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چكیده
حقوق بينالملل ،نظامی است که وظيفه صيانت از حكومت قانون در عرصه بينالمللی و نيل به
ارزشهاي مشترك همچون بشريت ،عدالت و امنيت را بر عهده دارد .اين نظام از ارزشها و هنجارهايی
بههمپيوسته تشكيل شده که مبين اهداف و اغراض اجتماعی ،سياسی و اخالقی حقوق هستند .به همين
دليل ،غالباً حقوق بينالملل بهعنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته میشود تا مبتنی بر قواعد
موضوعه.
شيوههاي مختلفی براي بيان اين مبانی وجود دارد که مهمترين آنها ،استفاده از ابزاري به نام
«منابع اصلی حقوق بينالملل» است .در ميان منابع اصلی حقوق بينالملل ،اصول کلی علیرغم آنكه
نقش بسيار مهمی بهعنوان پايههاي ساختار حقوقی ايفا میکنند کماکان مهجور و ناشناخته ماندهاند .در
اين مقاله هدف اين است که ماهيت اصول کلی و کارکردهاي مختلف آن ارزيابی شود .با توجه به اينكه
حقوق بينالملل ،نظام تجديد ،پويايی و توسعه دائمی است ،اين کارکردها نقش بسيار مهمی در جلوگيري
از رکود حقوق بينالملل ايفا کرده و به اين نظام نوپا اجازه رشد بيشتر و همچنين پاسخگويی به
چالشهاي جديد را میدهد.
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ماهيت اصول کلی حقوقی ،ارزش ،کارکردهاي اصول کلی ،اصول شكلی ،اصول ماهوي ،توسعه حقوق
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مقدمه
حقوق بينالملل بهعنوان نظامی پويا نمیتواند صرفاً خود را به قواعد حقوقی موجود 5محدود کند
زيرا در اين صورت ،حياتش در معرض نابودي قرار میگيرد .بهمنظور جلوگيري از چنين وضعيتی،
حقوق بينالملل ،چارهاي جز انتخاب هنجارهاي منطبق با ارزشها و اهداف جديد ندارد 2.اصول
کلی حقوقی يكی از مهمترين عناصري است که همواره نقش مؤثري در پويايی نظام حقوق
بينالملل ايفا کرده و میکند .توجه دولتها به اصول کلی بهعنوان واضعان قواعد حقوقی در
عرصه بينالمللی و بهکارگيري آنها توسط محاکم بينالمللی ،پويايی حقوق بينالملل را تضمين
کرده و مانع زوال آن میشود .اهميت اصول کلی حقوقی تا جايی است که میتوان ادعا کرد
بدون آنها ،حقوق بينالملل ،کارکرد مؤثر خود را از دست میدهد زيرا تكامل و پيشرفت حقوق
بينالملل و واکنش به چالش هاي جديد تا حد بسيار زيادي مرهون استفاده از اين اصول است .در
توصيف اين اهميت ،همين بس که به گفته برخی حقوقدانان ،بهخاطر وجود اصول کلی است که
3
میتوان حقوق بينالملل را واجد عنوان «نظام حقوقی» دانست.
هيچ حقوقدان بينالمللی منكر نقش مهم اصول کلی در حقوق بينالملل نيست اما از 5321
که اصول کلی بهعنوان منبع اصلی حقوق بينالملل اعالم شد تا کنون ،ماهيت و قلمرو اين
اصول ،موضوعی بحثبرانگيز و پيچيده در دکترين بوده است .در مقايسه با ساير منابع حقوق
بين الملل ،ابهامات پيرامون اصول کلی بيشتر بوده و آن را به چالش ذهنی بسياري از دانشجويان
و محققان حقوق بينالملل تبديل کرده است .از داليل اصلی مهجورماندن اصول کلی ،پيوند آن
با مباحث فلسفه حقوق و ارتباط برخی از اقسام آن با نظامهاي حقوقی داخلی است .در جامعه
حقوقی ،مباحث مربوط به فلسفه حقوق ـ علیرغم اهميت زيادشان ـ مورد رغبت چندانی نيستند
و نوشتهها و مقاالت ،غالباً معطوف به موضوعات عملی و کاربردي است .بااينحال ،واقعيت اين
است که در پس همه مقررات موضوعه ،انديشهاي فلسفی و هنجاري نهفته است که شناخت آن
نهتنها به اصالح وضع موجود کمک میکند ،بلكه واضعان قواعد و قضات بينالمللی را در تكامل
و توسعه حقوق بينالملل ياري میکند .ازاينرو مقاله حاضر ،به پويش در خصوص اين منبع
کمترشناختهشده میپردازد.
سؤالهاي مهمی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن تدوين شده عبارت است از اينكه
مقصود از اصول کلی چيست و چه نقشهايی در حقوق بينالملل معاصر ايفا میکند؟ چنانچه از
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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عنوان مقاله مشخص است ،حوزه پژوهش ،از بحثهاي پايهاي حقوق بينالملل است و موضوع
آن ،بررسی معنی ،خصايص و قلمرو اصول کلی از يک سو و نقش آنها در حقوق بينالملل از
سوي ديگر است .پاسخ به بخش نخست ،از مسائل بحثبرانگيز در حوزه منابع حقوق بينالملل
محسوب میشود و جواب آن ،قلمرو و حدود تحقيق را مشخص میکند .دو نظريه اصلی درباره
قلمرو اصول کلی در حقوق بينالملل وجود دارد .يک نظريه ،اصول کلی را محدود به ماده 33
اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري میداند اما نظريه ديگر ،قائل به قلمرو گستردهتري براي
اصول کلی بوده و اصول خاص حقوق بينالملل را نيز داخل در تعريف اصول کلی حقوقی
میداند .ايده در اين مقاله ،تأکيد بر مبناي مشترك اصول و اثبات مفهوم موسع اصول کلی
(اصول با خاستگاه داخلی و اصول خاص حقوق بينالملل) است .در بخشهاي مختلف مقاله،
سعی شده تا نخست ،داليل پذيرش ايده فوق ،بررسی و سپس ثابت شود که کارکردهاي اصول
کلی برخالف تصور رايج ،محدود به کارکرد مكمل (ماده  33اساسنامه ديوان) نيست .در همين
راستا مقاله از دو بخش اصلی تشكيل شده است :بخش نخست در پاسخ به سؤال اول و براي
اثبات ايده مفهوم موسع ،ماهيت اين اصول و مبانی آن را ارزيابی میکند و بخش دوم با ارائه
طبقهبندي از نقشهاي اين اصول به دنبال پاسخی مناسب به سؤال دوم و اثبات کارکردهاي
متفاوت اصول کلی مقاله است.
 .7مفهوم اصول كلی در حقوق بینالملل
مشخص کردن ماهيت اصول کلی عالوه بر تبيين حوزه اين اصول ،زمينه را براي شناخت
ويژگیهاي آن فراهم میکند .به گفته فرانسوا ژنی ،در عالم حقوق ،تعريف ،ابزاري اساسی براي
شناخت احكامی است که بر يک عمل بار میشود .بهرغم اين اهميت ،چنانچه نشان داده خواهد
شد ،ديدگاههاي متفاوتی در خصوص مفهوم اصول کلی بيان شده است .فرهنگ واژهشناسی
حقوق بينالملل پروفسور بدوان ،حداقل پنج معنی را براي اصطالح اصول حقوق بينالملل به کار
برده است:
 مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بينالملل و حقوق بينالملل عام؛ قواعد بنيادين حقوق بينالملل که در قالب معاهدات و عرف قرار نمیگيرند ،و مطابقبيان کنوانسيونهاي الهه  5333و  5311شامل رويههاي تثبيتشده ميان ملل متمدن،
قوانين بشريت و الزامات وجدان عام میشوند؛
 ابزارهاي توصيف هنجارهاي خاص حقوق بينالملل با هدف تأکيد بر کليت و اهميت آنهنجارها؛
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 اصول سياسی و حقوقی حاکم بر روابط بينالمللی مثل اصول مندرج در اعالميههلسينكی و
 مجموعه اصول مشترك برگرفته از نظامهاي حقوقی داخلی که در نظام حقوق بينالمللقابل اعمال باشد.
با نگاهی به موارد فهرستشدة فوق ،گستردگی قلمرو اصول در نظام حقوق بينالملل روشن
میشود بهنحويکه از اصول حقوقی (هنجاري) تا اصول غيرحقوقی (اخالقی ،آرمانی و سياسی)4
و از اصول خاص حقوق بينالملل تا اصولی با منشأ حقوق داخلی کشورها را شامل میشود .قدر
مسلم اين است که بررسی اصول غيرحقوقی در چارچوب مطالعه حاضر نمیگنجد مگر آنكه قالب
حقوقی پيدا کرده باشند چنانچه ديوان بينالمللی دادگستري در قضيه آفريقاي جنوبغربی در
 5311اظهار میدارد« :ديوان تا حدودي میتواند به اصول اخالقی توجه کند که شكل حقوقی به
خود گرفته باشند» 1.عالوه بر اين ،مقصود ،اصولی است که به رسميت شناخته شده باشد .منظور
اين است که در يک نظام حقوقی ،اصولی رايج باشد و نه فقط يک سري ايدهآلهاي اخالقی ،اما
در رابطه با اصول حقوق بينالملل و اصول با منشأ حقوق داخلی که هر دو وصف حقوقی دارند و
مرتبط با نظامهاي حقوقی هستند وضعيت متفاوت است و نكته چالشبرانگيز هم همين است که
آيا عبارت اصول کلی حقوقی در سياق حقوق بينالملل و بهويژه ماده  33اساسنامه ديوان ،تنها
شامل اصول برگرفته از نظامهاي حقوق داخلی میشود يا اصول خاص حقوق بينالملل را نيز
شامل میشود .پاسخ به اين سؤال ،مستلزم بررسی اسناد بينالمللی ،کارهاي مقدماتی تدوين
اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري و دکترين است.
7ـ .7مفهوم اصول كلی در اسناد مقدم بر ماده ( 95كنوانسیونهای الهه )7391
مطالعه کنوانسيونهاي الهه  5311از دو جهت اهميت دارد .نخست آنكه بسياري از اصول کلی
شكلی مرتبط با آيين داوري در اين کنوانسيون ذکر شده است و ديگر آنكه با هدف پرکردن
خألهاي حقوقی به ذکر قواعدي میپردازد .همين راهحل ،بعداً در اساسنامه ديوان دائمی
دادگستري و خلف آن به کار گرفته شد .در رابطه با مورد نخست ،شايان توجه است که در کنار
اصول کلی برگرفته از نظامهاي داخلی (مثل اصل رسيدگی شفاهی و کتبی (ماده  ،)13بيان
 .4بارزترين ويژگی اصول غيرحقوقی ،نداشتن خصلت الزامآور است .هرچند تالش عمومی بر آن است که بايد در راستاي
دستيابی به آنها کوشيد ،محتواي اصول غيرحقوقی بسيار کلی بوده و اجراي آنها بر مبناي اصول حقوقی (هنجاري) ميسر
است .هرچند الزامیشدن اين اصول ،آسان نيست ،آرمان بشر در اين راستاست .ازجمله مصاديق اصول غيرحقوقی در نظام
بينالملل می توان به اصل رفاه عمومی براي همه ،اصل عدالت اجتماعی ،اصل حسن همجواري و اصل قانونساالري اشاره
کرد که جملگی در مناسبات ميان اعضاي جامعه بينالمللی بهعنوان آرمان و آرزو قلمداد میشوند.
5. ICJ Reports, 1996, para. 132.
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داليل رأي توسط داور (ماده  ، )13قرائت رأي در جلسه علنی (ماده  )31و  )...به بيان اصول کلی
که خاص رسيدگیهاي قضايی و داوري بينالمللی هستند و براي کارکرد قضايی يک محكمه در
حقوق بينالملل ضروري هستند پرداخته شده است .ازجمله میتوان به اصول شكلی همچون
اصل انتخاب مقر دادگاه داوري (ماده  ،)11زبان دادگاه (ماده  )15و انعقاد مصالحهنامه (مواد
12ـ )11اشاره داشت.
عالوه بر اين ،برخی از شروط مندرج در کنوانسيونهاي الهه ،براي نويسندگان اساسنامه
ديوان دائمی دادگستري شناخته شده بود .شرط (اصل) مارتنز از اين موارد است .بند  3مقدمه
کنوانسيون شماره  4الهه در خصوص جنگ زمينی بيانگر اين شرط است 1.مفهوم اصل مارتنز
اين است که در فقدان قواعد عرفی و معاهداتی ،افراد غيرنظامی و رزمندگان ،تحت حمايت و
اقتدار اصول ناشی از قوانين ملل ،اصول انسانيت و الزامات ناشی از وجدان عمومی باقی میمانند.
جديدترين صورت اين شرط در بند( )2ماده  5پروتكل  5311الحاقی به کنوانسيونهاي چهارگانه
ژنو ذکر شده است و نكته قابل توجه اين است که عبارت اصول ناشی از قوانين ملل ،جاي خود
را به اصول حقوق بينالملل ناشی از عرف داده است.
ماده  1کنوانسيون دوازدهم الهه  5311در خصوص ايجاد دادگاه بينالمللی غنائم به ذکر
منابعی میپردازد که دادگاه بايد به آن توجه کند .ازجملة اين منابع ،اصول کلی عدالت و انصاف
است .چنانچه مالحظه میشود ،در هيچيک از موارد فوق ،تأکيد مشخصی بر منشأ اصول کلی
حقوقی نشده و از اصولی با هر دو منشأ استفاده شده است ضمن اينكه در خصوص اصل مارتنز،
سير تاريخی بيانگر جايگزينشدن اصول کلی خاص با اصول کلی مشترك است.
7ـ .9مفهوم اصول كلی در كارهای مقدماتی تدوین اساسنامه دیوان دائمی دادگستری
در بند (ج) ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري ،از اصول کلی ،تحت عنوان منبع اصلی
حقوق بينالملل با عبارت «اصول کلی مورد پذيرش نظامهاي حقوقی متمدن» ياد شده است.
اين مقرره ،اصول کلی را تعريف نكرده و ازاينرو راه را براي تفاسير متعدد باز گذاشته است .در
تعريف و تفسير مضيق اين اصول ،تنها شامل اصول برگرفته از نظامهاي داخلی میشود اما در
برداشت موسع ،بند (ج) ماده  33اصول خاص حقوق بينالملل را نيز در بر میگيرد.
 .6براي نخستين بار ،نماينده دولت روسيه ،پيشنهادي را در کنفرانس اول صلح الهه ( )5333ارائه کرد که به اتفاق آرا
پذيرفته و در مقدمه معاهده شماره  2درج شد و در کنفرانس دوم صلح الهه ( )5311عيناً در بند  3مقدمه کنوانسيون شماره 4
الهه مجدداً بر آن تأکيد شد .هدف از درج آن ،پرنمودن خأل ناشی از فقدان مقررات بود .اين شرط در ساير معاهداتی که در
زمينه حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن  21منعقد شد نيز درج شده است (ازجمله در پروتكل  5321ژنو در خصوص
ممنوعيت گازهاي سنی و چهار کنوانسيون  343ژنو) .جديدترين صورت اين شرط در بند  2ماده  5پروتكل  5311الحاقی به
کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو به چشم میخورد.
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بررسی مباحثاتی که در کميته مشورتی حقوقدانان براي تدوين اساسنامه ديوان دائمی
دادگستري صورت گرفت نشان میدهد که همه اعضاي کميته بر سر اينكه معاهده و عرف براي
حل همه اختالفات بينالمللی کفايت نمیکند متفقالقول بودند اما اختالفنظرها بر سر اين بود
که اين منبع سوم چه مفهوم و ماهيتی دارد و در همين رابطه بود که ديدگاههاي متفاوت طرح
شد .ديدگاههاي مطروحه ،ريشه در دو مكتب شناختهشدة حقوق بينالملل يعنی پوزيتيويست و
حقوق طبيعی داشت .براي مثال ،نماينده بلژيک بهعنوان رياست کميته ،عبارت « قواعد و اصول
حقوق بينالملل که توسط وجدان حقوقی ملل متمدن به رسميت شناخته شده است» را بهعنوان
منبع سوم حقوق بينالملل پيشنهاد داد .اين ديدگاه که ريشه در مكتب حقوق طبيعی دارد با
اعتراض و ايرادات طرفداران مكتب پوزيتيويست (نمايندگان امريكا و انگلستان) مواجه شد .ايراد
اول مربوط میشد به عدم توجه به اراده دولتها در پذيرش اين اصول و ايراد دوم متوجه تفاوت
در شناخت و درك ملل متمدن از اين اصول بود .ايراد نخست ،ريشه در باورهاي محض
پوزيتيويستی دارد که امروزه تضعيف شده است .در خصوص ايراد دوم نيز بايد گفت با توجه به
مبانی اصول کلی ـ وجدان عمومی و هنجارهاي مشترك ـ اصول کلی در ميان همه افراد بشر
جايگاه يكسانی دارند .ازاينرو رياست کميته مشورتی بيان میدارد اصول بنيادين عميقاً در قلب
هر انسانی حک شده است و باالترين جايگاه را در وجدان حقوقی ملل به خود اختصاص داده
است 1.در نخستين جلسه مجمع جامعه ملل ،کميتهاي براي بررسی پيشنويس فوق تعيين و
مجدداً اصالحاتی پيشنهاد شد که بررسی آن ،حكايت از تأکيد بر ماهيت و محتواي اصول دارد نه
خاستگاه آنها .ازجمله میتوان به پيشنهاد آلبرت دالپرادل اشاره کرد که عبارت اصول کلی
حقوق و عدالت را مطرح کرد .در زمان تدوين اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري در کنفرانس
سانفرانسيسكو ،نظر اکثريت کشورها حفظ قالب متن اساسنامه ديوان دائمی بود .لذا بهجز تغييرات
شكلی اندك در خصوص تغيير عناوين ،در محتواي بندهاي ماده  33کنونی تغييري ايجاد نشد3.
بررسی روند تدوين اساسنامه نشان میدهد که مباحثات ،بيش از آنكه حول مفهوم و قلمرو
اصول کلی حقوقی باشد به مسائل و دغدغههايی از قبيل نحوه ايجاد سازش ميان دو ديدگاه
مخالف ،عدم تبديل ديوان به قانونگذار ،توجه به اراده دولتها و نحوه حل خألهاي حقوقی ناشی
از عرف و معاهده معطوف شده است و به همين دليل از آن زمان تا کنون بر سر مفهوم اصول،
نزاع هست هرچند اين مهم را نيز آشكار میکند که بسياري از اعضاي کميته در نظرات خود به
اصول بينالمللی اشاره داشتهاند.
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.

ماهیت اصول كلی حقوقی و كاركردهای آن در حقوق بینالملل



333

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ .9مفهوم اصول كلی در دكترین
قبل از تدوين اساسنامه ديوان دائمی دادگستري ،اين اصول مورد توجه دکترين نبود اما درست
بعد از  5321بود که مباحثات بر سر مفهوم و قلمرو و منشأ اين اصول شدت گرفت .چنانچه در
ابتداي اين مبحث اشاره شد ،بند (ج) ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري از دو قسمت
تشكيل شده است :يكی اصول کلی حقوقی و ديگري عبارت بهرسميتشناختهشده توسط ملل
متمدن .امروزه در دنياي پس از منشور ملل متحد ،ديگر ترديدي وجود ندارد که همه کشورهاي
عضو سازمان ملل (تقريباً همه کشورهاي جهان) متمدن هستند اما مفهوم اصول کلی حقوقی
کماکان محل بحث در دکترين باقی مانده است .ذيالً و در راستاي شفافشدن مفهوم اصول کلی
برخی از مهمترين تعاريف نظريهپردازان برجسته حقوق بينالملل ،در پی میآيد.
بن چنگ ،اصول کلی حقوقی را اصول پايهاي [هر] نظام حقوقی میداند و معتقد است که
نظام حقوق بينالملل در پرتو اين اصول بايد تفسير و اجرا شود 3.پروفسور ورزيژل ،اصول کلی
حقوقی را اصولی میداند که الزمه و اساس هر جامعه نظاممند هستند و بدون بهرسميتشناختن
اين اصول ،هيچ شكلی از همكاري و همزيستی را نمیتوان متصور شد .المرس نيز تعريفی
مشابه ورزيژل ارائه میدهد .او ضمن اينكه اصول کلی حقوقی را جلوهاي از وجدان حقوقی
جهانی میداند ،آنها را اساس هر نظام حقوقی معرفی میکند 51.فريمن ژالت ،رويكردي مفهومی
به اصول کلی حقوقی دارد .از وي میتوان چند عنصر را استخراج کرد :اصول کلی حقوقی،
اصولی مولد و سازنده ،فاقد قالب و متودولوژي مشخص هستند که جوهر و اساس همه نظامهاي
حقوقی را تشكيل میدهند و حوزه اعمال آنها جهانی است 55.لوترپاخت ،بند(ج) ماده  33را
مقررهاي اعالمی میداند ازاينرو که اعالمکننده ضرورتهاي اجتماعی است؛ ضرورتهايی که
هرچند بدون وجود قانون و حقوق بينالملل ،ناملموس است ،حياتبخش و راهنماي حقوق
موضوعه است 52.نكته قابل توجه در ديدگاه لوترپاخت ،استفاده از عبارت «اصول حقوقی اعم از
عمومی و خصوصی است» که میتواند دليلی باشد به اعتقاد وي به هر دو منشأ (داخلی و
بينالمللی) اصول کلی حقوقی .پروفسور کريستنسون ،اصطالح هنجارهاي بنيادين جامعه جهانی
بههمپيوسته 53را براي تعريف اصول کلی حقوقی به کار برده است و نتيجه میگيرد که اگر اصلی
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 5354, 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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در نظامهاي حقوقی داخلی به کار گرفته میشود ،ذاتاً بخشی از ساختار حقوق بينالملل را تشكيل
میدهد 54.پروفسور کادري معتقد است وجدان حقوقی بينالمللی تمايل دارد که تا حدود زيادي
موازي با وجدان حقوقی داخلی شكل گيرد .اصول کلی چيزي نيست جز اصول مورد حمايت
افكار عمومی جهانی که بيشتر اوقات در قوانين داخلی کشورهاي مختلف ظهور يافته است زيرا
تجربة حقوق داخلی ،ريشهدارتر و پربارتر از تجربه حقوق بينالملل است .باوجود اين ،حقوق
داخلی را نبايد منبع حقوق بينالملل ،بلكه تنها امارهاي دال بر وضعيت وجدان حقوقی دولتها
تلقی کرد که در هنگام مشابهت بين شرايط [در حقوق بينالملل و حقوق داخلی] اين وجدان
حقوقی براي نظام بينالدولی تعيينکننده خواهد بود51.
مؤسسه حقوق بينالملل ،ضمن پژوهش معناي کلمه اصل در قطعنامههاي سازمان ملل
متحد به اين نتيجه رسيد که واژه «اصل» در قطعنامهها به معانی مختلف به کار رفته است.
ازجمله:
يک اصل حقوقی يا غيرحقوقی ،يک هنجار واالتر يا عالیتر ،به معنی هنجاري که قاعده
جزيی را میآفريند ،بهمثابه يک خواست حقوقی يا سياسی و به معناي قاعده رهنمون و هادي
براي تفسير51.
نقاط مشترك همه تعاريف و مفاهيم بيانشده در اين قسمت از مقاله نشاندهنده اشتراکات و
افتراقاتی است بهگونهاي که از يک سو طيفی از ديدگاههاي پوزيتيويستی تا ديدگاههاي برگرفته
از مكتب حقوق طبيعی و از سوي ديگر ،با توجه به منشأ اصول ،از مفهوم گسترده (اصول کلی با
منشأ داخلی و اصول خاص حقوق بينالملل) تا مضيق (اصول کلی با منشأ داخلی) در نوسان
است .درعينحال ،بهرسميتشناختن اصول کلی بهعنوان هسته و مبناي قواعد حقوقی ،ارتباط
آنها با وجدان حقوقی جمعی و عموميتداشتن اصول ،نقطه مشترك غالب نظرات مطروحه
است .با توجه به اينكه امروزه ديدگاههاي پوزيتيويستی درمورد مفهوم اصول کلی حقوقی کمرنگ
شده است ،ذيالً ابتدا اختالفنظرهاي مرتبط با منشأ اصول کلی تشريح میشود و سپس سعی
شده تا با تكيه بر اشتراکات ،رويكرد تازهاي ارائه شود.
7ـ .4اصول كلی حقوقی با منشأ داخلی (مشترک)
طبق اين نظريه ،اصول کلی ،قضاياي اوليهاي است که با استقرايی طوالنیمدت از قواعد خاص
14. Christenson, G., “Jus Cogens: Guarding Interests Fundamental to International Society”, Virginia
Journal of International Law, vol. 28 , 1988, pp. 585, 587.

 .78فردروس ،آلفرد؛ «اصول کلی حقوق بينالملل در نظام منابع حقوق بينالملل» ،ترجمه :اردشير اميرارجمند ،مجله
تحقيقات حقوقی ،شماره 51ـ ،51پاييز  5314تا بهار .5311
16. Igor Ivanovich Lukashuk, International Law in International Legal System, 1993, p. 93.
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موجود در نظام حقوقی [داخلی] استخراج شده و سپس از طريق قياس منطقی بر وضعيتهاي
معين اعمال میشود .اين وضعيتها صراحتاً در حقوق موضوعه نظم و نسق نيافته است .بنابراين
ميان خصيصه مستقيماً الزامآور اين اصول و بينش حقوق رضايی (مبتنی بر رضايت) ناسازگاري
51
تام وجود دارد.
به بيان ديگر ،اصول کلی حقوقی ،اصولی است که از طريق مقايسه نظامهاي حقوق داخلی با
هم استنتاج میشود .اگر اصلی توسط همه يا اکثريت نظامهاي حقوقی داخلی به رسميت شناخته
شده باشد (مرحله نخست) میتواند به سطح بينالمللی انتقال داده شود (مرحله دوم) .اين نظريه
بر دو ويژگی رسميت در حقوق داخلی و قابليت انتقال به عرصه بينالمللی اشاره دارد .ويژگی
انتقال ،داللت بر اين مهم دارد که همه اصول مشترك در نظامهاي حقوقی داخلی قابل اعمال در
نظم بينالمللی نيست بلكه اين اصول بايد با خصايص بنيادين و اصلی نظم بينالمللی سازگار
باشد و در غير اين صورت قابل انتقال نيست .شارل دوويشر از اين دو مرحله تحت عنوان تجريد
و تعميم ياد میکند .آنچه در طی اين فرايند اهميت دارد اين است که نهادها يا قواعد مشترك به
عرصه بينالمللی انتقال پيدا نمیکند بلكه تنها اصلی مشترك که مبين آن نهادهاهست ،انتقال
میيابد .براي مثال در اکثر قريب به اتفاق موارد ،قاضی بينالمللی بهجاي انجام مطالعه تطبيقی
در نظامهاي حقوقی داخلی ،انديشه عدالت و انصاف يا عقل را از اين نظامها گرفته و در عرصه
بينالمللی به کار میبندد .اين انديشهها مبناي هر نظام حقوقی است ،خواه داخلی باشد يا
بينالمللی .البته به تعبير پروفسور گوگنهايم ،قاضی بينالمللی میتواند در اين فرايند ،از شدت و
حتی دقت اجراي اين اصول در فضاي بينالمللی بكاهد و اصطالحاً اجراي آن را تلطيف کند .با
توجه به آنچه بيان شد ،اين قاضی محكمه بينالمللی است که با استفاده از تحليل ذهنی اجراي
اصل کلی حقوقی با منشأ داخلی را در عرصه بينالمللی ميسر میکند .هرچند در قضاياي
مطروحه نزد ديوان بينالمللی دادگستري ،مواردي وجود دارد که طرف استنادکننده به اصل کلی
حقوقی ،خودش بررسیهاي تطبيقی در نظامهاي حقوقی داخلی را انجام داده است .براي نمونه،
در قضيه حق عبور از سرزمين هند ،استدالل پرتغال اين بود که حق عبور اين کشور از ساحل تا
مناطق تحت محاصره پرتغال در قلمرو هند بهوسيله اصل کلی «حق ارتفاق يا داشتن ممر و
راه» 53مورد حمايت قرار گرفته است .پرتغال بهمنظور اثبات اين اصل کلی ،اقدام به مطالعهاي
تطبيقی در نظامهاي حقوقی مختلف کرد؛ 53هرچند که تصميم نهايی در اين مورد با قاضی
بينالمللی است.
 .71ککدين ،نگوين ،پاتريک دينه و آلن پله؛ حقوق بينالملل عمومی ،ترجمه :حسن حبيبی ،اطالعات ،ص .5332 ،113
18. Rights of way of necessity
19. Thirlway, H., The Sources of International Law, Oxford University Press, 2014, pp. 117-118.
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مرحله دوم يا همان انتقال و تعميم نيز اهميت زيادي دارد طی اين مرحله ،اصول کلی به
فضاي بينالمللی وارد شده و آن را متأثر میسازند هرچند اين فرايند با چالشهايی مواجه است.
يكی از مشكالت ،فقدان وجود قواعد مرتبط (هنجارهاي جزئی) در حقوق بينالملل است که
اجراي درست اصل را با چالش مواجه میکند و چالش ديگر لزوم انطباق اصل کلی استخراج شده
از نظامهاي داخلی با الزامات و ساختار جامعه بينالمللی است .قاضی مک ناير از اين چالش با
عنوان سياست حقوقی جامعه بينالمللی ياد میکند 21.با اين حال ،ديوان بينالمللی دادگستري
غالباً کوشيده است تا از شدت اين موانع و مشكالت بكاهد.
7ـ .8اصول كلی خاص حقوق بینالملل
از اصول کلی حقوق بينالملل ،تعابير مختلفی شده است .برخی آنها را حقوق و تكاليف بنيادين
دولتها ناميدهاند و برخی از عبارت اصول حقوقی که در سطح جهانی قابل اعمال است استفاده
کردهاند که اين تعبير به آنها ماهيتی گسترده میبخشد .واقعيت اين است که نظام حقوق
بينالملل بهعنوان نظام حقوقی ،از مجموعه اصول و قواعدي تشكيل شده که با خصوصيات و
ساختار اين جامعه سازگار است .منظور از قواعد حقوق بينالملل ،آن دسته هنجارهاي مشخصی
است که روابط ميان کشورها را در پهنه بينالمللی تنظيم میکند و اعضاي جامعه بينالمللی ،آن
را بهعنوان قواعد رفتاري به رسميت شناختهاند اما اصول حقوق بينالملل ـ که در اين نوشتار
مدنظر است ـ هنجارهاي کلی است که پايه و بنياد نظام حقوق بينالملل را میسازد و تمام
روابط و مناسبات بينالمللی بر مبناي آن استوار شده است 25.بهعالوه اين اصول ،ناظم روابط
ميان اعضاي جامعه بينالمللی بوده و با توجه به اهميت حياتی که دارد ،نقض آن بهعنوان
هنجارهاي برتر و الزامآور (قواعد آمره) حقوق بينالملل ،بدترين پيامدهاي منفی در عرصه جهانی
را به دنبال خواهد داشت .با توجه به تفاوتهاي ساختاري ميان نظام حقوق بينالملل با نظام
حقوق داخی ،اصول کلی حقوق بينالملل ،بیآنكه نياز به اثبات معادل مشخصی در نظامهاي
حقوق داخلی داشته باشد اعمال میشود.
به لحاظ تاريخی ،مبناي اين اصول ،آموزههاي حقوق طبيعی است .مطابق اين دکترين،
 .99به دليل ناهمگونی و تفاوت ساختاري جامعه بين المللی با جامعه داخلی ،گاهی يک اصل کلی حقوقی با منشأ حقوق
داخلی ،در عرصه بينالمللی قابل اعمال نيست .مثال مشهور اين مورد ،پرونده افريقاي جنوب غربی است .ديوان بينالمللی
دادگستري در اين پرونده اظهار میدارد که با پيروي از قياس اشتباه با اصول کلی نظامهاي داخلی به اين نتيجه رسيده بود که
با ازبينرفتن جامعه ملل ،قيمومت اين کشور بر آفريقاي جنوب غربی نيز پايان میيابد.
 .97اصول کلی حقوقی ،مبانی و زيربناي قواعد حقوقی است و داليل وجودي آن (چرايی) را مشخص میکند اما قواعد
حقوقی به بيان چيستی میپردازد .به همين دليل است که هر اصل کلی ،منشأ قواعدي عينی است که ساختار نظم حقوقی را
شكل میدهد.
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همانگونه که افراد (اشخاص حقيقی) از حقوقی ذاتی برخوردارند ،دولتهاي عضو جامعه
بينالمللی (اشخاص حقوقی) نيز از حقوقی غيرقابل انتقال برخوردار هستند .ماده  51ميثاق جامعه
ملل بر اساس همين حقوق طرحريزي شد و نشانگر اين است که برقراري آرمان صلح و امنيت،
مستلزم بهرسميتشناختن حقوق (اصول) بنيادين دولتها ازجمله حاکميت ،استقالل و تماميت
ارضی دولتهاست .از ميثاق جامعه ملل به اين سو ،مقوله اصول کلی حقوق بينالملل ابتدا تحت
عنوان حقوق و تكاليف دولتها و سپس با عنوانی که هماکنون شناخته میشود در اسناد متعددي
ذکر شده است .اولين مورد ،کنوانسيون حقوق و تكاليف دولتها بود که در چارچوب اتحاديه
پانامريكن در مونته ويدئو ( )5333منعقد شد .سپس منشور بوگوتا بخش سوم خود را به حقوق و
تكاليف بنيادين دولتها اختصاص داد و منشور سازمان ملل متحد ،حقوق و تعهدات مرتبط با آن
را تحت عنوان اصول سازمان ملل متحد در ماده  2خود درج کرد .بعدها در سال  5311اين
اصول در اعالميه اصول حقوق بينالملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها بر
اساس منشور تشريح شد .اعالميه از اصول زير نام میبرد:
ممنوعيت تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضی و استقالل سياسی هر دولت،
حلوفصل مسالمتآميز اختالفات ،عدم مداخله ،حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم و اجراي با
حسننيت تعهدات مطابق منشور ،اصول کلی حقوق بينالملل ،همگی يک وجه مشترك دارند و
آن اعتقاد عمومی اعضاي جامعه بينالمللی نسبت به وجود اين اصول است .مجموعه بازيگران
حقوق بين الملل در ايجاد وفاقی عام که اعتقاد عمومی مشترك بر آن استوار شده دخيلاند.
درنتيجه میتوان مبناي اصول کلی حقوق بينالملل را چيزي فراتر از رفتار دولتها دانست .بعد از
اعالميه اصول ،سند نهايی هلسينكی در سال  5311در اعالميهاي با عنوان اصول راهنماي حاکم
بر روابط ميان دولتها ،ضمن اعالم مجدد اصول مندرج در منشور ملل متحد ،بر اهميت سه
اصل بهصورت جداگانه تأکيد میکند :اصل احترام به مرزها ،تماميت سرزمينی و احترام به حقوق
بشر و آزاديهاي اساسی .در دوران پس از منشور ملل متحد (حقوق بينالملل معاصر) بايد بتوان
وفاق عام بينالمللی و هنجارهاي مشترکی را که در قطعنامههاي شوراي امنيت و مجمع عمومی
نمود پيدا میکند ،مبناي ظهور اصول کلی حقوقی دانست و طبعاً وقتی وجدان عمومی جهانی،
راهحلی را تصديق میکند ،قاضی بينالمللی نيز در بهکار بستن آن راهحل مجاز است22 .
اوصافی چند ،اصول کلی حقوق بينالملل را از قواعد بينالمللی متمايز میسازد ازجمله
جهانشمولبودن ،برتري بر همه قواعد و هنجارهاي ديگر حقوق بينالملل و بودن معياري براي
سنجش و داوري مشروعيت رفتار کشورها همگی ريشه در ارزشیبودن اصول کلی حقوق
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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بينالملل دارد .درحقيقت ،هدف نهايی اين اصول ،نيروي الزامآور آن يعنی حفظ ارزشهاي بشري
را اثبات میکند.
اصول حقوق بينالملل با هم پيوندي تنگاتنگ دارند بهنحويکه مفهوم يک اصل با مفهوم
اصل ديگر وابسته بوده و درونمايه و محتواي يک اصل را نمیتوان بدون درك محتواي اصول
ديگر بهدرستی تفسير کرد .اسناد بينالمللی ،دکترين و رويه ديوان بينالمللی دادگستري همگی
بر اهميت اين مهم تأکيد کردهاند .در متن اعالميه اصول ( )5311تأکيد شده که اصول يادشده در
اعالميه به هم وابسته بوده و در زمان تفسير و کاربرد هر اصل بايد اين پيوند مدنظر باشد .ديوان
بينالمللی دادگستري ،در قضيه نيكاراگوئه عليه اياالت متحده امريكا به ارتباط ميان سه اصل
حقوق بينالملل يعنی اصل احترام به حاکميت ملی ،عدم توسل به زور و عدم مداخله تأکيد کرده
است.
7ـ .6نظریه اصول كلی مورد تأیید و قابل اجرا در حقوق بینالملل
بررسی وجوه اشتراك و افتراق اصول کلی با منشأهاي متفاوت نشان میدهد که تفاوتها
مقولهاي فرعی هستند بهگونهاي که میتوان ادعا کرد خاستگاه داخلی يا بينالمللیبودن اصول در
مقابل ويژگیهاي مشترك آنها رنگ میبازد .با استفاده از ويژگیهاي مشترك میتوان اين
تعريف را از اصول کلی حقوقی قابل اجرا در حقوق بينالملل ارائه داد :اصول کلی حقوقی،
هنجارهاي بنيادينی هستند که ريشه در وجدان مشترك بشري داشته و نماينده ارزشهاي حاکم
بر جامعه( 23داخلی يا بينالمللی) هستند .اين اصول بر تمام قواعد (جزيی) حقوقی حاکم بوده و
جامعه بينالمللی آن را به رسميت شناخته است ،خواه منشأ آن ،نظام حقوق داخلی باشد يا حقوق
بينالملل.
به داليل زير ،با تأييد نظر انديشمندان سرشناسی همچون فردروس ،هودسن و روسو و...
میتوان اعتقاد داشت که اصطالح اصول کلی حقوقی ،داللت بر هر دو قسم مورد اشاره دارد.
اوالً ،نص ماده  33بهعنوان اصلیترين سندي که در حقوق بينالملل به اصول کلی اشاره کرده
است ،عموميت دارد .به نظر شارل روسو ،اين تفسير از بند (ج) ماده  33از نظر دستور زبان نيز
صحيح است زيرا اين مقرره ،کلمه حقوق را بدون صفت خاصی به کار برده است 24و چنانچه
بررسی شد ،بررسی کارهاي مقدماتی تدوين اساسنامه هم گرهگشا نيست .ثانياً ،در اسناد
 .99تأکيد بر ارزشیبودن اصول کلی ،ناشی از اين مهم است که در عالم حقوق« ،آنچه هست» (قانون) از «آنچه بايد باشد»
(ارزشها و آرمانها) ،هيچگاه بینياز نيست .به عبارت ديگر ،هر قانون ،ارزش و اعتبار خود را از منبعی باالتر يعنی ارزشهاي
حاکم بر جامعه میگيرد .به همين نحو ،قواعد حقوقی نيز ارزش و اعتبار خود را از اصول حقوقی میگيرند.
 .94پيشين ،ص .111
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بينالمللی و همچنين رويهقضايی ،از عبارات متفاوتی مثل اصول کلی حقوق بينالملل ،اصولی که
عموماً در حقوق بينالملل به رسميت شناخته شده است ،اصول حقوق بينالملل و اصول
شناختهشده استفاده شده است 21که هر دو گونه اصل بررسیشده را در بر میگيرد .ثالثاً ،هر دو
گروه از اصول بررسیشده ،هنجارهاي بنيادينی هستند که ريشه در وجدان مشترك بشري و
ارزشهاي اجتماعی دارند و اساساً نمیتوان هيچ اصلی را بدون ارتباط با ارزشهاي مشخص
متصور بود .رابعاً ،هم اصول کلی حقوقی داخلی و هم اصول خاص حقوق بينالملل ،بايد از طريق
جامعه بينالمللی به رسميت شناخته شوند؛ در غير اين صورت جزو بدنه حقوق بينالملل به
حساب نمیآيند .لذا در عرصه حقوق بينالملل معاصر ،هر دو گونه اصل حقوقی تأييد شده است؛
البته با تفاوتهايی ازجمله اينكه اصول کلی حقوقی که از نظامهاي حقوقی داخلی نشأت
میگيرند براي آنكه مورد تأييد حقوق بينالملل قرار گيرند ،بايد فرايند انتقال از حقوق داخلی را
طی کنند ،حال آنكه اصول کلی خاص حقوق بينالملل ،اساساً جزو مبانی نظام حقوق بينالملل
بوده و مستقيماً قابل اعمال هستند .ديگر اينكه اصول برگرفته از نظامهاي حقوقی داخلی معموالً
به دليل سابقه طوالنیتر نظام حقوق داخلی از دقت و صراحت بيشتري برخوردارند که همين
ويژگی ،اثبات آنها را راحتتر کرده و اين تصور را به ذهن متبادر میکند که بيشتر مورد اجرا
قرار میگيرند درحالیکه اصول کلی خاص حقوق بينالملل ،غالباً از تعيّن کمتري برخوردار بوده و
اثبات آن نيز مشكلتر است؛ البته تفاوت اخير عموميت ندارد.
 .9ویژگیهای مهم اصول كلی
عرصه علوم اجتماعی جوالنگاه مفاهيم انتزاعی است که شناخت ويژگیهاي هر مفهوم میتواند
نقش مهمی در شناخت آن و همچنين تميز از مفاهيم مشابه ايفا کند .بنا بر «روش ارسطويی»
که شيوهاي مناسب براي تبيين مفاهيم علوم اجتماعی است ،برشمردن اوصاف هر اصطالح،
نقش مهمی در تمييز آن از اصطالحات و مفاهيم مشابه دارد .همه اصول کلی از ويژگیهاي
برجستهاي همچون ابتنا بر ارزشها ،عدم تعين ،کليت ،پويايی و راهگشابودن برخوردارند 21.اين
ويژگیها را بايد بهصورت يک کلّ بههمپيوسته و مرتبط در نظر گرفت.
9ـ .7نماینده ارزشهای حاكم بر نظام حقوقی
در اصطالح جامعهشناسی ،ارزش به واقعيتهاي مورد پذيرش و مطلوب اکثريت جامعه اطالق
25. Degan, Vladimir, “General Principles of Law”, Finish Yearbook of International Law, vol. 3, 1992, p. 58.
 .96صادقی ،محسن؛ اصول حقوقی و جايگاه آن در حقوق موضوعه ،ميزان ،5334،ص .31
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میشود 21.ارزش از مفاهيم محوري در علوم اجتماعی ازجمله حقوق به شمار میرود و از چنان
نفوذي برخوردار است که آگوست کنت از آن به «قدرت معنوي ارزشها» ياد میکند .در عالم
حقوق ،مفهوم ارزش در قلمرو «بايدها» و «غايات» قرار میگيرد که در مقابل آن« ،هستها» و
«قوانين موضوعه» قرار دارد .البته در بين طرفداران مكتب حقوق طبيعی و اثباتگرايان ،در
خصوص جايگاه مسائل ارزشی اختالفنظر وجود دارد 23و اين تفاوتها ديدگاه آنها نسبت به
اصول کلی را تحتاالشعاع قرار داده است .پايه استدالل اثباتگرايان در خصوص اصول کلی به
دليل برخورداري از بار ارزشی باال (بهعنوان خصلت اين اصول) بهشدت لرزان است .اصول
حقوقی را به دليل برخورداري از مبانی ارزشی میتوان به حلقه اتصال هستهاي حقوق (قواعد
موضوعه) به بايدها (ارزشها) تعبير کرد .اصول به دليل وصف ارزشی ،از سوي يک قدرت مافوق
خلق نمیشوند بلكه از دل ارزشهاي حاکم بر هر جامعهاي (داخلی يا بينالمللی) بهصورت
خودجوش متولد شده و سپس به آرامی جزو بدنه نظام حقوقی میشوند 23.اين ويژگی ،بيشترين
تأثير را در کارکردهاي اصول راهنما و تفسيري ايفا میکند .قانونگذاران بينالمللی بايد در وضع
قواعد به مبانی ارزشی اصول (راهنما) توجه داشته باشند و مؤلفههاي ارزشی و غايات حاکم بر
جامعه بينالمللی را لحاظ کنند و در اين صورت است که هماهنگی ميان صورت و شكل قواعد
با مبانی آن برقرار و اجراي قواعد موضوعه تسهيل میشود .بهعالوه ارزشهاي جمعی ،مانع از
آن میشود که قضات ،استداللهاي خود را بر ارزشهاي ذهنی و شخصی مبتنی کنند.
99

9ـ .9عدم تعین و انتزاع
چنانچه اشاره شد ،حقوق را نمیتوان از مبانی ارزشی جدا تصور کرد 35.ارزشها نيز مفاهيمی
انتزاعی و غيراثباتی هستند که عموماً معياري عينی براي آنها وجود ندارد .اصول کلی نيز به
 .91وثوقی منصور و علیاکبر نيکخلق؛ مبانی جامعه شناسی ،بهينه ،5315 ،ص .531
 .95طرفداران مكتب حقوق طبيعی ،قانون واقعی را قانون برگرفته از مفاهيم ارزشی میدانند .از نگاه ايشان ،حقوق متكی بر
طبيعت و فطرت انسان است و ريشه در ارزشها داشته و با موازين انصاف و عدالت سازگار است .اما اثباتگرايان معتقدند که
حقوق با واقعيات بيرونی مرتبط است نه ارزشها.
 .93در اين رابطه میتوان از دو نوع اصل کلی صحبت کرد :اصول کلی مشترك فیمابين همه کشورها و جوامع ،و ديگري
اصول کلی ملی نوع دوم به دليل تفاوت در مبانی ارزشی هر نظام حقوقی ،امري بديهی است.
30. Indeterminacy
 .97برخالف علوم اثباتی که بر حقايق عينی و گزارههاي تجربی استوار است که همگی از طريق مشاهده و تجربه و استقراء
حاصل میشوند ،وظيفه علوم هنجاري ازجمله حقوق ،تبيين پديدههاي ذهنی است .سروکار علوم طبيعی با فرايندهاي علی
عينی است اما سروکار حقوق با انتزاعيات .روح آدمی به شناخت وقايع ساده عينی قناعت نمیکند .در فراسوي عالم واقع،
دنيايی از ارزش ها و مفاهيم انتزاعی وجود دارد و حقوق اساساً به اين دنيا تعلق دارد .براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ن.ك:
ژرژ دل وکيو؛ بنيان تعقلی حقوق ،ترجمه :اميرهوشنگ آجودانی ،مجله حقوقی وزارت دادگستري ،سال اول ،شماره .2
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دليل ريشهداشتن در ارزشها ،انتزاعی هستند.
ويژگی عدم قطعيت و انتزاع ،ابهاماتی را در قلمرو اصول کلی به وجود آورده است .البته درجه
تجريديبودن همه اصول ،يكسان نيست .براي مثال ،برخی از اين اصول ،مثل اصل انصاف،
برابري ،حاکميت ،مالحظات انسانی و حسننيت در اين ميان شاخص بوده و از درجه انتزاع
گستردهاي برخوردارند .اين ذات و شالودة گسترده ،زمينه را براي تعين توسط هنجارهاي ديگر
فراهم میکند .شناسايی يک اصل کلی تا تعيين نهايی محتواي آن در يک سياق مشخص،
بهصورت فرايندي مستمر و مداوم انجام میشود که فرايند پذيرش نام دارد 32.ويژگی عدم تعين،
اصول کلی را براي انجام کارکردهاي محوله بهويژه کارکرد مكمل و راهنما مناسب میسازد.
99

9ـ .9كلیت
در علم منطق ،کلی به مفهومی اطالق میشود که فینفسه بتوان افراد متعددي برايش فرض
کرد 34.در علم حقوق نيز کليت ،معنايی مشابه دارد .کلیبودن از ويژگیهاي جدايیناپذير و از
اوصاف ممتاز اصول کلی نسبت به ساير منابع حقوقی است.
کليت ،صرفاً بحثی نظري نيست بلكه ارتباط تنگاتنگی با نقش و کارکرد اصول دارد .ازجمله
اينكه اصول با کليت خود ،فرايند تعديل قواعد حقوقی را قاعدهمند کرده و از اين راه به
انعطافپذيري حقوق بينالملل در عرصه زندگی اجتماعی کمک شايانی میکنند .وصف کلیبودن
اصول سبب میشود تا حقوقدانان و قضات بينالمللی در برابر مسائل جديد ،فرو نمانده و با
استفاده از اصول براي اين مسائل ،راهحلهاي مناسب ارائه کنند.
حقوقدانان ،واژه کلی در اصول را داراي دو تعبير میدانند .يک تعبير اين است که وصف
کلی داللت بر اصولی دارد که ميان تمام نظامهاي حقوقی مشترك است .تفسير ديگر ،کليت را
امكان انشعاب اصول حقوقی فرعیتر از دل يک اصل کلی حقوقی میداند .براي مثال ،اصل
انصاف بهعنوان يک اصل کلی ،خود منشأ اصولی همچون اصل احترام به مالكيت و اصل جبران
کامل خسارت است .اصل کلی انصاف ،هم متضمن حمايت از مالكيتهاي مشروع و هم
دربردارنده جبران زيان و ضرر وارده است ،آن هم بهنحويکه گويی ضرري در کار نبوده است .از
نظر اين مقاله ،کليت ،به مبناي مشترك (ارزشهاي اجتماعی) اصول کلی اشاره دارد .يعنی
اصول ،چه از نظام حقوق داخلی استنتاج و چه از حقوق بينالملل استنباط شوند ،همگی ريشه در
يک مبنا دارند ضمن آنكه تعبير دوم از مفهوم کليت ،تنها شامل اصول کلی بنيادين شده و ساير
32. Bos, 1977, op. cit., p. 42.
33. Generality
 .94خوانساري ،محمد؛ دوره مختصر منطق صوري ،چاپ پانزدهم ،انتشارات دانشگاه تهران ،5331،ص .12
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انواع اصول کلی (راهنما ،تفسيري و مكمل) را در بر نمیگيرد.
98

9ـ .4پویایی
اصول کلی بهواسطه ماهيت انتزاعی ،مقوالتی پوياست و اين پويايی ،زمينه را براي دادگاهها
فراهم میآورد تا با استفاده از اين اصول ،قواعد حقوقی را به سبک و سياقی که پاسخگوي نيازها
و مشكالت جديد باشد ،تفسير کنند.
معاهدات و عرف حتی در گستردهترين مفهوم خود نيز نمیتوانند به اندازه اصول کلی زمينه
رشد حقوق بينالملل را فراهم آورند .اصول کلی بهواسطه پويايی که با اوصاف کليت و عدم تعين
مرتبط است ،نقشی گريزناپذير را در توسعه قواعد حقوقی و ادغام آنها در بدنه حقوق بينالملل
ايفا میکنند 31.بسياري از چالشهاي امروزين حقوق بينالملل از قبيل نقض حقوق بشر،
چالشهاي زيستمحيطی ،فقر ،توسعه نابرابر اقتصادي و  ...هيچيک بهطور کامل در معاهدات و
عرف بينالمللی مورد توجه قرار نگرفته است .بااينحال ،نهادهاي قضايی در صورت توجه شايسته
به اصول کلی میتوانند از ظرفيت آنها براي ورود به حوزههاي جديد و پاسخ به مسائل جديد
استفاده کنند.
9ـ .8راهگشایی برای قضات
آخرين ويژگی اصول کلی ،حاشيه صالحديد گستردهاي است که اين اصول به قضات اعطا
میکنند .گوگنهايم ،اين خصلت را بهروشنی تشريح کرده است« :تلقی اصول کلی حقوق بهعنوان
منبع خاص حقوق بينالملل ،دليل سياسی ـ حقوقی دارد و آن عبارت است از گسترش صالحيت
و اختيار قاضی بينالمللی از طريق تحديد دامنه اختيارات خودسرانة تابعان حقوق بينالملل که از
اصل عرفی استقالل دولتها نشأت میگيرد» 31.هرچند برخی از حقوقدانان به اين ويژگی
اصول ،خرده گرفتهاند اما در واقع ،همين خصلت ،وجه تمايز اصلی اصول کلی حقوقی از قواعد
حقوقی است .چنانچه در رسيدگی به اختالف ،قاعدهاي وجود داشته باشد که بتوان آن را بر قضيه
مورد اختالف اعمال کرد ،بديهی است که قاضی قاعده را اعمال میکند اما مواقعی که به دليل
فقدان قاعده حقوقی ،يافتن راهحل در حقوق موضوعه غيرممكن باشد ،اصول کلی بهعنوان منبع
استدالل قاضی ،نقشی ضروري و حياتی در حل اختالف ايفا میکنند 33.عالوه بر اين ،ويژگی
35. Dynamism
36. Jenks, C.W., The Proper Law of International Organizations, London: Stevens, 1962, p. 160.
 .91فردروس؛ همان ،ص .341
38. Dworkin, R., Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 2002, pp. 25-26.
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راهگشابودن اصول کلی ،امكان حل تعارض ميان قواعد متعارض را به قضات میدهد .در برخی
رسيدگیها ،شرايطی پيش میآيد که مشخص نيست از ميان دو هنجار متعارض ،کداميک بايد
اعمال شود .در اين موارد ،اصول کلی ابزار مناسبی است که با بهکارگيري آن ،احقاق حق ميسر
میشود.
 .9كاركردهای اصول كلی در حقوق بینالملل
آنچه تا به اينجا بررسی شد ،مفهومشناسی صرف بود که هرچند به کشف زواياي پنهان اصول
کلی و شناخت ماهيت آن کمک میکند ،متضمن مباحث کاربردي و عملی اصول کلی نيست .در
مطالب پيش رو ،نقشهاي مختلفی که اصول کلی مورد تأييد حقوق بينالملل میتواند در اين
نظام حقوقی ايفا کند ،بررسی شده است .دانشجويان حقوق بينالملل ،غالباً تنها از کارکرد مكمل
اين اصول اطالع دارند درحالیکه مطالعه رفتار تابعان حقوق بينالملل و نهادهاي قضايی و
شبهقضايی بينالمللی ،حكايت از نقشهاي گستردهتري دارد که مغفول مانده است .شناخت اين
کارکردها تصوير متفاوتی از اين اصول نشان میدهد و جايگاه واقعی آنها را در نظام حقوق
بينالملل روشن میکند .البته قدر مسلم اين است که مرزبندي مشخص ميان اصول کلی ،کار
سادهاي نيست .گستردگی دامنه اصول از يک سو و ارتباط متقابل اصول کلی با ساير منابع حقوق
بينالملل (عرف و معاهده) از سوي ديگر ،موجب تنوع نقش اصول شده است تا جايی که میتوان
يک اصل با چند کارکرد را نيز متصور شد .در مجموع با درنظرگرفتن نقشهاي مختلفی که
اصول کلی در ساخت ،مديريت ،توسعه و بسط حقوق بينالملل ايفا میکند میتوان آن را در چهار
دسته اصلی شامل اصول کلی بنيادين ،راهنما ،مكمل و تفسيري تقسيمبندي کرد33.
49

9ـ .7اصول كلی بنیادین
اصول کلی بنيادين ،همان طور که از نام آن برمیآيد ،در عالیترين سطح از سلسلهمراتب اصول
کلی قرار میگيرد .اين اصول بهمثابه سنگ بنا ،ستون فقرات و مايه حيات حقوق بينالملل
محسوب میشوند و کليت و انتزاع زياد آنها سبب میشود تا منشأ خلق اصول کلی ديگري
 .93در کتاب صلح جاويدان و حكومت قانون ،بدون تصريح به طبقهبندي اصول ،به انواعی از اصول کلی اشاره شده است:
اصول کلی در واقع از اصول اساسی حكايت دارد ،ازجمله اولويت بعضی از ارزشهاي مشترك بر حقوق خاص؛ قواعدي که
وجود آن ها به حكم منطق ،ضروري است ،مثل وفاي به عهد؛ اصول الزم هر نظام حقوقی ،مثل اصل حسننيت؛ اصول خاص
حقوق بينالم لل مثل منع توسل به زور ،اصول فنی حقوقی مثل اصلی که بنا بر آن ،قاعده الحق ،ناسخ قاعده سابق است؛
اصول عملی حقوق مثل آنكه هيچکس نمیتواند از خطاي خويش بهرهبرداري کند و باالخره ،اصول تمثيلی مربوط به تقويت
وجوه قواعد در نظام حقوقی .فلسفی ،هدايتاهلل؛ صلح جاويدان و حكومت قانون ،فرهنگ نشر نو ،5331،ص .143
40. Substantial principles
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باشند .براي مثال ،اصول کلی استاپل ،سكوت و منع سوءاستفاده از حق ،از اصل کلی حسننيت
مشتق شدهاند .اصول جبران خسارت و برابري حاکميت ،ريشه در اصل انصاف دارند و اصولی
همچون کرامت انسانی ،منع کشتارجمعی و منع شكنجه از اصل کلی رعايت حقوق اساسی نوع
بشر منتج میشود و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها مبتنی بر اصل بنيادين برابري
حاکميت دولتهاست .درنتيجه ،اصول حسننيت ،انصاف ،رعايت حقوق اساسی بشر و برابري
حاکميت دولتها را میتوان اصلیترين اصول کلی حقوق بينالملل دانست.
حسننيت بهعنوان اصلی مبنايی بر کليه روابط حقوقی بينالمللی خصوصاً روابط حقوقی
سازمانهاي بينالمللی با دولتهاي عضو يا دولتها با يكديگر سيطره دارد و اساساً به معنی
درستكاري تابعان حقوق است 45.اصل وفاي به عهد نيز اصل کلی بنيادين و بسيار قديمی است
که بهويژه در حقوق معاهدات بسيار مؤثر است .ناديدهگرفتن اين اصل ،تعادل حقوقی جامعه
بينالمللی را که از واجبات حيات آن جامعه است از ميان میبرد .گروسيوس آن را اصل مقدس
ناميده و کلسن از آن بهعنوان اصل بنيادينی ياد میکند که همه قواعد حقوقی اعم از بينالمللی و
داخلی بر آن استوار است و بهعنوان ضرورت اوليه وجود و پيوستگی يک نظم حقوقی بينالمللی
شناخته میشود.
در ذيل به برخی از آراي قضايی که ويژگی بنيادين پارهاي از اصول کلی را تصريح کردهاند
اشاره میشود:
42
اظهارات ديوان بينالمللی دادگستري در قضيه آزمايشهاي هستهاي ،بهروشنی گوياي
ويژگی بنيادين اصل حسننيت 43است:
« ...يكی از اصول اساسی حاکم بر خلق و ايجاد تعهدات حقوقی ـ فارغ از منبع اين تعهدات ـ
 .47فلسفی ،هدايتاهلل؛ حقوق بينالملل معاهدات ،فرهنگ نشر نو ،5332 ،ص .343
 .49ديوان بينالمللی دادگستري براي نخستينبار در رأي آزمايشهاي هستهاي (استراليا عليه فرانسه) سال  5314صراحتاً
عبارت اصل کلی حقوقی ) (general principle of lawرا به کار برده است .بررسی قضايايی که قبل از اين پرونده طرح
شدهاند گوياي استفاده از عبارتهاي متفاوتی که بهصورت ضمنی داللت بر اصول کلی دارند ،واژههايی همچون عقيده جهانی
) (universal opinionرويه جهانی ) (universal practiceقاعده شناختهشده ) (wellknown ruleقاعده کلی )(general rule
اصل پذيرفتهشده حقوقی ) (accepted principle of lawاصل حقوق بينالملل ) (a principle of international lawو
نهايتاً اصل عموماً پذيرفتهشده در داوريهاي بينالمللی و محاکم داخلی (a principle generally accepted in the
) jurisprudence of arbitration and municipal courtsعباراتی هستند که ديوان براي استناد به اصول کلی به کار برده
است.
 .49اين اصل در بسياري از اسناد مهم حقوق بينالملل درج شده است .ازجمله بند  2ماده  2منشور سازمان ملل متحد ،ماده
 21عهدنامه وين  ،5313اعالميه اصول حقوق بينالملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها مطابق منشور 5311
(اعالميه اصول).
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اصل حسننيت است .اعتماد و اطمينان ،جزء ذاتی همكاريهاي بينالمللی محسوب میشود».
ديوان در فرازي از رأي خود در قضيه صالحيت ماهیگيري نيز مجدداً بر جايگاه واالي
حسننيت بهعنوان اصلی اساسی تأکيد کرده و بيان میدارد:
« ...حسننيت ،اصلی بنيادين است که با اجرا و رعايت قواعد موجود حقوق بينالملل ممزوج
شده است».
رکن تجديدنظر فيصله اختالفات سازمان تجارت جهانی 41نيز در قضيه اقدامات مؤثر بر
واردات الوارهاي چوب از کانادا (اختالف فی مابين کانادا و امريكا) اصل حسننيت را بهعنوان
اصل کلی نافذ و اساسی حاکم بر کليه معاهدات اعالم میکند و در قضيه ورقههاي استيل ،از
حسننيت بهعنوان اصل کلی بنيادين حقوق بينالملل نام میبرد؛ اصلی که هدفش تأکيد بر تعهد
دولت ها مبنی بر خودداري از انجام اقداماتی است که هدف و موضوع معاهده را معيوب میکند41.
ديوان بينالمللی دادگستري در قضيه صالحيت در امر شيالت بين انگلستان و جمهوري
فدرال آلمان عليه ايسلند ،بر مبنايیبودن اين اصل ،بسيار مهم صحه گذاشته و در قضيه
آزمايشهاي هستهاي نيز به ارتباط ميان وفاي به عهد با حسننيت بهعنوان اصول کلی بنيادين
تأکيد کرده است .ديوان در نظريه مشورتی خود راجع به واردکردن حق شرط بر معاهده منع
کشتارجمعی اعالم میکند اصول مبناي اين معاهده ـ يعنی اصول مربوط به حقوق اساسی نوع
بشر ـ اصول اساسی است که ملتهاي متمدن ،فارغ از هرگونه التزام قراردادي بهمثابه اصولی
الزامآور و قابل استناد در برابر کليه دولتهاي جهان پذيرفته و شناسايی کردهاند 41.ديوان
بينالمللی کيفري براي يوگسالوي سابق نيز در قضيه فروندزيجا ،اصل کلی احترام به کرامت
انسانی را اصلی بنيادين میداند که شالوده اصلی حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق بشر را شكل
میدهد .بهزعم ديوان ،در دهههاي اخير ،اين اصل از چنان اهميت فائقی برخوردار شده که در
تمام پيكره حقوق بينالملل ،جاري و ساري است» 43.بر همين اساس ،ديوان با استناد به اصل
بنيادين کرامت انسانی ،تعريف موسع از جنايت تجاوز را پذيرفت تا از اين راه ،مصاديق بيشتري از
تعدي و خشونتهاي جنسی را مشمول جنايت عليه بشريت اعالم کند.

44. Nuclear Tests case (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, para. 78.
 .48براي مالحظه موارد بيشتري از کاربرد اصل حسننيت در رويهقضايی سازمان تجارت جهانی ،ن.ك :قضاياي ممنوعيت
وارداتی ميگو ( ،)5333ورقههاي استيل ( )2115و قانون دامپينگ و يارانه اياالت متحده امريكا (.)2112
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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9ـ .9اصول كلی راهنما
در جايگاه دوم سلسلهمراتب اصول کلی حقوقی ،اصول هادي يا راهنما قرار دارد که نقش
برجستهاي در تعيين محتواي قواعد حقوقی بر عهده دارد .کار اصلی آن ،هدايت وضعکنندگان
قواعد بينالمللی و طراحی مسيري است که بايد توسط آنها در انعقاد توافقات بينالمللی و وضع
قواعد دنبال شود .بديهی است که فقدان قوه قانونگذاري متمرکز در حقوق بينالملل ،نقش اصول
کلی راهنما را پررنگتر میکند .هنر واضعان قواعد ،تلفيق «هستها» و «بايدها» ست و اين امر،
تنها با درنظرداشتن اصول کلی ميسر است چرا که اين اصول ،نماد ارزشها و بايدهاي هر جامعه
است .بهعالوه اصول کلی به تعبير ريپورت ،حقوقدان برجسته فرانسوي ،بسان «مانع و سدي در
برابر اراده واضعان قواعد» قد علم میکند و مانع از ايجاد قواعد مغاير با ارزشها و غايات مورد
پذيرش جامعه میشود11.
تأثيري که اصول راهنما بر واضعان قواعد میگذارد با توجه به منشأ اين اصول متفاوت است.
براي مثال ،اصول حقوقی برخاسته از خرد و منطق ،از طريق زمينهسازي براي وضع قوانين
خردمندانه ،عقالنيت حقوق را تضمين میکند .اصل حسننيت 15،عدم مداخله در امور داخلی ساير
دولتها ،جبران خسارت ،ممنوعيت تهديد يا کاربرد زور و حلوفصل مسالمتآميز اختالفات
ازجمله مصاديق مهم اصول کلی راهنما برخاسته از خرد است .دسته دوم ،اصول کلی سربرآورده
از تحوالت اقتصادي ،سياسی و اجتماعی است که قانونگذاران بينالمللی (دولتها و سازمانهاي
بينالمللی) را به وضع قوانين همسو با تحوالت سوق میدهد .ازاينرو نبايد نقش مهم آن را در
هدايت مرحله مذاکره در انعقاد معاهدات بينالمللی ناديده گرفت .اين دسته اصول کلی راهنما در
روند ايجاد قواعد جديد براي حوزههاي جديد حقوق بينالملل نقش بسزايی دارد .اصولی همچون
49. Guiding Principles
 .89لزوم پيروي واضعان قواعد از اصول کلی مبحثی است که ريشه در مكتب حقوق طبيعی دارد .در تفكر انديشمندان يونان
باستان ،تعبير ي با عنوان اصول نانوشته وجود دارد که با هدف مقيدکردن قوانين بشري به کار گرفته شده است .مقصود از اين
اصول نانوشته ،اصول ناشی از عدالت و مذهب بوده که مورد قبول تمام بشريت باشد و درنتيجه ،کليه قوانين موضوعه بايد در
چارچوب آنها تهيه شود.
 .87اصل حسننيت در قا لب اصل راهنما با توجه به وجه بنيادينی که دارد ،عالوه بر تعيين مسير وضع قاعده نقش مؤثري در
بسترسازي براي انجام مذاکراتی دارد که براي حصول توافقات بينالمللی و وضع قواعد انجام میشود به بيان ديگر ،مذاکره با
حسننيت پيششرط انعقاد معاهده و وضع قاعده است .تقويت اين اصل میتواند منتهی به تضمين رفتار طرفين مذاکره به
انجام اقداماتی شود که راه را براي مذاکره باز میکند .مذاکره با حسننيت ،تكليف مشترك مبتنی بر استفاده از تدابير و
راهكارهاي منطقی و معقول مذاکره و وجود قصد متقابل براي رسيدن به توافق است .در اين زمينه ن.ك :حميد الهويی نظري
و عقيل محمدي؛ «تبيين ابعاد حسننيت در حقوق بينالملل در پرتو رويهقضايی» ،مجله حقوقی بينالمللی ،شماره  ،13پاييز و
زمستان .5334
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اختيارات ضمنی در قلمرو حقوق سازمانهاي بينالمللی ،تعيين سرنوشت 12در قلمرو حقوق بشر
يا اصول پيشگيري ،احتياط ،مسئوليت مشترك اما متفاوت و پرداخت توسط آلودهساز که همگی
از مصاديق اصول راهنما در حوزه حقوق بينالملل محيطزيست هستند .در اين حوزة نسبتاً جديد،
نمونههاي بسياري وجود دارد که نشان میدهد اصول کلی ،هدايتگر واضعان در وضع قواعد
حقوقی جديد بودهاند .براي مثال ،اصل احتياط 13بهعنوان اصلی جديد براي هدايت فعاليتهاي
بشر و جلوگيري از صدمه به محيطزيست و حفظ سالمت انسان در حقوق بينالملل محيطزيست
پديدار شده و بعد از پذيرش اعالميه ريو ( )5332در غالب موافقتنامههاي زيستمحيطی
بهصورت صريح يا ضمنی درج شده است 14.روند روبهرشد استفاده از اصول کلی در اسناد
غيرالزامآور بينالمللی نشان میدهد که چگونه اصول کلی راهنما میتواند دولتها را به وضع
مقررات بينالمللی الزامآور در حوزههاي جديد تشويق کند.
88

9ـ .9اصول كلی مكمل
منظور از اصول کلی مكمل ،اصولی است که نقششان ازبينبردن خألهاي حقوق موضوعه است.
اين کارکرد ،همان توصيف مندرج در ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري است .هر
زمان که حقوق موضوعه در رابطه با مسئلهاي کفايت نكند يا ساکت باشد ،اصول کلی مكمل،
قضات را در ترافع و احقاق حق ياري میکند 11.اگر اصول راهنما بيشترين تأثير را بر عملكرد
واضعان قواعد بينالمللی میگذارد ،اصول مكمل ،ابزار ارزشمندي براي قضات محاکم بينالمللی
محسوب میشود .فرودرس ،حقوقدان برجسته بينالمللی در اين خصوص معتقد است اگر
صالحيت ديوان به قواعد موضوعه شناختهشده [معاهده و عرف] محدود کنند ،ديوان غالباً مجبور
به رد دعوا خواهد شد .معناي ماده  33اساسنامه اين است که ديوان نمیتواند به بهانه فقدان
قاعده قراردادي يا عرفیِ مؤيد ادعاي خواهان ،دعواي او را رد کند بلكه بايد کماکان بررسی کند
که آيا دعواي خواهان میتواند بر اصول کلی حقوقی مبتنی باشد يا خير و درصورتیکه پاسخ اين
52. Principle of Self-Determination
53. Precautionary Principle
 .84کنوانسيون چارچوب تغييرات آب و هوايی  5332و کنوانسيون تنوع زيستی ،پروتكل ايمنی زيستی کارتاهنا ،2111
کنوانسيون آاليندههاي آلی پايدار  ،2115کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيطزيست درياي خزر  2113ازجمله اسناد مهمی
هستند که به اصل کلی احتياط اشاره صريح دارند نكته مهمی که ويژگی هدايتگربودن اين اصل را نشان میدهد توجه به
تاريخ اين اسناد است ،به بيان ساده همگی اين موافقتنامهها بعد از اعالميه ريو بهعنوان خاستگاه اصل احتياط منعقد شدهاند
يعنی اصلی که در يک اعالميه تصريح شد توانست به مرور مسير قانونگذاريهاي بعدي را براي کشورها مشخص نمايد.
55. Supplementary Principles
 .86براي توصيف چنين وضعيتهايی در حقوق از اصطالح التين  non liquetاستفاده میشود.
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سؤال مثبت باشد ،بايد دعواي خواهان را وارد و موجه قلمداد کند 11.اصول تكميلکننده را
میتوان به دو شق تقسيم کرد :نخست اصول کلی مرتبط با مسائل شكلی و آيين دادرسی که
براي ارائه رسيدگی عادالنه بايد مورد توجه قرار دهند و دوم اصول ماهوي يعنی اصولی که
قاضی بينالمللی براي مشخصکردن محتواي قواعد حقوقی از آنها استفاده میکند.
الف .اصول شكلی (مرتبط با آیین دادرسی)
نقش اين اصول ،اجراي عدالت مورد نياز براي عملكرد نظام حقوق بينالملل است .اصول مزبور،
در فقدان منابع رسمی يا نقصان اين منابع ،ابزارهاي شكلی مهمی را براي احقاق حق فراهم
میکنند .اصل انصاف 13،رعايت تشريفات قانونی در رسيدگیها 13ازجمله مصاديق اصول بنيادين
و مكمل شكلی هستند که از دل آنها اصول فرعی ديگري همچون محاکمه عادالنه ،منع
توقيف و بازداشت بدون انجام محاکمه عادالنه ،منع محاکمه مجدد براي يک جرم ،برخورداري از
حق دفاع ،برابري طرفين دعوا ،مانعهالجمعبودن قاضی و خصم ،استاپل 11،اعتبار امر قضاوتشده
(مختومه) 15،صالحيت در تعيين صالحيت 12و اين اصل که هيچکس نمیتواند قاضی دعواي خود
باشد 13استخراج میشود .اصول يادشده ،سهمی عمده در اجراي عدالت ،در رسيدگیهاي مدنی و
کيفري بينالمللی ايفا میکند .ذيالً به مواردي از کاربرد اين اصول اشاره شده است.
ديوان دائمی در قضيه کارخانه کورزوف به اعاده وضع به حال سابق 14و ممنوعيت برخورداري
يک فرد از عمل خالف خود بهعنوان مصاديق اصول کلی مكمل اشاره کرده است.
اصل استاپل يا همان منع انكار پس از اقرار نيز در آراي متعددي ،خواه بهصورت صريح يا
ضمنی بهعنوان اصل کلی به کار رفته است ،ازجمله رأي ديوان دائمی دادگستري در قضيه
وضعيت حقوقی گرينلند شرقی ،که با استناد به اين اصل کلی ادعاي نروژ رد شد .اظهارات ديوان
در اين قضيه گوياي مفهوم استاپل است هرچند که صراحتاً از آن نامی نمیبرد:
«با توجه به موافقتنامههاي دوجانبه و اعمال حقوقی يكجانبه که طی آن ،نروژ بارها تعلق
 .81پيشين ،ص .344
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

 .64ديوان از اعاده وضع به حال سابق تحت عنوان اصلی ضروري که توسط رويه بينالمللی و بهويژه محاکم داوري به
رسميت شناخته شده ياد کرده است.
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گرينلند به دانمارك را تصديق کرده است ،اين کشور ديگر نمیتواند ادعاي حاکميت بر بخشی از
گرينلند را مطرح کند» 11.ديوان بينالمللی دادگستري نيز در برخی از قضاياي مطروحه به اصل
استاپل تأکيد کرده است .ازجمله در قضيه معبد پرهآويهار که از استاپل ،تحت عنوان اصل
ثابتشدة حقوقی ياد میکند:
«ادعاي اشتباه نمیتواند بهعنوان عنصر مخدوشکنندة رضايت شناخته شود ،اگر طرف مدعی
با رفتار خود در بروز اشتباه ،نقش داشته باشد»11 .
در نظريه مشورتی  5341با موضوع دادگاه اداري سازمان ملل متحد ،ازجمله سؤاالت
مطرحشده اين بود که آيا مجمع عمومی میتواند مانع اثربخشی آراي دادگاه اداري [بهعنوان رکن
فرعیاش] شود .ديوان از فرصت پيشآمده براي اشاره به اصل اعتبار مختومه استفاده کرده و
ضمن اعالم آن بهعنوان اصلی تأييدشده و عموماً بهرسميتشناختهشده ،اعمال آن را نسبت به
آراي دادگاه اداري يادآور میشود 11.نظريه مشورتی ديوان در خصوص درخواست تجديدنظر از
رأي شماره  513دادگاه اداري از حيث اصول کلی شكلی بسيار پربار است .در اين پرونده ،ديوان
ضمن تصريح به شماري از اصول شكلی که بايد در دادرسیهاي بينالمللی مورد توجه قرار گيرد
در بند  31صراحتاً رعايت اصول [شكلی مكمل] را در رسيدگیهاي مشورتی الزامی میداند .از
نظر ديوان ،مبناي اين استدالل ،جايگاه اصول کلی حقوقی و ماهيت قضايی ديوان است13.
رويههاي محاکم بينالمللی غير از ديوان بينالمللی دادگستري نشان میدهد که بهشكل
گستردهاي از اصول کلی شكلی و مكمل براي پوشش خألهاي موجود در شاخهها تخصصی و
جديد حقوق بينالملل استفاده میشود .بديهی است که اين امر به رشد حقوق بينالملل در
حوزههايی مثل حقوق بينالملل کيفري ،حقوق بينالملل اقتصادي ،حقوق اداري بينالمللی و
حقوق درياها کمک شايانی میکند.
ماده  25اساسنامه ديوان بينالمللی کيفري ،صراحتاً از اصول کلی بهعنوان حقوق قابل اعمال
نزد ديوان نام برده است .بهعالوه ،محاکم کيفري اختصاصی که با هدف رسيدگی به جنايات
ارتكابی در يوگسالوي سابق و رواندا تشكيل شدهاند نيز در رسيدگیهاي خود بهکرات از اصول
مكمل شكلی نظامهاي کيفري داخلی استفاده کردهاند13.
اصول کلی شكلی در حلوفصل اختالفات سازمان تجارت جهانی نيز نقش مؤثري ايفا
65. Legal Status of Eastern Greenland Case, PCIJ Series A/B, No. 53, 5 April 1933, p. 69.
66. Temple of Preah Vihear Case, (Cambodia v. Thailand), 15 June 1962, para. 26.
67. Advisory Opinion Concerning the U.N. Administrative Tribunal, ICJ Reports 1954, p. 53.
68. Advisory Opinion on Application for Review of Judgment No. 158 of the United Nations
Administrative Tribunal, I.C.J. Reports 1973, p. 181, para. 36.
69. Fabian O., Raimondo, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts
and Tribunals, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 17.
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میکنند .موافقتنامه مؤسس سازمان تجارت جهانی ،فاقد مقرراتی با ماهيت شكلی از قبيل بار
اثبات دعوا ،حق حضور نزد هيئت فيصله اختالفات و غيره است (خأل معاهداتی) اما اصول مكمل
شكلی توانستهاند اين نقص را پوشش دهند .تا کنون ،رکن حلوفصل اختالف سازمان تجارت
جهانی ،از اصول شكلی همچون عطفبماسبقنشدن معاهدات 11،امنيت حقوقی ،قابليت پيشبينی
و استاپل استفاده کرده است15.
ب .اصول ماهوی
برخالف اصول مكمل شكلی که در چارچوب آيين دادرسی به کار میآيد ،اصول ماهوي بهمنظور
حصول به يک نتيجه حقوقی و حل ماهوي قضيه به کار گرفته میشود .اين اصول در فقدان
قواعد حقوقی ،دادگاه را در يافتن راهحل درست ياري میکند 12.نقش مهم اصول کلی در اين
جايگاه را میتوان شفافسازي و جلوگيري از ابهام دانست .اثر فرعی استفاده محاکم بينالمللی از
اصول مكمل ماهوي ،شناسايی حوزههايی است که قواعد حقوقی مشخصی براي آن نياز است.
طبيعتاً به هر ميزان که حوزهاي جديدتر باشد (مثالً حقوق بينالملل کيفري ،حقوق بينالملل
اقتصادي ،حقوق اداري بينالمللی ،حقوق بينالملل محيطزيست) خألهاي حقوقیاش نيز بيشتر
است و درنتيجه ،اصول مكمل ماهوي میتواند نقش پررنگتر و مؤثرتري داشته باشد .اعمال
اصول يادشده ،عالوه بر رفع خألها ،سبب توسعه حقوق بينالملل در اين بخشها شده و نهايتاً
بر رابطه ميان شاخههاي جديد با ساير حوزههاي نوشته و نانوشته حقوق بينالملل ،تأثير مثبت
خواهد گذاشت .اصولی همچون مالحظات انسانی (بشري) ،آزادي درياها ،رفتار عادالنه و
منصفانه 13،برابري در مقابل قانون ،مسئوليت کيفري فردي ،تناسب ،اختيار سلسلهمراتبی ،وضعيت
ضروري ،اکراه بهعنوان عامل مخففه مجازات ،عدم استفاده زيانبار از سرزمين (الضرر) ،منع
سوءاستفاده از حق ،احترام به کرامت انسانی و  ...ازجمله مصاديق اصول مكمل ماهوي هستند که
70. Pauwelyn, J., Conflict of Norms in Public International Law, Cambridge University Press, 2003 p.
532.

71. Cameron, J. and Gray, D., “Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement System”,
International and Comparative Law Quarterly, vol. 50. 2001, p. 248.
72. Marchettoni L., “Recognition of International Law: From Formal Criteria to Substantive Principles”.
In: Pineschi L. (ed.) General Principles of Law - The Role of the Judiciary, Sellers, Mortimer, Maxeiner,
James (eds.) Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 46. Springer, Cham, 2015,
p. 70.

 .19اصل رفتار عادالنه و منصفانه ) (Fair and Equitable Treatmentازجمله اصول تكميلی ماهوي است که در چارچوب
حوزه حقوق بينالملل سرمايهگذاري و رفتار با بيگانگان ،نقش مهمی ايفا کرده است .مروري بر آراي محاکم داوري در
خصوص سرمايهگذاري مؤيد اين حقيقت است .براي اطالعات بيشتر در اين رابطه ،ن.ك:
(Schill, Stephan W., “General Principles of Law and International Investment Law”, in International
Investment Law, Leiden, Martinus Nijhoff, 2012).
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ذيالً به مواردي از کاربرد آنها در محاکم بينالمللی اشاره میشود.
در سياق رويهقضايی ديوان بينالمللی دادگستري ،قضاياي تنگه کورفو و آفريقاي جنوبغربی
مثالهايی شاخص هستند .در قضيه کانال کورفو ،يكی از سؤاالت مهم فراروي ديوان اين بود که
آيا طبق حقوق بينالملل ،دولت آلبانی به دليل انفجار در کانال کورفو مسئول است؟ ازآنجايیکه
پاسخ به اين سؤال با رجوع به معاهدات و عرفهاي بينالمللی امكانپذير نبود .ديوان بهمنظور
احراز مسئوليت آلبانی و برطرفکردن خأل مقرراتی موجود به چندين اصل کلی که همه در زمره
اصول مكمل ماهوي است استناد کرد .اصول مورد اشاره ،شامل مالحظات اوليه انسانی ،آزادي
درياها و تعهد دولتها مبنی بر عدم استفاده زيانبار از سرزمين میشود 14.در قضيه آفريقاي
جنوبغربی ،ديوان معتقد است که اصل برابري در مقابل قانون در نظامهاي حقوقی داخلی کليه
دولتها فارغ از نوع حاکميتشان درج شده و جزء جدايیناپذير قوانين اساسی اغلب دولتهاي
متمدن است11.
در پرونده اردموويچ ،شعبه تجديدنظر دادگاه يوگسالوي سابق ،زمانی که در اساسنامه دادگاه،
قاعدهاي مبنی بر پذيرش اکراه بهعنوان عامل رافع مسئوليت پيدا نمیکند ،به بررسی اصول کلی
پذيرفتهشده در نظامهاي حقوقی کشورها (کامنال و رومی ژرمنی) میپردازد و نهايتاً آن را
بهعنوان اصل کلی (مكمل) مورد استفاده قرار میدهد 11.اين مرجع قضايی بينالمللی در پرونده
بالسكيچ از اصل تناسب مجازات با شدت جرم ارتكابی که از شقوق اصل تناسب است ،بهعنوان
اصل کلی حقوق کيفري و پذيرفتهشده در کليه نظامهاي حقوقی سراسر جهان ياد کرده است11.
ديوان کيفري يوگسالوي سابق در قضيه فروندزيجا ضمن اشاره صريح به اهميت اصول کلی
ماهوي ،براي ارائه تعريف از عمل تجاوز ،به اصل کلی کرامت انسانی اشاره میکند و با استفاده از
اين اصل ماهوي ،توصيف کيفري مطلوب را مشخص میکند:
«هر زمان که قواعد بينالمللی کيفري ،تعريفی از مفاهيم حقوق کيفري به دست نداده
باشد [خأل ماهوي] ،استفاده از اصول کلی مندرج در قوانين ملی پذيرفته است  ...به اين معنی
که دادگاههاي بينالمللی بايد بر مفاهيم کلی و مشترك ميان همه نظامهاي حقوقی بزرگ
جهان متكی باشند»13.
در پرونده ديگري ،شعبه رسيدگیکننده ،اصل مالحظات انسانی را بهعنوان مبناي قواعد مهم
74. Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Merit,
Judgment of 9 April 1949, para. 22.
75. South West African Case (Second Phase), (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa, 1966),
para. 299.
76. Erdmovic Case, (Prosecutor v. Drazen Erdmovic), Case No. IT-96-22-A, 7 October 1997.
77. Blaskic Case, decision of the president, ICTY Judicial Reports 1996, para. 796.
78. Furundzija Case, ICTY Trial Chamber II, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment of 10 December 1998,
para. 178.
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حقوق بشردوستانه ازجمله ممنوعيت حمله عليه جمعيت غيرنظامی و محدوديت ابزارها و
روشهاي جنگی میداند 13.معنی استدالل دادگاه اين است که هرگاه قواعد عرفی و معاهداتی
موجود براي اعمال و اجراي حقوق بشردوستانه کفايت نكند بايد از اصل کلی فوق براي پوشش
نواقص استفاده شود.
نبايد اصل مالحظات انسانی را فقط مختص حقوق بشردوستانه و حقوق بشر دانست ،بلكه
چنانچه گزارش کميسيون جنايا ت جنگی سازمان ملل متحد نيز يادآور شده ،بايد آن را اصلی
روحبخش و محرك در تمام حوزههاي حقوق بينالملل دانست 31.بر همين اساس ،دادگاه
بينالمللی حقوق درياها نيز در قضيه معروف سايگا در خصوص استفاده از زور براي توقيف
کشتیها به اصل مالحظات انسانی اشاره کرده و اينگونه شكاف موجود در کنوانسيون حقوق
درياها را پوشش میدهد:
هرچند کنوانسيون [ 5332حقوق درياها] مقررات صريحی درباره استفاده از زور در توقيف
کشتیها ندارد ،حقوق بينالملل بر اساس اصل کلی مالحظات بشري ،کاربرد زور را ممنوع کرده
و در جايی که استفاده از زور اجتنابناپذير باشد ،آن را منوط به معيارهايی کرده است .اصل
مالحظات بشري بايد همانند ساير حوزههاي حقوق بينالملل در حقوق درياها نيز اعمال شود35.
59

9ـ .4اصول كلی تفسیری
آخرين مورد از تقسيمات کارکردي اصول کلی ،شامل اصولی میشود که با نقش برجسته اما
ماليمشان ،پويايی و تكامل را به حوزه حقوق بينالملل وارد میکنند .اصول تفسيري چنانچه از
عنوانشان معلوم است ،ارتباط تنگاتنگی با مقوله تفسير دارد .تفسير 33بهعنوان يكی از
پيچيدهترين و ظريفترين مباحث حقوقی است بهويژه زمانی که بخواهد قصد و اراده طرفين يک
معاهده بينالمللی را با تغييرات اجتماعی حادثشده در زمان انعقاد معاهده هماهنگ سازد (تفسير
متكامل يا پويا) .اهميت تفسير تا جايی است که اساساً اجراي معاهده بدون تفسير ،غيرممكن
79. Martic Case, Prosecutor v. Milan Martic, Case No. IT-95-11-R61, 8 March 1996, para, 13.
80. Wright, Q., United Nation War Crimes Commission, Law Report of War Criminals, vol. XV,
Oxford, 1949.
81. Saiga Case, (Saint Vincent and Grenadines v. Guinea), ITLS, 1999, para. 155.
82. Interpretative Principles

 .59متخصصان هرمنوتيک ،ميان تفسير و تأويل قائل به تفاوت هستند .در نظر ايشان ،تأويل به معناي بازگرداندن کالم به
اصل و منشأ آن و تأويل به معناي ارجاع کالم به قصد مقنن است خواه در تطابق با معناي ظاهري باشد يا خير .به عبارت
ديگر ،کوشش در راه کشف معنی پنهان متن و نيز تالش براي ساختن معانی تازه براي آن تأويل نام دارد .اما تفسير ،فرايندي
سادهتر و قاعدهمندتر است زيرا هدف مفسر ،کشف قواعد زبانی و دستوري عبارات و پردهبرداشتن از معناي لغات است بدون
آنكه بخواهد به قصد قانونگذار توجه کند .در اين زمينه ن.ك :بابک احمدي؛ ساختار و هرمنوتيک ،نشر گام نو.5331 ،
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است و ديوان بينالمللی دادگستري بهموجب ماده  31اساسنامه خود ،براي انجام وظيفه قضايی
خود ،ناگزير از تفسير مقررات بينالمللی است 34.تفسير به معنی فرايند تبيين مفهوم و تعيين دامنه
قواعد حقوقی میتواند به دو شكل ايستا و پويا انجام شود .در تفسير ايستا ،اصل بر اين است که
اصطالحات مندرج در يک متن در طول زمان تغيير معنا نمیدهد و در مقابل ،روش تفسير پويا،
امكان استحاله معناي اصطالحات در طول زمان را میپذيرد 31.آنچه عمل تفسير را ضروري
میسازد ،وجود ابهام ،اجمال و نقص در مقررات بينالمللی است .عامل اين ابهام و نقص در
بسياري از موارد ،وجود پديدهاي به نام تغيير و دگرگونی در واقعيتهاي سياسی ،اقتصادي،
فرهنگی اجتماعی و  ...است .بنابراين ،حقوق اگر بخواهد مؤثر واقع شود ،بايد از انعطاف ويژهاي
برخوردار باشد .اصول کلی تفسيري ،ابزار انطباق با واقعيات را در اختيار حقوق بينالملل قرار
می دهند .اين نظام حقوقی در فقدان اصول تفسيري ،تبديل به نظامی بسته و محدود میشود و
هيچ تفكر جديدي امكان ورود به آن را نخواهد داشت .پاسخگويی به نيازهاي جديد از طريق
عمل حقوقی تفسير ،وجه تمايز اصول تفسيري نسبت به اصول مكمل است؛ تفاوت ظريفی که
مرز آن را در برخی مواقع بهراحتی نمیتوان تشخيص داد .علیالخصوص ،شباهت زياد ميان
کارکرد اصول تفسيري و مكمل ماهوي ،دشواري تميز ميان آنها را دوچندان میکند .در مطالب
زير ،اقسام اصول تفسيري بررسی شده است.
الف .اصول تفسیری شكلی
اصول تفسيري شكلی به اصولی اطالق میشود که زمينهساز و بسترساز توسعه هرچه بيشتر
هنجارهاي حقوقی هستند و در موارد ابهام يا سكوت معاهدات ،متعاهدين ،قضات و دکترين را در
تفسير متن مورد اختالف ،ياري میدهند ،نمونه بارز اين اصول را میتوان در مواد  35و 32
کنوانسيون وين حقوق معاهدات ( )5313مشاهده کرد .اصولی همچون حسننيت ،آثار مفيد،
تفسير طبق معناي عادي و متداول و پيروي از معيار نوعی در احراز قصد و اراده باطنی از
شناختهترين اصول تفسيري شكلی هستند .کنوانسيونها و معاهدات بينالمللی بنا به موضوعشان
به اصول تفسيري اشاره کردند ،ازجمله کنوانسيون بيع بينالمللی کاال ( )5331که اصول
حسننيت و رعايت خصلت بينالمللی قرارداد را بهعنوان اصول شكلی صراحتاً در متن ذکر کرده
است .عالوه بر اين ،با بررسی مقررات کنوانسيون میتوان اصول ديگري از قبيل انصاف ،وحدت
 .54فلسفی ،هدايتاهلل؛ «ماجراي تفسير در ديوان بينالمللی دادگستري» ،سالنامه حقوق بينالملل و تطبيقی ،شماره پنجم،
 ،5333ص .41
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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اجزاي قرارداد و تفسير به زيان متعهدله 31را نيز استنباط کرد .مقدمه موافقتنامه مؤسس سازمان
تجارت جهانی نيز بهمنظور پيشبرد اهداف ذکرشده به حفظ اصول اساسی و بنيادين اشاره کرده
است .اصول شكلی حسننيت و شفافيت را میتوان هم از متن موافقتنامههاي تجارت جهانی و
هم رويه هيئت حلوفصل اختالف سازمان تجارت جهانی استنباط کرد 31.در رابطه با جايگاه
اصول شكلی در اساسنامه محاکم کيفري بينالمللی ،شعبه تجديدنظر دادگاه يوگسالوي سابق در
يک اظهارنظر چشمگير ـ ضمن اذعان به اينكه اساسنامه آن دادگاه ،معاهده بينالمللی نيست ـ
شيوه تفسيري ديوان بينالمللی دادگستري در خصوص تفسير معاهدات را نسبت به مفاد
اساسنامه قابل اعمال دانسته و معتقد است دادگاهی که تفسير و اجراي مقررات يک معاهده را
عهده دار شده بايد بكوشد آن مقررات را با مالحظه سياق عبارات و محتويات متن بر معانی عادي
و معمولی خود حمل کند( 33اصول شكلی توجه به سياق و بهکاربردن معنی عادي و متداول).
همچنين ،ديوان کيفري يوگسالوي سابق 33ضمن آنكه صراحتاً استناد به اصول کلی (ازجمله،
رعايت حقوق بينالملل عرفی ،اصول کلی حقوق بينالملل کيفري و اصول کلی حقوق بينالملل)
را براي تفسير در صورت سكوت مقررات اساسنامه پذيرفته ،از اصول شكلی همانند تفسير مضيق،
تفسير براي گريز از مفسده 31و تفسير براي کشف نظر مقنن 35بهکرات استفاده کرده است.
ب .اصول تفسیری ماهوی (تكاملی)
منظور اصولی است که اعمالشان موجب پويايی قواعد حقوقی میشود .اين اصول با استفاده از
چارچوب تفسير ،سبب انطباق معاهدات با مقتضيات زمانی شده و مانع از متروكشدن معاهدات
در طول زمان میشوند .ازاينرو عنوان تكاملی ،شايسته اين اصول است .تفاوت اصلی ميان
اصول تكاملی ماهوي با شكلی به ماهيتشان مربوط است و اال هدف هر دو ،تسهيل اجراي
مقررات بينالمللی از طريق رفع ابهامات آنهاست .ماهيت اصول ماهوي بهگونهاي است که
 .56بر اساس اصل وحدت اجزاي قرارداد ،طرفين بايد هر جزء از قرارداد را با توجه به بندهاي قبل و بعد از آن و بهعنوان يک
واحد درنظر گيرند .به بيان سادهتر ،براي تفسير بايد کلّ آن را بهعنوان مجموعهاي واحد در نظر بگيرند .اصل تفسير به زيان
متعهدله ،هماهنگ با اصل برائت است ،به اين معنی که هر زمان قصد متعاهدين مبهم باشد ،بايد معنايی را مقدم دانست که
کمترين مسئوليت را براي متعد به دنبال دارد ( تفسير به نفع متعهد).
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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پويايی در ذات آن قرار دارد .اصولی مثل تناسب و عدم تبعيض و انصاف ازجمله مصداقهاي
سنتی اصول تكاملی هستند و عموماً با هدف گسترش محتواي قواعد حقوقی به کار گرفته
میشوند .اصل انصاف ،اساساً وسيلهاي براي تعديل معاهدات و قراردادهاست و ماهيت بنيادينش،
ساير اصول تفسيري را متأثر میسازد يعنی نهتنها در تفسير توافقات ،اثر مستقيم دارد ،بلكه ساير
موازين و اصول تفسير نيز بهنوعی از اين اصل نشأت میگيرند .اصل تناسب نيز در حوزههاي
متعددي از حقوق بينالملل عمومی ازجمله مخاصمات مسلحانه ،تحديد حدود دريايی و بينالملل
اقتصادي نقش کليدي ايفا میکند و در قالب تفسير محاکم قضايی ،بيشترين محدوديت را بر
اقدامات دولتها وارد کرده است .ازجمله کارکردهاي مهم اصل تناسب ،برقراري تعادل ميان
حقوق و منافع متعارض است .به عبارت ديگر ،در موقعيتهايی که ساير منابع حقوق بينالملل،
قادر به حل تعارض نباشند ،تناسب بهعنوان اصل تكاملی ماهوي ،منبعی براي استدالل قضات و
ايجاد تعادل محسوب میشود.
در قضيه گابچيكوو ـ ناگيماروس ،ديوان بينالمللی دادگستري از اصل تناسب براي تحليل
اقدامات متقابل استفاده کرده و اعالم میدارد که بايد ميان آثار و نتايج اقدام متقابل با آسيبهايی
که ايجاد کرده ،تناسب وجود داشته باشد .درنتيجه ،اقدام متقابل دولت اسلواکی براي منحرف-
کردن مسير رودخانه دانوب را غيرمتناسب و بنابراين ،غيرقانونی اعالم میکند32.
رکن حلو فصل اختالف سازمان تجارت جهانی نيز با استفاده از ابزار تفسير ،تناسب را وارد
نظام سازمان تجارت جهانی کرده و از اين طريق تا حد ممكن ،تعادل را ميان ارزشهاي
اقتصادي و غيراقتصادي برقرار کرده است.
در قضيه پنبه نسوز ،رکن پژوهش سازمان تجارت جهانی ،با استفاده از اصل تناسب ،بند (ب)
ماده  21موافقتنامه گات 33را اينگونه تفسير میکند:
« ...ازآنجايیکه ارزش حيات و سالمت انسانها ،اساساً مهم است ،وضع ممنوعيتهاي
وارداتی نسبت به محصول پنبه نسوز ،امري متناسب است».
در قضيه ممنوعيتهاي وارداتی بر ميگو ،رکن پژوهش با استفاده از اصل تناسب ،قيد تبعيض

92. Gabćikovo Nagymaros Project, (Hungary v. Slovakia) ICJ Reports , 1997, para. 86.
 .39ماده  21موافقتنامه گات (موسوم به نظام کلی استثنائات) مواردي را پيشبينی کرده که دولتها با استناد به آنها
میتوانند از تعهدات خود سرباززنند ،ازجمله بندهاي (ب) و (ز) اين ماده که به استثنائات زيستمحيطی معروف است به
دولتهاي عضو سازمان اجازه می دهد تا مانع از ورود کاالهاي وارداتی شوند که براي بهداشت و سالمت انسان ،حيوان ،گياه و
محيطزيست و  ....زيانبار باشند.
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خودسرانه مقرر در مقدمه ماده  21گات 34را تفسير کرده است .از نظر رکن پژوهش ،اينگونه
استنباط میشود که قيود مندرج در مقدمه ( ازجمله قيد تبعيض خودسرانه) بيانگر لزوم برقراري
تعادل و تناسب ميان حق يک دولت براي استناد به استثنائات زيستمحيطی ماده  21گات از
يک سو و حقوق ماهوي دولتهاي ديگر است.
عالوه بر اصول سنتی انصاف و تناسب ،در رويهقضايی جديد ،از اصول تكاملی جديدي
استفاده میشود .رويه اخير تالش دارد تا بر اساس اصولی از قبيل توسعه پايدار و احتياط ،درك و
فهم جديدي از مقررات معاهداتی ارائه کند .براي مثال میتوان به قضيه گابچيكوو ـ ناگيماروس
و استناد ديوان به توسعه پايدار اشاره کرد .در اين قضيه ،ديوان با اشاره به توسعه پايدار از طرفين
میخواهد تا در تعهدات قراردادي داخلی خود بازنگري کرده و بهمنظور حصول به راهحلی که
زيستبوم رودخانه دانوب را به مخاطره نمیاندازد با هم مذاکره کنند31.
در رويهقضايی هيئت حلوفصل اختالفات سازمان تجارت جهانی نيز با توجه به دغدغههاي
حال حاضر جامعه بينالمللی در خصوص حفاظت و حمايت بيشتر از محيطزيست میتوان
رويكردهاي نوگرايانه و ابداعی را بهمنظور تعديل حقوق معاهداتی مالحظه کرد .در قضيه
ممنوعيت وارداتی بر ميگو و فرآوردههاي آن ،رکن پژوهش سازمان تجارت جهانی با استناد به
مفهوم توسعه پايدار مندرج در مقدمه موافقتنامه سازمان ،معناي عبارت منابع طبيعی
تجديد ناپذير را توسعه داده و آن را شامل منابع طبيعی زنده و غيرزنده میداند31.
ديوان بينالمللی حقوق درياها نيز در قضيه ماهیهاي تن باله آبی ،استدالل خود را بر اصل
احتياط 31بنا کرده است .ديوان با توجه به عدم قطعيت علمی اعالم میدارد که طرفين بايد
بهمنظور جلوگيري از بروز آسيب جدي به ماهیهاي تن با احتياط و حزمانديشی عمل کرده و
اقدامات حفاظتی مؤثر را به عمل آورند 33.نتيجهگيري فوق در قضيه کارخانه اکسيد فلز نيز تكرار
 .34با درنظرگرفتن اين امر که اقدامات مذکور در بندهاي ذيل نبايد بهگونهاي اجرا شود که بهعنوان وسيلهاي براي تبعيض
خودسرانه يا غيرعادالنه ميان کشورهاي داراي شرايط يكسان ،يا براي اعمال محدوديتهاي پنهان بر تجارت بينالمللی به
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.

 .31اصل احتياط در تعداد زيادي از معاهدات بينالمللی مرتبط با حفاظت از محيطزيست و سالمت و ايمنی انسان ،اعالميهها
و اسناد منطقهاي و رويهقضايی ،خواه به صورت صريح يا ضمنی انعكاس يافته است .مفهوم اصل احتياط اين است که بهمنظور
جلوگيري از ايجاد آثار سوء زيستمحيطی بايد مانع از انجام فعاليتهايی شد که محيطزيست را تهديد میکند ،حتی اگر هيچ
دليل و مدرك قطعی دال بر وجود رابطه ميان فعاليت با خسارت زيستمحيطی وجود نداشته باشد.
98. Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan, Australia v. Japan) Provisional Measures, ITLOS,
1999, para.77.
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است33.

شده
البته در کنار اين رويههاي موفق ،مواردي هم وجود دارد که استفاده از اصول تكاملی جديد با
اقبال محاکم روبهرو نشده است 511هرچند اين نگرش با توجه به جديدبودن اصول کلی يادشده تا
حدودي قابل اغماض است.
نتیجه
اصول کلی حقوقی بهعنوان منبع اصلی اما کمتر شناختهشدة حقوق بينالملل ،هنجارهاي کلی
است که نماينده ارزشهاي حقوقی حاکم بر هر جامعه بوده و قلمروي جهانی دارد .اين اصول،
پيش از آنكه ناشی از اراده دولتها باشد ،بيانگر وجدان حقوقی نوع بشر است و به همين دليل،
وجود آنها حقوق بينالملل را از نظامی که صرفاً وابسته به رضايت دولتها باشد ،خارج ساخته و
به نظامی که ارزشها در آن نقش دارند نزديک میسازد .بااينحال ،فقدان تعريف مشخص از اين
منبع مهم حقوق بينالملل ،سبب بروز ديدگاههاي متفاوت بهويژه در خصوص خاستگاه و قلمرو
آن شده است .در اين مقاله با تكيه بر ارزشهاي مشترك بهعنوان مبناي کليه اصول قابل اجرا
در حقوق بينالملل نشان داده شد که مباحث مربوط به خاستگاه اصول کلی ،آنچنانکه تصور
میشد موضوعيت ندارد و به همين دليل ،خصايص و نقشهايی که در نظم بينالمللی ايفا
میکنند نيز ميان هر دو دسته مشترك است .اسناد بينالمللی مرتبط ،دکترين و رويهقضايی نيز
مؤيد اين ديدگاه است.
اصول کلی را برحسب نقشهايی که در حقوق بينالملل ايفا میکنند ،میتوان به اين صورت
تقسيم بندي کرد :اصول بنيادين ،اصول راهنما که هدايتگر واضعان قواعد بينالمللی بوده و
موجب توسعه حقوق بينالملل و وضع قواعد مطلوبتر و منطبق با غايات و ارزشهاي جامعه
بينالمللی میشوند ،اصول مكمل که پرکنندة خألهاي ناشی از عرف و معاهده بوده و در
رسيدگیهاي قضايی چه از حيث شكلی و چه ماهوي تأثير بسزايی در احقاق حق و اجراي عدالت
دارند و نهايتاً اصول تكاملی که از راه تفسير ،سبب پويايی حقوق بينالملل و پاسخگويی به
نيازهاي جديد میشوند .البته اين تقسيمبندي ،مرزهاي کامالً شفافی ندارد و درنتيجه میتوان
 .33اين قضيه به دعواي مطروحه از جانب ايرلند عليه انگلستان به دليل تأثيرات سوء کارخانه اکسيد اين کشور بر
محيطزيست درياي ايرلند مربوط میشد .ازجمله مستندات ايرلند ،اصل احتياط و تأثير آن بر بار اثبات دعوا بود که توسط ديوان
بينالمللی حقوق درياها به رسميت شناخته شد(Oxide Factory Case, ITLOS, 2001) .
 .799اختالف ميان اتحاديه اروپا و امريكا در قضيه گوشت هاي هورمونی يا دعوي اتحاديه اروپا و امريكا براي محصوالت
ژنتيكی و اصالحنژادشده از مهمترين پروندههايی است که اصل احتياط ،مورد توجه هيئت رسيدگیکننده به اختالف قرار
نگرفته است .عمدهترين استدالل رکن حلوفصل اختالف سازمان تجارت جهانی اين بود که اصل احتياط در مقوالت
زيستمحيطی جاري بوده و از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی نيست.
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براي يک اصل کلی حقوقی ،بسته به مورد ،بيش از يک کارکرد را متصور شد .براي مثال ،اصل
کلی انصاف هم اصلی بنيادين است و هم مكمل و هم تفسيري .در اين تحقيق ،برخالف
ديدگاههايی که ـ غالباً ريشه در حقوق بينالملل کالسيک داشته ـ و اصول کلی را بهعنوان يک
منبع فرعی ،بالاستفاده يا منبعی که تنها در حلوفصل اختالفات مؤثر است میدانند نشان داده
شد که اوالً ،هر دو قسم از اصول کلی (اصول برگرفته از نظامهاي حقوقی داخلی و اصول خاص
حقوق بينالملل) به دليل مبناي ارزشی مشترك ،مورد توجه حقوق بينالملل هستند و ثانياً،
کارکرد اصول کلی در حقوق بينالملل معاصر ،تنها معطوف به ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی
دادگستري (نقش مكمل) نمیشود بلكه اصول ،نقشهاي مهم ديگري هم ايفا میکنند .مطالعه
قلمروهاي جديد از قبيل حقوق بينالملل محيطزيست ،حقوق بينالملل کيفري و حقوق بينالملل
اقتصادي ،نشان از تمايل روزافزون نسبت به استفاده از اصول کلی دارد .محاکم بينالمللی نيز در
قضاياي متعدد بهمنظور توسعه آيين دادرسی و تعهدات ماهوي ،رفع خألها و کمک به تفسير و
توسعه بيشتر حقوق بينالملل به کار گرفته شدهاند .کارکردهاي متنوع ،به حقوق بينالملل اجازه
انطباق بيشتر با ارزشهاي مشترك ،پاسخ به نيازهاي جديد ،رشد و تكامل را میدهد.
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