

هر انسانی حک شده است و باالترين جايگاه را در وجدان حقوقی ملل به خود اختصاص داده 
نويس فوق تعيين و اي براي بررسی پيشکميته ،در نخستين جلسه مجمع جامعه ملل 1است.
ي اصول دارد نه اکيد بر ماهيت و محتوحكايت از تأ، الحاتی پيشنهاد شد که بررسی آناص مجدداً

اصول کلی که عبارت  کرداشاره  آلبرت دالپرادلتوان به پيشنهاد می ازجمله .هاخاستگاه آن
المللی دادگستري در کنفرانس . در زمان تدوين اساسنامه ديوان بيندکرمطرح  راو عدالت  حقوق

جز تغييرات لذا به .يسكو، نظر اکثريت کشورها حفظ قالب متن اساسنامه ديوان دائمی بودسانفرانس
  3کنونی تغييري ايجاد نشد. 33شكلی اندك در خصوص تغيير عناوين، در محتواي بندهاي ماده 

لمرو بيش از آنكه حول مفهوم و ق ،دهد که مباحثاتبررسی روند تدوين اساسنامه نشان می
هايی از قبيل نحوه ايجاد سازش ميان دو ديدگاه ل و دغدغهقی باشد به مسائاصول کلی حقو

هاي حقوقی ناشی ها و نحوه حل خألمخالف، عدم تبديل ديوان به قانونگذار، توجه به اراده دولت
 ،از عرف و معاهده معطوف شده است و به همين دليل از آن زمان تا کنون بر سر مفهوم اصول

کميته در نظرات خود به  يکند که بسياري از اعضان مهم را نيز آشكار مینزاع هست هرچند اي
 اند.المللی اشاره داشتهصول بينا

 
7. Bos, M., A Methodology of International, (1984), (quoting Permanent Court of International Justice 

Advisory Committee of Jurists, Proces - Verbaux of the Proceedings of the Committee, June 16 - July 24, 

1920, at 318 (1920)). 

8. Degan, V. D., Sources of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland, 1997, pp. 55-57. 
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 اصول كلی در دكترین مفهوم. 9ـ7
قبل از تدوين اساسنامه ديوان دائمی دادگستري، اين اصول مورد توجه دکترين نبود اما درست 

. چنانچه در اين اصول شدت گرفت ألمرو و منشبود که مباحثات بر سر مفهوم و ق 5321بعد از 
المللی دادگستري از دو قسمت اساسنامه ديوان بين 33ماده  ابتداي اين مبحث اشاره شد، بند )ج(

شده توسط ملل شناختهرسميتيكی اصول کلی حقوقی و ديگري عبارت به :تشكيل شده است
که همه کشورهاي ترديدي وجود ندارد ديگر  ،متمدن. امروزه در دنياي پس از منشور ملل متحد

همه کشورهاي جهان( متمدن هستند اما مفهوم اصول کلی حقوقی  اًتقريبعضو سازمان ملل )
شدن مفهوم اصول کلی و در راستاي شفاف کماکان محل بحث در دکترين باقی مانده است. ذيالً

 . آيدمی در پی، المللپردازان برجسته حقوق بينترين تعاريف نظريهبرخی از مهم
داند و معتقد است که می نظام حقوقی [هر] اياصول پايهاصول کلی حقوقی را  ،بن چنگ

اصول کلی  ،ورزيژلپروفسور  3الملل در پرتو اين اصول بايد تفسير و اجرا شود.نظام حقوق بين
شناختن ترسميو بدون به مند هستندالزمه و اساس هر جامعه نظامداند که حقوقی را اصولی می

نيز تعريفی  المرستوان متصور شد. اين اصول، هيچ شكلی از همكاري و همزيستی را نمی
اي از وجدان حقوقی ضمن اينكه اصول کلی حقوقی را جلوه . اودهدارائه می ورزيژلمشابه 

ي مفهومی رويكرد ،فريمن ژالت 51کند.ها را اساس هر نظام حقوقی معرفی میآن ،داندجهانی می
 ،د: اصول کلی حقوقیکرتوان چند عنصر را استخراج می وي. از اصول کلی حقوقی داردبه 

هاي جوهر و اساس همه نظام ، فاقد قالب و متودولوژي مشخص هستند کهسازنده مولد واصولی 
را  33بند)ج( ماده  ،لوترپاخت 55.ها جهانی استدهند و حوزه اعمال آنحقوقی را تشكيل می

هايی که ضرورت ؛هاي اجتماعی استکننده ضرورتاعالم رو کهداند ازاينمیاي اعالمی مقرره
بخش و راهنماي حقوق حيات، استالملل، ناملموس هرچند بدون وجود قانون و حقوق بين

حقوقی اعم از  اصول» استفاده از عبارت ،لوترپاختنكته قابل توجه در ديدگاه  52.استموضوعه 
)داخلی و  باشد به اعتقاد وي به هر دو منشأواند دليلی تکه می «عمومی و خصوصی است

جامعه جهانی  هنجارهاي بنياديناصطالح  ،کريستنسون. پروفسور المللی( اصول کلی حقوقیبين
گيرد که اگر اصلی را براي تعريف اصول کلی حقوقی به کار برده است و نتيجه می 53پيوستههمبه
 

9. Cheng, B., Discussion in the Meaning and Scope of Article 38(l)(c) of the Statute of the International 

Court of Justice, Grotius Society Transactions for the Year 1952, vol. 38, 1953, pp. 125-135. 

10. Lammers, Johan G., “General Principles of Law Recognized by Civilized Nations”, in Essays in the 

Development of the International Legal Order, F. Kalshoven, P.J. Kuyper & J. G. Lammers eds. pp 53-

54, 1980. 

11. Jalet, F., “The Quest for the General Principles of Law Recognized by Civilized Nations”, U.C.L.A. 

Law Review, vol. 10, 1963, pp. 1041, 1044. 

12. Lauterpacht, H., The Development of International Law by The International Court, Cambridge 

University Press, 1982 (rev. ed. 2010), pp. 29-30.  

13. The Foundational Norms in a Global Interdependent Community 
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الملل را تشكيل شود، ذاتاً بخشی از ساختار حقوق بينته میهاي حقوقی داخلی به کار گرفدر نظام
لی تمايل دارد که تا حدود زيادي لالموجدان حقوقی بين معتقد است کادري پروفسور 54.دهدمی

 اصول مورد حمايتی چيزي نيست جز اصول کل حقوقی داخلی شكل گيرد. موازي با وجدان
زيرا  است ظهور يافته نين داخلی کشورهاي مختلفکه بيشتر اوقات در قوا افكار عمومی جهانی

حقوق  ،باوجود اين .الملل استحقوق بين دارتر و پربارتر از تجربهريشه ،حقوق داخلی ةتجرب
ها بر وضعيت وجدان حقوقی دولت اي دالكه تنها امارهبل ،المللبين داخلی را نبايد منبع حقوق

اين وجدان  [داخلی الملل و حقوقدر حقوق بين] ايطکه در هنگام مشابهت بين شر کرد تلقی
 51کننده خواهد بود.ولی تعيينالدحقوقی براي نظام بين

 هاي سازمان مللاصل در قطعنامه هضمن پژوهش معناي کلم ،المللحقوق بين مؤسسه
است. ها به معانی مختلف به کار رفته در قطعنامه «اصل» متحد به اين نتيجه رسيد که واژه

 : ازجمله
 هتر، به معنی هنجاري که قاعدعالی حقوقی، يک هنجار واالتر يايک اصل حقوقی يا غير

رهنمون و هادي  هبه معناي قاعد يک خواست حقوقی يا سياسی و همثابفريند، بهآجزيی را می
  51.براي تفسير

اشتراکات و  دهندهشده در اين قسمت از مقاله نشاننقاط مشترك همه تعاريف و مفاهيم بيان
هاي برگرفته هاي پوزيتيويستی تا ديدگاهاي که از يک سو طيفی از ديدگاهگونهافتراقاتی است به

ه )اصول کلی با اصول، از مفهوم گسترد أبا توجه به منش ،از مكتب حقوق طبيعی و از سوي ديگر
( در نوسان داخلی تا مضيق )اصول کلی با منشأ الملل(داخلی و اصول خاص حقوق بين منشأ
، ارتباط هسته و مبناي قواعد حقوقی عنوانبهشناختن اصول کلی رسميتحال، بهدرعين .است

ه داشتن اصول، نقطه مشترك غالب نظرات مطروحها با وجدان حقوقی جمعی و عموميتآن
هاي پوزيتيويستی درمورد مفهوم اصول کلی حقوقی کمرنگ . با توجه به اينكه امروزه ديدگاهاست

شود و سپس سعی اصول کلی تشريح می نظرهاي مرتبط با منشأتدا اختالفشده است، ذيالً اب
 اي ارائه شود.رويكرد تازه ،شده تا با تكيه بر اشتراکات

 

 مشترک( اخلی )د اصول كلی حقوقی با منشأ .4ـ7
عد خاص مدت از قواکه با استقرايی طوالنی استاي قضاياي اوليه ،اين نظريه، اصول کلی طبق

 
14. Christenson, G., “Jus Cogens: Guarding Interests Fundamental to International Society”, Virginia 

Journal of International Law, vol. 28 , 1988, pp. 585, 587. 

مجله اميرارجمند،  راردشي :، ترجمه«المللالملل در نظام منابع حقوق بينصول کلی حقوق بينا»فردروس، آلفرد؛ . 78
 .5311بهار  تا 5314، پاييز 51ـ51، شماره تحقيقات حقوقی

16. Igor Ivanovich Lukashuk, International Law in International Legal System, 1993, p. 93. 
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هاي استخراج شده و سپس از طريق قياس منطقی بر وضعيت[ داخلی]موجود در نظام حقوقی 
. بنابراين است ها صراحتاً در حقوق موضوعه نظم و نسق نيافتهوضعيت . اينشودمعين اعمال می

مبتنی بر رضايت( ناسازگاري ور اين اصول و بينش حقوق رضايی )آميان خصيصه مستقيماً الزام
 51.ام وجود داردت

هاي حقوق داخلی با به بيان ديگر، اصول کلی حقوقی، اصولی است که از طريق مقايسه نظام
به رسميت شناخته هاي حقوقی داخلی شود. اگر اصلی توسط همه يا اکثريت نظامهم استنتاج می

. اين نظريه مرحله دوم(داده شود ) انتقالالمللی نتواند به سطح بيمرحله نخست( میباشد ) شده
المللی اشاره دارد. ويژگی بر دو ويژگی رسميت در حقوق داخلی و قابليت انتقال به عرصه بين

هاي حقوقی داخلی قابل اعمال در داللت بر اين مهم دارد که همه اصول مشترك در نظام ،انتقال
مللی سازگار البلكه اين اصول بايد با خصايص بنيادين و اصلی نظم بين يستنالمللی نظم بين

از اين دو مرحله تحت عنوان تجريد  ويشروشارل دصورت قابل انتقال نيست.  باشد و در غير اين
ند. آنچه در طی اين فرايند اهميت دارد اين است که نهادها يا قواعد مشترك به کو تعميم ياد می

انتقال  ،هادهاهستکند بلكه تنها اصلی مشترك که مبين آن نالمللی انتقال پيدا نمیعرصه بين
جاي انجام مطالعه تطبيقی المللی بهقاضی بين ،يابد. براي مثال در اکثر قريب به اتفاق مواردمی

ها گرفته و در عرصه هاي حقوقی داخلی، انديشه عدالت و انصاف يا عقل را از اين نظامدر نظام
خواه داخلی باشد يا است، ها مبناي هر نظام حقوقی بندد. اين انديشهالمللی به کار میبين
تواند در اين فرايند، از شدت و المللی می، قاضی بينگوگنهايم. البته به تعبير پروفسور المللیبين

المللی بكاهد و اصطالحاً اجراي آن را تلطيف کند. با حتی دقت اجراي اين اصول در فضاي بين
هنی اجراي ه با استفاده از تحليل ذالمللی است کتوجه به آنچه بيان شد، اين قاضی محكمه بين

کند. هرچند در قضاياي المللی ميسر میداخلی را در عرصه بين اصل کلی حقوقی با منشأ
المللی دادگستري، مواردي وجود دارد که طرف استنادکننده به اصل کلی مطروحه نزد ديوان بين
 ،براي نمونه .ام داده استي حقوقی داخلی را انجهاهاي تطبيقی در نظامحقوقی، خودش بررسی

، استدالل پرتغال اين بود که حق عبور اين کشور از ساحل تا حق عبور از سرزمين هنددر قضيه 
حق ارتفاق يا داشتن ممر و »وسيله اصل کلی مناطق تحت محاصره پرتغال در قلمرو هند به

اي ، اقدام به مطالعهاثبات اين اصل کلی منظوربهمورد حمايت قرار گرفته است. پرتغال  53«راه
ن مورد با قاضی هرچند که تصميم نهايی در اي 53؛دکرهاي حقوقی مختلف تطبيقی در نظام

 المللی است.بين

 
 .5332، 113 ص، اطالعات، ، ترجمه: حسن حبيبیالملل عمومیحقوق بين آلن پله؛ و هنديپاتريک  ،نگوين ،دينکک .71

18. Rights of way of necessity 

19. Thirlway, H., The Sources of International Law, Oxford University Press, 2014, pp. 117-118. 



333    7931 تابستانـ  بهار/ 85شماره المللی/ حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوم يا همان انتقال و تعميم نيز اهميت زيادي دارد طی اين مرحله، اصول کلی به  مرحله
هايی مواجه است. يند با چالشد هرچند اين فراسازنثر میالمللی وارد شده و آن را متأفضاي بين
الملل است که هنجارهاي جزئی( در حقوق بينشكالت، فقدان وجود قواعد مرتبط )يكی از م

کند و چالش ديگر لزوم انطباق اصل کلی استخراج شده اجراي درست اصل را با چالش مواجه می
ک ناير از اين چالش با المللی است. قاضی مهاي داخلی با الزامات و ساختار جامعه بيناز نظام

المللی دادگستري ديوان بين ،با اين حال 21کند.المللی ياد میعنوان سياست حقوقی جامعه بين
 غالباً کوشيده است تا از شدت اين موانع و مشكالت بكاهد.

 

 المللاصول كلی خاص حقوق بین .8ـ7

ا را حقوق و تكاليف بنيادين هبرخی آن .تعابير مختلفی شده است ،المللاز اصول کلی حقوق بين
استفاده  استاند و برخی از عبارت اصول حقوقی که در سطح جهانی قابل اعمال ها ناميدهدولت
نظام حقوق واقعيت اين است که  .بخشدها ماهيتی گسترده میاند که اين تعبير به آنکرده
ده که با خصوصيات و نظام حقوقی، از مجموعه اصول و قواعدي تشكيل ش عنوانبهالملل بين

آن دسته هنجارهاي مشخصی  ،المللساختار اين جامعه سازگار است. منظور از قواعد حقوق بين
، آن المللیجامعه بين يکند و اعضاالمللی تنظيم میبين که روابط ميان کشورها را در پهنه است

اين نوشتار  که درملل ـ الاند اما اصول حقوق بينقواعد رفتاري به رسميت شناخته عنوانبهرا 
سازد و تمام الملل را میهنجارهاي کلی است که پايه و بنياد نظام حقوق بين ـ مدنظر است

ناظم روابط  ،عالوه اين اصولبه 25.استوار شده است مبناي آن المللی برروابط و مناسبات بين
 عنوانبهرد، نقض آن المللی بوده و با توجه به اهميت حياتی که داجامعه بين يميان اعضا

بدترين پيامدهاي منفی در عرصه جهانی  ،المللقواعد آمره( حقوق بين) آورهنجارهاي برتر و الزام
الملل با نظام هاي ساختاري ميان نظام حقوق بينرا به دنبال خواهد داشت. با توجه به تفاوت

هاي ادل مشخصی در نظامآنكه نياز به اثبات معبی ،المللحقوق داخی، اصول کلی حقوق بين
 شود.حقوق داخلی داشته باشد اعمال می

ين، . مطابق اين دکتراستهاي حقوق طبيعی آموزه ،مبناي اين اصول ،تاريخی لحاظبه 
 

حقوق  أالمللی با جامعه داخلی، گاهی يک اصل کلی حقوقی با منشبه دليل ناهمگونی و تفاوت ساختاري جامعه بين .99

المللی فريقاي جنوب غربی است. ديوان بينانيست. مثال مشهور اين مورد، پرونده قابل اعمال المللی در عرصه بين ،داخلی
هاي داخلی به اين نتيجه رسيده بود که نظام دارد که با پيروي از قياس اشتباه با اصول کلیمیدادگستري در اين پرونده اظهار 

 يابد. رفتن جامعه ملل، قيمومت اين کشور بر آفريقاي جنوب غربی نيز پايان میبا ازبين

د اما قواعد کنچرايی( را مشخص می) و داليل وجودي آن استمبانی و زيربناي قواعد حقوقی  ،اصول کلی حقوقی .97

قواعدي عينی است که ساختار نظم حقوقی را  منشأ ،ن دليل است که هر اصل کلیبه همي .پردازدحقوقی به بيان چيستی می
 دهد.شكل می
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هاي عضو جامعه ند، دولتبرخوردارحقوقی ذاتی از اشخاص حقيقی( گونه که افراد )همان
ميثاق جامعه  51. ماده هستند بل انتقال برخوردارقااشخاص حقوقی( نيز از حقوقی غيرالمللی )بين

 ،ريزي شد و نشانگر اين است که برقراري آرمان صلح و امنيتملل بر اساس همين حقوق طرح
حاکميت، استقالل و تماميت  ازجملهها اصول( بنيادين دولتشناختن حقوق )رسميتمستلزم به

الملل ابتدا تحت مقوله اصول کلی حقوق بين ،هاست. از ميثاق جامعه ملل به اين سوارضی دولت
در اسناد متعددي  شودخته میاکنون شناها و سپس با عنوانی که همعنوان حقوق و تكاليف دولت

ها بود که در چارچوب اتحاديه کنوانسيون حقوق و تكاليف دولت ،است. اولين مورد ذکر شده
نشور بوگوتا بخش سوم خود را به حقوق و ( منعقد شد. سپس م5333مريكن در مونته ويدئو )اپان

حقوق و تعهدات مرتبط با آن  ،منشور سازمان ملل متحد و ها اختصاص دادتكاليف بنيادين دولت
اين  5311بعدها در سال  .دکرخود درج  2را تحت عنوان اصول سازمان ملل متحد در ماده 

ها بر نه و همكاري ميان دولتالملل در خصوص روابط دوستااصول در اعالميه اصول حقوق بين
 : برداز اصول زير نام می . اعالميهدشاساس منشور تشريح 

، و استقالل سياسی هر دولت تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضی ممنوعيت
، حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم و اجراي با آميز اختالفات، عدم مداخلهمسالمت وفصلحل

الملل، همگی يک وجه مشترك دارند و اصول کلی حقوق بين ،طابق منشورنيت تعهدات محسن
المللی نسبت به وجود اين اصول است. مجموعه بازيگران جامعه بين يآن اعتقاد عمومی اعضا

 .اندالملل در ايجاد وفاقی عام که اعتقاد عمومی مشترك بر آن استوار شده دخيلحقوق بين
بعد از  ها دانست.الملل را چيزي فراتر از رفتار دولتلی حقوق بينتوان مبناي اصول کدرنتيجه می

اي با عنوان اصول راهنماي حاکم در اعالميه 5311اعالميه اصول، سند نهايی هلسينكی در سال 
اهميت سه  ها، ضمن اعالم مجدد اصول مندرج در منشور ملل متحد، بربر روابط ميان دولت

، تماميت سرزمينی و احترام به حقوق کند: اصل احترام به مرزهاکيد میجداگانه تأ صورتبهاصل 
بايد بتوان  الملل معاصر(حقوق بيندر دوران پس از منشور ملل متحد ) هاي اساسی.بشر و آزادي

هاي شوراي امنيت و مجمع عمومی که در قطعنامهرا المللی و هنجارهاي مشترکی وفاق عام بين
، ور اصول کلی حقوقی دانست و طبعاً وقتی وجدان عمومی جهانیمبناي ظه ،کندنمود پيدا می

 22حل مجاز است. کار بستن آن راهالمللی نيز در به، قاضی بيندکنمیتصديق را حلی راه
 ازجملهسازد المللی متمايز میالملل را از قواعد بيناوصافی چند، اصول کلی حقوق بين

الملل و بودن معياري براي هنجارهاي ديگر حقوق بينبودن، برتري بر همه قواعد و شمولجهان
بودن اصول کلی حقوق ريشه در ارزشی گیسنجش و داوري مشروعيت رفتار کشورها هم

 
22. Bleicher, Samuel A., “The Legal Significance of Re-citation of General Assembly Resolutions”, AM. 

J. INT'L. L., vol. 63, 1969 , p. 444. 
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هاي بشري يعنی حفظ ارزش آور آننيروي الزام ،هدف نهايی اين اصول ،درحقيقت .الملل داردبين
 . دکنمیاثبات را 

که مفهوم يک اصل با مفهوم نحويدي تنگاتنگ دارند بههم پيون الملل بااصول حقوق بين
توان بدون درك محتواي اصول اصل ديگر وابسته بوده و درونمايه و محتواي يک اصل را نمی

ادگستري همگی المللی دديوان بين هالمللی، دکترين و رويدرستی تفسير کرد. اسناد بينديگر به
کيد شده که اصول يادشده در ( تأ5311تن اعالميه اصول )اند. در مکردهکيد بر اهميت اين مهم تأ

بايد اين پيوند مدنظر باشد. ديوان اعالميه به هم وابسته بوده و در زمان تفسير و کاربرد هر اصل 
به ارتباط ميان سه اصل  نيكاراگوئه عليه اياالت متحده امريكا هالمللی دادگستري، در قضيبين

 کردهکيد عدم توسل به زور و عدم مداخله تأ ترام به حاکميت ملی،الملل يعنی اصل اححقوق بين
 است. 
 

 المللیید و قابل اجرا در حقوق بیننظریه اصول كلی مورد تأ .6ـ7
ها دهد که تفاوتهاي متفاوت نشان میأوجوه اشتراك و افتراق اصول کلی با منش بررسی
بودن اصول در المللیخاستگاه داخلی يا بين توان ادعا کرداي که میگونهبهاي فرعی هستند مقوله
توان اين می هاي مشتركبا استفاده از ويژگی بازد.ها رنگ میهاي مشترك آنويژگی مقابل

الملل ارائه داد: اصول کلی حقوقی، اجرا در حقوق بين تعريف را از اصول کلی حقوقی قابل
هاي حاکم نماينده ارزش داشته وشري وجدان مشترك بهنجارهاي بنيادينی هستند که ريشه در 

اين اصول بر تمام قواعد )جزيی( حقوقی حاکم بوده و  .المللی( هستند)داخلی يا بين 23بر جامعه
نظام حقوق داخلی باشد يا حقوق  ،آن ، خواه منشأاستبه رسميت شناخته آن را المللی جامعه بين

 الملل. بين
ن سرشناسی همچون فردروس، هودسن و روسو و... انديشمنداتأييد نظر  با ،به داليل زير

داللت بر هر دو قسم مورد اشاره دارد.  ،که اصطالح اصول کلی حقوقی توان اعتقاد داشتمی
الملل به اصول کلی اشاره کرده ترين سندي که در حقوق بيناصلی عنوانبه 33نص ماده  ،اوالً

از نظر دستور زبان نيز  33از بند )ج( ماده اين تفسير  ،شارل روسوبه نظر  .است، عموميت دارد
و چنانچه  24کلمه حقوق را بدون صفت خاصی به کار برده است ،صحيح است زيرا اين مقرره

در اسناد  ،ثانياً گشا نيست.بررسی شد، بررسی کارهاي مقدماتی تدوين اساسنامه هم گره

 
« آنچه بايد باشد»قانون( از « )آنچه هست»که در عالم حقوق،  م استه، ناشی از اين مبودن اصول کلیکيد بر ارزشیتأ .99

هاي هر قانون، ارزش و اعتبار خود را از منبعی باالتر يعنی ارزش ،نياز نيست. به عبارت ديگرگاه بیها(، هيچها و آرمانارزش)
 گيرند.قواعد حقوقی نيز ارزش و اعتبار خود را از اصول حقوقی می ،به همين نحو .گيردمعه میحاکم بر جا

 .111 ، صپيشين. 94
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، اصولی که المللل کلی حقوق بين، از عبارات متفاوتی مثل اصوقضايیرويهالمللی و همچنين بين
الملل و اصول ، اصول حقوق بيناست الملل به رسميت شناخته شدهعموماً در حقوق بين

هر دو ، گيرد. ثالثاًشده را در بر میکه هر دو گونه اصل بررسی 21شده استفاده شده استشناخته
جدان مشترك بشري و هنجارهاي بنيادينی هستند که ريشه در و ،شدهگروه از اصول بررسی

هاي مشخص هيچ اصلی را بدون ارتباط با ارزشتوان نمیهاي اجتماعی دارند و اساساً ارزش
الملل، بايد از طريق هم اصول کلی حقوقی داخلی و هم اصول خاص حقوق بين ،رابعاً .متصور بود
الملل به بينصورت جزو بدنه حقوق  در غير اين ؛المللی به رسميت شناخته شوندجامعه بين

 ؛ه استشدييد هر دو گونه اصل حقوقی تأ ،اصرمع المللآيند. لذا در عرصه حقوق بينحساب نمی
ت هاي حقوقی داخلی نشأاينكه اصول کلی حقوقی که از نظام ازجملههايی البته با تفاوت

حقوق داخلی را  الملل قرار گيرند، بايد فرايند انتقال ازحقوق بين ييدمورد تأگيرند براي آنكه می
الملل اساساً جزو مبانی نظام حقوق بين ،المللحال آنكه اصول کلی خاص حقوق بين ،طی کنند

هاي حقوقی داخلی معموالً بوده و مستقيماً قابل اعمال هستند. ديگر اينكه اصول برگرفته از نظام
دارند که همين تر نظام حقوق داخلی از دقت و صراحت بيشتري برخوربه دليل سابقه طوالنی

کند که بيشتر مورد اجرا تر کرده و اين تصور را به ذهن متبادر میها را راحتاثبات آن ،ويژگی
ن کمتري برخوردار بوده و غالباً از تعيّ ،المللکه اصول کلی خاص حقوق بينگيرند درحالیقرار می

 البته تفاوت اخير عموميت ندارد. ؛تر استاثبات آن نيز مشكل
 

 های مهم اصول كلی یژگیو .9
تواند هاي هر مفهوم میعرصه علوم اجتماعی جوالنگاه مفاهيم انتزاعی است که شناخت ويژگی

 «روش ارسطويی»نقش مهمی در شناخت آن و همچنين تميز از مفاهيم مشابه ايفا کند. بنا بر 
 ،ر اصطالحاي مناسب براي تبيين مفاهيم علوم اجتماعی است، برشمردن اوصاف هشيوه که

هاي نقش مهمی در تمييز آن از اصطالحات و مفاهيم مشابه دارد. همه اصول کلی از ويژگی
اين  21.بودن برخوردارندگشاراهکليت، پويايی و  ،دم تعينها، عاي همچون ابتنا بر ارزشبرجسته
 پيوسته و مرتبط در نظر گرفت.همبه يک کلّ صورتبهها را بايد ويژگی
 

 های حاكم بر نظام حقوقیارزش هنمایند. 7ـ9
هاي مورد پذيرش و مطلوب اکثريت جامعه اطالق شناسی، ارزش به واقعيتدر اصطالح جامعه

 
25. Degan, Vladimir, “General Principles of Law”, Finish Yearbook of International Law, vol. 3, 1992, p. 58. 

 .31، ص 5334ميزان، ،وق موضوعهاصول حقوقی و جايگاه آن در حقصادقی، محسن؛  .96
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رود و از چنان حقوق به شمار می ازجملهارزش از مفاهيم محوري در علوم اجتماعی  21.شودمی
کند. در عالم اد میي «هاقدرت معنوي ارزش» از آن به آگوست کنتست که انفوذي برخوردار 

 و« هاهست» ،گيرد که در مقابل آنقرار می «غايات»و  «هابايد»حقوق، مفهوم ارزش در قلمرو 
در  ،گرايانقرار دارد. البته در بين طرفداران مكتب حقوق طبيعی و اثبات «قوانين موضوعه»

ها نسبت به آنها ديدگاه و اين تفاوت 23نظر وجود داردخصوص جايگاه مسائل ارزشی اختالف
گرايان در خصوص اصول کلی به پايه استدالل اثبات االشعاع قرار داده است.اصول کلی را تحت

شدت لرزان است. اصول خصلت اين اصول( به عنوانبهزشی باال )دليل برخورداري از بار ار
)قواعد  هاي حقوقتوان به حلقه اتصال هستحقوقی را به دليل برخورداري از مبانی ارزشی می

اصول به دليل وصف ارزشی، از سوي يک قدرت مافوق  .ها( تعبير کردارزشموضوعه( به بايدها )
صورت المللی( بهاي )داخلی يا بينهاي حاکم بر هر جامعهشوند بلكه از دل ارزشخلق نمی

بيشترين  ،اين ويژگی 23.شوندخودجوش متولد شده و سپس به آرامی جزو بدنه نظام حقوقی می
وضع المللی بايد در کند. قانونگذاران بينثير را در کارکردهاي اصول راهنما و تفسيري ايفا میتأ

هاي ارزشی و غايات حاکم بر لفههنما( توجه داشته باشند و مؤراقواعد به مبانی ارزشی اصول )
د و در اين صورت است که هماهنگی ميان صورت و شكل قواعکنند المللی را لحاظ جامعه بين

مانع از  ،هاي جمعیعالوه ارزششود. بهبا مبانی آن برقرار و اجراي قواعد موضوعه تسهيل می
 هاي ذهنی و شخصی مبتنی کنند. هاي خود را بر ارزشاستدالل ،شود که قضاتآن می

 

 99عدم تعین و انتزاع .9ـ9
ها نيز مفاهيمی ارزش 35.توان از مبانی ارزشی جدا تصور کردچنانچه اشاره شد، حقوق را نمی

اصول کلی نيز به  .ها وجود ندارداثباتی هستند که عموماً معياري عينی براي آنانتزاعی و غير
 

 .531 ، ص5315 بهينه، ،مبانی جامعه شناسی؛ خلقاکبر نيکمنصور و علی وثوقی. 91

. از نگاه ايشان، حقوق متكی بر دانندطرفداران مكتب حقوق طبيعی، قانون واقعی را قانون برگرفته از مفاهيم ارزشی می. 95

گرايان معتقدند که . اما اثباتموازين انصاف و عدالت سازگار استداشته و با ها طبيعت و فطرت انسان است و ريشه در ارزش
 .هاحقوق با واقعيات بيرونی مرتبط است نه ارزش

و ديگري  ،مابين همه کشورها و جوامعتوان از دو نوع اصل کلی صحبت کرد: اصول کلی مشترك فیدر اين رابطه می .93

 در مبانی ارزشی هر نظام حقوقی، امري بديهی است.اصول کلی ملی نوع دوم به دليل تفاوت 

30. Indeterminacy 

که همگی از طريق مشاهده و تجربه و استقراء  استوار استهاي تجربی برخالف علوم اثباتی که بر حقايق عينی و گزاره. 97

يندهاي علی ابيعی با فرهاي ذهنی است. سروکار علوم طشوند، وظيفه علوم هنجاري ازجمله حقوق، تبيين پديدهحاصل می
کند. در فراسوي عالم واقع، عينی است اما سروکار حقوق با انتزاعيات. روح آدمی به شناخت وقايع ساده عينی قناعت نمی

ها و مفاهيم انتزاعی وجود دارد و حقوق اساساً به اين دنيا تعلق دارد. براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ن.ك: دنيايی از ارزش
 .2هوشنگ آجودانی، مجله حقوقی وزارت دادگستري، سال اول، شماره ترجمه: اميربنيان تعقلی حقوق،  ؛وکيو ژرژ دل
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 انتزاعی هستند. ،هاداشتن در ارزشدليل ريشه
ويژگی عدم قطعيت و انتزاع، ابهاماتی را در قلمرو اصول کلی به وجود آورده است. البته درجه 

مثل اصل انصاف،  ،لبرخی از اين اصو ،براي مثال .كسان نيستبودن همه اصول، يتجريدي
نيت در اين ميان شاخص بوده و از درجه انتزاع ، مالحظات انسانی و حسنبرابري، حاکميت

زمينه را براي تعين توسط هنجارهاي ديگر  ،گسترده ةشالوداي برخوردارند. اين ذات و گسترده
تعيين نهايی محتواي آن در يک سياق مشخص، . شناسايی يک اصل کلی تا دکنمیفراهم 

ويژگی عدم تعين،  32شود که فرايند پذيرش نام دارد.فرايندي مستمر و مداوم انجام می صورتبه
 سازد.کارکرد مكمل و راهنما مناسب می ويژهبهاصول کلی را براي انجام کارکردهاي محوله 

 

 99كلیت .9ـ9

نفسه بتوان افراد متعددي برايش فرض شود که فیدر علم منطق، کلی به مفهومی اطالق می
ناپذير و از جدايی هايبودن از ويژگیمعنايی مشابه دارد. کلی ،در علم حقوق نيز کليت 34.کرد

 اوصاف ممتاز اصول کلی نسبت به ساير منابع حقوقی است. 

 ازجمله. کليت، صرفاً بحثی نظري نيست بلكه ارتباط تنگاتنگی با نقش و کارکرد اصول دارد
مند کرده و از اين راه به اينكه اصول با کليت خود، فرايند تعديل قواعد حقوقی را قاعده

بودن کنند. وصف کلیالملل در عرصه زندگی اجتماعی کمک شايانی میپذيري حقوق بينانعطاف
با  نمانده و فرو ،ل جديدالمللی در برابر مسائدانان و قضات بينشود تا حقوقاصول سبب می

 هاي مناسب ارائه کنند.حلراه ،لائاستفاده از اصول براي اين مس
يک تعبير اين است که وصف  .داننددانان، واژه کلی در اصول را داراي دو تعبير میحقوق

کليت را  ،تفسير ديگر .هاي حقوقی مشترك استکلی داللت بر اصولی دارد که ميان تمام نظام
اصل  ،براي مثال داند.کلی حقوقی میتر از دل يک اصل یامكان انشعاب اصول حقوقی فرع

ترام به مالكيت و اصل جبران اصولی همچون اصل اح خود منشأ ،کلیيک اصل  عنوانبهانصاف 
و هم  هاي مشروعهم متضمن حمايت از مالكيت ،است. اصل کلی انصاف خسارتکامل 

که گويی ضرري در کار نبوده است. از نحويآن هم به ،دارنده جبران زيان و ضرر وارده استدربر
دارد. يعنی  اشاره هاي اجتماعی( اصول کلیارزشمشترك )به مبناي  ،نظر اين مقاله، کليت

د، همگی ريشه در نشوالملل استنباط اصول، چه از نظام حقوق داخلی استنتاج و چه از حقوق بين
دين شده و ساير امل اصول کلی بنيايک مبنا دارند ضمن آنكه تعبير دوم از مفهوم کليت، تنها ش

 
32. Bos, 1977, op. cit., p. 42. 

33. Generality 

 .12 ، ص5331چاپ پانزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، ،دوره مختصر منطق صوريخوانساري، محمد؛ . 94
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 گيرد.سيري و مكمل( را در بر نمیراهنما، تفانواع اصول کلی )
 

 98پویایی .4ـ9

ها هزمينه را براي دادگا ،ايیمقوالتی پوياست و اين پوي ،واسطه ماهيت انتزاعیکلی به اصول
ها سياقی که پاسخگوي نيازبه سبک و  ، قواعد حقوقی راآورد تا با استفاده از اين اصولفراهم می

 .کنند ، تفسيرباشدو مشكالت جديد 
توانند به اندازه اصول کلی زمينه ترين مفهوم خود نيز نمیمعاهدات و عرف حتی در گسترده

واسطه پويايی که با اوصاف کليت و عدم تعين اصول کلی به .الملل را فراهم آورندرشد حقوق بين
الملل ها در بدنه حقوق بيندر توسعه قواعد حقوقی و ادغام آن مرتبط است، نقشی گريزناپذير را

از قبيل نقض حقوق بشر،  المللحقوق بين ينهاي امروزبسياري از چالش 31.کنندايفا می
طور کامل در معاهدات و يک به، توسعه نابرابر اقتصادي و ... هيچ، فقرمحيطیزيستهاي چالش

حال، نهادهاي قضايی در صورت توجه شايسته بااين .رفته استالمللی مورد توجه قرار نگعرف بين
هاي جديد و پاسخ به مسائل جديد ها براي ورود به حوزهتوانند از ظرفيت آنبه اصول کلی می

 استفاده کنند. 
 

 یی برای قضاتگشاراه .8ـ9

اي است که اين اصول به قضات اعطا حاشيه صالحديد گسترده ،کلیآخرين ويژگی اصول 
 عنوانبهی حقوق تلقی اصول کل»روشنی تشريح کرده است: اين خصلت را به ،گوگنهايم کنند.می

ت صالحي و آن عبارت است از گسترش حقوقی داردـ  الملل، دليل سياسیبين حقوق منبع خاص
از الملل که تابعان حقوق بين ةخودسران المللی از طريق تحديد دامنه اختياراتو اختيار قاضی بين

دانان به اين ويژگی هرچند برخی از حقوق 31.«گيردمی ها نشأتاصل عرفی استقالل دولت
وجه تمايز اصلی اصول کلی حقوقی از قواعد  ،همين خصلت ،اند اما در واقعخرده گرفته ،اصول

اي وجود داشته باشد که بتوان آن را بر قضيه ختالف، قاعدهاحقوقی است. چنانچه در رسيدگی به 
کند اما مواقعی که به دليل د، بديهی است که قاضی قاعده را اعمال میکررد اختالف اعمال مو

منبع  عنوانبهحل در حقوق موضوعه غيرممكن باشد، اصول کلی فقدان قاعده حقوقی، يافتن راه
عالوه بر اين، ويژگی  33.کنندنقشی ضروري و حياتی در حل اختالف ايفا می ،استدالل قاضی

 
35. Dynamism 

36. Jenks, C.W., The Proper Law of International Organizations, London: Stevens, 1962, p. 160. 
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38. Dworkin, R., Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 2002, pp. 25-26. 
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دهد. در برخی ودن اصول کلی، امكان حل تعارض ميان قواعد متعارض را به قضات میبگشاراه
يک بايد کدام ،که مشخص نيست از ميان دو هنجار متعارض آيدها، شرايطی پيش میرسيدگی

احقاق حق ميسر  ،رگيري آنکاست که با بهااصول کلی ابزار مناسبی  ،در اين موارد .اعمال شود
 شود.می
 

 المللاصول كلی در حقوق بین یردهاكارك. 9

بود که هرچند به کشف زواياي پنهان اصول  شناسی صرفمفهوم آنچه تا به اينجا بررسی شد،
متضمن مباحث کاربردي و عملی اصول کلی نيست. در  ،کندکلی و شناخت ماهيت آن کمک می

تواند در اين لل میالمييد حقوق بينهاي مختلفی که اصول کلی مورد تأمطالب پيش رو، نقش
الملل، غالباً تنها از کارکرد مكمل نظام حقوقی ايفا کند، بررسی شده است. دانشجويان حقوق بين

الملل و نهادهاي قضايی و که مطالعه رفتار تابعان حقوق بيناين اصول اطالع دارند درحالی
مانده است. شناخت اين تري دارد که مغفول هاي گستردهحكايت از نقش ،المللیقضايی بينشبه

ها را در نظام حقوق دهد و جايگاه واقعی آنکارکردها تصوير متفاوتی از اين اصول نشان می
کار  ،البته قدر مسلم اين است که مرزبندي مشخص ميان اصول کلی .دکنمیالملل روشن بين

ساير منابع حقوق گستردگی دامنه اصول از يک سو و ارتباط متقابل اصول کلی با  .اي نيستساده
توان موجب تنوع نقش اصول شده است تا جايی که می ،عرف و معاهده( از سوي ديگرالملل )بين

لفی که هاي مختيک اصل با چند کارکرد را نيز متصور شد. در مجموع با درنظرگرفتن نقش
را در چهار  توان آنکند میالملل ايفا می، توسعه و بسط حقوق بيناصول کلی در ساخت، مديريت

 33بندي کرد.دسته اصلی شامل اصول کلی بنيادين، راهنما، مكمل و تفسيري تقسيم

 

 49اصول كلی بنیادین .7ـ9
مراتب اصول ترين سطح از سلسلهدر عالی ،آيدبرمی آن طور که از نام همان ،کلی بنيادين اصول

الملل حيات حقوق بين ، ستون فقرات و مايهامثابه سنگ بناصول به اين. گيردکلی قرار می
خلق اصول کلی ديگري  شود تا منشأها سبب میشوند و کليت و انتزاع زياد آنمحسوب می

 
: اشاره شده است به انواعی از اصول کلی ندي اصول،ب، بدون تصريح به طبقهصلح جاويدان و حكومت قانوندر کتاب . 93

ي مشترك بر حقوق خاص؛ قواعدي که هاارد، ازجمله اولويت بعضی از ارزشاصول کلی در واقع از اصول اساسی حكايت د
نيت؛ اصول خاص ها به حكم منطق، ضروري است، مثل وفاي به عهد؛ اصول الزم هر نظام حقوقی، مثل اصل حسنوجود آن

ناسخ قاعده سابق است؛  ،قاعده الحق ،لل مثل منع توسل به زور، اصول فنی حقوقی مثل اصلی که بنا بر آنالمحقوق بين
ويت اصول تمثيلی مربوط به تق ،برداري کند و باالخرهتواند از خطاي خويش بهرهکس نمیاصول عملی حقوق مثل آنكه هيچ

 . 143، ص 5331و،، فرهنگ نشر ندان و حكومت قانونصلح جاوي ؛اهللهدايتوجوه قواعد در نظام حقوقی. فلسفی، 

40. Substantial principles  
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نيت از اصل کلی حسن ،استفاده از حقاصول کلی استاپل، سكوت و منع سوء ،براي مثال .باشند
و اصولی ريشه در اصل انصاف دارند  ،اصول جبران خسارت و برابري حاکميت .اندمشتق شده

همچون کرامت انسانی، منع کشتارجمعی و منع شكنجه از اصل کلی رعايت حقوق اساسی نوع 
شود و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها مبتنی بر اصل بنيادين برابري بشر منتج می
نيت، انصاف، رعايت حقوق اساسی بشر و برابري اصول حسن ه،هاست. درنتيجحاکميت دولت

 الملل دانست.ترين اصول کلی حقوق بينتوان اصلیها را میتحاکميت دول
روابط حقوقی  المللی خصوصاًاصلی مبنايی بر کليه روابط حقوقی بين عنوانبهنيت حسن

به معنی  ها با يكديگر سيطره دارد و اساساًهاي عضو يا دولتالمللی با دولتهاي بينسازمان
اي به عهد نيز اصل کلی بنيادين و بسيار قديمی است اصل وف 45درستكاري تابعان حقوق است.

گرفتن اين اصل، تعادل حقوقی جامعه ثر است. ناديدهدر حقوق معاهدات بسيار مؤ ويژهبهکه 
 اصل مقدسآن را  گروسيوسبرد. المللی را که از واجبات حيات آن جامعه است از ميان میبين

المللی و عد حقوقی اعم از بينواکه همه ق کندياد می اصل بنيادينی عنوانبهاز آن  کلسن ناميده و
 المللیضرورت اوليه وجود و پيوستگی يک نظم حقوقی بين عنوانبه داخلی بر آن استوار است و

 شود. شناخته می
 انداي از اصول کلی را تصريح کردهقضايی که ويژگی بنيادين پاره يآرادر ذيل به برخی از 

 شود:اشاره می
روشنی گوياي به 42،ايهاي هستهآزمايشالمللی دادگستري در قضيه ت ديوان بيناظهارا

 است:  43نيتويژگی بنيادين اصل حسن
 ـ فارغ از منبع اين تعهدات ـ حاکم بر خلق و ايجاد تعهدات حقوقی اصول اساسی... يكی از »

 
 .343، ص 5332، فرهنگ نشر نو، الملل معاهداتحقوق بين ؛اهللهدايتفلسفی، . 47

 صراحتاً 5314 سال (اي )استراليا عليه فرانسههاي هستهي آزمايشبار در رأالمللی دادگستري براي نخستينديوان بين. 49

که قبل از اين پرونده طرح  بررسی قضايايی .کار برده است را به (general principle of law) کلی حقوقی عبارت اصل
 هايی همچون عقيده جهانیصورت ضمنی داللت بر اصول کلی دارند، واژههاي متفاوتی که بهاند گوياي استفاده از عبارتشده

(universal opinion) رويه جهانی (universal practice) شدهقاعده شناخته (wellknown rule) کلی قاعده(general rule) 

و  (a principle of international law)الملل اصل حقوق بين (accepted principle of law) شده حقوقیاصل پذيرفته 
 a principle generally accepted in the)المللی و محاکم داخلیهاي بينشده در داوريپذيرفته نهايتاً اصل عموماً

jurisprudence of arbitration and municipal courts)  ده به کار برعباراتی هستند که ديوان براي استناد به اصول کلی
 است.

منشور سازمان ملل متحد، ماده  2ماده  2. ازجمله بند الملل درج شده استاين اصل در بسياري از اسناد مهم حقوق بين .49

 5311ها مطابق منشور الملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان دولتحقوق بين ، اعالميه اصول5313عهدنامه وين  21
 .)اعالميه اصول(
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 44.«شودحسوب میالمللی مهاي بينجزء ذاتی همكاري ،نيت است. اعتماد و اطميناناصل حسن
بر جايگاه واالي  نيز مجدداً گيريصالحيت ماهیر قضيه ي خود دديوان در فرازي از رأ

 دارد:کيد کرده و بيان میاصلی اساسی تأ عنوانبهنيت حسن

الملل ممزوج است که با اجرا و رعايت قواعد موجود حقوق بين اصلی بنيادين ،نيت... حسن»
 .«شده است

ثر بر ؤاقدامات منيز در قضيه  41صله اختالفات سازمان تجارت جهانیرکن تجديدنظر في
 عنوانبهنيت را مريكا( اصل حسن)اختالف فی مابين کانادا و ا واردات الوارهاي چوب از کانادا

از  ،هاي استيلورقهدر قضيه  و کندحاکم بر کليه معاهدات اعالم می اصل کلی نافذ و اساسی
کيد بر تعهد برد؛ اصلی که هدفش تأالملل نام میحقوق بين ی بنياديناصل کل عنوانبهنيت حسن
 41کند.ها مبنی بر خودداري از انجام اقداماتی است که هدف و موضوع معاهده را معيوب میدولت

در امر شيالت بين انگلستان و جمهوري  صالحيتقضيه  المللی دادگستري دربين ديوان
بسيار مهم صحه گذاشته و در قضيه  ،بودن اين اصلنايی، بر مبليه ايسلندفدرال آلمان ع

 اصول کلی بنيادين عنوانبهنيت نيز به ارتباط ميان وفاي به عهد با حسن ايهاي هستهآزمايش
واردکردن حق شرط بر معاهده منع  راجع بهده است. ديوان در نظريه مشورتی خود کرکيد تأ

يعنی اصول مربوط به حقوق اساسی نوع معاهده ـ مبناي اين  اصول کندجمعی اعالم میکشتار
مثابه اصولی فارغ از هرگونه التزام قراردادي به ،هاي متمدناست که ملتاصول اساسی  ـ بشر
ديوان  41اند.هاي جهان پذيرفته و شناسايی کردهآور و قابل استناد در برابر کليه دولتالزام
، اصل کلی احترام به کرامت فروندزيجار قضيه الوي سابق نيز دالمللی کيفري براي يوگسبين

حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق بشر را شكل  داند که شالوده اصلیبنيادين می اصلیانسانی را 
 اين اصل از چنان اهميت فائقی برخوردار شده که در ،هاي اخيرزعم ديوان، در دههدهد. بهمی

بر همين اساس، ديوان با استناد به اصل  43.«جاري و ساري است ،المللتمام پيكره حقوق بين
تا از اين راه، مصاديق بيشتري از  فتبنيادين کرامت انسانی، تعريف موسع از جنايت تجاوز را پذير

 هاي جنسی را مشمول جنايت عليه بشريت اعالم کند.تعدي و خشونت

 

 
44. Nuclear Tests case (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, para. 78. 

قضاياي ممنوعيت  ، ن.ك:قضايی سازمان تجارت جهانینيت در رويهنبراي مالحظه موارد بيشتري از کاربرد اصل حس. 48

 (.2112مريكا )ا( و قانون دامپينگ و يارانه اياالت متحده 2115) هاي استيل(، ورقه5333وارداتی ميگو )

46. US–Hot-Rolled Steel (United States – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products 

from Japan), WTO Appeal Body, WT/DS184/AB/R.2001, para. 101. 

47. ICJ Reports, 1951, p. 23. 

48. Ibid., paras 179-186. 
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  43كلی راهنما اصول .9ـ9

اصول هادي يا راهنما قرار دارد که نقش مراتب اصول کلی حقوقی، در جايگاه دوم سلسله
کنندگان هدايت وضع ،کار اصلی آن اي در تعيين محتواي قواعد حقوقی بر عهده دارد.برجسته

مللی و وضع الها در انعقاد توافقات بينالمللی و طراحی مسيري است که بايد توسط آنقواعد بين
، نقش اصول المللذاري متمرکز در حقوق بينقواعد دنبال شود. بديهی است که فقدان قوه قانونگ

 ،ست و اين امر «هابايد»و  «هاهست»کند. هنر واضعان قواعد، تلفيق تر میکلی راهنما را پررنگ
هاي هر جامعه ها و بايدنماد ارزش ،که اين اصول تنها با درنظرداشتن اصول کلی ميسر است چرا

مانع و سدي در »دان برجسته فرانسوي، بسان قوقح ،رتوتعبير ريپ عالوه اصول کلی بهست. بها
ها و غايات مورد کند و مانع از ايجاد قواعد مغاير با ارزشقد علم می «برابر اراده واضعان قواعد

  11شود.پذيرش جامعه می
 .اين اصول متفاوت است شأگذارد با توجه به منثيري که اصول راهنما بر واضعان قواعد میتأ

سازي براي وضع قوانين ل حقوقی برخاسته از خرد و منطق، از طريق زمينهاصو ،براي مثال
عدم مداخله در امور داخلی ساير  15،نيتکند. اصل حسنخردمندانه، عقالنيت حقوق را تضمين می

آميز اختالفات فصل مسالمتوها، جبران خسارت، ممنوعيت تهديد يا کاربرد زور و حلدولت
ست. دسته دوم، اصول کلی سربرآورده اکلی راهنما برخاسته از خرد مصاديق مهم اصول  ازجمله

هاي ها و سازماندولتالمللی )که قانونگذاران بين است از تحوالت اقتصادي، سياسی و اجتماعی
را در  رو نبايد نقش مهم آنازاين .دهدسوق می را به وضع قوانين همسو با تحوالت (المللیبين

المللی ناديده گرفت. اين دسته اصول کلی راهنما در ر انعقاد معاهدات بينهدايت مرحله مذاکره د
الملل نقش بسزايی دارد. اصولی همچون هاي جديد حقوق بينروند ايجاد قواعد جديد براي حوزه

 
49. Guiding Principles 

لزوم پيروي واضعان قواعد از اصول کلی مبحثی است که ريشه در مكتب حقوق طبيعی دارد. در تفكر انديشمندان يونان . 89

ي با عنوان اصول نانوشته وجود دارد که با هدف مقيدکردن قوانين بشري به کار گرفته شده است. مقصود از اين باستان، تعبير
کليه قوانين موضوعه بايد در  ،اصول نانوشته، اصول ناشی از عدالت و مذهب بوده که مورد قبول تمام بشريت باشد و درنتيجه

 ها تهيه شود. چارچوب آن

ؤثري در لب اصل راهنما با توجه به وجه بنيادينی که دارد، عالوه بر تعيين مسير وضع قاعده نقش منيت در قااصل حسن. 87

شود به بيان ديگر، مذاکره با المللی و وضع قواعد انجام میسازي براي انجام مذاکراتی دارد که براي حصول توافقات بينبستر
تواند منتهی به تضمين رفتار طرفين مذاکره به ت اين اصل میشرط انعقاد معاهده و وضع قاعده است. تقوينيت پيشحسن

نيت، تكليف مشترك مبتنی بر استفاده از تدابير و کند. مذاکره با حسنانجام اقداماتی شود که راه را براي مذاکره باز می
نظري ی يالهوحميد : كن.قابل براي رسيدن به توافق است. در اين زمينه راهكارهاي منطقی و معقول مذاکره و وجود قصد مت

پاييز و ، 13، شماره المللیمجله حقوقی بين، «قضايیرويهالملل در پرتو نيت در حقوق بينتبيين ابعاد حسن» ؛عقيل محمديو 
 .5334زمستان 
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در قلمرو حقوق بشر  12المللی، تعيين سرنوشتهاي بيناختيارات ضمنی در قلمرو حقوق سازمان
ساز که همگی تياط، مسئوليت مشترك اما متفاوت و پرداخت توسط آلودهيا اصول پيشگيري، اح

 ،نسبتاً جديد ةحوز. در اين هستندزيست الملل محيطاز مصاديق اصول راهنما در حوزه حقوق بين
گر واضعان در وضع قواعد دهد اصول کلی، هدايتهاي بسياري وجود دارد که نشان مینمونه

هاي فعاليتبراي هدايت  اصلی جديد عنوانبه 13اصل احتياط ،مثال براي .اندحقوقی جديد بوده
زيست الملل محيطو حفظ سالمت انسان در حقوق بين زيستمحيطبشر و جلوگيري از صدمه به 

محيطی هاي زيستنامهموافقتدر غالب ( 5332) ريوه و بعد از پذيرش اعالميه دپديدار ش
رشد استفاده از اصول کلی در اسناد روند روبه 14.صورت صريح يا ضمنی درج شده استبه

ها را به وضع تواند دولتدهد که چگونه اصول کلی راهنما میالمللی نشان میآور بينالزامغير
 هاي جديد تشويق کند. آور در حوزهالمللی الزاممقررات بين

 

  88اصول كلی مكمل .9ـ9

 .هاي حقوق موضوعه استبردن خألازبينشان منظور از اصول کلی مكمل، اصولی است که نقش
هر  .المللی دادگستري استاساسنامه ديوان بين 33همان توصيف مندرج در ماده  ،اين کارکرد

 ،اي کفايت نكند يا ساکت باشد، اصول کلی مكمللهن که حقوق موضوعه در رابطه با مسئزما
ثير را بر عملكرد بيشترين تأ اگر اصول راهنما 11.کندقضات را در ترافع و احقاق حق ياري می

المللی قضات محاکم بين ابزار ارزشمندي براي ،گذارد، اصول مكملالمللی میواضعان قواعد بين
گر المللی در اين خصوص معتقد است ادان برجسته بينحقوق ،فرودرسشود. محسوب می

مجبور  غالباً ديوان ،کنندمحدود  [معاهده و عرفشده ]موضوعه شناختهه قواعد بت ديوان صالحي
قدان تواند به بهانه فاست که ديوان نمی اين اساسنامه 33ه خواهد شد. معناي ماد ابه رد دعو

عاي خواهان، دعواي او را رد کند بلكه بايد کماکان بررسی کند مؤيد اد قاعده قراردادي يا عرفیِ
که پاسخ اين ا خير و درصورتیی حقوقی مبتنی باشد يتواند بر اصول کلعواي خواهان میآيا د که

 
52. Principle of Self-Determination  

53. Precautionary Principle 

، 2111و کنوانسيون تنوع زيستی، پروتكل ايمنی زيستی کارتاهنا  5332 کنوانسيون چارچوب تغييرات آب و هوايی .84

ازجمله اسناد مهمی  2113 زيست درياي خزر، کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط2115 هاي آلی پايدارکنوانسيون آالينده
دهد توجه به ن میهستند که به اصل کلی احتياط اشاره صريح دارند نكته مهمی که ويژگی هدايتگربودن اين اصل را نشا

اند عنوان خاستگاه اصل احتياط منعقد شدهها بعد از اعالميه ريو بهنامهتاريخ اين اسناد است، به بيان ساده همگی اين موافقت
 هاي بعدي را براي کشورها مشخص نمايد.يعنی اصلی که در يک اعالميه تصريح شد توانست به مرور مسير قانونگذاري

55. Supplementary Principles 

 شود.استفاده می non liquetهايی در حقوق از اصطالح التين براي توصيف چنين وضعيت .86
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کننده را اصول تكميل 11ه قلمداد کند.بايد دعواي خواهان را وارد و موجسؤال مثبت باشد، 
ل شكلی و آيين دادرسی که توان به دو شق تقسيم کرد: نخست اصول کلی مرتبط با مسائمی

يعنی اصولی که  براي ارائه رسيدگی عادالنه بايد مورد توجه قرار دهند و دوم اصول ماهوي
 .کندمیها استفاده کردن محتواي قواعد حقوقی از آنالمللی براي مشخصقاضی بين

 

 مرتبط با آیین دادرسی(. اصول شكلی )الف
. اصول مزبور، الملل استنقش اين اصول، اجراي عدالت مورد نياز براي عملكرد نظام حقوق بين

زارهاي شكلی مهمی را براي احقاق حق فراهم در فقدان منابع رسمی يا نقصان اين منابع، اب
مصاديق اصول بنيادين  ازجمله 13هارعايت تشريفات قانونی در رسيدگی 13،کنند. اصل انصافمی

ها اصول فرعی ديگري همچون محاکمه عادالنه، منع و مكمل شكلی هستند که از دل آن
، برخورداري از براي يک جرم نه، منع محاکمه مجددتوقيف و بازداشت بدون انجام محاکمه عادال

شده اعتبار امر قضاوت 11،استاپل بودن قاضی و خصم،الجمع، مانعهدعواحق دفاع، برابري طرفين 
خود  ياد قاضی دعوتوانکس نمیو اين اصل که هيچ 12صالحيت در تعيين صالحيت 15(،مختومه)

 هاي مدنی ور رسيدگی. اصول يادشده، سهمی عمده در اجراي عدالت، دشوداستخراج می 13باشد
 کند. ذيالً به مواردي از کاربرد اين اصول اشاره شده است.ی ايفا میالمللبينکيفري 

و ممنوعيت برخورداري  14به اعاده وضع به حال سابق کارخانه کورزوفديوان دائمی در قضيه 
 ده است.کرمصاديق اصول کلی مكمل اشاره  عنوانبهيک فرد از عمل خالف خود 

صريح يا  صورتبهخواه  ،متعددي يآراتاپل يا همان منع انكار پس از اقرار نيز در اصل اس
ي ديوان دائمی دادگستري در قضيه رأ ازجمله ،استبه کار رفته  اصل کلی عنوانبهضمنی 

، که با استناد به اين اصل کلی ادعاي نروژ رد شد. اظهارات ديوان وضعيت حقوقی گرينلند شرقی
 برد: اي مفهوم استاپل است هرچند که صراحتاً از آن نامی نمیدر اين قضيه گوي

نروژ بارها تعلق  ،نبه و اعمال حقوقی يكجانبه که طی آهاي دوجاننامهموافقتبا توجه به »

 
 .344 ، صپيشين .81

58. Equity 

59. Due Process of Law 

60. Estoppel or (a rule of evidence which precludes a person from denying the truth of some statement 

previously made by himself) 

61. Res Judicata  

62. Competence de la Competence 

63. Nemo judex in re sua or (no one is the judge in his own matter) 

ويژه محاکم داوري به المللی و بهه توسط رويه بينديوان از اعاده وضع به حال سابق تحت عنوان اصلی ضروري ک .64

 رسميت شناخته شده ياد کرده است.

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/Evidence.aspx
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تواند ادعاي حاکميت بر بخشی از گرينلند به دانمارك را تصديق کرده است، اين کشور ديگر نمی
ز قضاياي مطروحه به اصل المللی دادگستري نيز در برخی ابين ديوان 11.«دکنگرينلند را مطرح 

تحت عنوان اصل  ،که از استاپل آويهارمعبد پرهدر قضيه  ازجملهاست. ده کرکيد استاپل تأ
 کند: حقوقی ياد می ةشدثابت

طرف مدعی  رضايت شناخته شود، اگر ةکنندمخدوشعنصر  عنوانبهتواند ادعاي اشتباه نمی»
 11 .«نقش داشته باشد ،خود در بروز اشتباه با رفتار

االت سؤ ازجملهداري سازمان ملل متحد، با موضوع دادگاه ا 5341در نظريه مشورتی 
رکن  عنوانبه]دادگاه اداري  يآرابخشی تواند مانع اثرشده اين بود که آيا مجمع عمومی میحرمط

و  آمده براي اشاره به اصل اعتبار مختومه استفاده کردهشود. ديوان از فرصت پيش [اشفرعی
شده، اعمال آن را نسبت به شناختهرسميتبه ييدشده و عموماًاصلی تأ عنوانبهضمن اعالم آن 

نظر از نظريه مشورتی ديوان در خصوص درخواست تجديد 11شود.دادگاه اداري يادآور می يآرا
ديوان  ،در اين پرونده .ول کلی شكلی بسيار پربار استدادگاه اداري از حيث اص 513ي شماره رأ

د المللی مورد توجه قرار گيرهاي بينضمن تصريح به شماري از اصول شكلی که بايد در دادرسی
از  .داندمی میاهاي مشورتی الزرا در رسيدگی [شكلی مكملصراحتاً رعايت اصول ] 31در بند 

  13.اصول کلی حقوقی و ماهيت قضايی ديوان است، جايگاه مبناي اين استدالل ،نظر ديوان

شكل که به دهدنشان می المللی دادگستريالمللی غير از ديوان بينهاي محاکم بينرويه
ها تخصصی و موجود در شاخههاي خأل اي از اصول کلی شكلی و مكمل براي پوششگسترده

الملل در به رشد حقوق بينشود. بديهی است که اين امر الملل استفاده میجديد حقوق بين
المللی و الملل اقتصادي، حقوق اداري بينالملل کيفري، حقوق بينهايی مثل حقوق بينحوزه

 کند. حقوق درياها کمک شايانی می
حقوق قابل اعمال  عنوانبهالمللی کيفري، صراحتاً از اصول کلی اساسنامه ديوان بين 25ماده 

وه، محاکم کيفري اختصاصی که با هدف رسيدگی به جنايات عالبه .نزد ديوان نام برده است
کرات از اصول هاي خود بهاند نيز در رسيدگیارتكابی در يوگسالوي سابق و رواندا تشكيل شده

  13اند.هاي کيفري داخلی استفاده کردهمكمل شكلی نظام
ايفا  ثريؤفصل اختالفات سازمان تجارت جهانی نيز نقش مواصول کلی شكلی در حل
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بار  فاقد مقرراتی با ماهيت شكلی از قبيل ،سس سازمان تجارت جهانیؤم نامهموافقت .کنندمی
معاهداتی( اما اصول مكمل  خأل)است ت فيصله اختالفات و غيره ، حق حضور نزد هيئدعوااثبات 

وفصل اختالف سازمان تجارت اند اين نقص را پوشش دهند. تا کنون، رکن حلشكلی توانسته
بينی امنيت حقوقی، قابليت پيش 11نشدن معاهدات،بماسبقهانی، از اصول شكلی همچون عطفج

  15و استاپل استفاده کرده است.
 

 ماهوی اصول .ب
 منظوربهآيد، اصول ماهوي برخالف اصول مكمل شكلی که در چارچوب آيين دادرسی به کار می

شود. اين اصول در فقدان ه میحصول به يک نتيجه حقوقی و حل ماهوي قضيه به کار گرفت
نقش مهم اصول کلی در اين  12.کندحل درست ياري میقواعد حقوقی، دادگاه را در يافتن راه

المللی از سازي و جلوگيري از ابهام دانست. اثر فرعی استفاده محاکم بينتوان شفافجايگاه را می
 .نياز است شخصی براي آنهايی است که قواعد حقوقی ماصول مكمل ماهوي، شناسايی حوزه

الملل الملل کيفري، حقوق بينمثالً حقوق بيناي جديدتر باشد )طبيعتاً به هر ميزان که حوزه
اش نيز بيشتر هاي حقوقیخأل( زيستمحيطالملل حقوق بين المللی،اقتصادي، حقوق اداري بين

ل ري داشته باشد. اعماثرتؤتر و متواند نقش پررنگاصول مكمل ماهوي می ،است و درنتيجه
 ها شده و نهايتاًالملل در اين بخشها، سبب توسعه حقوق بينخألعالوه بر رفع  ،اصول يادشده

ثير مثبت تأ ،المللهاي نوشته و نانوشته حقوق بينهاي جديد با ساير حوزهبر رابطه ميان شاخه
رفتار عادالنه و  ، آزادي درياها،ت. اصولی همچون مالحظات انسانی )بشري(خواهد گذاش

، وضعيت مراتبیردي، تناسب، اختيار سلسلهبرابري در مقابل قانون، مسئوليت کيفري ف 13،منصفانه
الضرر(، منع دم استفاده زيانبار از سرزمين )عامل مخففه مجازات، ع عنوانبهضروري، اکراه 

كمل ماهوي هستند که مصاديق اصول م ازجمله...  احترام به کرامت انسانی و ،استفاده از حقسوء
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ي است که در چارچوب ازجمله اصول تكميلی ماهو (Fair and Equitable Treatment) اصل رفتار عادالنه و منصفانه .19

آراي محاکم داوري در  نقش مهمی ايفا کرده است. مروري بر ،ذاري و رفتار با بيگانگانگالملل سرمايهحوزه حقوق بين
 : ن.ك ،اطالعات بيشتر در اين رابطهبراي  .ؤيد اين حقيقت استذاري مگخصوص سرمايه

(Schill, Stephan W., “General Principles of Law and International Investment Law”, in International 
Investment Law, Leiden, Martinus Nijhoff, 2012).  
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 شود. المللی اشاره میها در محاکم بينذيالً به مواردي از کاربرد آن
غربی المللی دادگستري، قضاياي تنگه کورفو و آفريقاي جنوبديوان بين قضايیرويهدر سياق 

روي ديوان اين بود که االت مهم فراؤيكی از س ،کانال کورفو. در قضيه هستندهايی شاخص مثال
که مسئول است؟ ازآنجايی کانال کورفوالملل، دولت آلبانی به دليل انفجار در آيا طبق حقوق بين

 منظوربهديوان  .پذير نبودالمللی امكانهاي بينال با رجوع به معاهدات و عرفؤپاسخ به اين س
زمره  مقرراتی موجود به چندين اصل کلی که همه در خألکردن احراز مسئوليت آلبانی و برطرف

شامل مالحظات اوليه انسانی، آزادي  ،. اصول مورد اشارهکرداستناد  استاصول مكمل ماهوي 
آفريقاي در قضيه  14شود.بار از سرزمين میها مبنی بر عدم استفاده زياندرياها و تعهد دولت

يه هاي حقوقی داخلی کل، ديوان معتقد است که اصل برابري در مقابل قانون در نظامغربیجنوب
هاي ناپذير قوانين اساسی اغلب دولتشان درج شده و جزء جدايیها فارغ از نوع حاکميتدولت

 11.استمتمدن 
 ،شعبه تجديدنظر دادگاه يوگسالوي سابق، زمانی که در اساسنامه دادگاه ،اردموويچدر پرونده 

ه بررسی اصول کلی کند، بعامل رافع مسئوليت پيدا نمی عنوانبهاي مبنی بر پذيرش اکراه قاعده
پردازد و نهايتاً آن را ال و رومی ژرمنی( میکامنهاي حقوقی کشورها )شده در نظامپذيرفته

المللی در پرونده اين مرجع قضايی بين 11دهد.اصل کلی )مكمل( مورد استفاده قرار می عنوانبه
 عنوانبهب است، که از شقوق اصل تناس از اصل تناسب مجازات با شدت جرم ارتكابی بالسكيچ

 11.هاي حقوقی سراسر جهان ياد کرده استشده در کليه نظاماصل کلی حقوق کيفري و پذيرفته
ضمن اشاره صريح به اهميت اصول کلی  فروندزيجاديوان کيفري يوگسالوي سابق در قضيه 

ستفاده از کند و با اماهوي، براي ارائه تعريف از عمل تجاوز، به اصل کلی کرامت انسانی اشاره می
 کند:اين اصل ماهوي، توصيف کيفري مطلوب را مشخص می

تعريفی از مفاهيم حقوق کيفري به دست نداده  ،المللی کيفريهر زمان که قواعد بين»
... به اين معنی  ، استفاده از اصول کلی مندرج در قوانين ملی پذيرفته است[ماهوي خأل]باشد 

هاي حقوقی بزرگ فاهيم کلی و مشترك ميان همه نظامالمللی بايد بر مهاي بينکه دادگاه
  13.«جهان متكی باشند

مبناي قواعد مهم  عنوانبهکننده، اصل مالحظات انسانی را در پرونده ديگري، شعبه رسيدگی
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ممنوعيت حمله عليه جمعيت غيرنظامی و محدوديت ابزارها و  ازجملهحقوق بشردوستانه 
تدالل دادگاه اين است که هرگاه قواعد عرفی و معاهداتی معنی اس 13.داندهاي جنگی میروش

موجود براي اعمال و اجراي حقوق بشردوستانه کفايت نكند بايد از اصل کلی فوق براي پوشش 
 نواقص استفاده شود. 

اصل مالحظات انسانی را فقط مختص حقوق بشردوستانه و حقوق بشر دانست، بلكه نبايد 
ت جنگی سازمان ملل متحد نيز يادآور شده، بايد آن را اصلی چنانچه گزارش کميسيون جنايا

بر همين اساس، دادگاه  31الملل دانست.هاي حقوق بينبخش و محرك در تمام حوزهروح
در خصوص استفاده از زور براي توقيف  سايگاالمللی حقوق درياها نيز در قضيه معروف بين

گونه شكاف موجود در کنوانسيون حقوق ينو ا کردهها به اصل مالحظات انسانی اشاره کشتی
 دهد:درياها را پوشش می

مقررات صريحی درباره استفاده از زور در توقيف  [حقوق درياها 5332] هرچند کنوانسيون
کاربرد زور را ممنوع کرده  ،کلی مالحظات بشري الملل بر اساس اصلها ندارد، حقوق بينکشتی

است. اصل  کردهناپذير باشد، آن را منوط به معيارهايی نابو در جايی که استفاده از زور اجت
 35الملل در حقوق درياها نيز اعمال شود.هاي حقوق بينمالحظات بشري بايد همانند ساير حوزه

 

 59كلی تفسیری اصول .4ـ9

شود که با نقش برجسته اما آخرين مورد از تقسيمات کارکردي اصول کلی، شامل اصولی می
کنند. اصول تفسيري چنانچه از الملل وارد میايی و تكامل را به حوزه حقوق بينشان، پويماليم
يكی از  عنوانبه 33شان معلوم است، ارتباط تنگاتنگی با مقوله تفسير دارد. تفسيرعنوان

زمانی که بخواهد قصد و اراده طرفين يک  ويژهبهترين مباحث حقوقی است ترين و ظريفپيچيده
تفسير مان انعقاد معاهده هماهنگ سازد )شده در زی را با تغييرات اجتماعی حادثالمللمعاهده بين

ممكن غير ،متكامل يا پويا(. اهميت تفسير تا جايی است که اساساً اجراي معاهده بدون تفسير
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82. Interpretative Principles 

ويل به معناي بازگرداندن کالم به أند. در نظر ايشان، تويل قائل به تفاوت هستأمتخصصان هرمنوتيک، ميان تفسير و ت. 59

خواه در تطابق با معناي ظاهري باشد يا خير. به عبارت  استويل به معناي ارجاع کالم به قصد مقنن أت وآن  أاصل و منش
فرايندي  ،ما تفسيرويل نام دارد. ابراي ساختن معانی تازه براي آن تأديگر، کوشش در راه کشف معنی پنهان متن و نيز تالش 

برداشتن از معناي لغات است بدون کشف قواعد زبانی و دستوري عبارات و پرده ،مندتر است زيرا هدف مفسرتر و قاعدهساده
 .5331گام نو،  ، نشرساختار و هرمنوتيک ؛احمديبابک  :.كنآنكه بخواهد به قصد قانونگذار توجه کند. در اين زمينه 
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اساسنامه خود، براي انجام وظيفه قضايی  31موجب ماده المللی دادگستري بهاست و ديوان بين
تفسير به معنی فرايند تبيين مفهوم و تعيين دامنه  34.استالمللی از تفسير مقررات بينناگزير  ،خود

تواند به دو شكل ايستا و پويا انجام شود. در تفسير ايستا، اصل بر اين است که قواعد حقوقی می
ير پويا، سروش تف ،دهد و در مقابلاصطالحات مندرج در يک متن در طول زمان تغيير معنا نمی

آنچه عمل تفسير را ضروري  31پذيرد.ان استحاله معناي اصطالحات در طول زمان را میامك
المللی است. عامل اين ابهام و نقص در سازد، وجود ابهام، اجمال و نقص در مقررات بينمی

هاي سياسی، اقتصادي، اي به نام تغيير و دگرگونی در واقعيتوجود پديده ،بسياري از موارد
اي ثر واقع شود، بايد از انعطاف ويژهؤ... است. بنابراين، حقوق اگر بخواهد م ی وفرهنگی اجتماع

الملل قرار ابزار انطباق با واقعيات را در اختيار حقوق بين ،برخوردار باشد. اصول کلی تفسيري
شود و دهند. اين نظام حقوقی در فقدان اصول تفسيري، تبديل به نظامی بسته و محدود میمی

ر جديدي امكان ورود به آن را نخواهد داشت. پاسخگويی به نيازهاي جديد از طريق هيچ تفك
عمل حقوقی تفسير، وجه تمايز اصول تفسيري نسبت به اصول مكمل است؛ تفاوت ظريفی که 

الخصوص، شباهت زياد ميان علی توان تشخيص داد.راحتی نمیمرز آن را در برخی مواقع به
در مطالب  کند.ها را دوچندان میل ماهوي، دشواري تميز ميان آنکارکرد اصول تفسيري و مكم

 اقسام اصول تفسيري بررسی شده است. ،زير
 

 تفسیری شكلی اصول .الف
ساز توسعه هرچه بيشتر ساز و بسترشود که زمينهاصول تفسيري شكلی به اصولی اطالق می

، قضات و دکترين را در متعاهدينابهام يا سكوت معاهدات، هنجارهاي حقوقی هستند و در موارد 
 32و  35توان در مواد دهند، نمونه بارز اين اصول را میياري می ،تفسير متن مورد اختالف

، آثار مفيد، نيت( مشاهده کرد. اصولی همچون حسن5313کنوانسيون وين حقوق معاهدات )
و اراده باطنی از  تفسير طبق معناي عادي و متداول و پيروي از معيار نوعی در احراز قصد

شان المللی بنا به موضوعها و معاهدات بينترين اصول تفسيري شكلی هستند. کنوانسيونشناخته
( که اصول 5331المللی کاال )کنوانسيون بيع بين ازجملهبه اصول تفسيري اشاره کردند، 

ر متن ذکر کرده اصول شكلی صراحتاً د عنوانبهالمللی قرارداد را نيت و رعايت خصلت بينحسن
توان اصول ديگري از قبيل انصاف، وحدت عالوه بر اين، با بررسی مقررات کنوانسيون می .است

 
 ، شماره پنجم،الملل و تطبيقیسالنامه حقوق بين، «المللی دادگستريماجراي تفسير در ديوان بين» ؛اهللهدايتفلسفی، . 54

 .41، ص 5333

85. Dawidowicz, Martin, “The Effect of the Passage of Time on the Interpretation of Treaties”, Leiden 

Journal of International Law, vol. 24, 2011, p. 206. 
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سس سازمان ؤم نامهموافقتمقدمه  را نيز استنباط کرد. 31رارداد و تفسير به زيان متعهدلهاجزاي ق
 کردهادين اشاره پيشبرد اهداف ذکرشده به حفظ اصول اساسی و بني منظوربهتجارت جهانی نيز 

هاي تجارت جهانی و نامهموافقتتوان هم از متن نيت و شفافيت را می. اصول شكلی حسناست
با جايگاه  رابطه در 31فصل اختالف سازمان تجارت جهانی استنباط کرد.وت حليه هيئهم رو

سابق در  ويالمللی، شعبه تجديدنظر دادگاه يوگسالاصول شكلی در اساسنامه محاکم کيفري بين
 ـ المللی نيستمعاهده بين ،ضمن اذعان به اينكه اساسنامه آن دادگاه يک اظهارنظر چشمگير ـ

المللی دادگستري در خصوص تفسير معاهدات را نسبت به مفاد شيوه تفسيري ديوان بين
اساسنامه قابل اعمال دانسته و معتقد است دادگاهی که تفسير و اجراي مقررات يک معاهده را 

دار شده بايد بكوشد آن مقررات را با مالحظه سياق عبارات و محتويات متن بر معانی عادي دهعه
کاربردن معنی عادي و متداول(. اصول شكلی توجه به سياق و به) 33و معمولی خود حمل کند

، ازجملهاستناد به اصول کلی ) ضمن آنكه صراحتاً 33همچنين، ديوان کيفري يوگسالوي سابق
الملل( الملل کيفري و اصول کلی حقوق بينالملل عرفی، اصول کلی حقوق بينبينرعايت حقوق 

را براي تفسير در صورت سكوت مقررات اساسنامه پذيرفته، از اصول شكلی همانند تفسير مضيق، 
 کرات استفاده کرده است.به 35و تفسير براي کشف نظر مقنن 31تفسير براي گريز از مفسده

 

  تكاملی(ی )تفسیری ماهو اصول. ب
اين اصول با استفاده از  .شودشان موجب پويايی قواعد حقوقی میمنظور اصولی است که اعمال

شدن معاهدات چارچوب تفسير، سبب انطباق معاهدات با مقتضيات زمانی شده و مانع از متروك
ان رو عنوان تكاملی، شايسته اين اصول است. تفاوت اصلی ميازاين .شونددر طول زمان می

تسهيل اجراي  ،دو اال هدف هر شان مربوط است واصول تكاملی ماهوي با شكلی به ماهيت
اي است که گونههاست. ماهيت اصول ماهوي بهالمللی از طريق رفع ابهامات آنمقررات بين

 
عنوان يک هر جزء از قرارداد را با توجه به بندهاي قبل و بعد از آن و به بايد قرارداد، طرفين يبر اساس اصل وحدت اجزا .56

. اصل تفسير به زيان گيرندباي واحد در نظر وان مجموعهعنآن را به براي تفسير بايد کلّ ،تربه بيان ساده .واحد درنظر گيرند
برائت است، به اين معنی که هر زمان قصد متعاهدين مبهم باشد، بايد معنايی را مقدم دانست که  متعهدله، هماهنگ با اصل

 . نبال دارد ) تفسير به نفع متعهد(کمترين مسئوليت را براي متعد به د

87. Hilf, M., “Power, Rules and Principles- Which Orientation for WTO/GATT Law?”, Journal of 

INT’L Economy, vol. 4, 2001, p. 16. 

88. Tadic Case, (Prosecutor v. Dusko Tadic), Case No.IT-94-A, Appeal Chamber, 15 July 1999, para. 

282. 

89. Frundzija Case, paras. 177, 191 & Celebici Case, (Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, 

Hazim Delic and Esal Landzo) Case No. IT-96-21-T, 16 Nov. 1998, pars 408-412 & 160-171.  

90. Mischief Rule 

91. Purposive Rule 
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هاي مصداق ازجملهاصولی مثل تناسب و عدم تبعيض و انصاف  .قرار دارد پويايی در ذات آن
با هدف گسترش محتواي قواعد حقوقی به کار گرفته  كاملی هستند و عموماًسنتی اصول ت

نيادينش، اي براي تعديل معاهدات و قراردادهاست و ماهيت بوسيله اساساً ،شوند. اصل انصافمی
اثر مستقيم دارد، بلكه ساير  ،در تفسير توافقات تنهانهسازد يعنی ثر میساير اصول تفسيري را متأ

هاي گيرند. اصل تناسب نيز در حوزهت میأنوعی از اين اصل نشصول تفسير نيز بهموازين و ا
الملل مخاصمات مسلحانه، تحديد حدود دريايی و بين ازجملهالملل عمومی متعددي از حقوق بين

محاکم قضايی، بيشترين محدوديت را بر  کند و در قالب تفسيراقتصادي نقش کليدي ايفا می
کارکردهاي مهم اصل تناسب، برقراري تعادل ميان  ازجملهاست.  کردهوارد ها اقدامات دولت

 ،المللهايی که ساير منابع حقوق بينحقوق و منافع متعارض است. به عبارت ديگر، در موقعيت
منبعی براي استدالل قضات و  ،عنوان اصل تكاملی ماهويتناسب به قادر به حل تعارض نباشند،

 شود. ايجاد تعادل محسوب می
المللی دادگستري از اصل تناسب براي تحليل ، ديوان بينناگيماروس گابچيكوو ـدر قضيه 

ی يهاميان آثار و نتايج اقدام متقابل با آسيبکه بايد دارد اقدامات متقابل استفاده کرده و اعالم می
-منحرف ايراقدام متقابل دولت اسلواکی ب ه،درنتيج .تناسب وجود داشته باشد کرده، ايجادکه 

  32کند.غيرقانونی اعالم می بنابراين،کردن مسير رودخانه دانوب را غيرمتناسب و 
فصل اختالف سازمان تجارت جهانی نيز با استفاده از ابزار تفسير، تناسب را وارد ورکن حل

هاي تعادل را ميان ارزش ،و از اين طريق تا حد ممكن کردهنظام سازمان تجارت جهانی 
 برقرار کرده است. اقتصاديغير اقتصادي و

، رکن پژوهش سازمان تجارت جهانی، با استفاده از اصل تناسب، بند )ب( نسوز پنبهقضيه  در
 کند:گونه تفسير میرا اين 33گات نامهموافقت 21ماده 
هاي ها، اساساً مهم است، وضع ممنوعيتکه ارزش حيات و سالمت انسانازآنجايی... »

 .«محصول پنبه نسوز، امري متناسب است وارداتی نسبت به
، رکن پژوهش با استفاده از اصل تناسب، قيد تبعيض هاي وارداتی بر ميگوممنوعيتدر قضيه 

 
92. Gabćikovo Nagymaros Project, (Hungary v. Slovakia) ICJ Reports , 1997, para. 86.  

ها ها با استناد به آنرده که دولتبينی کنامه گات )موسوم به نظام کلی استثنائات( مواردي را پيشموافقت 21ماده  .39

محيطی معروف است به و )ز( اين ماده که به استثنائات زيست هاي )ب(دات خود سرباززنند، ازجمله بندتوانند از تعهمی
 دهد تا مانع از ورود کاالهاي وارداتی شوند که براي بهداشت و سالمت انسان، حيوان، گياه وهاي عضو سازمان اجازه میدولت
  .بار باشندزيست و .... زيانمحيط
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گونه اين ،است. از نظر رکن پژوهش کردهرا تفسير  34گات 21خودسرانه مقرر در مقدمه ماده 
خودسرانه( بيانگر لزوم برقراري  قيد تبعيض ازجملهشود که قيود مندرج در مقدمه ) استنباط می

گات از  21ماده  محيطیزيستتعادل و تناسب ميان حق يک دولت براي استناد به استثنائات 
 هاي ديگر است.سو و حقوق ماهوي دولت يک

از اصول تكاملی جديدي  ،جديد قضايیرويهبر اصول سنتی انصاف و تناسب، در  عالوه
درك و  ،دارد تا بر اساس اصولی از قبيل توسعه پايدار و احتياط. رويه اخير تالش شودمیاستفاده 

 ناگيماروس ـ وگابچيكوتوان به قضيه . براي مثال میکندفهم جديدي از مقررات معاهداتی ارائه 
ديوان با اشاره به توسعه پايدار از طرفين  ،و استناد ديوان به توسعه پايدار اشاره کرد. در اين قضيه

حلی که حصول به راه منظوربهده و کرتعهدات قراردادي داخلی خود بازنگري در خواهد تا می
 31اندازد با هم مذاکره کنند.رودخانه دانوب را به مخاطره نمی بومزيست

هاي فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی نيز با توجه به دغدغهوت حلهيئ قضايیرويهدر 
توان می زيستمحيطو حمايت بيشتر از  المللی در خصوص حفاظتحال حاضر جامعه بين

تعديل حقوق معاهداتی مالحظه کرد. در قضيه  منظوربهرويكردهاي نوگرايانه و ابداعی را 
، رکن پژوهش سازمان تجارت جهانی با استناد به هاي آنممنوعيت وارداتی بر ميگو و فرآورده

عناي عبارت منابع طبيعی سازمان، م نامهموافقتمفهوم توسعه پايدار مندرج در مقدمه 
 31داند.زنده میناپذير را توسعه داده و آن را شامل منابع طبيعی زنده و غيرتجديد

استدالل خود را بر اصل  ،هاي تن باله آبیماهیالمللی حقوق درياها نيز در قضيه ديوان بين
طرفين بايد  دارد کهبنا کرده است. ديوان با توجه به عدم قطعيت علمی اعالم می 31احتياط

و  کردهانديشی عمل هاي تن با احتياط و حزمجلوگيري از بروز آسيب جدي به ماهی منظوربه
نيز تكرار  کارخانه اکسيد فلزگيري فوق در قضيه نتيجه 33ثر را به عمل آورند.ؤاقدامات حفاظتی م

 
اي براي تبعيض نوان وسيلهعاي اجرا شود که بهگونههاي ذيل نبايد بهاين امر که اقدامات مذکور در بندبا درنظرگرفتن  .34

به ی لالملهاي پنهان بر تجارت بين، يا براي اعمال محدوديتميان کشورهاي داراي شرايط يكسان عادالنهخودسرانه يا غير
 شمار آيند.

95. Ibid., para. 7. 

96. US–Shrimp (United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products), AB 

WT/DS58/R, 1998, para. 129. 

 هاميهزيست و سالمت و ايمنی انسان، اعالالمللی مرتبط با حفاظت از محيطاصل احتياط در تعداد زيادي از معاهدات بين .31

منظور صورت صريح يا ضمنی انعكاس يافته است. مفهوم اصل احتياط اين است که بهخواه به ،قضايیاي و رويهو اسناد منطقه
کند، حتی اگر هيچ زيست را تهديد میهايی شد که محيطمحيطی بايد مانع از انجام فعاليتجلوگيري از ايجاد آثار سوء زيست

 محيطی وجود نداشته باشد.وجود رابطه ميان فعاليت با خسارت زيست دليل و مدرك قطعی دال بر

98. Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan, Australia v. Japan) Provisional Measures, ITLOS, 

1999, para.77. 
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 33شده است.

 باه از اصول تكاملی جديد ، مواردي هم وجود دارد که استفادهاي موفقالبته در کنار اين رويه
رچند اين نگرش با توجه به جديدبودن اصول کلی يادشده تا ه 511است رو نشدهروبهاقبال محاکم 

 حدودي قابل اغماض است.
 

 نتیجه
الملل، هنجارهاي کلی حقوق بين ةشدمنبع اصلی اما کمتر شناخته عنوانبهاصول کلی حقوقی 

 ،بر هر جامعه بوده و قلمروي جهانی دارد. اين اصولهاي حقوقی حاکم که نماينده ارزش است
 ،بيانگر وجدان حقوقی نوع بشر است و به همين دليل ،ها باشدپيش از آنكه ناشی از اراده دولت

خارج ساخته و  ،ها باشدالملل را از نظامی که صرفاً وابسته به رضايت دولتها حقوق بينوجود آن
فقدان تعريف مشخص از اين  ،حالسازد. بااينارند نزديک میها در آن نقش دبه نظامی که ارزش

خصوص خاستگاه و قلمرو در  ويژهبههاي متفاوت سبب بروز ديدگاه ،المللمنبع مهم حقوق بين
مبناي کليه اصول قابل اجرا  عنوانبههاي مشترك . در اين مقاله با تكيه بر ارزشآن شده است
که تصور چنانآن ،که مباحث مربوط به خاستگاه اصول کلی ه شدداد الملل نشاندر حقوق بين

المللی ايفا هايی که در نظم بينخصايص و نقش ،و به همين دليل شد موضوعيت نداردمی
نيز  قضايیرويهالمللی مرتبط، دکترين و کنند نيز ميان هر دو دسته مشترك است. اسناد بينمی
 يد اين ديدگاه است. مؤ

اين صورت  توان بهمی کنند،الملل ايفا میهايی که در حقوق بينب نقشاصول کلی را برحس
المللی بوده و بنيادين، اصول راهنما که هدايتگر واضعان قواعد بين اصول :بندي کرد تقسيم

هاي جامعه تر و منطبق با غايات و ارزشالملل و وضع قواعد مطلوبموجب توسعه حقوق بين
هاي ناشی از عرف و معاهده بوده و در خأل ةمكمل که پرکنندشوند، اصول المللی میبين

ثير بسزايی در احقاق حق و اجراي عدالت ايی چه از حيث شكلی و چه ماهوي تأهاي قضرسيدگی
الملل و پاسخگويی به سبب پويايی حقوق بين ،دارند و نهايتاً اصول تكاملی که از راه تفسير

توان مرزهاي کامالً شفافی ندارد و درنتيجه می ،بندييمشوند. البته اين تقسنيازهاي جديد می
 

نه اکسيد اين کشور بر ثيرات سوء کارخاايرلند عليه انگلستان به دليل تأ اين قضيه به دعواي مطروحه از جانب .33

بود که توسط ديوان  اثير آن بر بار اثبات دعومستندات ايرلند، اصل احتياط و تأ . ازجملهشدمربوط می درياي ايرلند زيستمحيط
 (Oxide Factory Case, ITLOS, 2001) المللی حقوق درياها به رسميت شناخته شد.بين

هاي هورمونی يا دعوي اتحاديه اروپا و امريكا براي محصوالت قضيه گوشتاختالف ميان اتحاديه اروپا و امريكا در . 799

کننده به اختالف قرار ت رسيدگیمورد توجه هيئ ،ست که اصل احتياطاهايی ترين پروندهنژادشده از مهمژنتيكی و اصالح
صل احتياط در مقوالت فصل اختالف سازمان تجارت جهانی اين بود که اوترين استدالل رکن حلنگرفته است. عمده

 .يستمحيطی جاري بوده و از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی نزيست
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اصل  ،. براي مثالشدبيش از يک کارکرد را متصور  ،بسته به مورد ،براي يک اصل کلی حقوقی
برخالف  ،. در اين تحقيقست و هم مكمل و هم تفسيريايادين کلی انصاف هم اصلی بن

يک  عنوانبهو اصول کلی را  ـ کالسيک داشتهالملل غالباً ريشه در حقوق بينـ هايی که ديدگاه
اده نند نشان دداثر است میؤفصل اختالفات مواستفاده يا منبعی که تنها در حلمنبع فرعی، بال

هاي حقوقی داخلی و اصول خاص اصول برگرفته از نظامکه اوالً، هر دو قسم از اصول کلی ) شد
 ،الملل هستند و ثانياًمورد توجه حقوق بين ،الملل( به دليل مبناي ارزشی مشتركحقوق بين

المللی اساسنامه ديوان بين 33تنها معطوف به ماده  ،الملل معاصرکارکرد اصول کلی در حقوق بين
مطالعه  کنند.هاي مهم ديگري هم ايفا مینقش ،شود بلكه اصولنقش مكمل( نمیدادگستري )

الملل الملل کيفري و حقوق بين، حقوق بينستزيمحيطالملل قلمروهاي جديد از قبيل حقوق بين
المللی نيز در دارد. محاکم بين افزون نسبت به استفاده از اصول کلینشان از تمايل روز ،اقتصادي

ها و کمک به تفسير و خألتوسعه آيين دادرسی و تعهدات ماهوي، رفع  منظوربهقضاياي متعدد 
الملل اجازه به حقوق بين ،اند. کارکردهاي متنوعشده الملل به کار گرفتهحقوق بين توسعه بيشتر

 دهد. هاي مشترك، پاسخ به نيازهاي جديد، رشد و تكامل را میانطباق بيشتر با ارزش
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