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تامالتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی
همایون مافی
تاریخ دریافت4939/41/45:

4

تاریخ پذیرش4935/14/29:

چکیده
جامعهی بین المللی جامعهای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بینالمللیی اسی
که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی اس  .الزمهی تحقق حاکمی
متمرکز و برتر فوق حاکمی
المللی،یک نظام بین دولتهاس

تا به تمشی

اس

و استقالل کشورها ،فقدان مرجی فاققیه

امور در زمینههای قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد .جامعیهی بیین

که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند ییک از میاد

 ٢منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرد و انرا رکن اساسی ملیل متحید اعیالم
مینماید .فقدان یک مرج قانونگذاری بین المللی ،با صالحی

وض و تصویب قوانین جهانی و نبیود ییک نهیاد

قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شد اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته اس
حقوق بین الملل وجود دارد .اگر وجود دارد ،ساز و کارهای اجرایی آن چیس

که ایا به راسیتی

و انگیز ی تابعان آن در اطاع

قوانین بین المللی کدام اس  .متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمان

از

اجرا در نظامهیای حقیوقی

ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینهی مناسبی در ایجاد تشیکیک نسیب

بیه جایگیا نظیام

حقوق بین الملل فراهم اورد اس  .در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوام ملی در خصوص وضی قواعید
حقوقی توام با ضمان

اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بود اس ،حقوق بین الملیل ،بیه علی

برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثیر
سنتی از ضمان
فقدان ضمان

و تنیوم مسیاقل جدیید ورای موضیوعا

اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشید اسی  .علییر م
اجرای مناسب ،قواعد حاکم بر جامعهی بین المللی الزم االجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتیار دولتهیا

تاثیر میگذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعای
المللی و شرط دوام و قوام آن رعای

میکنند .زیرا ،الزمه وجیودی ییک جامعیهی بیین

حقوق بین الملل در حد گسترد اس  .روندی که به اقتضای ماهیی

متیییر

روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بینالمللی ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد .به منظور درک دقییق حقیوق
بین الملل به عنوان بازتاب جامعهی جهانی و تضمین رعای

مقررا

آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعیهی

بین المللی مورد مطالعهی علمی قرار داد.
واژگان کلیدی :ضمان

اجرا ،تعهدا

بین المللی ،مسئولی

بین المللی ،نظار

 .1دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری( ،نویسنده مسئول)

بین المللی ،حقوق بینالملل.

hmynmafi@yahoo.com
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مقدمه
مهمترین اشکالی که بر حقوق بین الملل وارد میگردد ،عدم ضمان

اجرای موثر آن اس ،

از این حیث که در نظام بینالمللی هیچ نیروی قهریه بین المللی وجود ندارد تا کشیورها را بیه
اجرای قواعد حقوق بین الملل ملزم نماید و تضمینی بر اجرای قواعد و احکام دادگاههای بیین
المللی و حفظ صلح و امنی

بین المللی باشد .نقض متواتر و مکیرر حقیوق بیینالملل،توسیط

دولتها به عنوان ارکان اساسی و کنشگران جامعه بینالمللی موجب انکار ضمان

اجرا برای این

رشته از حقوق به عنوان مجموعهای از قواعد الزام اور شد اس  .در قلمرو حقوق بیینالملیل،
یک حقوق ناظر بر روابط دولتها که ذاتا از پشتوانه فوق حاکمیتی برخیوردار باشید و دولتهیا را
وادار به تمکین کند -وجود ندارد .این رشته از حقوق ،فاقد یک نظیام متیراکم و متمرکیز بیین
المللی اس  .تردیدی نیس
ساالری و رعای

که جامعهی بیین المللیی از کمبیود عظیمیی در خصیوص قیانون

احترام به قانون رنج میبرد .بااین حال ،به نظر ما نباید نقش سیازند حقیوق

بین الملل را که متاثر از خالقیتهای بشری اس

با برداشتی سطحی و دلسرد کنند به زیر سوال

برد.
ضمان

دولتها اس

اجرای قوانین بین المللی منوط و مشروط به حسن نی

و بیر پاییه ی

وفاق عام دولتها مبتنی میباشد .شکلگیری و تکوین قواعد حقیوق بیین الملیل ییا از مجیرای
حقوق بین الملل عرفی صور

میگیرد یا از طریق اعتبار بخشیدن به معاهدا

بین المللی کیه

قواعدی الزام اور برای امضا کنندگان و تعهد کنندگان ان ایجاد میکند .در فقیدان ییک قیدر
متمرکز در جامعه بین المللی اراد تابعان حقوق بین الملل اسی

کیه اسیاع تعهیدا

انهیا را

شکل میدهد و به عنوان قانون حاکم میان طرفین اقتدار میبخشد.
تحوال

قرن بیستم ،با تاثیر در نظام حقوق بین الملل پایههای اساسی حاکمیی

متزلزل کرد و تیییرا

دولتهیا را

بسیاری در ساختار جامعیه کشیورها ایجیاد نمیود اسی .نظام جدیید

جهانی ،با تکیه و توسل بر اصل همکاری و تعاون بین المللیی و دسی

یازییدن بیه ضیرور

اقدام جمعی ،همزیستی ناگزیر بین المللی را برای دولتها به ارمییان اورد اسی  .عضیوی
سازمانهای بین المللی ،نه تنها از اقتدار حاکمی

در

مطلق دولتها کاسته اس  ،بلکه دولتهیا را وادار

ساخته کیه بیه طیور ارادی محیدودی هیای خاصیی را در روابیط بیین الملیل بیر رفتارهیا و
عملکردهای خود بپذیرند .امروز ،نمیتوان محدودی
آنها دانس ؛ بلکه همچنین بر گرفته از ضرور

حاکمیی

دولتهیا را تنهیا ناشیی از اراد

همزیستی بازیگران بین المللی اس  .در پدیید
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آمدن نظم بین المللی ،دولتها بر پایهی رضای
امر وض کرد اند که جز با توافقا

خود تعهداتی را پذیرفتهاند و یک رشیته قواعید

دولتها امکان تیییر ندارد .نتیجه حاصله از محدودی

خواسته ،برتری نظم حقوقی بین المللی بر نظیم حقیوق داخلیی و تعییین حیدود حاکمیی

خود
بیه

وسیلهی حقوق بین الملل اس  .در نظام جهانی ،دولتها خود هم واض قواعد حقوق بین الملل
و هم ناظر آن هستند .تا زمانی که خود موافق

نداشته باشند نمیتوان دولتها را ملزم بیه قبیول

قاعد جدید کرد.
در حقوق بین الملل تح
بین الملل ،ضمان
و مجازا

شرایطی استفاد از زور مجاز و قابل توجیه تلقی میگردد .حقوق

اجراهایی تهیه و تدارک دید که بررفتار دولتها تاثیر گذارمیباشد .محاکمیه

جنایتکاران جنگی در محیاکم کیفری،تعلییق اجیرای معاهیدا  ،طیر موضیوم در

سازمانهای منطقهای،پیش بینی مجازاتهای اقتصادی و نظامی توسط شورای امنی
متحد از جمله این ضمان

سازمان ملیل

اجراها میباشند.

سوال اصلی مقاله این اسی

کیه چیه عیواملی بیه حقیوق بیین الملیل خصیصیه الیزام اور

میبخشند و دولتها را مجبور به اطاع

از قواعد حقوق بین الملل میکنند.

این مقاله با اگاهی از کاستیها و چالشهای موجیود در جامعیهی بیین المللیی بیا روحییهای
خوشبینانه بر این باور اس

که حقوق بین الملل باید نقایص خود را ترمیم و تقویی

نقش موثرتری در بهبود و کارایی قواعد و مقررا

نمیود و

بین المللی ایفیا نمایید .ایین نظیام حقیوقی

ضمن داشتن برخی از ضعفهای ذاتی از مزایای بیشماری نیز برخیوردار اسی
بیشتری باید به آن ها نگریسته شود .تبییین ضیرور
حقوقی و ارزیابی توالی و پیامدهای ان موضوعی اس

کیاور در ضیمان

کیه بیا امیید

اجراهیای ایین نظیام

که در این نوشیتار بیه آن مییپیردازیم.

پس از تبیین مقدمهی باال ،اینک مطالب این مقاله را در چهاربخش به شر زیر تقسیم میکنیم:
دربخش نخس

مقاله ،جامعهی بیین المللیی و تفیاو

ان بیا جامعیهی داخلیی را تحلییل

کرد ایم .به بررسی این نکته پرداختهایم که نظام بین الملل در مقایسه با حقوق داخلی ابتداییتر
و تکامل نیافتهتر اس  .از این رو ضمانتهای اجرا یی حقوق بیین الملیل ضیعیفتیر از حقیوق
داخلی اس .
در بخش دوم مقاله ،خصیصه الزام اور بودن حقیوق بیین الملیل مطیر مییشیود و نشیان
داد ایم که حقوق بینالملل از ضمان
آنها بر رفتار دولتها تاثیر میگذارد.

اجراهای مخصوص به خود بر خوردار اس

که کیاربرد
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اجراهای حقوق بین الملل به عنوان پشتوانهی اجرای مقیررا

دربخش سوم مقاله،ضمان

حقوقی مورد مطالعه قرار میگیرند.
بخش چهارم مقاله به بررسی اقداما
به منظور جبران خسارا

اجبارکنند اختصاص دارد که به وسیلهی آنها دولتهیا

یا تالفی ضیررهای وارد در پاسیب بیه کشیورخاطی بیه کوششیهای

انفرادی به منظور دستیابی به عدال

متوسل میشوند.

بخش نخست – ویژگیهای جامعه بین المللی
طر بحث در این بخش بر اساع تعریف جامعهی بین المللی و تمیزبین ساختار جامعهی
داخلی و جامعهی بین المللی وتقسیم حقوق بر دو مبنای تبعی

و همکاری قرار گرفته اس .از

این رو ،در بیان مطالب از شیو های مرسوم در دو نظام ملی و بین المللی بهر جستهایم.
الف – ماهیت جامعه بین المللی و همبستگی جهانی
جامعهی بین المللی ،از نظر حقوقی بر جامعهای از دولتها و سازمانهای بین المللیی اطیالق
میگردد که از نظر ساختاری بر دو اصل بنیادین وجیود کشیورهای دارای حاکمیی

مسیتقل و

تساوی دولتها به عنوان بنیاد همبستگی ملل متحد مبتنی اسی .این جامعیه روابیط خیود را بیر
مینماید .حاکمیی

دولتهیا در حقیوق

اساع یک رشته از مقررا

قراردادی الزام اور مدیری

بین الملل به معنای حاکمی

مطلق نیس  .دولتها میباید قواعید حیداقلی را رعایی

تضمین کنند ی مزایای برابر آنهاس  .نتیجه اصل تساوی دولتها،تقابل حقوق وامتیازا
در مقابل یکدیگر اس  .به عبار
تعهدا

کننید کیه
دولتهیا

دیگیر ،اعضیا در برابیر برخیورداری از حقیوق و امتییازا ،

و مسئولی های منبعث از نظم جامعهی بین المللیی را کیه عنصیر شیاکله آن پیذیرر

هنجارهای حقوقی بین المللی اس  ،مورد تایید قرار میدهند .تلقی و درک دولتهیا از نیازهیا و
ارزرهای مشترک ،آنها را در کنار یکدیگر قرار داد و عل

وجودی حقوق بین الملل را رقیم

میزند .عامل و موجد برقراری نظم حقوقی بین المللی ،همکیاری و مسیاعد
ملی با یکدیگر در جه

پیشبرد نیازهای متقابل اس .

حاکمیی هیای
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سیمای هنجاری جامعهی بین المللی ،وابستگی متقابل کشورهای جهان به یکدیگر اسی .
طبیع

و سرش

به رسمی

وابستگی ،مقتضی ضوابط و قواعدی اس

شناخته شد باشد .برای مثال تجار

متقابل بین المللی اس

1

که از طرف همه دولتهیای ذییربط

بیین الملیل از مصیداقهای روشین وابسیتگی

و دولتها به ناچار سیاستهای داخلی خود را با تعهدا

بین المللی خیود

پیوند زد و همسو میکنند.
ضمان

اجرای حقوق بین الملل را ،باید در مکانیسم روابط دولتهیا و همبسیتگی متقابیل و

ارتباط بازیگران بین المللی جستجو کرد .مناف مشترک و نیازهیای مبیرم دولتها،انهیا را مجبیور
می کند در جه
مصونی

نیل به این هیدف بیا یکیدیگر تشیریک مسیاعی داشیته باشیند .بیرای نمونیه

و امتیازا

ساحلی و فال

کنسولی و دیپلماتیک ،جلوگیری از آلودگی دریاها ،وضعی

قار و میراث مشترک بشری

از جمله قواعدی اس

حقوقی ابهای

که مناف مشترک دولتهیا

در ایجاد انها نقش موثر داشته اس .
اصل نیاز متقابل ،به عنوان قو ی محرکه روابط بین المللیی مبنیای الزامیی اصیول و قواعید
بین المللی را به نحو موثری تبیین میکند .تحوال
زمینه ی سرمایهگذاری و تجار

بنیادین و چشمگیر قرن بیستم بیه وییه در

بین الملل موجب نیاز روز افیزون دولتهیا بیه یکیدیگر شید

اس .جهان امروز دیگر شعار خودکفایی دولتها را در زمینههای اقتصادی و کشیاورزی و دیگیر
زمینهها بر نمیتابد .همان گونه که هنکن ( )Henkin,1989,p182خاطر نشان میکند:

 .1به نظر مشیرالدوله خود زندگی و معیش

ملتهای معاصر باعث ارتباط فیمیابین انهاسی  .ملتهیا نیاگزیر از داشیتن قواعیدی

هستند که ارتباط و امیزر طبیعی انها بر روی ان مستقر و برقرار باشد و جم چنین قواعدی همان حقوق بین الملل محسوب
میگردد.حسن پیرنیا (مشیر الدوله) ،حقوق بین الملل،تهران نشر دیدار،چاپ اول، 1831،ص .٢2اکهرسی

نییز عقیید دارد کیه

اصوال دولتها به دلیل مناف اقتصادی بدنبال رابطه با یکدیگر هستند.چنانچه دولتها بدنبال کسب مناف خیود از طیرق مسیالم
امیز باشند،ناچار باید چیزی در مقابل ان بدهند.این امر بویه در مورد روابط با کشورهای همسایه بیشتر صادق اس ،زیرا میزان
و معامال

با این کشورها بیش از سایر کشورها اس (.مایکل اکهرس ،حقوق بین الملل نیوین،مترجم دکتیر بهمین

ارتباطا

اقایی،تهران،انتشارا

حقوق بین المللی،چاپ دوم، 1811،ص.) 18به نظر دکتر عالیخانی دینامسمی کیه در اصیل

دفتر خدما

نیاز متقابل وجود دارد خاص اجرای حقوق بین الملل اس  .نیاز متقابل دولتها به یکدیگر هم اساع حقوق بین الملیل و هیم
مبنای قدر

الزامی اصول و قواعد ان اس .نیاز متقابل دولتها نه تنها شکل جامعه جهانی را ترسیم میکند بلکه ماهی

بین الملل را تبیین میکند.دولتها به دلیل نیاز متقابل و به منظور ادامه حیا
این نیاز به انداز ای اس

که اصل استقالل و حاکمی

حقیوق

سیاسی خود با یکدیگر رابطه بر قرار میکنند.شید

دولتها را که محور اصلی نظام بن المللی بود در نوردید و در مقابل ان

تعاون بین المللی را ایجاد کرد اس  (.دکتر محمد عالیخانی،حقوق بین الملل،تهران،نشر خط سوم،چاپ اول ،بی تا).
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"تجار

و بازرگانی ،در مرکز روابط بین المللی واق هستند .هیچ دول

قلمداد نمیگردد .تجار
جنبهای از حال

با سایر دولتها ،برای بقای هر دول

و کیفی

میدرنی ،خودکفیا

و ساکنان ان ضروری اسی  .هیر

زندگی یک دول  ،میتواند عمیقاً زندگی در سایر دولتهیا را تحی

الشعام قرار دهد .زین پس،ارمانهای استقالل و خودمختاری دولتها در تعارض بیا نیازمنیدیها و
احتیاجا  ،به نحو اجتناب ناپذیری سیاس

و حقوق را شکل میدهند".

عناصر نو ظهیور در عرصیهی بیین المللیی ،از قبییل وجیود سیالحهای کشیتار جمعیی و
الودگیهای فرامرزی زیس

محیطی ،آلودگی جو ،قاچاق مواد مخدر ،حفظ و حراس

بشر ،تروریسم و جرایم سازمان یافته دولتها را ناگزیر بیه همکیاری در جهی

از حقوق

منیاف مشیترک

تشویق نمود اس  .ظهور مفاهیم جدید و عوامیل فیرا ملیی ،بیا در نوردییدن مرزهیا قداسی
استقالل ملی دولتها را با چالشهای بسیار جدی مواجه سیاخته اسی .این تحیوال

تیا انیداز

زیادی موجب افزایش وابستگیهای متقابل دولتها به یکدیگر شد اس  .وابسیتگیهیای متقابیل
مادی و معنوی دولتها ،موجب تمایل جامعه کشورها به اگاهی از منیاف و ارزرهیای مشیترک
گردییید و همبسییتگی بییین المللییی را در اییید جامعییهی بییین المللییی دولتهییا شییکل داد
اس .ضرورتهای زندگی بین المللی دولتها را به اجرای قوانین بین المللی در روابط بیین خیود
متعهد ساخته اس  .همکاری فیمابین دولتها،با هدف صلح و نظم بخشیدن به روابط بین المللی
که دولتها بیه جنیم متوسیل شیوند.

از طریق حل مسایل اقتصادی و اجتماعی مان از آن اس
کنش متقابل و مستمر اعضای جامعهی بین المللی و الزاما

برخاسیته از نییاز متقابیل ،ضیامن

اجرای اصول و قواعد حقوق بین الملل اس  .تامین همکاری بیین المللیی از اهیداف سیازمان
ملل متحد بیه شیمار مییرود .تعهید بیه همکیاری در منشیور شیامل تعهید بیه همکیاری 1بیا
کشورهای دیگر و همکاری با سازمان ملل متحد در حفظ صیلح و امنیی

بیین المللیی اسی

 .1تا سال  1191هیچ گونه تعهد عمومی برای دولتها به منظور همکاری با یکدیگر در جامعه بین المللی وجود نداش  .چنیین تعهیدی مخیالف سیاختار و فلسیفه
وجودی جامعه بین المللی بود .فقدان چنین تعهدی به دلیل حکوم

گرایش فرد گرایانه در باف

جامعه بین المللی و عدم وجود پیوندهای محکیم سیاسیی،فکری

و اقتصادی بین اعضای ان بود .در چنین فضایی مناف هر کشور بر مناف کل جامعه جهانی تقدم داش  .با تصویب منشور سیازمان ملیل متحید میاد  11بیه طیور
ضمنی دولتهای عضو را مکلف ساخ

که منفردا یا به طور دسته جمعی و همرا با سازمان اقداماتی در جه

دستیابی به همکاری در زمینیه هیای مختلیف انجیام

دهند .توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه جهانی اقتضا دارد که دولتها تا حدودی با سایر تابعان بین المللی روابطی داشته باشیند .مکانیسیم فعلیی
روابط بین المللی نیازمند همکاری های اقتصادی دولتها و نیز سایر همکاریها در راستای نف مشترک کلیه دولتها اس .انتونیو کاسسه،حقوق بین الملل در جهانی نا
متحد،مترجم دکتر مرتضی کالنتریان،تهران،ناشر دفتر خدما

حقوقی بین المللی جمهیوری اسیالمی ایران،چیاپ اول، 1812،صیص .)131،131، 91مفصیل تیرین

تعریف حقوق بین الملل از تکلیف به همکاری در قطعنامه  ٢1٢1مجم عمومی سازمان ملل مندرج اس

کیه در  ٢9اکتبیر  1112پذیرفتیه شید و بنیام " اعالمییه

اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها" معروف اس  .ر.ک به منب زیر:
Edward ,McWhinney, , The Concept of Co-operation, in International Law: Achievments and Prospects, Mohammed
Bedjaoui (ed.), Martinus Nijhof Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1991, p 425 et seq.

تامالتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی1٢1.................................................................

(  ) D,Amato, 1989,p 194برهمین اساع ،ماد ی  11منشور سازمان ملیل متحید کشیورهای
عضو را مکلف میسازد که به صور

فردی یا دسته جمعی بیا سیازمان ملیل در حیل مسیایل

بین المللی که جنبهی اقتصادی و اجتماعی و انسان دوستی دارند -همکاری نمایند.
نظم نوین جهانی،همکاری و همبستگی بین دولتها را به طور فزایند ای تشدید نمود اس .
با روند جهانی شدن ،مناف عالیه مشترک دولتهیا نییز متعیدد و متکثیر شید اس .عرصیههیای
جدیدی،برای همکاری پیش روی دولتها قرار گرفته کیه حیل و فصیل و میدیری

انهیا بطیور

انفرادی امکانپذیر نیس  .جامعهی بین المللی،تنها با همکاری جهانشیمول دولتهیا و رعایی
توسعه حاکمی

و

قانون وحقوق بین الملل میتواند به قوام و استحکام الزم برسد.

اینک ،با تبیین وجو افتراق صوری حقوق بین الملل و حقوق داخلی و به منظور توسیعه و
تعمیق مطالعه به بررسی این دو نظام ساختاری متعارف مبادر

میکنیم.

ب  -تفاوت جامعهی بین المللی با جامعهی داخلی
نخستین سوال در توجیه و اثبا
اس

وجود جامعهی بین المللی یا جامعه متشکل از دولتها این

که آیا مفهوم جامعه بین المللی جیدا از مفهیوم جامعیهی داخلیی وجیود دارد .جامعیهی

جهانی ،در بسیاری از موارد از جامعهی داخلی متمایز اس  .در جامعهی جهانی ،قواعد حقیوق
بین الملل را بدون رضای
با موافق

دولتها نمیتوان بر انها تحمیل کرد .دولتها ،به عنوان عوامیل مسیتقل

خود به امری ملزم میشوند و به این دلیل به آن تن در میدهند که در جه

مصالح

ملیی دولتهیا ناسیازگار اسی

و نظیام

آنها اس  .وجود یک سازمان ما فوق دول  ،با حاکمی

دولتهاس  ،ازایجاد چنیین سیازمانی جلیوگیری

بین المللی که ویهگی اصلی آن حفظ حاکمی
میکند .فقدان مثلث قو قانونگذاری ،با اقتدارا
با صالحی

عام برای وض قواعد حقوقی ،قو ی قضیاقیه

اجباری برای احراز تجاوز و حل و فصل اختالفا

و قو ی مجرییه بیرای اجیرای

تصمیما  ،جامعهی جهانی را به جامعهای نا متشکل و یر متمرکیز و بیدون حکومی

تبیدیل

کرد اس  .عدم تشکل میان اعضای جامعه ی بین المللی،معلیول و زاییید مجموعیه عیواملی
چون تفاو های فرهنگی ،جیرافیایی،مدیریتی و پیشرفتهای اقتصادی ،علمی ،نظامی اسی

کیه

به آن ویهگی خاص میبخشد و آن را نا متحد جلو میدهد .با این وصف ،عیدم وجیود ییک
حکوم

جهانی به معنای بی قیانونی نیسی

هنجارها و قواعد بین المللی وجود دارد.

و مالحظیا

متعیددی بیرای دولتهیا در رعایی
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برعکس ،در حقوق داخلی به لحاظ متشکل و متمرکیز بیودن جامعیه افیراد خیود را مطیی
دول

برای انها به وض قانون میپردازد .روابط افراد در جامعهی داخلی بیر

می دانند و دول

اساع فرمانبری و تبعی

از دستگا دول

مبتنی اس  .در چنین جامعهای افراد در جایگا تاب

قرار دارند .هدف مقنن از تدوین قواعد ،پاسداری از مناف عمومی در برابر تخلفا

اسی .الزام

افراد،به عنوان اعضای جامعه ملی به تبعی

از قواعد ،نظام حقوق ملی را از طبیع

و سرشیتی

تبعیتی برخوردارساخته و به ان جنبه امری

میدهد .بنابراین اساع جامعهی داخلی از تبعی

فرمانبری افراد از دول

به عنوان حافظ نظم عمومی قرار دارد.

بر خالف حقوق داخلی،که دارای ماهیتی تبعیتی و امرانه اس
عنوان قدر

عالی با مردم بر پایهی تبعی

قدرتی مافوق قدر

و

و در آن رابطهی دولی

مردم قرار دارد،در حقوق بین الملل،به عل

بیه

این کیه

دول ،وجود ندارد،این خود دولتها هستند که در ضمن ایین کیه تیا بعیان

حقوق بین الملل محسوب میشوند واضعان و ناظمان ان نیز شمرد میشوند .دولتهیای میدعی
برابری حقوقی ،روابط خود را بر اساع قرارداد شکل داد و تنظیم مینمایند .جیوهر وجیودی
حقوق بین الملل ،التزام دولتها به همکاری با یکدیگر اس  .در یر این صور
را از نظر حقوقی به قواعدی متعهد ساخ
این دلیل ،رضای

که خود با رضای

نمیتوان دولتها

کامل آنها را نپذیرفته باشیند .بیه

دول ها از مبانی حقوق بین الملل اس  .تشابه وضیعی

دولتهیا و اشیتراک

مناف آنها باعث می شود تا دولتهیا قواعید حقیوق بیین الملیل را از روی وظیفیه و در راسیتای
همکاری در جامعهی بین المللی به اجرا در اورند.
هر چند ،حقوق بین الملل از طرق مختلف به اجرا در میآید ولی معموال اطاع

داوطلبانیه

دولتها ابزار اجرای ان بشمار میرود .به همین دلیل،فنون و روشهای اجرا در حقوق بیین الملیل
دارای نقایص و خالءهایی اس

که با روشهای منظم حقوق داخلی فاصیله بسییار دارد .قواعید

رفتاری در جامعهی جهانی،با رضای
حاکمی

نسبی ،حکای

یا مکلف به تبعی

واحدهای مستقل یعنی دولتها تعیین مییگیردد .دکتیرین

از آن دارد که نمیتوان دولتها را بر خالف رضای

خود متعهید نمیود

از قواعد حقوق بین الملل کرد .در جامعهی جهانی ،منطق سیاس

بر منطق

تامالتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی1٢8.................................................................

حقوق و منطق رقاب

بیر منطیق همبسیتگی لبیه دارد 1.از ایین رو،ضیمان
و حسن نی

بین المللی را باید در رضای

اجیرای میوازین

و روحیهی همکاری اعضای جامعه ی بین المللیی

جستجو کرد .در نظام بین المللی و در دعاوی حقوقی که نیزد دییوان بیین المللیی دادگسیتری
مطر میشود دولتها اهلی

مراجعه به دیوان را دارند ولی این امر مسبوق به اعالم رضای

در این موارد میباشد و سیستم قضایی با صالحی

انها

الیزام آور ،بیه اسیتثنای دییوان دادگسیتری

اتحادیه اروپایی به چشم نمیخورد.
سوالی که مطر میشود ،این اس

که ساختار نظام بین المللی بر چگونیه سلسیله مراتبیی

مبتنی اس  .در حالی که در جوام داخلی،ساختار حقوقی سلسله مراتبی بود و در آن قیدر
عمودی حاکم اس  .ساختار نظام بیین الملیل ،بیر تقسییم بنیدی افقیی دولتهیای برخیوردار از
حاکمی

مبتنی اس  ،که با قرار گرفتن در عیرض یکیدیگر بیه حاکمیی

خیویش نییز عمیقی ًا

وابستگی دارند .نتیجه اصلی ساختار افقی جامعهی بین المللی مبتیدی بیودن میوازین سیازمانی
اس  .در یک چنین جامعهی بین المللی فاقد سلسله مراتب ،کنش و واکنش واحدهای مسیتقل
میگیرد و به نظام بیین المللیی و همبسیتگی فزاینید جهیانی و

بر اساع عمل متقابل صور

تامین مناف مشترک ،ساختاری قانونمند میبخشد.
در حقوق داخلی کشورها ،قواعدی وجود دارند کیه از جایگیا رفیی برخیوردار هسیتند و
اراد ی افراد در صور

مخالف

با آنها بیی اثیر مییشیود و اجیرای آنهیا را مقامیا

کشورها تضمین میکنند .ضابطه و معیار تعیین این قواعد ،ییا نظیم عمیومی اسی

داخلیی
ییا اخیالق

حسنه ،که به انها خصیصه الزام اور میبخشد و اصل ازادی قراردادی را محدود مییکنید .ایین
مقررا ،به قواعد امر موسوم شد اند و دادگا ها مسئول نظار

بر اجرای آنها بود و ضیمان

اجرای این قواعد را تامین میکنند.در حقوق بین الملل ،نیز قواعد امر یا اصیول الزم الرعاییه
 .1حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی اس
مترقیا نه ان کمک میکند .هرگز بین حقوق و سیاس
سیاس

و قدر

که سیاس

ساختار روابط دولتها،سیاس

و بیه توسیعه

جدایی کامل وجود نداشته اسی .در حقیوق بیین الملیل نقیش

بسیار محسوع تر از نقش ان در نظام های حقوق داخلی اس
قدر

جامعه جهانی انرا ایجاد کرد اسی

٢

و نقش قیدر

در ان بیر جسیته تیر اسی  .در درون

و حقوق بین المللی بطور تام عمل میکنند.در حلیکه سیاس

قدر

میل به مقابله ،رقاب

و کسب برتری دارد و تنازم برای بقاء و لبه بر حریف جوهر و محور اصلی انرا تشکیل میدهید .هیدف حقیوق بیین الملیل
استقرار هم هنگی و به نظم کشیدن اختالفا
کردن و مسالم

ناشی از کاربرد یسیاس

قدر

اس  .بنابراین ،طب سیاس

قدر

بیا متعیادل

امیز کردن روابط بین الممی و حسن همجواری سازگار نیس .در مقابیل ،هیدف حقیوق بیین الملیل تبییین

ادعاهای متقابل دولتها و ایجاد یک نوم تعادل مناف میان انهاس  (.دکتر محمد عالیخانی،همان،صص 8٢و.) 89-81
. Jus Cogens

2
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وجود دارد که از سایر قواعد حقوق بین الملل اعتبار حقوقی بیشتری داشته و عالیترین موقعی
سلسله مراتبی را در میان اصول حقوقی دارد .برای مثیال ،میاد  18کنوانسییون  1111ویین در
مورد حقوق معاهدا
در میایر

با قواعد امر حقوق بین الملل باشد باطل اس  .بدون تردید ،قاعد امر بیه عنیوان

یکی از تجلیا
اس

به آنها اشار میکند .طبق ماد مزبور،چنانچه معاهد ای در حیین انعقیاد

همبستگی و اراد کلی جامعهی بین المللی ،روزنه امیید و تحیول نیو ظهیوری

که به مرور زمان به وسیلهی رویهی قضیایی بیین المللیی و عملکیرد دولتهیا ،مییتوانید

موجبا

ایجاد قواعد عادالنه حاکم بر روابط دولتها را فراهم آورد .نتیجتاً ،ویهگیهیای جامعیهی

جهانی در مقایسه با جامعهی داخلی بی بدیل جلو مینماید از این حییث کیه حقیوق داخلیی
مجهزتر و متشکلتر از حقوق بین الملل اس  ،ولی جامعهی بین المللی به لحیاظ نیورع بیودن
هنوز از کلی

و انسجام و همگونی جامعهی ملی برخوردار نیس  .بیا وجیود ایین ،نبایید ایین

نتیجه گیری را مسلم فرض کرد که حقوق بین الملل فاقد ضمان
معاصر.مالحظا

اجراس

ونظام بین الیدولی

متعددی وجیود دارد کیه دولتهیا را از تجیاوز اشیکار بیه هنجارهیا و قواعید

بین المللی باز میدارد.
بخش دوم – خصیصهی الزام اور بودن حقوق بین الملل
در این بخش از مطالعه ،دالیلی که هر کدام به نحوی در تحکیم و تثبیی

قیدر

اجراییی

قواعد بین المللی نقش دارند و نشان میدهند چرا دولتها از قواعد حقوقی بیین المللیی پییروی
می کنند مورد بررسی قرار میدهیم.
الف -مبنای الزام اور بودن حقوق بین الملل
حقوق بین الملل به دستهای از قواعد و هنجارها اطیالق مییشیود کیه بیه عنیوان الزامیا
اعضای جامعهی بین المللی و به صور

مقرراتی الزم ا الجرا و تعهد اور به رسیمی

شیناخته

میشوند .اولین سئوالی که باید به آن پاسب گف  ،این اس

که چگونیه اصیول و قواعیدی کیه

شاکله اصلی حقوق بین الملل را تشکیل میدهنید از قیدر

الیزام اور در ییک جامعیهی بیین

المللی متشکل از دولتهای مستقل برخوردار میگردند .طرفداران مکتب حقوق طبیعی ،از جمله
جان آستین 1حقوقدان انگلیسی حقوق بین الملل را در قلمرو اخیالق قیرار داد و انیرا اخیالق
1

. John Austin

به نظر آستین قانون چیزی جز حکم حاکم محسوب نمیشود.قانون هر چند حکم اس
نوعی از حکم بشمار میرود.حکم وقتی صور

ولی هیر حکمیی قیانون نیسی .قانون

قانون دارد که به شخص یا مقامی به عنوان حاکم قابیل انتسیاب باشید .حیاکم

تامالتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی1٢1.................................................................

مثب

مینامند .به نظر انان اصطال حقیوق ب ایید محیدود بیه قواعید رفتیاری وضی شید بیه

وسیلهی ییک مرجی قیانونی معلیوم باشید کیه بیا مجازاتهیای فیزیکیی بیه اجیرا در مییآیید
)  .( Fenwick,1965,p 44اعطای موقعی

اثباتی،به حقوق طبیعی و تمایل در احیای قاعد امر

در ماد  18کنوانسیون  1111وین در مورد حقوق معاهدا
به اخالق اس
(فال

که حاوی قواعید معییاری مربیوط

و وارد شدن مفاهیمی از قبیل انصاف در دادرسی تحدید حدود مرزهای دریایی

قار ) میان دولتها و نظام نوین اقتصاد بین المللی را میتوان تداوم طبیع

گرایی حقیوق

طبیعی قلمداد کرد.
برپایی دادگا نورنبرگ،پس از جنم جهانی دوم و محاکمیه جنایتکیاران جنگیی بیه اتهیام
واستناد دادگا به اینکه جنایتکاران باید به حکم طبیعی

جراقم علیه صلح و بشری

و فطیر

بشری از کشتار انسانها خودداری میکرد اند ،تمثیل دیگیری از تظیاهر مفهیوم حقیوق طبیعیی
اس  .امروز  ،اصول دیگری که به حقوق طبیعی نسب

داد میشیود عبارتنید از؛ حیق طبیعیی

دفام مشروم ،اصل برابری دولتها که معادل اصل برابری در روابط بین افراد اس  ،اصل عیدال
در حل و فصل اختالفا ،اصل حسن نی  ،اصل وفای به عهد و اصل جبران خسارا .
طرفداران مکتب ارادی ،مبنای حقوق بین الملل را حاصل اراد دولتهیا مییداننید و اعتقیاد
دارند که دولتها با پذیرر اصول و قواعد حقوق بین الملل به معیارهای رفتیاری قیدر
اور میبخشند .آنچه از رضای
طرف دولتها نسب

به رعای

دولتها استنباط میگردد ،رضایتی اس

که پیشاپیش و ابتیداقا از

قواعد حقوقی بین المللی اعالم مییگیردد .بیا ایین وجود،چیون

حقوق بین الملل ،حقوقی میان دولتها به شمار میرود و از اراد انها نشا

کسی اس

که در یک جامعه سیاسی مستقل دارای قدر

فاققه اسی

دستوراتش وادار کند.استین در کنار قانون تام و تمام به مقررا
نام دارد .منظور او مقرراتی اس
میگردد.استین مقررا
هیچ قدر

الیزام

از قبیل رسوم و عیادا

مییگییرد ،بیر پاییه

بنحیوی کیه بیا اقتیدار میتوانید دیگیران را بیه اجیرای

دیگری نیز استناد میکند که قانون به معنای مجازی یا استعاری

مبتنیی بیر احساسیا

عامیه کیه از طیرف افکیار عمیومی تحمییل

بین الملل را از نوم قوانین مذکور میداند .زیرا این مقررا

بر گرفته از حکم حاکم نیس .مافوق دولتهیا

عالیتری وجود ندارد که بر انها تفوق داشته باشد.تعریف استین حقوق بین الملل را فاقد ضمان

اجرا میدانید و از

این رو به نظر وی این رشته از حقوق نمیتواند قانون به معنی کامل کلمه به شمار اید .برای دیدن نظریه اسیتین ر.ک.بیه منبی
زیر :دکتر موحد،محمد علی،در هوای حیق و عیدال  -از حقیوق طبیعیی تیا حقیوق بشر،تهران،نشیر کارنامیه، 1831،صیص
 .٢1٢-٢91در مورد نقد نظر آستین ر.ک.به:
B. James, Scott, The Legal Nature of International Law, in Essays on International Law From The Columbia Law
Review, New York, 1965.
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متقابلی در اعمال حاکمی

خود محدود سازی ،تحدیدا

آنها پدید میآید که صالحی

در روابط با خود محدود مینماید .از لحاظ حقوقی ،شاید بتوان تئیوری رضیای
توصیف در مبنای اجباری حقوق بین الملل و دلیل التزام به تعهدا
بین المللی به شمار آورد .به عبار

آنها را

را سیاد تیرین

از جانب اعضای جامعهی

دیگر ،دولتها در عین استقالل میتوانند در اعمال حاکمی

خود توافق نمایند که از برخی از قواعد رفتاری معین که حقوق بیین الملیل نامیید میی شیود
پیروی نمایند.دیوان داقمی دادگستری بین المللی در سیال  11٢1در پرونید لوتیوع (دعیوای
فرانسه علیه ترکیه) مقرر داش :
"حقوق بین الملل،حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل اسی  .بنابراین،قواعید و نظامیا
این جوام هم زیس

حاکم بر این روابط که با هدف ساماندهی مناسبا
به اهداف مشترک وض گردید  ،ناشی از اراد انهاس

که در معاهدا

و بیه امیید دسیتیابی
بین المللی و عرفی کیه

مبین اصول حقوقی پذیرفته شد از سوی همگان میباشد ،به منصه ظهور رسید اس " (کیتیی
شیاتزری،1838،ص .)11
بنابراین ،دولتها الزامی به اجرای قواعدی ندارند که نسب
رضایی بودن حقوق بین الملل،با تحکیم حاکمی

به آن رضیای

نیداد اند.نظرییه

و استقالل کشورها ،ضروری بیودن رضیای

آنها را منوط و مشروط به انتخاب قواعدی میداند که دولتها میخواهند در مورد آنها تعهید اور
باشد نه اینکه مشمول آن باشند .حقوق بین الملل بیا اینکیه جنبیهی ارادی دارد ولیی مولیود و
محصول اراد ی یک دول
صور

نیس  .زیرا هیچ دولتی قادر نیس

اراد خیود را بیه تنهیایی و بیه

قواعد حقوقی بر سایر دولتهای جهان تحمیل نماید .قواعد حقوق بین الملل را میتوان

ترکیبی از اراد مشترک دولتها محسوب کرد.نظریهی اراد مشترک یا دسته جمعیی دولتهیا ،کیه
متعلق به تریپل 1المانی اس

بر ان اس

که امرانه بودن قواعد بین المللی را بیا اسیتناد بیه اراد

مشترک دولتها که از وجود یک منب مشترک ناشیی میشیود ،در قالیب قواعید حقیوقی توجییه
نماید .دولتها با ایجاد اراد مشترک،به طور انفرادی و تک تک نیز خیود را مقیید بیه پییروی از
قواعد حقوق بین الملل مینمایند (ذوالعین،1811،ص  .)1٢٢طرفداران مکتب جامعیه شیناختی
حقوق ،مبنای الزام در حقوق بین الملل را ناشی از ضیرور هیای اجتمیاعی و مسیتقل از اراد
دولتها میدانند .زیرا خصوصی

الزام اور بودن حقوق ،منبعث از ضرورتهای زندگی در جامعیه

Trieppel

1

تامالتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی1٢1.................................................................

بین الملل اس  .نتیجتاً ،چنانچه قاعد ای از منظر جامعه بین المللی اجباری تلقی شیود ،دولتهیا
موظف به تبعی

از ان هستند ،خوا رضای

اجتماعی ،مستلزم صیان

خود را اعالم کرد ییا نکیرد باشیند .همبسیتگی

از اساع این جامعه در مقابل نقض قواعد حقوقی و اجبار دولتها بیه

همکاری با یکدیگر و تبعی

آنها از نظم بین المللی موجود اس .

در مورد مبنای الزام اور بودن حقوق بین الملل،نظریا

1

مختلفی بیان شد اس  ،که هر یک

در مقام خود از ارزر و اعتبارالزم برخورداراس  .با این حال ،میتوان نقیش مکتیب ارادی را
در این خصوص مهم و تاثیر گذار ارزیابی نمود.به بیان دیگر ،حقوق بین الملل بیشتر بر مبنیای
ارادی بودن استواراس  ،تا مبانی دیگر نظم جامعهی بین المللی را دولتها همان گونه که تماییل
دارند پی ریزی میکنند .قواعد حقوق بین الملل زایید ی اراد ی دولتهاس  .اراد ی ازاد دولتها
در خلق قواعد حقوقی الزم الرعایه ،خود را بیه دو رور انعقیاد عهدنامیههیای بیین المللیی و
رعای

رسوم و عرفهای بین المللی نمایان می سازد.مبنای حقوق بیین الملیل مبتنیی بیر اصیل

رضایی بودن قرار دارد و ایجاد هر گونه تعهد و الزام منوط و مشروط به رضای

دولتهیا اسی

.ذیال ،به تبیین عواملی میپردازیم کیه تر جمیان خصیصیه الیزام اور بیودن قواعید بیین المللیی
هستند.سوال این اس
مطاوع

که آیا میتوان دولتهای حاکم را در صور

نقض قواعد بین المللیی بیه

و تمکین وادار ساخ .

ب  -رعایت تعهدات بین المللی توسط دولتها
طبق رای دیوان داقمی دادگستری بین المللی (رای  11او
پذیرر تعهدا

بین المللی را ،میتوان از خصوصییا

حاکمیی

 )11٢8در قضییهی ویمبلیدون
دولتهیا و یکیی از مهمتیرین

 .1نظریهی جامعه شناختی حقوق مبنای قواعد حقوق اعم از داخلی یا بین المللیی را اراد دولی

نمیی دانید بلکیه ضیرور

زندگی اجتماعی و هم بستگی گروههای مختلف می شناسد .حقوق در جامعه ی بین المللی ناشیی از مقتضییا

خیاص بیین

المللی اس  .بنابر این برای درک و فهم قواعد حقوقی باید به پدید های اجتماعی که مبنیای اصیلی پدیید هیای حقیوقی را
تشکیل می دهد توجه کرد .اعضای جامعه بین المللی به وسیله دو عامل اصلی به هم مربوط میشوند -1:اصل همبستگی مبتنی
بر تشابه  -٢اصل همبستگی مبتنی بر عدم تشابه .درحالی که در جامعیه ی ملیی اصیل تشیابه (داشیتن خصوصییا
نهادی،مذهبی و زبانی افراد) موجبا

تجانس و رف احتیاجا

مشیترک

متقابل گروههای مختلف اجتمیاعی را فیراهم میی اورد ،اصیل

عدم تشابه (اختالف بین ملتهای مختلف و نیاز متقابل آ نها به هم) با تفوق در جامعه بین المللی سبب ایجاد تعاون و همبستگی
ملتها به یکدیگر می شود (.دکتر مدنی،جالل الدین،حقوق بیین الملیل و اصیول روابیط بیین الملل،جلید اول،تهران،انتشیارا
پایدار،چاپ دوم، 1811،صص ( .) 11-11دکتر موسی زاد ،رضا،بایسته های حقوق بین الملل عمومی ،تهران،نشیر میزان،چیاپ
اول ،1832،ص .)11
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فروض الزامی بودن قواعد بین المللی تلقیی کیرد ) " (. Von Munch,1981,p293اصیل لیزوم
وفای به عهد" 1به عنوان قاعد ی اساسی و محور اصلی حقوق معاهدا
نقض هر گونه تعهدا

ناشی از معاهدا

موجب مسئولی

دول

بیه نحیوی کیه

اس

نقض کنند میگردد.

صرف نظر از مبانی فلسفی"،اصل لزوم وفای به عهد" هیم در دکتیرین و هیم در عملکیرد
کشورها به رسمی

شناخته شد اس

اس .پرسش قابل طر این اس
پذیرر معاهد ی ناشی از رضای
موافق

و ضرور

قراردادی قاعد ای مفیروض

اجرای تعهدا

که چه نوم معاهداتی الزام اور هستند و اییا تعهید دولتهیا بیه
معاهدا

انهاس  .بال تردید،اصل لزوم رعای

نامههای بین المللی میشود و الزام اور بودن آنها در این واقعی

از طریق انعقاد معاهدا

و اعالم رضای

نهفته اس

شامل کلیهی
که دولتهیا

خود به مفاد آنها ملزم میگردند .احترام به قراردادهیا

اساع حقوق بینالملل را تشکیل میدهد .ایین حقیوق بیه مقییاع وسییعی بیر مبنیای فراینید
معاهد ی میان تابعان حقوق بین الملل ایجاد شد اس  .معاهدا
توافق اراد ی میان کشورها و سازمانهای بین المللی اس
در خود جای داد و مستقر میکند .نتیجتا ،معاهدا
از عضوی
تعهدا

رایجترین قالب اصلی بیرای

که ارزشهای مشیترک و هماهنیم را

بین المللی حاصل تراضی دولتهیا و ناشیی
فقط بیرای دولتهیای متعاقید

آنها در جامعهی بین المللی اس  .از این رو،معاهدا

متقابلی را ایجاد می نماید و در وض دولتهیای ثالیث تیاثیری نفییا ییا اثباتیا بیر جیای

نمیگذارند .پایه و اساع حقوق بین الملل معاصر،مبتنی بر اصل استقالل ،حاکمیی
دولتها اس  .بدین معنی که هیچ دول

مستقلی را بدون رضای

و تسیاوی

او نمیتوان مجبیور بیه قبیول

معاهد ی ناشی از این ضرب المثل اس

که "توافق بیین دو طیرف

ایجاد حق یا تکلیفی برای شخص ثالث نمینماید" .اعالم رضیای

دولتهیا ،بیه التیزام درقبیال

تعهدی نمود .اصل نسبی

٢

معاهدا  ،اساع ارادی بودن مبنای حقوق بین الملل قراردادی را نشان میدهد.
قداس

و یر قابل تعرض بودن معاهدا  ،آن را به عنوان یکی از بخشیهای میوثر حقیوق

بین الملل در عرصه قانونگذاری جهانی مینمایاند .معاهدا
دیگری در تبیین اراد  ،تثبی

بین المللیی ،بییش از هیر وسییله

روابط بین الملل و توصیف اهداف مشترک دولتهیا نقیش دارنید.

اراد دولتها ،هر چند از نظر صوری در شیکلگییری و فراینید تکیوین معاهیدا
میباشد ،با این حال،مالحظا

یر ارادی و تاثیر پذیری از مقتضیا

زیسی

تیاثیر گیذار

جمعیی ،مفیاهیم

. Pact Sunt Servanda
. Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt
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مشترک دولتها را در قالب نظم عمومی بین المللیی تضیمین مییبخشید ]سیاعد ،1839،صیص
 .[11-11از نتایج ارادی بودن مقررا

حقوق بین الملل،یکی این نکته اس

به این دلیل الزام اورند که حاصل اراد دولتهایی اس

که چنین مقرراتیی

که ان را بیه وجیود اورد انید .مکانیسیم

حقوق بین الملل ،برای وض و ایجاد قواعد جدید به دو منب حقوق عرفیی و رور قیراردادی
که هر دو الزام اورند وابسته اس  .معاهد به عنوان توافق میان دولتهیا در صیحنه بیین المللیی
اساسا بر دو اصل مبتنی میباشد .یکیی اصیل ازادی اراد طیرفین معاهید اسی
ماهوی به معنی ابراز اراد قطعی دولتها در پذیرر تعهدا
دولتها را به اجرای قواعد مندرج در معاهدا
(اصال

حقوقی) اس

صور

ضرور

انعقاد معاهدا

مشخص اس

کیه از لحیاظ

و التزام ناشیی از آن

وادار میسازد .دیگری اصل فورمالیسیم حقیوقی
اسی

که حاصل اعمال مجموعهای از تشریفا

کیه در انجیام

دارد و التزام ناشی از آن طیرفین معاهید را بیه اجیرای مقیررا

آن

مجبور میسازد (فلسفی،1811،صص  11-11و.)1٢3
فلسفه و محمل الزام اور بودن معاهدا  ،در امرانه بودن قواعد ان اس " .اصل لزوم وفیای
به عهد" به عنوان یک قاعد امری موید نظم عمومی بین المللی اس  .از طرف دیگر ،تعهدا
عام الشمول  1در جامعهی بیین المللیی وجیود دارد کیه منشیاء قیدر
در وضعی

عضوی

الیزام اور آنهیا را بایید

اعضا در ان جامعه جسیتجو کیرد .لیزوم ایفیای تعهیدا

همکاری بازیگران بین المللی در جه

مزبور،ناشیی از

حصول مناف مشترک میباشد (رستم زاد ،1839،صص

".)٢3-81اصل لزوم وفای به عهد" در کنوانسیون  1111وین در خصوص معاهدا

پیش بینی

و اعالم شد اس  .طبق ماد  ٢1کنوانسیون:
"هر معاهد الزم االجرا طرفها را ملزم میکند و باید توسط انها با حسن نی

به اجرا در آید".

1

. Erga Omnes

برجستگی ویه تعهدا
دولتها تنها قابلی
دولتهایی اس

عام الشمول تفکیک ناپذیری و ساختار یر متقابل ان می باشد .به این معنا که تعهیدا

بیین المللیی

اجرا یا نقض را در مقابل همه دولتهای متعلق به جامعه بین المللی دارا می باشیند .ایین جامعیه متشیکل از
که به وسیله ی یک هنجار معاهد ای یا حقوق بین الملل عرفی که حامی ارزشهای مشیترک اسی -مقیید میی

گردد .ارزشهای مشترک را می ت وان به موقعیتی تعریف کرد که در ان هر یک از اعضیای جامعیه ذینفی در اجیرای تعهید بیه
وسیله ی هر یک از اعضای جامعه بین المللی اس .این موضوم نتیجه اجمام دولتهاس

که به موجب ان احترام بیه ارزشیهای

مشترک معینی نباید به اختیار یکایک دولتها واگذار شود .ر.ک:.
Claudia ,Annacker,, The Legal Regime of Erga Omnes Obligations in International Law, Austrian
Journal of Public International Law 46, 1994 , pp 136-137. A.J.J ,De Hoog, The Relationship Between
Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and International Crimes: Peremptory Norms in Perspective,
Austrian Journal of Public International Law 42,1991,p 192..
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اصل حسن نی  ،به عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق بین الملل مکمل لزوم وفای به عهد
و عامل باز دارند نقض حقوق بین الملل به شمار میرود.در مفهیوم ایجیابی ،حسین نیی
مقررا

منزله ی جوهر درستکاری و التزام معنوی به رعای

بیه

حقوقی و پاکدسیتی و وفیای بیه

عهد تابعان حقوق اس  .در مفهوم سلبی،ان را میتوان به معنای خیودداری از سیوء اسیتفاد و
(فلسیفی همان،صیص 898و.)893

تخلف کشورها و مخفی کاری در روابط حقیوقی دانسی

1

هدف اصل حسن نی ،مقید و محدود کردن اقتیدار فاققیه دولتهیا در اعمیال و اجیرای قواعید
بین المللی اس .زیرا دولتها در جامعه بین المللی باید به نحوی تعهداتشان را به اجرا در اورنید
که میایر با هدف و موضوم معاهدا
تعهدا

نباشد .بنابراین،نظم حقوقی بین المللیی مسیتلزم رعایی

و تکالیف بین المللی از جانب دولتها و خودداری از اعمال حاکمی

مطلیق آنهاسی .

توجیه این امر،درک و تلقی مشترک دولتها از مناف اساسی جامعهی بیین المللیی اسی
مقابل آزادی عمل دولتها به عنوان عامل بازدارند عمل میکند .رعای
تابعیان ان بسیتگی دارد .عیدم رعایی

از هر چیز به حسن نی
نامشروم بود مسئولی
تعهدا

کیه در

حقوق بین الملیل بییش

مقیررا

بیین المللیی ،امیری

بین المللی کشور خاطی را به دنبال خواهد داش  .زییرا الزامیی بیودن

بین المللی دولتها ،در مقیاع وسیعی اختیارا

آنها را در قلمرو بین المللی محدود می

سازد.
به عقید ی برخی محققان ،در معاهدا
بین المللی اس

یر حقوق بشری ،ضیرور

که کشورها را در عرصه جهانی به تعهدا

همین دلیل نقض معاهدا

حضیور در جامعیهی

قراردادی خود پایبند مییکنید .بیه

مزبور اعتراضهای جدیتری را از طرف دولتها موجیب مییشیود،

به نحوی که مان نقض علنی ایین نیوم معاهیدا
 .1بند  1ماد  81کنوانسیون  1111وین در خصوص معاهدا

مییشیود .گسیترر روابیط بیین المللیی و

مقرر میدارد که هر معاهد باید " با حسین نیی

 ...و در پرتیو

موضوم و هدف ان تفسیر شود "  .طبق بند  ٢ماد  ٢منشور سازمان ملل متحد  ":کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای
ناشی از عضوی

تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهد گرفته اند با حسن نی

دادگستری در پروند ارمایشا
که بر ایجاد و اجرای تعهدا

اتمی (استرالیا علیه فرانسه) با تاکید بر اصل حسن نی
حقوقی ،با هر اساسی ،حکوم

میکند ،اصل حسن نی

انجام خواهند داد" .دیوان بیین المللیی
مقررداش  " :یکی از اصول اساسیی
اس  .اعتقیاد متقابیل ،یکیی از شیرایط

اساسی همکاری بین المللی میباشد ،بویه در دور ای که در بسیاری از زمینه هیا ایین همکیاری بییش از پییش الزم اسی ".
کارو،دومینیک،حقوق بین الملل "در عمل" ،ترجمه و تحقیق دکتر مصطفی تقی زاد انصاری،تهران،نشر قیومس،بی تیا ..سیعید
رهایی ،عهدنامه های بین ا لمللی و تعهدا
لمللی الهدی ،1813 ،ص . 18٢

دولتهای ثالث از دیدگا حقوق بین الملل و اسیالم ،چیاپ اول ،انتشیارا

بیین ا
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همکاریهای دولتها و افزایش روز افزون نیازهیای انهیا بیر یکیدیگر ،تیاثیر زییادی در رعایی
بین المللی از سوی دولتها دارد .در مورد معاهدا

تعهدا

حقوق بشری ،عکس العمل جامعیه

بین المللی و وجود برخی از نهادهای قضایی فراملی نظیر دادگا اروپایی حقوق بشیر و دییوان
بین المللی کیفری ،ابزار مهمیی در مقابلیه بیا نقیض گسیترد حقیوق بشیر و تضیمین اجیرای
معاهدا

مذکور محسوب میشوند(قاری سید فاطمی،183٢،صص 1.)٢9-٢1تاثیر عملی اراء و

تصمیما

اجراهیای مربیوط بیه

دادگاهها،شفافی

هرچه بیشتر قوانین ملیی و تیامین ضیمان

حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اس .الزاما

عضیوی

دولتهیا از بابی

در کنوانسییونهای بیین

المللی حقوق بشر ،تعهداتی را برای انها ایجاد میکند که نمیتوانند بیه اسیتناد قیوانین داخلیی
خود نسب

به نقض این تعهدا

حقوقی بین المللی اقدام نمایند .قرار گرفتن حاکمی

مرزهای حقوق بین الملل مستلزم هم ترازی تعهدا
بین المللی اس  .رعای

الزاما

بین المللی و تعهدا

اندیشه نظم بین المللی نیس  .شایان ذکر اس
حقوق تبعی

اس

ملی در

مربوط به حقیوق بشیر در سیطح ملیی و
معاهداتی دولتها چیزی جز حرک

که مقررا

بیر

بین المللی حقوق بشر نه بخشی از

و نه در حوز حقوق همکاری جایگا مناسبی دارد.با این حیال ،معاهیدا

حقوق بشری به عنوان یک نظام حمایتی ،هم استفاد از ارزشهای مشترک بین المللی و احتیرام
به انها را برای افراد بشر تضمین کرد اس

و هم بر روابط اجتماعی میان دولتهیا و سیازمانهای

بین المللی تاثیری قابل توجه بر جای گذاشته و ساز و کارهیایی نهیادین بیرای تابعیان حقیوق
بینالملل به ارمیان اورد اس  .نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادیهای فردی و با
ترسیم خطوطی اساسی راهی را برای دولتها معین کرد اس

که ابتدای ان خرد اس

و انتهیای

ان اتحاد و همبستگی ملتهای جهان (فلسفی،1811،صیص  )[٢٢2-٢٢٢از سیال  1191سیازمان
ملل متحد بخش گسترد ای از قواعد راج به حقوق بشر را تح

ضوابط بین المللی به تدوین

در اورد اس  .نظام بین المللی حقوق بشر ،در قاعد مند کردن رفتار دولتها با اتبیام خیود بیه
نحوی ارزند دخیل بود اس  .میتوان گف

که توسعه و تضمین حقوق بشیر در مفهیوم عیام

 .1علیر م اینکه ماد  ) ٢ ( 1منشور سازمان ملل متحد به سازمان ملل اجاز دخالی
کشورها برای مقابله با تالشهای مجم عمومی و شورای حقوق بشر ممکن اس
داخلی استناد کنند ،معذلک عملکرد شورای امنی

در امیور داخلیی کشیورها را نمیدهید و
به مقوله حقوق بشر به عنوان ییک موضیوم

نشان میدهد که شورا نقض حقوق بشررا تهدیدی بر علییه صیلح و امنیی

بین المللی در چارچوب فصل هفتم منشور تلقی کرد و از این طریق ضمن محدود کردن قلمرو اختصاصی حاکمیی
بر وسع

حیطه حقوق بین الملل افزود اس

.

دولتهیا
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جهانی،مبتنی بر شیو های یر قضایی و التزاما

سیاسی و در مفهوم خاص اروپایی ،مبتنیی بیر

ساز و کارهای قضایی (دادگا اروپایی حقوق بشر) اس

که استثناقا نظار

و کنترلی قضایی بر

حسن اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعمال می کند (هاشیمی،1839،ص .) ٢91دادگیا
اروپایی حقوق بشر از قدر
طریق پرداخ

شیاکی بیه خصیوص از

اجبار دولتهای عضو بیه جلیب رضیای

رام

بر خوردار اس  .ایجاد یک سیستم پیی گییری احکیام و تیامین حسین

اجرای آنها تصمیما

دادگا اروپایی حقوق بشر را از کارایی الزم و اجرای میوثر بیر خیوردار

کرد اس

(مورژقون، 1832،ص  1.)128توسعه گسترد حقوق بشر و هنجارهای حقوق بشری

در بعد از جنم جهانی دوم تاییدی بر تالشهای ارزنید صیور
احترام به رعای

حقوقی بین المللی و صییان

تعهدا

از کرامی

گرفتیه در الیزام کشیورها بیه
انسیانی اسی .اجرای بهتیر

معیارهای بین المللی حقوق بشر در بسیاری از کشورها شاهدی بر ایین ادعیا اسی  .شناسیایی
ساز و کارهای نظارتی ،ارتقای توان و ظرفی

دولتها در عرصهی حاکمیی

قیانون ،و افیزایش

توان گزارر دهی با هدف تضمین بهر مندی موثر ملتهیا ابیزاری حییاتی در اجیرای تعهیدا
دولتها به شمار میروند.
معاهدا  ،مرحلهای ضروری در تکوین حقوق بشر بین المللیی اسی .زیرا بیا انعقیاد ایین
معاهدا

دولتها دیگر به مناف ملی خود که مستلزم تعهدا

منفعتی را دنبال میکنند که میان انها مشترک اس

دوجانبه اس

نمیاندیشیند بلکیه

(فلسفی ،1811،صص .)٢81-٢83بیا روشین

تر شدن و دقیقتر شدن اصول حقوق بشری در معاهدا  ،دولتها دیگر نمیتوانند بیه دسیتاویز
مبهم بودن هنجارهای آن ،تعهدا
بشری خود خواهند داش

خود را نقض کنند بلکه سعی در پیروی ازتعهیدا

حقیوق

) 2005,p 134و.( Goldsmith and Posner

دیوان بین المللی دادگستری ،در قضیه اختالف ارضی بین لیبی و چاد مورخ  8فوریه 1119
خاطر نشان کرد اس

که ابهاما

و تردیدهای راج به تدوین و تنظیم معاهد هر چیه باشید،

 .1امروز اشخاص به همرا دولتها در بسیاری از موارد از جمله تابعان حقوق بین الملل محسوب میشوند .حقوق بین الملل بیا
تحمیل تعهدا

بر اشخاص در مورد قواعد معطوف به جنایا

بین المللی و اعطا حقوق در اراقه دادخواس

به نهادهای بیین

المللی انها را مستقیما مخاطب خود قرارداد اس .به این ترتیب ،حقوق بین الملل به تدریج به سوی یک جامعه بشری مشتمل
بر ا شخاص،دولتها و گروههایی که از مرزهای کشورها فراتر میروند تمایل پیدا میکند.به عبار

دیگر،گرایش حقوق بین الملل

به سوی مجموعه ای از معیارهای حقوقی تعیین کنند امور بین المللی از باالس ،تا مجموعه ای از حقوق حاکم بر روابط میان
تابعان در سطح افقی(.کاسسه،انتونیو،حقوق بین الملل،ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی،تهران،نشر میزان،چاپ اول1831،
،ص .) 821
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دولتهای عضو معاهد را مکلف به رعای
روی حسن نی

مقررا

از

آن مینمایید و وظیفیه اجیرای تعهیدا

همچنان باقی و پابرجا خواهد بود (کک دین ،دییه ،پله،183٢،ص .)819

ج  -ترس دولتها از مسئوولیت بین المللی
که حقوق ییا مزاییایی را بیرای

حقوق بین الملل ضمن آنکه در بر گیرند ی قواعدی اس
تابعان بین المللی پیشبینی میکند همچنین شامل قواعدی اس

که تعهدا

را بر دور آنها مینهد .تکالیف دولتها یا به شکل تجویزی یا بیه صیور
تظاهر مییابند .از جمله عوامل بازدارند نقض مقررا
اس

بازدارنید جلیو ییا

بین المللی ،مفهیوم مسیئوولی

دولی

که خود از ساز و کارهایهای نظیم عمیومی در حقیوق بیین الملیل بیه شیمار مییآیید.

مسئوولی

بین المللی ،ناشی از فعل یا ترک فعلی اس

بین المللی میشود و قابل انتساب 1به یک دول

که منتهی به نقص یک تعهد یا تکلییف

میباشد .تعهد جبران هرگونه نقض نسب

اجرای حقوق در قواعد حقوقی وجود داشته و خود یک نوم ضمان
حقوق بین الملل ،جبران خسیار
تعهدا

و مسیئولی هیایی

از جملیه میوثرترین ضیمان

بیه

اجرا تلقیی میی شیود.در
قواعید و

اجراهیا در رعایی

بین المللی محسوب میگردد .ویهگی این مسئولی

حقیوقی بیودن آن اسی  .در ایین

ترمیمی اس

و اثیار تنبیهیی بیه دنبیال نیدارد و

مورد جبران خسار

صرفاً دارای خصوصی

حتیی

منظور از ان اساسا تضمین و اجرای یک تعهد بین المللی اس  .هدف از جبران خسار

االمکان اعاد کلیه آثار و نتایج حقوقی و مادی ناشی از عمل نامشروم اس .هنگامی کیه اعیاد
وضعی

به حال

سابق یر ممکن باشد جبران خسار

میشود .نتیجتا ،نقش ضمان

به صیور

اجراها در مفهوم اجرای تعهدا

جبران اثار نقض تعهد و تضمینی اس

پرداخی

رامی

انجیام

بیین المللیی تالشیی اسی

در

در اجرای تعهید اولییه نقیض شید در مییان بیازیگران

جامعه ی بین المللی.این مسئله که نقض هر تعهد بین المللی متضمن تعهد به اجرای خسیار
اس

در ارای قضایی و داوری بین المللی انعکاع یافته اس  .به عنیوان ییک قاعید ی عرفیی

حقوق بین الملل ،دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ  11٢1خود (راج به صیالحی )
در پروند کورزو ٢به شر ذیل اعالم نظر کرد:

. Imputable
. Chorzow

1
2
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"یکی از اصول حقوق بین الملل،این اس
میگردد .به این ترتیب ،جبران خسار

که نقض یک تعهد مستلزم جبران میوثر اثیار آن

یک شرط و قاعد تکمیلی در ییک قیرارداد مییباشید.

بدون انکه ضروری باشد که این موضوم در قرارداد یاداوری گردد(".فیوضی، 1811،ص.)9٢
در یک نظام بین المللی ،نقض اشکار قواعد و هنجارهای اساسی حقوق بین الملل از سوی
یک دول  ،متضمن مسئوولی

بین المللی آن دول

قواعد حقوق بین الملل،هدف از مسئوولی
حقوق بین الملل اس  .مسئوولی

اس .به عنوان ضمان

اجیرای تجیاوز بیه

بین المللی اجبار دولتها به حفیظ احتیرام مقیررا

را میتوان نتیجه اصلی برابری حقوق و تکیالیف دولتهیا در

نظام بین المللی تلقی کرد .چنانچه دولتها از انجام تکالیف خود در مقابل مقررا
خودداری نمایند ،مسئوولی

بیین المللیی

بین المللی به منزلهی پیامد حقوقی نقض تعهد جلو گر میشیود.

بنا به تعریف فرهنم واژ های حقوق بین الملل:
"مسئوولی
یک دول

حقوقی بین المللی،عبار

اس

از تکلیفی که به موجب حقوق بین الملیل بیه

تحمیل میگردد تا خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقیوق بیین الملیل ناشیی از

عمل یا خودداری او در انجام تکلییف بیه دولی

دیگیری وارد شید جبیران نمایید( .همیان،

صص.)٢1-٢1
بنابراین،ارتکاب اعمال نا مشروم بین المللی متضمن مسئوولی
به جبران خسارا

ناشی از آن میباشد .به بیان دیگر ،جبیران خسیار

دارای ویهگی ترمیمی اس

تا تنبیهی .در این راستا،اسیاع مسیئوولی

حقوقی بین المللی دولتها س
برخوردار باشند و تعهدا
مسئوولی
عدم رعای

حقوق بین المللی و اجبیار
بیین المللیی شخصیی

که بر اسیاع آن مییتواننید از حقیوق و تکیالیف بیین المللیی

و مسئولیتهایی نیز در جامعهی بین المللی بر عهید بگیرنید .فیرض

بین المللی،ابزاری موثر در تامین و تضمین رعای
مسئوولی

در حقیوق بیین الملیل

مقررا

بین المللی،از عوامل تهدید کنند ی امنی

حقوق بین الملل اسی .

روابط حقوقی اسی  .دولتهیا

در روابط بین المللی ضمن برخورداری از استقالل باید دارای مسئوولی

نیز باشند.

سئوالی که مطر میشود این استکه ایا دولتها هنگامی که مناف اساسی جامعه ی بین المللی
در معرض خطر قرار میگیرد ،میتوانند به مسئوولی

عامل عمل متخلفانه بیین المللیی اسیتناد

کنند .بر اثر تحوالتی که در جامعه بین المللی ایجاد شد حقوق مسئولی
شد اس  .یکی رژیم کالسییک کیه مبیین ضیرور
مسئولی

دارای رژیمی دوگانیه

همزیسیتی دولتهیای مسیتقل اسی

فردی و جبرانی دولتها در مقابل یکدیگر اس  .مسئولی

و ان

کالسیک وقتی فردی اسی
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که دولتی که به حق شخصی او لطمه وارد امد حق اقدام علیه دولی
مسئولی

خیاطی را داشیته باشید.

زمانی جبرانی محسوب میشود که حق به جبران خسار
آن باید با توجه به وضعی

که اثار و تبعا

مناف جمعی استوار اس

و مسئولی

اصوالً مولود ضرری باشید

فرد فرد دولتها تعیین شود .رژیم دیگیر بیر اسیاع

جمعی نامید میشود .این امر به معنای آن اس

دولتهایی که برای مثال در حوز ی معاهدا
متعهد شد اند حق دارند که در صور

یا عرفهای بین المللی به حمایی

که همه

از حقیوق بشیر

تجاوز به این حقوق دول

ناقض حقوق بشر را تعقیب

بین المللی دول

قهری اتخاذ

کنند و برای استقرار وضعیتی متناسب با تعهدا

خاطی اقداما

نمایند (فلسفی، 1811،صص .)٢92-٢91بنا بر این،حقوق بین الملل معاصربین دول
جامعهی بین المللی رابطهای حقوقی ایجاد میکنید کیه نتیجیه نقیض تعهیدا

خیاطی و

ناشیی از منیاف

اساسی جامعهی بین المللی اس  .دیدگا کالسیک ،مسیتلزم ایین نکتیه بیود کیه تیاب حقیوق
بینالملل ادعای خود را میتواند علیه کسی عنوان کند کیه عمیل متخلفانیه بیین المللیی بیه او
منتسب باشد ،به شرط اینکه رابطه سببی
تیییر جه

بین نقض تعهد و ضرر وارد وجیود داشیته باشید.با
فیراهم گردیید کیه بیه

رویکرد سنتی،مفهومی نو از ساز و کار عمیومی مسیئولی

تمامی دولتهای ذینف در زمینه دفام از مناف جمعی امکان میدهد تیا مسیئوولی
متخلفانه را از لحاظ بین المللی مطر نمایند.

عامیل عمیل

1

سازمان ملل متحد ،به عنوان صاحب حیق طیر مسیئوولی ،دارای اختییارا
اس

اجبیارامیزی

که میتواند از آنها در الزام دولتها به انجام تعهداتی استفاد نماید که بر عهد دارند.تهاجم
( ) 1112-1111به تلفیق ساز و کارهای منشور سازمان ملل متحد (فصل هفیتم

عراق به کوی

منشور) از نظر استقرار مجدد صلح و سازو کارهای حقوق مسئوولی
 .1نقض تعهدا

عام الشمول سبب میشود" در صورتی که حق دولتی در رعایی

منجر گردید .تقارن ایین
دیگر(بیا دولی

ییک دولی

منعقید کننید

قرارداد) نادید گرفته شود،بین کشور متعهد و سا یر دولتها یا بیه اقتضیای مورد،تمیامی دولتهیای طیرف قیرارداد ییک "رابطیه
عمومی" ) (public relationشکل گیرد.ماهی

"عمومی" رلبطه در این واقعی

که ایا در اثر نقض قاعد ،دچار اسیب معنوی یا مادی شد یا نه،میتواند دول
خواس
عبار

نهفته اس

که هر دولتی،بدون توجه بیه ایین

متخلف را مورد بازخواس

همچنین میتواند از سوی یک نهاد بین المللی ذیصال به ابتکار خود و یا به درخواس
دیگر دولتهایی که برای این گونه باز خواس

یک "منفع

یک دول

قرار دهید(این بیاز
صور

گیرد).بیه

نمودن اقدام میکنند،به دنبال مناف شخصی و فردی نیستند.انها بیه دنبیال

جمعی" هستند ،چرا که این دولتها از سوی کل جامعه جهانی و یا کل دولتهای طرف قرارداد چنید جانبیه عمیل

میکنند.عالو بر این،تمامی دولتهایی که حق دارند خواستار رعای
اقداماتی بزنند تا دول

خالف کار مجبور شود دس

تعهداتی شوند که زیر پا گذاشته شد ،ممکن اس

دس

به

از اقدام خالف خود بر دارد یا ان را جبران نماید (.کاسسه،انتونیو،حقوق

بین الملل،ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی،صص. )891-891

 ..............................................191پژوهشنامهی حقوق تطبیقی /سال اول /شمارهی  /2پاییز و زمستان 1931

دو مجموعه قواعد ،بیانگر ان اس

کیه در شیرایط و اوضیام و احیوال اسیتثنایی،جامعهی بیین

المللی میتواند با اتکا به ابزار مسئوولی

بین المللی در نحو ی سیلوک و رفتیار دولتهیا تیاثیر

گذار باشد (کک دین ،دییه ،پله ،همان ،صص  .)191-191برمبنیای فصیل هفیتم منشیور ملیل
متحد شورای امنی

دارای صالحی

اعمال زور و قو ی قهریه علیه تهدید ییا نقیض صیلح ییا

علیه هر نوم تجاوز میباشد .قطعنامههای شورای امنی
اس

که در بر گیرنید ی اقیداما

در حکم قانون فرض شد و ضمن بر خورداری از قدر

الزام اور تعهدا

اجراییی

حقوقی برای

کشورهای عضو ایجاد میکند.
د -وجود سیستم نظارت بین المللی
پس از جنم جهانی اول ،به تدریج و به منظور اعمال نظار
و رعای

بر اجرای مقررا

بین المللی

احترام حقوق بین الملل و بررسی انطباق رفتار کشورهای عضو معاهدا

و تشخیص

این مطلب که دولتها تا چه میزان از تعهدا

الزم االجرا پیروی میکننید ،ییک مکیانیزم اعمیال

کنترل بین المللی ایجاد گردید .این امیر ،نخسی

در میثیاق جامعیهی ملیل بیا نظیام قیمومی

جامعهی ملل (ماد  ٢٢میثاق) و ایجاد سازمان بین المللی کارو توسعه نظام بین المللی حمایی
ازاقلیتها پیش بینی گردید .با رشد و گسترر سازمانهای بین المللی در نیمهی دوم قرن بیستم و
به ویه پس از تشیکیل سیازمان ملیل متحید فعالیی هیای ایین سیازمانها معطیوف بیه ایجیاد
قواعد بین المللی گردید .نتیجه اعمال این کنترل،

سیستمهایی برای ملزم کردن دولتها به رعای

شفافتر ساختن عملکرد دولتها ،پیروی از قواعید ،انضیباط و تعهیدا
یاد آوری اجرای تعهدا
بدیهی اس

مصیر در معاهیدا ،

بین المللی و سوق دادن دولتها به سوی رفتاری بهتر اس .

که ،سیستمهای کنترل بین المللی ضمن محدود کردن حاکمی

ابزاری موثر در تبعی

کشورها از تعهدا

ملیی کشیورها

بین المللی خود به شمار میروند .عملکرد نظامهای

کنترل ،منتهی به برخی فشارهای اخالقی و سیاسی بر کشورها میگردد تا از نقض قواعد معییار
کنوانسیونی جلوگیری نمود و حقوق بین الملل را محتیرم بیه شیمارند .مصیوبا

سیازمانهای

بین المللی ضمن ایفای نقش مهم و سودمند خود در تکوین حقوق در تحقق نظم بیین المللیی
نیز موثر میباشند .به منظور درک و ارزیابی روشن از روشهای اصلی اعمال کنترل بین المللیی،
میتوان آنها را به چهار دسته ذیل تقسیم نمود.
 -1ایین گزارر دهی -در اجرای تعهدا

خاص ناشی از معاهدا

چند جانبه ایین معاهیدا

مستلزم گزارر دهی دولتها در فواصل معین هستند ( .)Brownlie,1990,p 644به عنیوان مثیال
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ماد  ٢٢میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( )1111یک کمیته حقوق بشیر مرکیب از 13
عضو را پیش بینی نمود که بر اجرای صحیح مقررا

میثاق از طرف دولتهیا نظیار

نمایید و

دولتها نیز طبق ماد  92میثاق متعهدند دربار تدابیری که اتخاذ کیرد انید و دربیار پیشیرفتهای
حاصله گزاررهایی به کمیته مزبور اراقه نمایند .همچنین ،ماد  ٢٢اساسنامه سازمان بین المللی
کار در خصوص اجرای مقاوله نامههای بین المللی از ناحیه کشورهای عضو سازمان بینالمللی
کار مقرر میدارد که هر یک از اعضا متعهد اس
گزارر ساالنه راج به اقداما

که به مدیر کیل دفتیر بیین المللیی کیار ییک

متخذ اراقه دهد .به طور طبیعی این پرسش مطر میشود که

از بررسی یک گزارر چه اثار عینی و واقعی میتواند ناشی شود .هیر چنید مالحظیا
نهادهای کارشناسی از قدر

نهیایی

الزام اور برخوردار نیستند اما فقدان الزام حقوقی لزوما به معنیای

عدم تاثیر سیستم گزارر دهی نیس  .برای مثال ،کشورهایی که تمایل دارند ترازنامه مثبتیی در
خصوص حقوق بشر داشته باشند و خود را به حاکمی
کار این مراج را که به صور

قانون پایبند نشان دهند با دق

نتیجیه

گزارر،توصیه یا اعالمیه رسمی منتشر میگردد ارزییابی کیرد

و به دنبال ان هستند که با سنجش سود و زیان نقاط ضعف خود را تیا حید ممکین بیر طیرف
سازند (تاموشا ، 1831،ص  1.)٢11نتیجتا ،رسیدگی به تخلفا

دولتها از مقررا

حقوق بشیر

در گستر روشهای قراردادی تاب نظمی معین گردید اس .
 -٢بازرسی بین المللیی -در میورد خلی سیال ،دولتها در میورد کنتیرل و بازرسیی محلیی از
تاسیسا

نظامی خود و یا اقدام به جستجو اکرا دارند ،معیذلک بازرسیی تحی

سازمان بین المللی برای تاسیسا

هستهای امکانپذیر اس .طبق ماد ( 1٢ )1اساسینامه اژانیس

بین المللی انرژی اتمی "اژانس بازرسانی را تعیین و پس از مشاور با دول
انها را به قلمرو دول

یا دولتهای مربوط

یا دولتهای ذینف اعزام مینماید .بازرسان مزبور،همه وق

هر جا و به هر شخص که به مقتضای شیل خود با مواد و تجهیزا
بر طبق این اساسنامه تح

نظار

اشیراف ییک

میتواننید بیه

فنی یا تاسیساتی کیه بایید

قرار گیرند ارتباط دارد دسترسی پیدا کنند ."...بدیهی اسی

 .1سیستم گزارر دهی" باید به عنوان گامی در یک فرایند چند مرحله ای در نظر گرفته شود .مرحلیه قیرار گیرفتن در برابیر
نهادهای حقوق بشری ،که ارزیابی انتقادی صور

میگیرد،مرحله ای اس

که جامعه جهانی واقعیا

مربوطه را مورد شناسایی

قرار میدهد.مرحله اخر این فرایند باید از خصیصه اجرایی واقعی برخوردار باشد .واحدها و نهادهای ماهیتیا متفیاو
یافتههای نهاد های حقوق بشر تکیه کرد  ،خواهان ان شوند که درخواس

بایید بیر

های اراقه یشد نهادهای مزبور باید به مرحله اجیرا

در ایند"  (.تاموشا ،کریستیان،حقوق بشر،ترجمه دکتیر حسیین شیریفی طیراز کوهی،تهران،نشیر میزان،چیاپ اول، 1831،ص
.)٢11
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که این نوم کنترل در مقایسه با بررسی گزارر کشورها امکان بهتری به نهاد بین المللی میامور
بازرسی میدهد تا نقض مقررا
نماید .ضمان

اژانس را مورد رسیدگی قیرار داد و تصیمیم مقتضیی اتخیاذ

اجرای بازرسی اژانس ،اعالم تخلف بازرسان به مدیر کل اژانس اس

گزارر بازرسی را به اطالم شورای حکام میرساند .شورا در صور
به اطالم کلیه اعضا رسانید و آن را در شورای امنی
مینماید .کیفی

که او نییز

ادامه تخلف موضیوم را

و مجم عمومی سازمان ملل متحد طر

و هدفمندی روند فوق موجب گردید که ازانیس بیین المللیی انیرژی اتمیی
از اشاعه گسترد سالحهای اتمی داشیته و کیارایی قابیل

موفقی های قابل توجهی در ممانع
قبولی از خود بروز دهد.

اعمال شد در جریان دادرسی ترافعی -طی این فرایند کشورهای طرف اختالف ییا

 -8نظار

کشورهای تح

ساز و کار نظار

و دستگا مامور اعمیال نظیار  ،اخیتالف حیادث شید را

مورد بررسی قرار میدهند .برای مثال طبق ماد  ٢1اساسنامه سازمان بین المللی کار ،هر یک از
اعضا میتواند علیه عضو دیگر که اجرای مقاوله نامهای را که هر دو عضو تصویب کرد اند بیه
نحوی رضای
صور

بخش تامین نمیکند به دفتر بین المللیی کیار شیکای

کنید .شیورای اداری در

اقتضا و قبل از ارجام موضوم به کمسیون تحقیق میتواند از دول

مناسب بخواهد .در صور

عدم دریاف

پاسب قان کنند در یک مد

مورد نظیر توضییح
معقول ،شورا میتوانید

یک کمیسیون تحقیق برای بررسی و تنظیم گزارر راج به آن تشکیل دهد .کمیسیون تحقییق،
بعد از بررسی دقیق شکای

گزارر و توصیه نامیه ای تنظییم خواهید کیرد کیه متعاقبیا بیرای

دولتهای ذینف در اختالف ارسال خواهد شد .هر یک از دولتها ،باید ظرف یک مهل

سه ماهه

اعالم نماید که ایا توصیه های موجود در گزارر کمسیون را میپذیرد یا خیر .در صور

عدم

قبول گزارر ،اختالف میتواند به دیوان بین المللی دادگستری ارجام شود .مرجی میذکور،می
نهایی یا توصیه هیای احتمیالی کمسییون تحقییق را تایید،اصیال ییا حیذف کنید

تواند نظرا

(مواد 82و .) ٢1،٢3تصمیم دیوان جنبه نهایی خواهد داش  .سازمان بین المللیی کیار در مییان
سازمانهای جهانی دارای یکی از توسعه یافتهترین اقینهای کنترل و اجرای کنوانسیونهای تح
مراقب
معاهدا

خود میباشد و به شیکلی میوثر تنظییم موضیوعا
منعقد تح

 -9تصویب مقررا
بعضی موافق

مربیوط بیه کیار را در چیارچوب

نظر خود تضمین کرد اس .
باز دارند برای ممانع

نامههای دوجانبه مانند موافق

از ارتکاب یک جیرم بیین المللیی -بیرای مثیال،
نامه  9او

 1111بین کانادا و استرالیا و برخیی
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چند جانبه مانند معاهد اوراتوم (اتحادیه اروپایی انرژی اتمی) در سال  1111تحویل

معاهدا

بازدارند کرد اس

مواد اتمی را منوط به نظار

که میباید ازطرف کشور فروشند وبه لحاظ
کشییور

احتمییال خطربیه کییار رفییتن مییواد خریییداری شیید در مصییارف نظییامی در تاسیسییا

خریداراعمال شود .این نوم کنترل استثنایی،تا کنون صیرفا در زمینیه اسیتفاد صیلح جویانیه از
)کاسسه ،مترجم دکتر کالنتریان، 1812،صص .(٢98-٢91

انرژی اتمی به کار رفته اس

هم اکنون جامعه دولتها کوششهایی را در مورد نهادینه کردن اقینهای رسیدگی به تخلفیا
دولتها و تضمینهای بین المللی به پیش میبرد .تمکین دولتها در برابر ارگانهای مختلف تحقییق
و اجرای توصیههای سازمانهای بین المللی میتواند ضمن ایجاد کارایی تالشها متضمن عیاد
فزایند داقمی و امکان شناخ

دادن دولتها به قبول یک نظار

مسئله ساز شود ]مورژقون،همیان،ص.[11خصیل

بهتر وضعی های بیین المللیی
بیین المللیی موجیب

بازدارنیدگی نظیار

میشود که قواعد بین المللی به نحو مطلوب به اجرا در آیند .از ایین رو،اجیرای تعهیدا
المللی دولتها با نظار

بین المللی میتواند تضمینی در رعای

این تعهدا

بیین

محسوب شود.

بخش سوم -ضمانت اجراهای بین المللی
در نظامهای داخلی برای نیل به استقرار نظم و عدال

تدابیر خاصی برای تضیمین رعایی

قواعد حقوقی اتخاذ میشود.حقوق،مجموعه اصول و نظاماتی تلقی میگیردد کیه بیه وسییلهی
قو ی قهریه و قدر

عمومی به موق اجرا گذاشیته مییشیود ودولی

انحصار خویش دارد .ضمان

اعمیال مجیازا

اجرا،نوعی وسیله جلوگیری از تجاوز به حیق و تبعیی

را در
افیراد از

قانون محسوب میشود .بنابراین ،ارزر واقعی هر نظام حقوقی بسیته بیه کیارایی سیاز و کیار
اجرایی ان اس  .با این وجود ،باید دید ایا الزام آور بودن از خصوصیا
یا خیر .الزام از ویهگیهای قاعد حقوقی نیس  .ضمان
اجرای این قواعد را اسانتر میسازد .قو ی قهریه هیچ وق
قهریه نسب

به حق دارد این اس

رعای

از قواعد حقوقی صرفاً

جزء حق نیس  .مناسبتی که قیو ی

که بعد از پایمال شدن حق قیو قهرییه الزم اسی

مزبور دوبار بر قرار شود.از این رو،میتوان گف
کمال قاعد ی حقوقی اس

اجرا با حمای

قواعد حقیوقی اسی

تیا حیق

قو ی قهریه وسییلهی اجیرای حیق و شیرط

(پیر نیا ،1831،ص  .)٢2در نظام داخلی تدابیر الزم جه

قواعد حقوقی از طرف یک مقام عالی وضی مییگیردد .قیدر

بهترین ضامن اجرای این قوانین اس  .در نظیام بیین الملیل ،ضیمان

تضیمین

عمیومی میوثرترین و
اجراهیا نیوعی واکینش
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مشروم جامعهی بین المللی هستند که برای تامین اجرای عملی یک قاعد ی حقوقی بیا هیدف
جلوگیری از نقض ان به کار میروند.وظیفهی حقوق بین الملل در درجهی اول پیشگیری اس
و تنها پس از آن و در صور
بینالملل نظام مجازا

لزوم نقیش مجیازا

به سه صور

میورد بررسیی قیرار مییگییرد.در حقیوق
اجراهیای کیفیری کیه

طبقهبندی شد اس  -1:ضیمان

توسط محاکم بین المللی کیفری مانند دادگا نورنبرگ اعمال میی شیوند.این نیوم مجازاتهیا در
حقوق بین الملل بر خالف حقوق داخلی به طور استثنایی وجود دارند -٢.ضیمان
که به لحاظ استقالل و حاکمی

اجراهیایی

دولتها واجد اثر چندانی نیستند مانند مجازاتهای اخالقی (افکار

عمومی) ،مجازاتهای نقدی ،مجازاتهای حقوقی (مثیل بطیالن ییا عیدم اجیرای معاهیدا
المللی) و در نهای

مجازاتهای انتظامی مثل اخراج یا تعلیق عضوی

(مواد  1و1و 11منشور سازمان ملل متحد) -8ضمان

بیین

در یک سازمان بینالمللی

اجراهایی که در اجرای انها قو ی قهرییه

به کار می رود .این ضمان

اجراها بر عرف یا قراردادهای بین المللی مبتنی هستند و به دولتهیا

اجاز می دهند تا از قدر

خود در مواردی که حقوق بین الملل تعیین می کند استفاد نمایند.

در چارچوب منشور سازمان ملل متحد تدابیر الزام آور موضوم فصل هفتم از مصیادیق تقسییم
بندی اخیر محسوب می شوند (توحیدی فرد، 1831،صص . ) 11-1٢
الف -توسل به تدابیر الزام آور بر اساس منشور سازمان ملل متحد
 -1تدابیر الزام آور
در مناسبا

بین المللی توسل به اجبار با موضوم ضیمان

اجیرای حقیوق بیین الملیل در

ارتباط اس  .حقوق بین الملل برای تاثیر بر تابعان خود صرف نظر از مجازاتهای اخالقی نظییر
افکار عمومی به عنوان نیروی معنوی نیازمند استقرار نظمی متضمن اجبار نیز می باشید.یکی از
تجلیا

عمد نظام حقوقی بین المللی این اس

که در جنب وض قواعید حقیوقی ،اجبیار بیه

عنوان یک عنصر مشروم تشکیل دهند ی آن باید تاثیر قواعد مذکور را تضمین نماید .هدف از
مجازا

اعمال وسیله ای اس

نماید .مجازا

که تامین رعای

را می توان مهمترین ضمان

قواعد ناشی از حقوق بیین الملیل را تضیمین
اجرای کیفری در اجرای قواعید حقیوقی قلمیداد

کرد که در مقابل نقض قواعد خاص با عنوان جرم بین المللی قرار میگیرد .وقای پس از جنم
جهانی اول و دوم و ضرور
جه

محاکمه مرتکبین جرایم جنگی روند اعمال عدال

بین المللی به طور فزایند ای تشدید کرد و جنایا

جنگی و جنایا

کیفیری را از

علیه بشیری

را در
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زمر ی جرایم بین المللی قرار داد .با این وصف ،تشکیل محکمیه نیورنبرگ و توکییو در 1191
و 1191به عنوان دادگاههای موق

قضایی کیفری در بین المللی کردن کامل مجیازا

جناییا

جنگی کافی به نظر نرسید .شکل گیری دو دستگا قضایی بین المللی ویه در مورد یوگسالوی
به ترتیب بر اساع قطعنامه های  323و 3٢8مورخ  ٢٢فورییه و  ٢1میه  1118شیورای امنیی
رسیدگی به جنایا

جه

ارتکابی در قلمرو یوگسالوی و متعاقبیا در روانیدا مطیابق قطعنامیه

 111مورخ  3نوامبر  1119شورای امنی
بین المللی شدن مجازا
کیفییری بییا صییالحی
بشری ،جنایا
صور

گرف

برای رسیدگی به جنایا

ارتکیابی در روانیدا فراینید

را توسعه و گسترر قابل تیوجهی داد .تشیکیل دییوان بیین المللیی
رسیییدگی بییه جییرایم بییین المللییی یعنییی نسییل کشییی ،جنایییا

علیییه

جنگی و تجاوز ارضی کیه بیر اسیاع کنوانسییون رم میورخ  11ژوقین 1113
دستاوردی ارزند و مهم در تامین اجرای حقوق بین الملیل و تضیمین قضیایی

سامان مند ان به دنبال داش .
به این ترتیب ،در ا از قرن بیستم جامعه ی بین المللی به یکی از مهمترین اهداف خیویش
و ایجاد سیاز و کارهیای اجرایی،نظیارتی و جزاییی خیاص در

یعنی قانونمند ساختن مجازا

مقابل نقض قواعد حقوقی نایل گردید که عنوان جیرم بیین المللیی را دارنید و خیال ناشیی از
ناکارامدی ضمان

اجرای کیفری در نظم حقوقی بین المللی را جبران کرد که از نقایص عمید

نظام بین المللی به شمار میرف  .بدون تردید ،فعالی
نقش بازدارند خواهد داش

این دادگاهها نسب

بیه تخلفیا

و جرایم ارتکابی میتواند ساز و کارهای مسئولی

اینید

بین المللیی را

به جریان بیاندازد .بر پایی مکانیسم کیفری بین المللی نقطه عطفی در سیر حقوق بین الملل بیه
شمار میآید و سمبل مثب
ان واقعی

مسیری اس

که جامعهی بین المللی در متعالیترین جلو هایش بیه

بخشید اس .نباید کتمان کرد که ایجاد دیوان بین اللملی کیفری یکی از مهمترین و

پایاترین عناصردر حکوم

قانون و باالترین و بزرگترین تحوال

قیرن حاضیر بیرای بشیری

معاصر اس .
 -2ضمانت اجراهای انضباطی
سازمانهای بین المللی به عل
اختیارا

نقش مهمی که در تنظیم روابط بین المللی ایفیا مییکننید از

و صالحیتهای برخوردارند که میتوانند تصمیماتی را بر خالف نظر بعضیی از اعضیا

خود اتخاذ نمود یا اقداما

انها را تح

بین المللی به منظور احترام و رعای

تاثیر قرار دهند.اعطای چنین اختیاراتی به سیازمانهای

حقوق بین الملل اس

و جلیو ای از اقتیدار سیازمانها در
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استفاد از اهرم های فشار الزم در روابط با دولتهای عضو محسوب میشود .ذیال برخی از این
را میتوان مورد بررسی و مداقه قرار داد.

اختیارا

مییتوانید بیا

الف -تعلیق عضویت -به موجب ماد  1منشور ملل متحید شیورای امنیی

توصیه به مجم عمومی هر عضو ملل متحد را که علیه ان اقدام احتیاطی (اقداماتی که شیورای
به منظور پاسداری از صلح و امنی

امنی

اتخاذ مینماید) یا قهری (اقداما
به عمل اورد اس
صالحی

بین المللی یا پیشگیری از تجاوز و تهدید علیه صلح

اجباری بر اساع مواد  91و  9٢منشور سا زمان ملیل متحید)

از استفاد از حقوق و مزایای عضوی

دارای

معلق نمایید .شیورای امنیی

انحصاری بر قراری دوبار حقوق و مزاییای مزبیور اسی  .لیزوم پییش بینیی چنیین

تعلیقی هر چند حقوق اعضا را از حییث حیق رای ،حیق شیرک
عمومی یا حق شرک
اجتماعی تح

الشعام قرار میدهد ،ولی بر تعهدا

معلق باید کلیه تعهدا
اجرای تصمیما

در اخیذ تصیمیما

در ارکیان دیگیر سیازمان نظییر شیورای امنیی
خود را از قبیل پرداخ

شورای امنی

مجمی

و شیورای اقتصیادی و
و دولتهیای

دولتهای مزبیور میوثر نیسی

مخیارج سیازمان (بنید ا میاد  )11و قبیول و

(ماد  )٢1انجام دهند.

این امر به روشنی در ماد  1اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه نیز دید میشود کیه
به موجب ان اگر عضوی به تعهدا
کل ارا هیا

مدیر عضوی

خود نسب

وی را معلق نماید.عضو معلق هر چند نمی تواند از حقوق مندرج

در اساسنامه استفاد نماید ولی مشمول تعهدا
پول با ایجاد مقررا
مقررا

به بانک عمل نکند بانک میتواند بیا اکثریی
مضبوط در ان خواهد بود 1.صندوق بینالمللی

ویه در مورد سیاس های پولی دولتهای عضیو انهیا را بیه رعایی

ایین

اجرای کوتاهی دولتهای عضو به موجب میاد  ٢1قسیم

اول

وادار مینماید.ضمان

(الف) جلوگیری از بهر برداری از مناب عمومی صندوق اسی  .در صیور
ایفای تعهدا

عضو مزبور بر اساع قسم

بازدارند می تواند با تصمیم هیا

دوم (ب) همان ماد صندوق به عنوان ییک اقیدام

نمایندگان دولتها که باید با اکثری

ارا اتخاذ شود عضو خاطی را به ترک عضوی

هشتاد و پنج در صد کل

یا کنار رفتن اجباری ملزم نماید.

 .1ماد ( 11ب) اساسنامه اژانس بین المللی انرژی اتمی مقر میدارد :اگر یکی از اعضا اژانس از مقررا
موافقتنامه ای که مطابق این اساسنامه بسته اس

ادامیه قصیور در

این اساسنامه یا هر

مرتبا تخلف نماید طبق تصمیم کنفرانس عمومی که به اکثری

دو سوم ارا

اعضا حاضر و رای دهند بنا به توصیه شورای روسا اتخاذ می گردد میتواند از اعمال مزایا و حقوقی که به عنوان عضو به او
تعلق میگیرد محروم گردد.
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ب -تعلیق حق رای -به موجب ماد  11منشور ملل متحید " هیر عضیو ملیل متحید کیه
سهمیه مالی او در مخارج سازمان به تاخیر افتاد باشد در صیورتی کیه سیهمیه عقیب

پرداخ

افتاد عضو مزبور معادل و یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل به طور کامل باشد در
 ."...حق رای دولتها در مجمی عمیومی ناشیی از بهیر

مجم عمومی حق رای نخواهد داش

مندی یکسان انها از حقوق مساوی و منطبیق بیا بنید  1از میاد  ٢منشیور اسی

کیه طبیق آن

"سازمان بر اساع اصل برابری مطلق همه اعضا به وجود امد اس " .تعلیق حق رای نیازی به
تصمیم مجم عمومی ندارد .بنابراین،به واسطه عقب افتادن بدهی کشیور عضیو ،محرومیی
حق رای در مجم عمومی قابل اجرا اسی

از

مگیر اینکیه مجمی تصیمیم دیگیری اتخیاذ کنید

( .)Benedetto Conforti,2005,p 40نتیجه این امر تعلیق موقتی حق رای کشیور عضیو مجمی
عمومی اس
داش .

و مادامی که کشور مزبور در پرداخ

سهمیه خود تاخیر دارد تعلیق ادامه خواهید

1

ج -اخراج – بر اساع ماد  1منشور ،مجم عمومی با توصیه شورای امنی

میتواند هیر

عضو ملل متحد را که در تخطی از اصول منیدرج در منشیور اصیرار ورزد از سیازمان اخیراج
نماید .در مقایسه با تعلیق ،اخراج مجازا
عضو سازمان و نقض مقررا

شدیدتری اس

و باید زمانی اعمال شود که تخلیف

منشور داقمی و مستمر باشید .نقیض اشیکار اصیول منیدرج در

منشور می تواند وصف خالفکارانه دولتی باشد که اقداماتش وفق ماد  81منشور تهدیید علییه
صلح ،نقض صلح و عمل تجاوز محسوب می شود .در چنین صورتی ،مجم عمومی میتوانید
با توصیه شورای امنی

و در راستای بند  ٢ماد  13با دوسوم اراء اعضای حاضر و رای دهنید

مجم به اخراج عضو خاطی مبادر
مقررا

نماید .به نظر برخی از حقوقدانان وجیود دولی

منشور به عنوان عضو سازمان میتواند موجبا

تجری سایر دولتها را فراهم سیازد .از

این رو ،با اخراج عضو خطا کار این امکان بوجود میآید تا از اثیار زیانبیار دولی
مجموعه سازمان ملل کاس

.اخراج عضو بزهکار از سازمان انتیزام ییک حاکمیی

مجموعه منسجم جامعه جهانی اس

که در حقیق

نیاقض

خطاکیار در
مسیتقل از

یکی از مظاهر توانایی و اقتیدار سیازمان را

 .1ماد ( 11الف) اساسنامه اژانس انرژی اتمی مقرر می دارد  :هر عضوی که در پرداخ

سهمیه مالی خود به اژانس تاخیر کند

و مبلیی مساوی یا برابر با انچه می بایستی طی دو سال اخیر به عنوان یک سهمیه به اژانس بپردازد و مقروض باشد نمی تواند
در اژانس رای بدهد با آن که کنفرانس عمومی می تواند در صورتی که مالحظه کند قصور مزبور نتیجه اوضام و احوالی
خارج از اراد این عضو بود اس

می تواند اجاز رای را به ان بدهد .

 ..............................................111پژوهشنامهی حقوق تطبیقی /سال اول /شمارهی  /2پاییز و زمستان 1931

نشان میدهد .اخراج عضو خاطی ،صرف نظر از اثر عبر
مجازا

عضو مربوطه همرا اس

اموزی و ارعاب انگییزی ان کیه بیا

اعضای دیگر سازمان را از تجاوز به مقررا

منشور من می

کند و متضمن یک اثر انضباطی بیر دولتهیای میردد و متزلیزل اسی ( .توحییدی فیرد،1831 ،
ص .) 111هر چند شورای امنی

و مجم عمومی سازمان ملل متحید عمیال از ایین ضیمان

اجرا استفاد نکرد اس  ،اما این امر بیشتر معلول و محصول ترجیح حفظ روحیه همکیاری در
سازمان ملل اس
عضوی

تا اجرای صرف مجازا

برای دول

دادن مزایا و منیاف ناشیی از

که هم باعث از دس

مقیررا

خاطی میگردد و هم عضو اخراج شد خود را از تعهد رعایی

بین المللی و تکالیف مترتب بر آن رها میداند.
 -8تدابیر الزامآور موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به مجازاتهای بینالمللی اختصاص یافته اسی
صور

شکس

شیو های مسالم

امیز اختالفا

ویهگیهای بارز منشور ،اعطای مسئولی

کیه در

میتواند به تحمیل مجازاتهیا منتهیی شیود .از
بین المللی به شورای امنیی

اولیه حفظ صلح و امنی

به عنوان نمایند جامعه بین المللی بر اساع ماد  ٢9اس  .شورای امنی

در چیارچوب فصیل

هفتم حافظ صلح بین المللی و مجری نظم میباشد و به نیاب

از همه کشیورهای عضیو عمیل

میکند .بنا به تعبیر ماد  ٢1منشور اعضای سیازمان تصیمیما

اتخیاذ شید از سیوی شیورای

امنی

را بعنوان رکن اصلی سازمان می پذیرند و به مرحله اجیرا در میی آورنید .بیا مداقیه در
که مقدمه اقداما

منشور در خواهیم یاف

اجراییی شیورای امنیی

کیه مبنیای

میاد  81اسی

صالحیتی فصل هفتم را تشکیل میدهد و بر حسب ان شورا حق دارد در میورد تعییین وقیوم
تهدید علیه صلح ،نقض صلح یا عمل تجاوز کارانه به عنوان جرایم بیین المللیی دولتهیا اتخیاذ
تصمیم نماید .دفام از حیثی
صلح و امنی
شامل ضمان

عمومی جامعه بین المللی به شورا این امکان را میدهد که مفهیوم

بین المللی را مورد تفسیر قرار داد و از ضیمان
اجرای اقتصادی ،ضمان

اجراهیایی کیه در اختییار دارد

اجرای دیپلماتیک (ماد  )91و ضمان

اجرای نظیامی

(ماد  )9٢استفاد نماید .دو نوم اول اقداماتی هستند که مستلزم توسل به زور به طور مسلحانه
نیستند .ولی اقداما

مقرر طبق ماد  9٢استفاد از زور را به عنوان پشتوانه نظام امنی

تا انداز ای که برای پاسداری یا اعاد صلح و امنی
شورای امنی

وظیفه صلح و امنی

 -1حل و فصل مسالم

بین المللی ضروری باشد – توجیه میکند.

بین المللی را از دو طریق به اجرا در میآورد:

امیز اختالفا

جمعیی

در چارچوب مقررا

فصل ششم منشور
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 – ٢اتخاذ رورهای اجبارامیز در چارچوب مقررا
مبنای قانونی ضمان

فصل هفتم منشور

اجراهای مقرر در منشور توافق دولتهای عضیو سیازمان ملیل متحید

اس  .از این رو مواد 91و 9٢هم حقوق کشورها را تح
را .وفق ماد  92منشور شورای امنی
یکی از موضوعا

پیش از انکه طبق ماد  81به تشخیص وجود و حیدوث

مذکور در ان ماد بپردازد می تواند انجام اقداما

ضروری یا مطلوب ارزیابی مینماید .بدیهی اس
وضعی

و وخام

تاثیر قرار میدهد و هم تکالیف آنهیا
موقتی را توصیه نماید که

تدابیر متخذ به منظور جلیوگیری از تشیدید

اوضام و احوال اعمال میشوند .مطابق ماد  91منشور در صورتی که شورا

موفق به اجرای وقای پیش بینی شد در ماد  81شود اختیار دارد از اقداما

محدود کننید ای

که متضمن استفاد از نیروی مسلح نباشد از قبیل فشار اقتصادی یا سیاسیی متوسیل شیود  .بیا
به تصمیم خود اثر الزامی میبخشد .مواد 91و 12منشیور نییز

تلفیق مواد ٢1و 91شورای امنی

در راستای اعطای وسایل مشخص به دولتها به منظیور حمایی
امنی

اس  .تحریم اقتصادی که در ماد  91منشور به صیور
شامل طیفی از اقیداما

اقتصادی پیش بینی شد اس

محدودی های مالی ،حذف خدما

از اقیداما

قطی کامیل ییا جزقیی روابیط

از قبییل توقیف کامیل تجیار

ترابری ومحدودیتهای انتقال تسلیحا

اجرای حقوق بین الملل اعمال میشوند .تردیدی نیس

که تصمیما

در اجرای تصمیما
امنی

کمک موثری به تهدیدا

جدی علیه امنی

که اقداما

،ایجیاد

میشود کیه بیرای

شورای امنی

بار مالی و تحمیل هزینههای بسیار بر بودجه سازمان ملل نیازمند مشارک
شورا اس  .با این وصف باید گف

الیزام اور شیورای

عالو بیر

موثر دولتهای عضیو

تقویتی و نظارتی شورای

جمعی و مقابله با چالشها و تهدیدا

پییش

رو اس  .چنانچه اعمال تحریمها بر اساع موازین حقوقی بود و به طور موثری اعمال شود و
عوارض کوتا و بلند مد
امنی

ان در نظر گرفته شود میتواند ابیزاری مهیم بیرای حفیظ صیلح و

بین المللی به شمار رفته و از توسل بزور در صحنه بین المللی جلوگیری به عمیل آورد.

پایان جنم سرد را پذیرر مجازاتها و تقوی
دنبال داشته اس  .شورای امنیی

موثر اجرای ضمان

اجراهیای اقتصیادی را بیه

در اجیرای قطعنامیههیای  )1111(٢8٢علییه رودزییا و 111

( )1112علیه عراق و 118و )1111( 1٢9و  )111٢( 1٢1در مورد تحریم تسلیحاتی یوگسالوی
سابق و  11٢و 111و )111٢( 131در مورد تحریم حمل و نقل هوایی به یوگسیالوی سیابق و
 ) 1118( 3٢2در مورد محاصر بنیادر ان کشیور از تحیریم اقتصیادی اسیتفاد کیرد .همچنیین
مجازاتهای اقتصادی علیه هاقیتی در پی کودتا علیه رقیس جمهور آن کشیور بموجیب قطعنامیه
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و متعاقب آن قط روابط هوایی دریایی و انسداد داراییهای مالی ان

 )1118( 391شورای امنی

کشور بر اثر قطعنامیه  )1119( 193بیر قیرار گردیید .هیدف ازاعمیال تحیریمهیای اقتصیادی
جلوگیری ،اجبار یا تنبیه دول
کرد اس  .ضمان
مجازا

خطاکار اس

که با رفتارر موازین حقوق بیینالملیل را نقیض

اجرای دیپلماتیک نیز میتواند ناشی از اقدام دسیته جمعیی و بیه صیور
به دولتی اعمال شیود.که تکیالیف بیین المللیی

پیش از توسل به اقدام مسلحانه نسب

خود را نادید گرفته اس  ،در مقابله با جرایم بینالمللی دولتها ،شیورای امنیی

سیازمان ملیل

متحد ،میتواند باستناد ماد  91منشور از حربه قط روابط دیپلماتییک علییه کشیورها اسیتفاد
الزام اوری را در این خصوص اتخاذ نماید.طبق ماد :91

کرد و تصمیما
"شورای امنی
مبادر

می تواند تصمیم بگیرد کیه بیرای اجیرای تصیمیما

خیویش الزم اسی

به اقداماتی که متضمن به کار بردن نیروی مسلح نمی باشد بگیرد و ازاعضای سیازمان

ملل متحد بخواهد که به این اقداما

مبادر

نمایند .این اقداما

ممکن اس

شیامل  ...قطی

قط روابط سیاسی باشد".
در اجرای ماد ،91شورای امنی

طی قطعنامه  ٢8٢مورخ  11دسامبر  1111تصمیم گرفی

رودزیای جنوبی را مشمول مجازاتهایی سیازد کیه از جملیه آن قطی روابیط دیپلماتییک بیود.
شورای امنی

همچنین طی قطعنامههای  193و  111مورخ  111٢از دولتها تقاضا کرد تا روابط

خود را با لیبی و یوگسالوی (صربستان و مونته نگرو) در سطحی پایین نگا دارند.
چنانچه تشخیص دهد که اقداما

براساع ماد  9٢شورای امنی

کافی نبود یا ناکافی خواهد بود میتواند اقداما

اجبار امییز ییر نظیامی

اجبار امیز نظیامی را بیه اجیرا گیذارد و "بیه

وسیله نیروهای هوایی  ،دریایی یا زمینی به اقیدامی کیه بیرای حفیظ ییا اعیاد صیلح و امنیی
بینالمللی ضروری اس

مبادر

ورزد" .کاربرد نیروی نظامی حد اعالی مجازا

عنوان اخرین حربه برای تامین رعای
،قابل ذکر اس

اس

که بیه

حقوق بین الملل از آن استفاد میشود .بیا ایین وصیف

که توسل به قو ی قهریه و اقداما

تنبیهی امری استثنایی درحقوق بیین الملیل

محسوب میشود و قواعد این رشته از حقوق از ضمان

اجراهای خاص خود برخوردار اس

که کشورها را به اجرای اصول حقوق بین الملل الزام میکند.
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بخش چهارم – اقدامات مبتنی بر خودیاری
در این قسم
در صور

که آیا در سطح بین المللیی دولتهیا

به بررسی این موضوم خواهیم پرداخ

نقض حقوق خود قادر به استیفای حقوق خویش هستند یا نه .دولتها برای تضیمین

اجرای حقوق خود رور های مختلفی را در اختیار دارند که شامل شییو هیای مسیالم
حل اختالفا

امییز

بین المللیی منجملیه ابزارهیای دیپلماتییک و حقیوقی حیل و فصیل اختالفیا

(رسیدگی قضایی و داوری) میشود .به طور معمول ،ضمان
مراج قضایی و با تفسیر و اجرای مقیررا
میگیرد .استفاد از وسایل مسالم
اختالف از خود حسن نی

اجرای قواعد حقوقی از رهگیذر

بیین المللیی از طریقیی مینظم و منطقیی صیور

امیز تا حدی دارای تاثیر و کارایی اس
شکس

نشان دهند .در صور

که دولتهای طیرف
امییز دولتهیا

تکنیک های مسالم

از امکان توسل به اجبار برخوردار هستند ،هر چند به کار گیری اجبار متضمن هدفی مبتنیی بیر
قانون نباشد.همانطور که دیدیم ،جامعه بین المللی همانند جامعه داخلی بیا مفهیوم مجیازا
ضمان

و

اجرا اشنایی دارد ،اما در مقایسه با جامعه داخلی تمایل کمتری در اعمیال اجبیار و بیه

کار گیری مجازا

از خود نشان میدهد.

چنانچه دولتی مرتکب عمل نامشروم علیه دول

دیگر شود و از جبران خسار

یا حضور

در مراج قضایی یا دادرسی بین المللی خودداری نماید تکلیف چیس

و قربانی نقض حقیوق

بین الملل چگونه می تواند عکس العمل نشان دهد .در این موارد دول

اسیب دید مییتوانید

برای تضمین حقوق خود و وادار ساختن دول

نقض کنند بیه اجیرای قواعید بیین المللیی و

ایفای تعهداتش به خودیاری متوسل شود.
ماد  )8( ٢منشور سازمان ملل متحد مقرر می دارد :کلیهی اعضا اختالفا
را با شیو ی مسالم

امیز به صورتی که صلح و امنی

بین المللی و عدال

و فصل خواهند کرد .ماد مزبور،موید تکلیف دولتها به حل و فصل مسیالم
بین المللی میباشد .اصل حل و فصل مسالم آمیز اختالفا

بین المللی خود
به خطر نیفتد حل
امییز اختالفیا

بین المللی ،بیه عنیوان بخشیی از

حقوق بین الملل عرفی تلقی می گیردد کیه بیه نوبیه خیود محیدودیتی را بیر اشیکال مختلیف
خودیاری وارد میکند .به عبار
امیز حل و فصل اختالفا

دیگر،کشورها در ابتدا موظف به استفاد از راههای مسیالم

میباشند و تنها در صور

شکس

این راهها میتوانند به شیو های

یکجانبه خودیاری متوسل شوند.خودیاری ،به عنوان یکی از ضمان
فقط در مواردی کارایی مناسب خود را دارد که دول

اجراهای حقوق بین الملل

لطمه دید قویتر یا مصیممتیر از دولی
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خطا کار باشد (اکهرس ،1811،صص . )1-3در فقدان مجازا  ،برای نقض قواعد حقوق بیین
الملل ،شیو های خودیاری میتواند بر رفتار و عملکرد دولتها تاثیر گذاشته و به تضمین اجرا یا
رعای

تعهد نقض شد یا جبران خسار

منجر گردد.
گیذرای حقیوق بیین الملیل

دالیلی که استفاد از خودیاری را به عنیوان ویهگیی وضیعی

بازتاب میدهد عبارتند از -1 :قصور دولتهای بزرگ در حل و فصل مسیالم
 -٢ضعف سازمان ملل متحد در حیل و فصیل اختالفیا
کشورها در این مورد که اختالفا

امییز اختالفیا

بیین المللیی  -8اعتقیاد بسییاری از

کوچک با توسل به خود یاری به نحو میوثری قابیل حیل و

فصل میباشد (فن گالن،1811،صص.)18٢-188
درحقوق بین الملل ،دولتها برای اجرای تعهدا
المللی و اعمال مجازا

و ضیمان

بخشییدن بیه هنجارهیای بیین

بر کشورهای خاطی ازعمدتا از سه وسیله ی فشار سینتی بیر خیوردار

هستند که عبارتند از؛ دفام مشروم ،مقابله به مثل 1و تالفی .٢ذیال به دو میورداخیر مییپیردازیم
که دولتها بیشتر به آنها متوسل میشوند.
الف – مقابله به مثل
مقابله به مثل ،به عنوان یکی از شیو های سنتی اعمال قدر

ارتکاب عملی اسی

قیانونی

اما یر دوستانه که از طرف یک کشور در واکنش بیه اقیدام ییر دوسیتانه و مییایر بیا حقیوق
بین الملل کشور خاطی انجام میشود تا رعای

حق را به وی تحمیل کند .هیدف از مقابلیه بیه
بین المللی ،رعای

مجدد تعهید نقیض شید ،

مثل ،وادار کردن دول

خطاکار به ادای تعهدا

جبران مناسب خسار

و تضمین قواعد حقوق بین الملل اس  .این گونه اقیداما  ،در حیوز

اختیار و صالحدید دولتها قرار دارد و از آن به عنوان ابزاری به عنوان پایان بخشییدن بیه عمیل
متخلفانه بین المللی استفاد میشود .آیا عمل مقابله به مثل میتواند توسل بزور را در بر گیرد؟
مقابله به مثل،متضمن تهدید یا توسل بزور در روابط بین المللی نیس  .امروز  ،من توسل بزور
یک قاعد امر در حقوق بین الملل محسوب میشود .عمل مقابله به مثل چنانچه به شکل زور
مسلحانه رخ دهد ان را به یک اقدام یر قانونی تبدیل خواهد کرد .این امر در منشیور سیازمان
ملل متحد نیزمن گردید اس  .طبق بند  9ماد  ٢منشور:

. Retorsion
. Reprisal

1
2
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"کلیهی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال ان علیه تمامی

ارضی

یا استقالل سیاسی هر کشوری و یا از هر رور دیگری که با اهداف ملل متحد مباینی

داشیته

باشد خودداری خواهند کرد".
امروز  ،این ممنوعی

به عنوان مبنایی برای مسئولی

دولی

تلقیی میگیردد و بیه صیور

قاعد ای عرفی شناخته می شود.توسل به زور ،در تقابل با اهیداف منشیور ملیل متحید بیود و
ناقض موازین حقوق بین الملل معاصر به شمار میرود 1.بیا ایین وصف،منشیور سیازمان ملیل
متحد استثناقاتی را بر اصل ممنوعی

تهدید به استفاد از زور و توسل بیه ان وارد کیرد اسی

که به طور مشخص شامل موارد زیر میگردد-1 :دفام مشروم فردی ییا جمعیی وفیق میاد 11
منشور ملل متحد -٢اقداما

دسته جمعی که تح

 -8اعمال زور تجویز شد از سوی شورای امنی

نظار

سازمان ملل متحد اعمال می گیردد

پیرو میاد  9٢منشیور ملیل متحید .اعالمییه

 1112مجم عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصیول حقیوق بیین الملیل نیاظر بیر روابیط
دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساع منشور ملل متحد مقرر میدارد که "هر دولتیی متعهید
اس

از تهدید به استفاد اززور یا توسل به ان به منظور حل اختالفا

بین المللی امتنام کنید".

گرچه این اعالمیه را نمی توان یک سند حقوقی الزام اور محسوب کرد که اعضای سازمان ملل
متحد را متعهد کند ،با این حال این اعالمیه بیانگر وفاق عیام جامعیه ی بیین المللیی در میورد
تفسیر مقررا

منشور اس

(واالع،1813،ص.)893

یکی از نمونههای مقابله به مثل،قط روابط دیپلماتیک به هنگام تنش و تیرگی روابیط بیین
که پیامد ان خاتمه کلیه روابط رسمی میان دو دول

اسی .

دو دول

فرستند و پذیرند اس

قط روابط دیپلماتیک در حقوق بین الملل ،عملی مجاز تلقی میگیردد کیه در صیور

وقیوم

جنم بین دو کشور یا مناقشهی شدید و اختالف سیاسی از ان استفاد می شود.
قط رابطه دیپلماتیک ،اقدامی اعتراض امیز از سیوی ییک دولی
رفتارهای دول

نسیب

بیه برخیی سیوء

دیگر تلقی می گردد که موجب تعطیلی نمایندگیهای داقم دو کشور می گیردد.

هدف از قط روابط دیپلماتیک ،اعتراض به نقض حقوق دیپلماتیک و اعمال فشیار بیر دولی
 .1اهداف سازمان ملل متحد در ماد  1منشورتعریف شد اس

و شامل حفیظ صیلح و امنیی

بیین المللیی  ،توسیعه روابیط

دوستانه در بین ملل بر اساع احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل  ،حصیول همکیاری بیین المللیی و تشیویق
احترام به حقوق بشر و ازادیهای اساسی برای همگان می باشد  .بی شک  ،حفظ صلح و امنی
سازمان ملل متحد می باشد که از دو طریق سیستم امنی

دسته جمعی و حل و فصل مسالم

بیین المللیی مهمتیرین هیدف
امیز اختالفا

تا مین می گردد.
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تا در الگوهای رفتاری خود تجدید نظیر بیه عمیل آورد .بیرای کشیورها ،گسسیتن

دیگر اس

روابط دیپلماتیک ابزاری موثر و قانونی در اجرای حقوق بینالملل به شمار میرود .قط روابط
حقوقی عملی یک جانبه و اختیاری اس

دیپلماتیک ،از لحاظ ماهی

که بیش از هیر چییز بیه

اراد دولتها و مناف آنها بستگی دارد .برای مثال ،در تاریب  9نوامبر  1111در پی اشیال سفار
امریکا از سوی دانشجویان پیرو خط امام ،روابط دو کشور ایران و امریکا رو به تیرگی گذاش
متحد در قط روابط و اخراج کارکنان دیپلماتیک ایران پیش قدم گردید.در پاسب بیه

و ایاال

اشیال سفار  ،رقییس جمهیور وقی

امریکیا،جیمی کارتر،ضیمن انسیداد  1٢میلییارد دالر از

داراقیهای ایران در بانکهای امریکایی و اروپایی و متعاقبا تحمیل تحیریم هیای اقتصیادی علییه
ایران به مقابله به مثل پرداخ  1.تلقی امریکا از این امر،نقض اشکار قواعید اولییه حقیوق بیین
الملل یا مصونی
اقداما

دیپلماتیک بود اس .

یک جانبه دولتها در مقابله به مثل می بایستی نوعی عمل خالف قاعد تلقی گیردد

که در شرایط کامال استثنایی با هدف تقوی

اجرای حقوق بین الملل و متناسب با تعهدا

المللی دولتها قابل اجرا باشد.منطق خاص منشور سازمان ملیل متحید ،متوجیه اولویی
فصل مسالم

بین المللی اس

امیز اختالفا

بین

حیل و

و مقابله به مثل از این حییث نبایید مییایرتی بیا

منشور ایجاد کند.زیرا انسجام نظام حقوقی بین المللیی در گیرو اسیتحکام اییین حیل و فصیل
مسالم

آمیز اختالفا

اس .

 .1در مورد تحریم امریکا علیه ایران ر.ک .مافی ،دکتر همایون ،تاملی بر تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران از منظر حقوق بین ا
لملل ،پهوهشنامه حقیوق و علیوم سیاسیی دانشیگا مازنیدران ، ،تابسیتان  ، 1831سیال اول ،شیمار اول ،ص  . 11میاد 91
کنوانسیون وین دربار روابط سیاسی مورخ  1111با اشار به موضوم قط روابط دیپلماتیک مقرر میی دارد :در صیور
روابط سیاسی بین دو کشور و یا زمانی که ماموری
الف -کشور پذیرند موظف اس
محترم شمرد و حمای

حتی در صور

قطی

به طور قطعی یا موقتی خاتمه یافته اس .
وجود اختالف مسلحانه اماکن ماموری

و هم چنین اموال و بایگانی ان را

کند.

ب -کشور فرستند می تواند حفاظ

اماکن ماموری

را یا اموالی که در ان قرار دارد و هم چنیین حفاظی

بایگیانی انیرا بیه

کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرند باشد واگذار نماید.
ج -کشور فرستند می تواند حفظ مناف خود و مناف اتبام خود را به کشور ثالثی که مورد قبول کشور پذیرند باشید واگیذار
نماید.
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ب  -تالفی
ذاتا یر مشروم که خارج از قواعد حقوق بین الملل توسط یک دول

تالفی ،اقدامی اس

به عنوان عکس العمل در برابر عمل یر قانونی دول
موثر درالتزام کشورها به رعای

خطاکار به دلیل ارتکاب خطا ،اعاد وضعی

جدید و رعای

دیگر صور

حقوق بین الملل و یک عنصیر مهیم در تضیمین و تقویی

اجرای آن قلمداد میشود .هدف اساسی ازاقداما
دول

تالفی جویانه ،تحمیل جبیران خسیار
و رابطه به حال

حقوق بین الملل در رفتارهیای بعیدی ان دولی

جویانه در محدودی

میگیرد و یکی از وسیایل

آ ن از نظر زمانی اسی

.زییرا اقیداما

و
بیر

قانونی ،پرهیز از تخلفا
اسی .ویهگیی اقیدام تالفیی

میذکور اساسیا اقیداماتی میوقتی

محسوب میشوند که با نیل به هدف مورد نظر خاتمه یافته تلقی میگردند و بیه نیوعی هیدف
بازدارندگی توجه دارد .این گونه اقداما
فقط در رابطه بین دول
جویانه مسالم

اسیب دید ودول
عنوان اقداما

امیز تح

واجد هیچ گونه آثاری نسب

دولتهای ثالث نیس

متخلف اعمال می گیردد .امروز ،اقیداما

و

تالفیی

متقابل مطر مییشیوند .میاد  ٢٢طیر کمیسییون

حقوق بین الملل ( )٢221در شرایط خاصی ارتکاب تخلیف بیین المللیی را در توسیل دولی
صدمه دید به اقداما

یر جاقرانه و به منظور حصول قطی عمیل نامشیروم و تیامین تیرمیم
تالفیی جیو یانیه

اسیب وارد قابل توجیه می داند (نصیرا حلمیی،1831،ص  )131اقیداما

انعکاسی از یک ساختار سازمان نیافته محسوب می شوند که بیه وسییلهی ان دولتهیای اسییب
دید به استیفای حقوق خود بر اساع ان قادر میباشند .ایین اقیداما
معاهدا  ،تحریم تجار
اس

که اقداما

و انسداد دارایی های کشیور خیارجی اسی  .ارای قضیایی مویید ان

تالفی جویانه که در قبال تخلیف بیین المللیی دولی

ماهوی و صوری خاصی صور
میتواند توجیه گر مشروعی

دیگیر و طبیق شیرایط

می گیرد می توانید مشیروم تلقیی گردد.دییوان بیین المللیی

دادگستری در پروند طر گابچیکف -ناگی ماروع مقرر داش
علیه ان دول

شیامل تعلییق ییا فسیب

که اقیداما

تالفیی جویانیه
و بر

اقدام اتخاذ شد در برابر تخلف بین المللی قبلی یک دول

شناخته شود (حلمی ،همانجا) .در بعضی از پروند هیای مربیوط بیه تصیمیما

داوری نیز این نوم اقداما

مورد شناسایی قرار گرفته اس

1

برای مثال در پروند نیولیال مییان

پرتقال و المان در تاریب  81جوالی  11٢3محکمه داوری مقرر داش

که:

. Naulilaa Arbitration

1
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زییان دیید  ،در پاسیب بیه عمیل جبیران نشید دولی

تالفی ،عمل عادالنه متناسب دول

متخلف در تجاوز از حقوق بین الملل اس  .در این عمل برای نیل به هدف،رعای

قاعد ای از

تعلیق درمیآید.این عمل یر قانونی اس

مگر اینکه

به حال

حقوق بین الملل ،به طور موق

یک عمل ناقض حقوق بین الملل ،آن را توجیه کند .هدف انس
به جبران خسار

یا بازگش

گالن ،همان ،ص .)191

به قانون کند و از تخلفا

که دول

متخلیف را مجبیور

جدید ،پیشگیری به عمیل آیید( .فین

1

در پروند سیسنه به تاریب  82ژوقن  1182دیوان داوری تاکید میکند که یک عمل میایر با
حقوق بین الملل را می توان بر اساع اقدام تالفی جویانه توجیه کرد منوط بر اینکه انگییز ان،
عمل خالف حقوق بین الملل دول

دیگر باشد .در این مورد اقداما

مزبور هیر چنید موافیق

حقوق بین الملل محسوب نمی شود،اما چون در برابر جرم بین المللی دول

دیگر صور

می

گیرد قانونی قلمداد می گردد( .مستقیمی -طارم سری، 1811،ص)113
از منظر حقوق بین الملل عمل تالفی جویا نه زمانی قابل قبول خواهد بود که دارای شرایط
ذیل باشد ( )1ضروری اس

مطیر شید و

پیش از اقدام به تالفی تقاضیای جبیران خسیار

بدون پاسب ماند باشد )٢( .بین خطای ارتکابی و اقدام تالفی جویانیه بایید میزانیی از تناسیب
موجود باشد )8( .دولتها متعهد به رعای

قواعد امری ٢نظیر قواعد بین المللی مربوط به حقوق

بشر ،من کشتار جمعی هستند )9( .تالفی نباید میایر بیا تعهیدا
المللی دولتها باشد .8سوالی که مطر میشود این اس
وقوم عمل نا مشروم به اقداما
مسالم

و نسیب

بیه جامعیهی بیین

که ایا کشورهیا مییتواننید بیه محیض

تالفی جویانه متوسل شیوند ،ییا ابتیداقا مییبایید کلییه طیرق

امیز حل و فصل اختالفا

بین المللی را طی نمایند.

به موجب ماد  88منشور،کشورها مکلفند اختالفا

خیود از طیرق مسیالم

امییز حیل و

فصل نمایند .بند  9ماد  ٢منشور نیزاز کشورها میخواهد که از توسل به زور اجتنیاب نماینید.
زیرا فیصله مسالم

آمیز اختالفا

 .1عمل تالفی معموال با محدودیتهایی توام اس

بین المللی به عنوان یک اصل حقوق بیین الملیل ابزارهیای
که عبارتند از )1( :این اعمال به محض اینکه دول

خاطی عمل یر قانونی

خود را جبران کرد باید متوقف شود )٢( .نمیتوان تالفی را با تالفی پاسب داد ( )8هنگامی که اعمال تالفی به طرفهای ثالث
صدمه وارد می اورد نباید به کار گرفته شوند )9(.عمل تالفی نباید با خسار

وارد نامتناسب باشد .گرهارد فن گالن ،درامدی

بر حقوق بین الملل عمومی ،ترجمه محمد حسین حافظیان ،جلد ،٢،1811ص . 181
2

. Jus Cogens
3
. Erga Omnes
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نظم عمومی بین المللی محسوب میشود 1.بنابراین من توسل بیزور در روابیط بیینالمللیی بیه
موازا

تکلیف حل و فصل مسالم

امیز اختالفا

در آمد اس  .نتیجهی منطقی این امر این اس

به عنوان یک قاعد امر حقوق بیینالملیل

که ،پیش از توسل به اقداما

تالفیی جویانیه،

کشورها وظیفه دارند به منظور جلوگیری از کشمکشهای بین المللیی بیا حسین نیی
مسالم

امیز اختالفا

از حیل

بین المللی استفاد کنند .اعالمیه مربوط به اصول حقوق بین الملل ناظر

بر روابط دوستانه و همکاری بین دولتها ( )1112ضمن تایید مواد  )9( ٢و ماد  88مقیرر میی-
تالفی جویانه که مستلزم توسل بزور باشد اجتنیاب کننید".

دارد که "دولتها موظفند از عملیا

در حقوق بین الملل معاصر ،اقدام تالفی جویانه جاقرانه یا مسلحانه مییایر بیا اصیل ممنوعیی
توسل بزور مندرج در منشور سازمان ملل متحد میباشد .در حقوق بین الملل کالسیک ،جنیم
محسوب مییشید ،ولیی در حیال حاضیر

اجرای عالی حقوق بین الملل و حد اعالی مجازا

جنم مظهر اعمال زور و تعدی جدی به اصول اخالقی تلقی میگردد و به عنوان ضمان

اجرا

خود نقض رض اس  .اقدام قهری و تهدید برای الزام به عنوان یک چهر بنییادین از حقیوق
شناخته میشود .جنم ضمان

اجرای اصلی حقوق بین الملل بشمار نمیرود .همان گونیه کیه

توسل به قوای مسلحانه برای تضمین تبعی
المللی ضروری و مناسب نیس
به زور هنوز مجاز اس

یا تسری عدال

در اجیرای قواعید حقیوقی بیین

(جوینر، 1831 ،صص  . )18-19هرچند تالفی بیدون توسیل

و می تواند به طور قانونی انجام شود،اما تالفیی هیای منتهیی بیه زور

هنگامی که قواعد بین المللی زیر پا گذاشته میشوند ،تنها در صورتی مجیاز خواهنید بیود کیه
شورای امنی

پیرو مواد  91و  9٢منشور سازمان ملل متحد انرا اجاز دهد .بیا تامیل در میوارد

پیش گفته ،در مییابیم که تالفی در حقوق بین الملل به عنوان ابیزاری در فشیار و واکینش بیه
عمل خالف بین المللی علیه دول
اما ،اقداما

متخلف و تضمین و رعای

تالفی جویانه برای قانونی بودن می باید مقید و محدود به رعای

جامعهی بین المللی یعنی قواعد امر و تعهدا

نسب

امر،ازادی عمل مطلق دولتها را در اعمال اقداما

 .1برای اطالعا

حقوق بینالملل بهکار مییرود.

بیشتر در مورد حل و فصل مسالم

نهندی منش،حل و فصل مسالم

امیز اختالفا

امیز اختالف

اصیول اساسیی

به جامعهی بین المللی دولتها باشید.این

تالفی جویانه تح

تاثیر قرار داد و توجیه و

بین المللی ر.ک: .دکتر محمد علی صلح چی و هیب

ا

بین المللی،چاپ اول،نشر میزان 1831 ،و منب ذیل:

John Collier and Vaughan Lowe, The Settlement of Disputes in International Law, Institutions and
Procedures, Oxford University Press, First Published,1999.

 ..............................................151پژوهشنامهی حقوق تطبیقی /سال اول /شمارهی  /2پاییز و زمستان 1931

تبیین آن را در گستر دو اصل ضرور
ضروری اس

که روند جاری حقوق بین الملل بر محدودی

درچارچوب سازمان تجار
توصیهها و احکام هیا
مد

و تناسب امکان پذیر مییسیازد .تاکیید بیر ایین نکتیه
استفاد از زور قرار دارد.

جهانی طبق ماد ( ٢٢بند  )٢تفاهم نامه حل اختالف چنانچیه

رسیدگی یا رکن استیناف به وسییلهی طیرف نیاقض تعهیدا

معقول به اجرا در نیایند پس از  ٢2روز از تاریب انقضای مید

میتواند در اخرین توسل به وسیلهی اقدام تالفی جو یانه درخواس
تعهدا

مندرج در موافقتنامیههیای تحی

ظیرف

متعیارف طیرف متضیرر
تعلیق امتییازا

ییا سیایر

پوشیش را از رکین حیل و فصیل اخیتالف بنمایید

(  .)WTO Secretariat,2007,p 81در صورتی که اقدام تالفی جویانه مربیوط بیه امتییازا
سایر تعهدا
سایر امتیازا

بر طبق موافق
یا تعهدا

نامه متنازم فیه عملی یا موثر نباشد ،اقداما
نامیههیای تحی

در موافق

مزبور میتوانید بیه

پوشیش تسیری داد شیود .بنیا بیراین،

دولتهایی که قربانی اعمال یر قانونی دولتهای دیگر عضو سازمان تجیار
می توانند به عنوان طرفهای متضرر خواستار اقداما

تالفی جویانه را نسب

نامه ها اجاز دهد .در نتیجه ،تجاوزهای انفرادی در سیازمان تجیار

میتواند به دولتهای متضرر امکان اقیداما
مشروم را تح

جهیانی مییشیوند،

میوقتی بیه نفی خیود شیوند .رکین حیل

اختالف در موارد استثنایی و به عنوان اخرین را حل می تواند اقداما
به سایر موافق

نظار

ییا

جهیانی

تالفیی جویانیه و اسیتفاد از ابزارفشیار اقتصیادی

و کنترل رکن حل و فصل اختالف بدهد.

نتیجه
با تکیه بر آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرف

نکا

زیر را میتوان به عنیوان مهمتیرین

نتایج این تحقیق بر شمرد:
 -1شکل گیری قواعد حقوق بین الملل در برابر نیازهیای جامعیهی بیین المللیی و از مجیرای
رضای

و توافق کشورها صور

میگیرد .خصیصه الزام اور قواعد حقوق بین الملیل ناشیی از

توافق ،همکاری و تشریک مساعی دولتها در ایجاد یک نظم بین المللی اس
متوجه همزیستی مسالم

امیز میان آنها و در جهی

و در درجهی اول

ارتقیای همکاریهیای بیین المللیی اسی .

وظیفهی حقوق بین الملل انتظام و انسجام روابط میان دولتها از طریق یک عقالنی
و مشروم در میان تمام تمدنها اس .

جهانشمول
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 -٢جامعهی بین المللی جامعهای متشکل از دولتهاس

که نظام حقوقی ناظر بر ان معرف اصل

تساوی دولتهاس  .ساختار این جامعه قانونگذاری جز دولتها ندارد .به همین سبب ،دولتها هیم
موجد و هم مخاطب حقوق بین الملل به شمار میروند .تضمین اعمیال مقیررا

حقیوق بیین

الملل در جامعهی بین المللی امروز بر عهد دولتها به عنوان عامالن مسیتقیم و اصییل اجیرای
این مقررا

اس  .یعنی قواعد حقوق بین الملل به وسیلهی خود دولتها وضی شید و توسیط

خود انها تفسیر شد و به اجرا در میآید .حقوق بین الملیل بیه عنیوان محصیول ییک فراینید
بینالمللی در رفتار دولتها متجلی میگردد .به این معنا که اجرای مقررا
اول با دولتها اس

بین المللی در وهلهی
بیین المللیی مسیئولی

و این خود دولتها هستند که ضمن ایفیای تعهیدا

نقض قواعد بین المللی را بر عهد دارند .در کنار دولتها سازمانهای بین الدولی نیز که از طرف
دولتها اقدام میکنند به عنوان واضعان قواعد حقوق بین الملل شیناخته شید و در قانونگیذاری
بین المللی شرک

میکنند.

 -8ساختار جوان نظام حقوق بین الملل،علیر م فقدان قو قانونگذاری متمرکز و نظام تضیمین
شد اجرایی ،به دلیل مناف مشترک کشورها ،تاثیر افکارعمومی،مسیئولی
تعهدا

اخالقیی در رعایی

بین المللی ،عمل مقابلیه بیه مثیل ییا تالفیی بیا کشیور متخلیف ،تیرع از مسیئولی

بینالمللی ،مجازاتهای انتظامی سازمانهای بین المللی ،بیم از پرداخ
یر مشروم از ضمان

رام

و مجیازا

رفتیار

اجراهای نسبتاً موثر برخوردار می باشد.

 -9نظامهای حقوق بین الملل و حقوق داخلی از جایگا متفاوتی بر خوردار هستند .از این رو،
مبنای نظام بیین الملیل نمییتوانید بیر اسیاع قواعید حقیوق داخلیی کیه بیه تکامیل رسیید
اس  -توجیه شود .وجود یک نظم حقوقی بینالمللی مستلزم انطباق رفتار اشخاص موضوم ان
با قواعد کلی جامعهی بین المللی اس  .حقوق بین الملل همانند حقوق داخلیی نمییتوانید از
نقض قواعد خود ممانع

به عمل اورد .نقض حقوق بین الملل توسط تابعان ان به معنی عیدم

کارایی و تاثیر این نظام نسب

به حقوق داخلی نیس  .بنابر این ،وقتی حقوق بین الملیل میورد

تجاوز قرار میگیرد این امر بیشتر معلول و محصول عملکرد بازیگران نظام بین المللی اس
ضعف مقررا

بین المل .نقض حقوق بین الملیل ،نشیانهای از در هیم ریختگیی موقی

تیا
نظیام

بینالمللی اس .با این وجود،ترمیم نظام بین الملل و تنقیح و اصال قواعد بین المللی از طریق
مجموعهای از قواعد اولیه حاکم بر رفتار دولتها و قواعد ثانویه مربوط به اجیرای قواعید اولییه
بسط و تکامل مییابد.
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 -1وظیفهی حقوق بین الملل به عنوان یک نظام دارای ضمان
بین المللی از طریق تح

اجرا حفظ ارزشیهای جامعیهی

قاعد در اوردن رفتارهای دولتها و راهبری درس

انهاسی  .قواعید

حقوق بین الملل با تبیین و تایید الگوهای رفتاری مجاز و مشروم دولتها را قیادر مییسیازد تیا
مدیری

روابط بین المللی را جه

داد و از بر خوردها و اختالفا

ناخواسته در گستر معین

اجتناب نمایند.
 -1حقوق بین الملیل رانمییتیوان فاقید ضیمان

اجیرا دانسی .قواعد حقیوق بیین الملیل از

تضمینهای مخصوص به خود بر خوردار اس  .به عنوان مثال،اجرای قواعد حقوقی بین المللیی
در رسیدگیهای قضایی و داوری ،رسیدگی بیه میوارد نقیض حقیوق بشیر در محیاکم و ایجیاد
درمورد جنایا

جنگی و نسل کشی و اعطای مجوز به دولتهیا

دادگاههای ویه جه

قضاو

به منظور مطالبه رام

ناشی از نقض حقوق بین الملل بیه عنیوان ضیمان

اجراهیای حقیوق

بینالملل درک و تلقی شد اند .در حال حاضر،حقوق بین الملل از قواعیدی عیام در خصیوص
تعقیب و مجازا

افرادی برخوردار اس

که در چارچوب مرزهای داخلی در ارتکیاب جیرایم

سنگین نقش دارند .حقوق بین الملل کیفری عامالن این جرایم را که مرتکب جرایم مزبیور بیر
علیه نظم عمومی بین المللی میگردند مسیتوجب تعقییب و کیفیر مییدانید .ایین امیر حقیوق
بین الملل کیفری را به عنوان بخشی از حقیوق بیین الملیل میی نمایانید کیه دارای ضیمانتهای
اجرایی بین المللی قابل اجرا در مراج بین المللی اس .
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بین المللی الهدی ،تهران . 1813،

 -12ساعد ،نادر ،تاملی بر"اصل رضایی بودن پذیرر معاهدا " در اقینه تحوال

بینالمللی

خل سال و کنترل تسلیحا ،مجله حقوقی ،1839،شمار .8٢
 -11کارو ،دومینیک ،حقوق بین الملل "در عمل"،ترجمه و تحقیق دکتر مصیطفی تقیی زاد
انصاری،تهران،نشر قومس،بی تا.
 -1٢کاسسه ،انتونیو ،حقوق بین الملل ،ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کیوهی ،چیاپ اول،
نشر میزان ،تهران . 1831،
 -18کاسسه ،انتونیو ،حقوق بین الملل در جهانی نا متحد ،متیرجم دکتیر مرتضیی کالنترییان
چاپ اول ،ناشر دفتر خدما

حقوقی بین المللی جمهوری اسالمی ایران ،تهران . 1812،
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 -19کک دین ،نگوین ،پاتریک دییه و الن پله ،حقوق بین الملیل عمیومی ،جلید اول و دوم،
چاپ اول ،ترجمه حسن حبیبی ،انتشارا

اطالعا  ،تهران . 183٢،

 -11کیتی شیاتزری ،کریانم ساک ،حقوق بین المللی کیفری ،ترجمه بهنام یوسیفیان ،محمید
اسماعیلی چاپ اول ،انتشارا
 -11دکتر فلسفی ،هدای

سم  ،تهران . 1838،
ا  ،حقوق بین الملل معاهدا  ،چاپ اول ،فرهنم نشر نو ،تهران،

.1811
 -11دکتر فلسفی ،هدای

ا  ،جایگا بشر در حقیوق بیین الملیل معاصیر ،مجلیه تحقیقیا

حقوقی ،شمار . 1811، 13
 -13فن گالن ،گرهارد ،درامدی بر حقوق بین الملل عمومی ،جلد  ، ٢ترجمه محمد حسیین
حافظیان ،چاپ اول ،نشر میزان،،تهران . 1811،
 -11دکتر فیوضی ،رضا ،مسئولی
اول ،موسسه انتشارا

بین المللی و نظریه حمای

سیاسی اتبام،جلد اول ،چیاپ

و چاپ دانشگا تهران ،تهران . 1811،

 -٢2دکتر قاری سید فاطمی ،سید محمد ،معاهیدا

حقیوق بشری:فضیایی متفیاو  ،مجلیه

حقوقی ،183٢،شمار . ٢3
 -٢1دکتر مدنی ،جالل الدین ،حقوق بین الملل و اصول روابط بین الملل ،جلید اول ،چیاپ
دوم، ،انتشارا

پایدار ،تهران . 1811،

 -٢٢مورژقون ،ژاک ،حقوق بشر ،ترجمه دکتر احمد نقیبزاد  ،چاپ اول ،انتشارا

دانشکد

حقوق و علوم سیاسی دانشگا تهران ،تهران . 1832،
 -٢8مستقیمی ،بهرام -مسعود طارم سری ،مسئولی
عراق به ایران،چاپ اول،انتشارا

بین المللی دول

بیا توجیه بیه تجیاوز

دانشکد حقوق و علوم سیاسی دانشگا تهران ،تهران.1811،

 -٢9دکتر موسیزاد  ،رضا ،بایستههای حقوق بین الملیل عمیومی ،چیاپ اول ،نشیر مییزان،
تهران. 1832 ،
 -٢1معین زاد  ،عباع ،حقیوق دیپلماتییک نیوین ،چیاپ دوم ،موسسیه چیاپ و انتشیارا
وزار

امور خارجه ،تهران . 1811،

 -٢1واالع،ربکا،حقوق بین الملل،ترجمه محمد شریف چاپ اول ،نشر نی،،تهران . 1813،
 -٢1دکتر هاشمی ،سید محمد ،حقیوق بشیر و آزادیهیای اساسیی ،چیاپ اول ،نشیر مییزان،
تهران. 1839،
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