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  چكيده

گذرد، ها ميالملل سالبين ي حقوقاز زمان پديدار شدنِ مفهوم حقوق نرم در عرصه
ي علل استفاده. استاما هنوز هيچ اجماعي در خصوص تعريفي واحد از آن حاصل نشده

اين مقاله در چارچوب . اي از ابهام قرار داردها از حقوق نرم نيز كماكان در هالهدولت
المللي از بينقضايي آوري كه نهادهاي قضايي و شبهي آثار حقوقي، تفاسير غير الزامنظريه

منظور از مراجع . استدهند را بررسي نمودهالملل ارائه ميآور حقوق بينقواعد الزام
الملل، صالحيت قضايي، مهمترين نهادهايي است كه به موجب حقوق بينقضايي و شبه

به لحاظ حقوقي، تصميمات صادره توسط . المللي را دارا هستندسخن گفتن از قواعد بين
       آورادشده عموماً تنها نسبت به طرفين اختالف و در همان دعوي الزامنهادهاي ي

باشند؛ با اين وجود، تحت شرايطي آثار حقوقي ناشي از تصميمات مزبور به ساير مي
جاست نكته اين. آوردها به ارمغان ميها بسط پيدا كرده و الزامات حقوقي براي آندولت

ذكرشده، حقوق نرم بر عهده دارد؛ نقشي كه تا حد زيادي در كه نقش اصلي را در فرآيند 
ي حاضر به بررسي اين نقش اختصاص يافته مقاله. الملل ناشناخته مانده استحقوق بين

  .است
  .قضاييآثار حقوقي، مراجع قضايي، نهادهاي شبه حقوق نرم،: واژگان كليدي
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  مقدمه 
هدف آن واكاوي و بررسي حقوق نرم از منظر گونه كه از عنوان مقاله مشخّص است، همان
ي اين كار، الزمه. الملل استقضايي حقوق بينها و تصميمات نهادهاي قضايي و شبهفعاليت

از همين رو، در مبحث اول از بخشِ نخست مقاله، ابتدا به نظرات . شناخت مفهوم حقوق نرم است
يف مد نظر مقاله كه متّكي بر آثار حقوقي و تعاريف موجود پيرامون حقوق نرم پرداخته و سپس تعر

هاي اين هاي حقوق نرم و سخت و نيز بررسي مزيتشناخت تفاوت. حقوق نرم است، بيان شده
دهد كه از خالل مباحث حقوق نسبت به حقوق سخت، مبحث دوم اين فصل از مقاله را تشكيل مي

  .نرم پي بردها نسبت به حقوق توان تا حدودي به علل گرايش دولتآن مي
      بخش دوم مقاله اختصاص دارد به تشريح و ارزيابي نقش مهمترين نهادهاي قضايي و 

     هايها و كميسيونها، ديواني اخير تعداد دادگاهدر چند دهه. قضايي در ايجاد حقوق نرمشبه
شدن اقتصاد جهاني :ذكر كرد توانمي آن اصلي را براي كه دو علّتالمللي به شدت افزايش يافته بين

و  الملليدر مناسبات بينكه ناشي از پايان يافتن جنگ سرد است و ظهور بازيگران غير دولتي 
ند به عنوان مدعي اكه در تالش دولتيالملل به موضوعات مربوط به بازيگران غير تسري حقوق بين

  .الملل حضور يابندو خواهان در مراجع قضايي بين
شمول حقوق  يالمللي گسترش حوزهدهاي افزايش مجامع قضايي بينيكي از مهمترين پيام

و از طريق تفسير قواعد سخت  مندصورتي قاعدهالمللي بههاي بينها و ديواندادگاه. است المللبين
بنيادين براي حقوق  يشدن به منبعكنند كه در حال تبديلتصميماتي قضايي اتخاذ مي آور،و الزام

 اكثر يالملل دربارهبر اساس قواعد حقوق بين جايي كه نهادهاي مزبوراز آن. استالملل بين
 آورالزامبا آثار  ياي از تصميمات، لذا شاهد مجموعهكنندالمللي اتخاذ تصميم ميموضوعات بين

  .شوندالملل گرفته ميكه بر اساس حقوق بين هستيم
المللي دادگستري و دو وان بيندي(در مبحث اول بخش دوم، نقش و كاركرد مراجع قضايي 

ي قضايي، عملكرد كميتهشده و در مبحث دوم، از ميان مراجع شبهبررسي) مورد از محاكم داوري
آور و بسط وفصل اختالفات سازمان تجارت جهاني در تفسير قواعد الزامحقوق بشر و ركن حل

  .شان مدنظر قرار گرفته است آثار حقوقي ناشي از تصميمات
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  شناخت حقوق نرم: اول گفتار
  ـ تعريف حقوق نرم1

آن را  المللبين حقوق پژوهشگرانقرار دارد،  نرم حقوقكه فراروي  نظري هايچالش برخالف
 هميشه نرمحقوق  موضوع. شناسنداز اين نظام حقوقي به رسميت مي ناپذيرجداييبه عنوان بخش 

جايي كه هيچ تعريف رسمي از و از آن استبوده المللبينپژوهشگران حقوق  برايي بكر موضوع
المللي بر اساس رويكردهاي مختلف از آن و يا تأكيد بر اين نوع حقوق وجود ندارد، حقوقدانان بين

رو، براي درك بهتر تعريفي كه اند؛ از اينويژگي و خصلتي خاص، تعاريف متعددي ارائه كرده
  .ي گذرا بر برخي از آن تعاريف خواهيم داشتاي حاضر بر اساس آن تدوين شده، اشارهمقاله

  ـ تعاريف موجود1ـ 1
  رويكردي مضيق و سنّتي نسبت به اين مقوله داشته و آن را خارج از اي از محقّقان،عده

: كندمي بيان وييل پروفسور كهدانند؛ براي مثال، چنانمي» ي حقوق و فاقد وصف حقوقيحوزه«
؛ زيرا اساساً فاقد وصف سخت نه و به حساب آورد نرم حقوق توانمي نه گونه تعهدات رااين«

  ).Weil, 1983, p. 414(» اندحقوقي
تعهدات مزبور تمركز » ميزان شفّافيت«ي برخي از نويسندگان در تعريف حقوق نرم، روي مسأله

شود مي »مبهم و غير صريح«از نظر اين دسته از پژوهشگران، حقوق نرم شامل تعهدات . اندنموده
)Abbott & Snidal, 1992, P. 135 .(هستند محقّقاني كه صراحتاً حقوق نرم را بعد از  ،در اين بين

ي دوم اند؛ منبعي كه در نيمهالملل معرّفي نمودهمعاهدات و عرف به عنوان سومين منبع حقوق بين
شر، حفاظت از محيط برانگيز و دور از اجماع، مثل حقوق بقرن بيستم با تمركز بر موضوعات بحث

  ).Andron, 2007(المللي، توسعه يافته است زيست، اخالق زيستي و معيارهاي فنّي تجارت بين
معتقدند تعهدات و هنجارهاي مزبور،  المللحقوق بين ت قريب به اتّفاق پژوهندگاناكثري اما

   ها استفاده براي آن» حقوقيشبه«آيند؛ به همين دليل، از وصف سياست صرف به حساب نمي
، بشر حقوقي جهاني اسنادي از قبيل اعالميه درشده كار گرفتهبنا بر نظر ايشان، لسان به .اندكرده

     شدههاي انجامگذاريقانون وسازمان ملل متّحد  بشر حقوقي ميتهك تصميماتسند هلسينكي 
كه دارند،  قانونيشبه ويژگي ليلد بهدادگستري و محاكم داوري،  الملليبيني آراي ديوان واسطهبه
را  هاييبيانيه ياي قانونشبه تعهدات، نرمطبق نظر اين محقّقان، حقوق . گذار هستندثيرأت هادولت بر

  . فاقد شرايط و استانداردهاي الزم براي حقوق سخت هستند كهشود شامل مي
اول با واقعيات حاكم بر ي هيچ يك از نظرات ذكرشده خالي از ايراد نيست؛ براي مثال، نظريه

ي دوم نيز با الملل معاصر و نقش روزافزون حقوق نرم در آن سازگاري ندارد و نظريهحقوق بين



  1395بهار و تابستان  /اولي  شماره /دومسال  /حقوق تطبيقيدوفصلنامه ..........................................86

 

نگرشي محدود، تعريف خود را تنها بر يك ويژگي از تعهدات نرم مبتني نموده، لذا تعريفي جامع و 
ده و از همين رو، در بين حقوقدانان تر بوقانوني، جامعي شبهاما نظريه. آيدمانع به حساب نمي

  .اي در حال استفاده استطرفداران زيادي داشته و به نحو گسترده
  تأكيد بر آثار حقوقي: ـ تعريف مد نظر مقاله2ـ 1

و  )1(»الملليحقوق مشترك بين«هايي همچون ي حاضر مبتني بر نظريهتعريف مورد نظر مقاله
طبق اين . ل اين تعريف، تكيه بر آثار حقوقي حقوق نرم استي ثقنقطه. است» هاي اثرگذارحالت«

گيرد؛ قرار مي سياسيتعهدات صرفاً  واي است كه فيمابين حقوق سخت ، مقولهنرمحقوق «: تعريف
 آوري است كه درك و فهم كشورها را از قواعد الزامورآالزام غيربه عبارت ديگر، حقوق نرم اسناد 

ود قواعد مزبورخبر داده و تمايالتي را ميان كشورها درخصوص رفتار تفسير نموده، از وج) سخت(
لذا حقوق  .)Andrew & Timothy, 2010, p 171(» كنندمي ايجادمناسب و منطبق با حقوق سخت 

است و همين ويژگي است كه آن را از » آثاري حقوقي«ا داراي آور است، امنرم اگرچه غير الزام
  .سازدسياست صرف منفك مي

است، الملل مطرح شدهدر حقوق بين پيش هاسالكه  )2(»هاي اثرگذارحالت« مروري بر تئوري
  : دهدبه خوبي مبناي تعريف فوق را نشان مي

آثار . نيست حقوقي تحوالتي حقوق و ايجاد توسعه راه تنها ورآالزام تصميماتاتخاذ ... «
      آور شده و رسمي ـ الزامـ در معناي پذيرفته كه باشدنتيجه و پيامد اعمالي  تواندمي حقوقي

ها از رفتار درست و ي انتظارات دولتندهدهشكلكه  دليلاين  به ورآالزام غيراعد قو[...] باشند نمي
  ).Higgins, 1994, p. 25(» آور داشته باشندحقوقي و الزام پيامدهايتوانند منطبق هستند، مي

  
 سخت  هاي حقوق نرم وـ تفاوت2

اين فرآيند . استاي قانونمند شدهالمللي به نحو فزايندهاز آغاز قرن بيستم به بعد، حاكميت بين
وار است كه از حقوق نرم به سمت ي قانونمند شدن، به عنوان حركتي پيوسته و زنجيرهپيچيده

 پس هر دو نوع حقوق در اين فرآيند صاحب نقش. حقوق سخت در حال حركت و تحول است
ها و بيان كه اين تفاوتها نيست؛ ضمن اينهاي موجود ميان آنهستند، اما اين به معني انكار تفاوت

كه اشاره خواهيم كرد، ريشه در ها هرگز به معني اولويت يكي بر ديگري نيز نخواهد بود و چنانآن
قانونمند نمودن ها داشته كه هركدام بسته به موقعيت مورد نظر براي هاي ساختاري آنويژگي
  .كنندآفريني ميالمللي به كار آمده و نقشي بينجامعه
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شده، اما دانان بيانبه منظور تفكيك ميان حقوق نرم و سخت، معيارهاي مختلفي توسط حقوق
 .Martha Finnemoreand, 2001, P(چه كه اكثريت روي آن اتّفاق نظر دارند، سه معيار زير است آن

743:(  
  )3(دتعه) الف

كند، در مقايسه با حقوق نرم، بيشتر است؛ به وزن تعهد حقوقي كه حقوق سخت ايجاد مي
تر ايجاد نموده و يا حتّي فاقد هرگونه تعهد حقوقي عبارت ديگر، حقوق نرم تعهد حقوقي ضعيف

  .است
  )4(دقّت و صراحت) ب

. انديا كم نگاشته شده اي است از اسنادي كه با دقّت و صراحت زيادالملل ملغمهحقوق بين
اصوالً آن دسته از اسنادي كه از ميزان باالتري از دقّت و صراحت برخوردارند، اسناد حقوق سخت 

كه اسناد حقوق نرم ابهام بيشتري داشته و از عبارات و اصطالحات كلّي، مجمل و هستند، حال آن
  .جويندانتزاعي بهره مي

  )5(نمايندگي) ج
در مورد اسناد حقوق سخت اين امكان وجود دارد كه تفسير يا اجراي آن بر اساس اين معيار، 

المللي واگذار نمود؛ اما در مورد اسناد هاي بينرا به اشخاص ثالث مستقل از قبيل محاكم و ديوان
فضاي بيشتري  خالصه شده و به همين دليل است كهحقوق نرم، اين تفسير يا اجرا در موجدين آن 

  .آوردظرات سياسي فراهم ميرا براي مانور ن
جا اشاره كنيم كه معيارهاي ذكر شده نسبي هستند؛ به معناي ديگر، با اتكا الزم است در همين

الملل را مطلقاً سخت يا نرم ناميد، بلكه ي حقوق بينتوان يك سند يا قاعدهبه اين معيارها نمي
. سازدي يك قاعده را مشخّص ميدرجه و شدت و ضعف اين معيارها است كه ميزان سختي يا نرم

گيرند، هر سه ويژگي تعهد، دقّت ي قواعد سخت قرار ميبراي مثال لزوماً تمام قواعدي كه در زمره
تر اي كه از اين سه معيار بيشتر بهره برده باشد، سختو اعطاي نمايندگي را ندارند، در نتيجه، قاعده

  . است و بالعكس
  
 قدرت پنهان حقوق نرم  ـ3

الملل سخت را همواره توان حقوق بينطور گذرا اشاره شد، نميكه در مطلب قبلي نيز بهچنان
برتر از حقوق نرم دانست ـ اگرچه برخي از نويسندگان خالف اين نظر را دارند ـ اما واقعيت اين 

  ده الملل به منظور نيل به اهداف خود از طيف وسيعي از اسناد استفااست كه تابعان حقوق بين
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اين . ماهيتي سخت يا نرم دارند) تعهد، نمايندگي و دقّت(كنند كه بر اساس سه ويژگي ذكر شده مي
كنند و از همين رو، بسته به مورد، هاي مختلف عرضه مياسناد منافع و مزايايي را در چارچوب

اند و شده كار گرفتهو گاهي به صورت تركيبي به) تنها حقوق نرم يا سخت(گاهي به شكل منفرد 
هايي كه حقوق رغم مزيتعلي. المللي ممزوج از اسناد نرم و سخت استدر نتيجه، حقوق بين

است كه از هاي منفي آن، سبب تمايل كشورها به حقوق نرم شدهسخت دارد، اما برخي از ويژگي
  :وار برشمردتوان موارد زير را فهرستجمله مي

     ها، رسمي و در نتيجه، محدود ساختن رفتار دولتدر بر داشتن هزينه، ايجاد تعهدات 
  . هاي حاكميت دولتبودن اتخاذ و ايجاد تغييرات و در مواردي نقض بالقوهمشكل

اين جستار به دنبال كالبدشكافي معايب حقوق نرم نيست، بلكه هدف، ذكر مزاياي حقوق نرم 
حقوق سخت، قادر به قانونمند كردن  هاياست؛ حقوقي كه در موارد متعدد بدون تحميل هزينه

  :اند ازاين مزايا به شرح ذيل عبارت. الملل استروابط ميان تابعان نظام حقوق بين
  هاي مربوط به انعقاد معاهدههزينه كاهش) الف

ايجاد حقوق سخت نيازمند صرف زماني نسبتاً طوالني است، در حالي كه ايجاد حقوق نرم، 
ي مسائل، ها داشتن آگاهي دربارهبراي انعقاد تمام موافقتنامه. زم داردها و زمان كمتري الهزينه
كه در قواعد شوند، ضمن آني مسائل مهم محسوب ميزني، زبان تدوين و نگارش، در زمرهچانه

اما . شودها، زمان، تصويب و بازنگري نيز اضافه ميتر مسائل ديگري از قبيل همكاري دولتسخت
اي داشته ن تشويقي و توصيهباجايي كه از رسميت كمتري برخوردار بوده و زحقوق نرم از آن

)Calliess, and Moritz, 2009, P. 148 (تواند روش مناسبي گفته است، ميو فارغ از مشكالت پيش
  . ر بسياري از موضوعات باشددولت ها دبراي تنظيم و بهبود روابط ميان 

المللي اعم از نرم و سخت نيل به منافعي پذيرش قواعد بينالملل از هدف تابعان حقوق بين
هايي است در حالي كه قواعد نرم ي هزينهاست، با اين تفاوت كه قواعد سخت غالباً دربردارنده

    شودچه كه سبب مينهايتاً آن. هاي كمتر خواهد داشتمنافع و مزاياي بيشتر در مقابل هزينه
اعد دست به انتخاب بزنند، بستگي به برآوردي دارد كه از منافع و ها ميان اين دو گروه قودولت
  .آورندهاي حاصل از هر قاعده به عمل ميهزينه
   حاكميت به نسبت تهديد كاهش) ب

شوند، آزادي عمل المللي عرضه ميهاي حقوقي بيننامهقواعد سخت كه بيشتر در قالب موافقت
سازند؛ به بيان ديگر، حقوق ها را محدود ميكميت آنها را محدود كرده و از اين راه حادولت

با توجه به عدم تمايل . دهدها كاهش ميها را بر فضاي داخلي و خارجي آنسخت كنترل دولت
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ها چه دولتي مهم اين است كه بايد ميان آنشان، مسألهي كشورها به محدود شدن حاكميتديرينه
دهند، تعادل وجود داشته باشد، در غير چه از دست مينآورند، نسبت به آدست مياز حقوق به

حقوق نرم، روش و راهي را . ها بدون دليل موجه تن به اين كار نخواهند دادصورت، دولتاين
ها توانند وارد يك رابطه شوند، در حالي كه حاكميت آنآورد كه بر اساس آن كشورها ميفراهم مي

    هاي مبهم و نيز اجتناب ازپردازي، عبارت)6(قيود فرّار است؛ از جمله، وجودنيز حفظ شده
ها يك رابطه با كمترين تهديدات حاكميتي را اين استراتژي. كردن اختالفات به اشخاص ثالثمحول

البته اين تعادل و موازنه ميان حاكميت از يك سو و مزاياي حقوق . آوردها به ارمغان ميبراي دولت
به عبارت ديگر، همواره به . كندنسبت به موضوعات مختلف متفاوت عمل مي نرم از سوي ديگر،

. ي حقوق سخت اولويت داشته باشداين شكل نيست كه حفظ حاكميت براي يك كشور بر استفاده
. ي ترازوي حقوق نرم و در نتيجه، حفظ حاكميت سنگيني كندلذا نبايد تصور نمود كه همواره كفه

شده باشند، حتّي اگر مدت و نهادينهه كشورها به دنبال برقراري روابط طوالنيبراي مثال، زماني ك
اين همكاري و روابط منتهي به تعهداتي گردد كه حاكميت كشورها را تهديد كند، باز كشورها مايل 
    به اتخاذ حقوق سخت براي روابط نهادين خود هستند؛ مثال بارز اين نوع از روابط، ايجاد

ي شوند، مثل اتحاديههايي است كه با هدف همبستگي ايجاد مييژه سازمانالمللي بهاي بينهسازمان
  .اروپا

سزايي برخوردار است، حفاظت از چه از اهميت بهاما در مورد مسائل مربوط به امنيت ملّي، آن
ملّي يك  شده كه حقوق نرم در مورد مسائل مربوط به امنيتحاكميت كشورهاست؛ از اين رو، بيان

هايي نظير پيمان ناتو اگرچه ميزان تعهد نامهبه همين دليل است كه حتّي در موافقت. هنجار است
بسيار باال است، اما تعهدات از دقّت و صراحت كمتري برخوردار هستند و به عبارت ديگر، 

ت را شده فقط ويژگي نخسشوند؛ زيرا از سه ويژگي گفتهتعهداتي مطلقاً سخت محسوب نمي
  .دارند
  ن غيردولتيبازيگرا مشاركت) ج

دهد؛ به اين نحو كه حقوق نرم تنها محدود به ي حاضر را شكل مياين ويژگي اساس مقاله
المللي، هاي بينالملل از جمله اركان سازمانها نبوده، بلكه بازيگران غيردولتي حقوق بيندولت

المللي غيردولتي نيز هاي بينيتي و سازمانهاي تجاري چندملّقضايي، شركتمحاكم قضايي و شبه
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ها نيز به دنبال در عين حال، دولت. 1المللي نقش داشته باشندتوانند در ايجاد قواعد نرم بينمي
بازخوردهاي ناشي از قواعد نرم در ميان شهروندان خود هستند و در نتيجه، به نظرات شهروندان كه 

 ,2008(كنند شود، رجوع ميلتي ارائه ميالمللي غيردوهاي بيندر قالب سازمان

www.idrc.ca/en/ev-30130-201-I-do.(  
  پذيري حقوق نرم و تسهيل توافقانعطاف) د

ي كنار ها اجازهآورند و به آنها فراهم ميپذيري بيشتري براي دولتاسناد حقوق نرم انعطاف
مشكالت مربوط به حصول سازش، توافق كه ضمن اين. دهندآمدن با شرايط متفاوت و متنوع را مي

ها اجازه پذيري اين حقوق، به دولتخصلت انعطاف. كنندزني ميان كشورها را تسهيل ميو چانه
توان به قواعد اعسار در براي مثال مي. دهد تا تعهد را با موقعيت خاص خود تطبيق دهندمي

هاي اقتصادي و سياسي موجود ميان كشورها اين مقرّرات، در رابطه با تفاوت. آنسيترال اشاره داشت
ها را كه دولتانعطاف الزم را به عمل آورده است و لذا توافق و سازش را برقرار نموده، بدون آن

  . شان كندملتزم به تعهداتي فراتر از توان
  المللي حقوق بينتوسعه) ه

الملل بايد توسط حقوق بين يابد كهاي ظهور ميشدن، مسائل جديد و پيچيدهبا افزايش جهاني
توانند در المللي به عنوان نماد بارز حقوق سخت ميهاي بيننامههرچند موافقت. به نظم كشيده شود

  آفرين باشند، اما مسأله اين است كه كشورها در پيوستن به معاهداتي كه موضوع اين رابطه نقش
در اين . كننداست، بسيار محتاطانه عمل ميها نامعين ها واضح نيست و يا نتايج حاصل از آنآن

تواند فارغ از خطرات ناشي از عدم قطعيت، برخي از مزايا و منافع حقوقي را ميان، حقوق نرم مي
برند؛ از جمله وهوا از ابهامات زيادي رنج ميمثالً مسائل مربوط به تغييرات جهاني آب. تأمين نمايد

ه و در چه زماني رخ خواهد داد و يا نتايج حاصل از آن چه كه معلوم نيست اين تغييرات چگوناين
لذا بهترين قالب براي نظم كشيدن مسائلي از اين دست، حقوق نرم است؛ زيرا حقوق . خواهد بود

دهد كه اين شان را ميها و تمايالتطلبي و به زبان آوردن خواستهي جاهها اجازهنرم به دولت
ي مسائل ها را در حوزهتر ميان دولتهاي عميقراي تعهد، همكاريحسن در كنار عدم نگراني از اج

  ).Shaffer & Pollack, , 2010, P. 719(جديد به دنبال دارد 

                                                            
توان به اصول اختياري امنيت و حقوق بشر در صنايع استخراجي اشاره نمود كه موضوع بحث مشترك براي مثال مي 1

هاي چند بان حقوق بشر و نيز شركتالملل و ديدههاي غيردولتي عفو بينانگليس، سازمان ميان دو كشور آمريكا و
  .است) بريتيش پتروليوم، شورن ـ تگزاكو و رويال داچ شل(ملّيتي بزرگ نفت و گاز 
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اي با عنوان حقوق نرم، مسائل و موضوعات بحث برانگيز و جديد تا قبل از پيداش پديده
ي اصوالً در احتراز كشورها از توجهاين بي. اعتنايي كشورها مواجه بودالملل با بيحقوق بين

اما . ريشه داشت) معاهدات(هاي حقوق سخت قانونمند كردن مسائل مذكور از طريق قالب
پذيري حقوق نرم اين امكان را براي كشورها فراهم آورده و در نتيجه، با سرعت بخشيدن به انعطاف

براي مثال . استالملل شدهيني حقوق بايجاد هنجارهاي جديد، تبديل به ابزار مهمي براي توسعه
ها نسبت به بسياري از اي كه دولتحوزه. الملل محيط زيست نام بردي حقوق بينتوان از حوزهمي

كنند؛ حقوق نرم از ها مخالفت ميدهند و يا با آنهاي آن تمايلي نشان نميابتكارات و نوآوري
محيطي با ساير اهداف يان اهداف زيستويژه در ايجاد تعادل مارزش و اهميت بسيار زيادي ـ به

  .ـ برخوردار است...) اقتصادي، اجتماعي و (
  الملليبين هايهنجارسازي و هاگذاري قانون در نوآوري) و

حقوق نرم از طريق معرّفي منابع جديد مانند كدهاي رفتاري، رهنمودها و استانداردهاي فنّي 
هداوند و سيف (آورد المللي را فراهم ميهاي بينگذاريي نوآوري در قانونآور، زمينهغير الزام

ي موانع نامهتوان به استانداردهاي فنّي مندرج در موافقتبراي نمونه مي). 144، ص 1388الهي، 
ي سازمان تجارت جهاني است، اشاره هاي زيرمجموعهنامهكه از موافقت )7(فنّي فراروي تجارت

  .1نمود
ي سندي كه مصوب يك مؤسسه«: استگونه تعريف كردهتاندارد را ايني مزبور، اسنامهموافقت

هاي توليد باشد و قواعد، رهنمودها يا مشخّصات محصوالت و يا فرآيندها و روشمورد تأييد مي
  .2»كندرا بيان مي» ها الزامي نيسترعايت آن«ها كه مربوط به آن

توانند است و ثانياً، استانداردهاي مزبور مي طبق اين تعريف، اوالً رعايت استانداردها اختياري
هر دو ويژگي . استبرگرفته از قواعد و رهنمودهايي باشند كه توسط نهادهاي غيردولتي وضع شده

شان به رغم تعلّقي حقوق نرم هستند كه عليدهد كه استانداردها بخشي از حوزهذكرشده، نشان مي
همچنين . روندها به شمار ميهاي اقتصادي دولتنظيم فعاليتاين حوزه، ابزاري بسيار پركاربرد در ت

كنندگان، سالمت عمومي و حفاظت از محيط زيست چون هدف استانداردها، حمايت از مصرف
     محيطي به توليدكنندگان و است، لذا از طريق فراهم آوردن اطّالعات اقتصادي و زيست

هاي بارز و شايع اين ازنمونه. كننداني ميشان كمك شايكنندگان در معامالت تجاريمصرف

                                                            
 . ي موانع فنّي فراروي تجارتنامهي الف موافقتضميمه 2و بند  1ي ماده 3بند  1
  .ي موانع فنّي فراروي تجارتنامهموافقتي الف ضميمه 2بند  2
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هاي گذاريبندي و برچسبها و فرآيندهاي توليد محصوالت، بستهتوان به روشاستانداردها مي
اي محيطي اشاره نمود كه همگي در حفاظت از سالمت عمومي و محيط زيست سهم عمدهزيست
  ).118، ص 1391محمودي كردي، (كنند ايفا مي
 
 1الملليالمللي و حقوق نرم بينقضايي بينمراجع قضايي و شبه: دوم گفتار

كه پيشتر اشاره شد، يكي از امتيازات ي حاضر است و چنانترين بخش مقالهاين مبحث اصلي
ها نيست، بلكه بازيگران غيردولتي نقش حقوق نرم بر حقوق سخت اين است كه منحصر به دولت

  . كننديفا ميسزايي در ايجاد قواعد آن ابه
ها نيز در شده توسط دولتتأسيس الملليبيناكم و نهادهاي محدر كنار بازيگران غيردولتي، 

   ارائه ورآالزامي حقوققواعد  از ورآالزام غير سيرياتفهاي رسمي خود، تصميمات، آرا و اعالميه
حقوقي است، يك  ها شرط ايجاد تعهداتهاي صريح كه رضايت دولتتوافق برخالف. دهندمي

ها كرده و بدون نياز به كسب رضايت دولت اتخاذرا  تصميمي تواندميالمللي محكمه يا سازمان بين
    خودخوديبه تصميماگرچه اين . نمايد ورآالزامي حقوقي اقدام به تفسير و تشريح يك قاعده

 بهمتعهد  هايدولتهاي خواسته دهي بهتواند نقش مهمي را در شكليقين مي بهما ا، نيست ورآالزام
  . قاعده مزبور ايفا نمايد

   بنابراين، تأسيس يك محكمه با صالحيت محدود و براي استماع و حل اختالفات در 
تواند استراتژي و راهكاري براي تقويت و تعميق همكاري ميان المللي ميهاي بينسازمان

تواند رفتار گيرد كه مياي از قواعد نرم شكل ميكشورهاي هم فكر باشد؛ زيرا از طريق آن مجموعه
 .اند را محدود سازدهايي كه عضو آن سازمان نبوده و يا مخالف تشكيل آن بودهدولت

    توسطكه  )8(دائمي داوري يوانمللي در دوران معاصر با دالوفصل منازعات بينحل
دائمي داوري، نه  ديوانهرچند . الهه بنياد نهاده شد، آغاز گرديد 1907و  1899هاي كنوانسيون

المللي، ي داوري دائمي بينسيس آن به عنوان اولين مجموعهتا ماا ،دائمي است و نه يك دادگاه

                                                            
      باشد قانون شبيه كه هرچيزيزيرا  ؛است نآ وسعتهاي مهمي كه حقوق نرم با آن مواجه است، يكي از چالش 1

 اسناد :شوداين موارد مي شاملي حقوق نرم از جمله بر اين اساس، گستره. گيرد لقب نرم حقوق عنوان تحت تواندمي

و  هاوعده، غيررسمي مبادالتباشند، كه به هر علّتي واجد وصف معاهده نمي هادولت طتوس شده امضا رسمي مكتوب
، آرا الملليبين هايسازمانشود، تصميمات صادره توسط داده مي ديپلماتيك مكاتباتارتباطات و  طريق ازهايي كه قول
  . الملليبينقضايي محاكم قضايي و شبه تصميمات و
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     وفصل اختالفاتاولين مكانيزم جهاني براي حل ،اين مجمع داوري. عطف مهمي بود ينقطه
  .شودمحسوب مي الملليبين

هستند  فعالالمللي به عنوان نهادهاي دائمي دادگاه، ديوان و كميسيون بين بيست، بيش از هامروز
در چند . قضايي هستندالمللي ديگر داراي كاركردهايي قضايي يا شبههفتاد نهاد بين دست كمو 
   هاي رسيدگي به اختالفات تجاري وسيس ديوانتا المللي شاهدبين يي گذشته، صحنهدهه

ي وسيله به هاي ايجاد شدههاي رسيدگي به انبوه دعاوي خسارت، ديوانگذاري، ديوانسرمايه
 .استهاي حقوق بشر بودهاي، دادگاههاي اقتصادي منطقهسازمان

المللي چندجانبه، شتاب وفصل دعاوي بينعالوه بر نياز به ايجاد مجامع قضايي با هدف حل
 والملل تمركززدايي كرد دوران پس از جنگ سرد از حقوق بينشدن تجارت و ارتباطات در جهاني

ها باشد، خارج ساخت و همچنين نياز تريبوني براي انعكاس صداي دولت آن را از حالتي كه صرفا
ها در افراد و شركتتا قبل از اين تحوالت، . آن را افزايش داد يالملل و توسعهبه حقوق بين

هرگونه شكايتي از سوي  ،شدند؛ بنابراينبازيگران حقوقي شناخته نميالمللي به عنوان بين يصحنه
 .پيدا كندالمللي بين يمحكمهيك طرح در  بليتشد تا قامطرح مي دولتها بايد از مجراي يك آن

. به حقوق افراد در رابطه با رفتار دولت افزايش يافته است جهبا ظهور و گسترش حقوق بشر، تو
  نظر قرار دادن حقوق بازيگران غير دولتي كه نمود  الملل در راستاي مدگسترش حقوق بين

اين دكترين تاريخي كه فقط  توان ديد،ميالملل و حقوق بشر در تجارت بينرا آن  يبرجسته
المللي برخوردارند را با حقوقي بين شخصيتالمللي از هاي بينها براي حضور در دادگاهدولت

  .تترديد مواجه ساخته اس
    ديوان دادگستري  يمراتبي در زيرمجموعهصورتي سلسلهالمللي بههاي بيناگرچه دادگاه

   الملل ايجادبين ها تهديدي عليه انسجام سيستم حقوقآن اما تنوع ،اندالمللي قرار نگرفتهبين
تنها در حال المللي نهوفصل اختالفات بيندر حل فعالهاي ها و ديواندادگاه ،در واقع. استنكرده

هاي مجموعهاگرچه . گذارندهاي يك شبكه را به نمايش ميبلكه ويژگي ،همكاري با هم هستند
تعدد و ( كنندالملل ايجاد ميقضايي مختلف خطراتي براي يكپارچگي و وحدت حقوق بين

اين ؛ زيرا هستندالملل ي سيستم حقوق بينكنندهتقويت ، اما در عين حال،)چندگانگي جهاني
كنند، در حال طور انفرادي فعاليت ميالمللي كه بههاي جديد بينها و كميسيونها، ديواندادگاه

است الملل در دنياي كنوني تر حقوق بينآفريني گستردهنقششان هدفهستند كه اقدامي هماهنگ 
 .است المللق بينحقو يدر حال گسترده كردن حوزه در قالب حقوق نرم، هاتصميمات آن و
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 ي آن ازها در تولّد حقوق نرم و توسعهو نقش آن مجامع قضاييفعاليت  يبنابراين، فهم نحوه
قضايي در دو بخش سزايي برخوردار است كه تحت دو عنوان نهادهاي قضايي و شبهبه هميتا

 .ها پرداخته خواهد شدبعدي به آن

  
  الملليـ نهادهاي قضايي بين1

محصور در مرزهاي جغرافيايي نيز و هاي مستقل گيري دولتو پس از شكلدر عصر جديد 
و وجود   شاهد بروز اختالفات و دعاوي بسياري هستيم كه روابط كشورها را تحت تأثير قرار داده

اندك اندك و بعد از  ،نهاد قضايي و داوري ،از اين رو. استالمللي را ضروري كردهنهاد قضايي بين
وفصل  ها را حلالملل استقرار يافت تا اختالفات دولت هايي در معاهدات و حقوق بينفراز و نشيب

 بودن آن است، به اين معني كه بهالملل رضاييهاي حقوق بينجايي كه از جمله ويژگياز آن .نمايد
الملل ضروري است، حقوق بين يها براي التزام به يك قاعدهجز استثنائاتي محدود، رضايت دولت

هايي كه خواستار همكاري اين امكان وجود دارد تا دولت ،هاي جمعينامهذا در چارچوب موافقتل
هرچند، . دچار مشكل نمايند ،هاي ديگر را كه به دنبال همكاري عميق هستنددولت، سطحي هستند

رفت حلي براي برون آور، راهولي با صالحيت اعالم و بسط قواعد الزامالدسيس يك سازمان بينأت
ا اين راه حل قادر به حل مشكل ديگر يعني جلب موافقت جمعي اوليه براي ام ،از اين مشكل است

به عبارت ديگر، آن دسته از  ؛ل به حقوق نرم استتر توسراه حل درست. باشدسيس سازمان نميأت
 ينامهدر حالي كه توانايي انعقاد يك موافقت ـ تر هستندهايي كه خواهان قواعد عميقدولت

جاي آن به قواعدي مبهم و سطحي توانند بهمي ـ ولي را هم ندارندالدسيس نهادي بينأگسترده و ت
سيس نهادي قضايي أا پس از كسب توافق براي همكاري سطحي و اندك، اقدام به تام ،بسنده نمايند

صميمات اين نهادها معموالً ت ه به اينكهبا توج .با صالحيت رسيدگي به اختالفات فيمابين نمايند
تواند بنابراين مي ،آور نيستالزام) به جز طرفين دعوي در همان موضوع مشخص(براي سايرين 

  .گوياي شكلي از حقوق نرم باشد
  المللي دادگستريديوان بينـ 1ـ 1

المللي دادگستري، در ت گرفته از ديوان بينأبه ارزيابي نقش مهم حقوق نرم نش ،در اين بخش
ترين ركن قضايي  المللي دادگستري مهم ديوان بين .خته خواهد شداين حقوق پردامعماري 

 1بند (الملل اختيار تام دارد  مسائل حقوق بين يهمهالمللي سازمان ملل متّحد است و نسبت به  بين
مقررات شكلي با  متضمن ديوان يمهاساسنا). المللي دادگستري ديوان بين يمهاساسنا 36 يهماد

ها مبني بر اينكه موضوع تصميم ديوان قرار ؛ از جمله اختيار دولترويكرد محافظه كارانه است
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اساس شرايطي، در پذيرش  بر هاهمچنين دولت). اساسنامه 36 يهماد 5ـ 2بندهاي (بگيرند يا نه 
، اقتدار گونه قيد و بندهاي اساسيرغم وجود اين به. المللي دادگستري مختارند صالحيت ديوان بين

هاي عضو سازمان دولت. المللي منحصر به فرد است المللي دادگستري در نظام قضايي بين ديوان بين
و ) متحدمنشور ملل  94 يهماد 1بند (اند تصميمات اين ديوان را بپذيرند  شده متعهد متحدملل 

با اين  .اندتواند ديوان را در اجراي تصميماتش ياري رس مي متحد شوراي امنيت سازمان ملل
المللي بين ياي برجسته و شاخص در جامعهالمللي دادگستري محكمهكه ديوان بيناوصاف، در اين

نقش غالب آن در توليد حقوق نرم  يدهندهعملكرد اين محكمه نشان. است، ترديدي وجود ندارد
  :پذيردشود، انجام مياين نقش به طرقي كه ذيالً اشاره مي. است
  آورالمللي الزامهاي بيننامهوافقتتفسير م) الف

آن  يكند، نتيجهآور مياي الزامنامهالمللي اقدام به تفسير موافقتبين يزماني كه يك محكمه
المللي دادگستري ها ديوان بيناختالفاتي كه در آن .گذاري در قالب حقوق نرم استنوعي قانون

 هاي متفاوتي قابل طرح هستند؛ ازكند، به شيوهصالحيت تفسير معاهدات الزم االجرا را پيدا مي
 2ها بر اساس بند ط دولتالمللي دادگستري توسديوان بين )9(ت اجباريپذيرش صالحي ،جمله
المللي ت ديوان بينرات مندرج در معاهداتي كه صالحيديوان و يا مقرّ ياساسنامه 36 يماده

 يموارد، قيود اعطا بيشتردر . اندهده به رسميت شناختدادگستري را براي اختالفات ناشي از آن معاه
ت به ديوان در قالب يك پروتكل اختياري درج ميصالحيالمللي ت ديوان بينشود كه صالحي

-مثل پروتكل اختياري حل. شناسددادگستري را براي حل اختالفات ناشي از تفسير به رسميت مي

هايي در چنين موقعيت 1).روابط كنسولي(ون وين وفصل اجباري اختالفات كه منضم به كنوانسي
اند، در واقع به نحو المللي دادگستري را پذيرفتهت ديوان بينتوان گفت كشورهايي كه صالحيمي
ت اند، در حالي كه اين حقوق نرم، قابليثري ديوان را قادر به ايجاد حقوق نرم قضايي نمودهؤم
  .را دارد) اندت ديوان را نپذيرفتههايي كه صالحيي آنحتّ(دات تمام كشورها تعه ثيرگذاري برأت

  نظرات مشورتي ) ب
المللي ديوان بين. ط ديوان، صدور نظرات مشورتي استدومين راه توليد حقوق نرم توس

هاي مشورتي در پاسخ ت صدور نظريهاش، از صالحيحد و اساسنامهدادگستري طبق منشور ملل متّ
هاي سازمان ملل ط مجمع عمومي و شوراي امنيت و نيز ساير ارگانتوسمطروحه  هايپرسشبه 
ديوان تاكنون در  .)10(تبرخوردار اس ـط مجمع عمومي مجاز شناخته شده باشند كه توسـ حد متّ

                                                            
 .المللي دادگستريي ديوان بيناساسنامه 65ي منشور سازمان ملل متّحد و ماده 96ي ماده. ك.ر 1
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هايي كه جغرافياي سياسي و چالش ياالت مطروحه در حوزهؤخصوص برخي از مهمترين س
از جمله نظرات مشورتي . ه، نظرات مشورتي صادر كرده استها مواجه شدالملل با آنحقوق بين

ط ، آثار حقوقي ساخت ديوار حائل توس)11(ايهاي هستهمشروعيت استفاده از سالح يدرباره
  .)13(استقالل كوزوو از صربستان يو مشروعيت اعالميه )12(اسرائيل در قلمرو فلسطين اشغالي

المللي هستند با نظريات بين ينامهميان اختالفاتي كه مستلزم تفسير يك موافقت يمقايسه
ط ديوان براي سازد برخالف مورد نخست كه در آن تصميم اتخاذ شده توسص ميمشورتي، مشخّ

كشورها بيان نوعي از حقوق نرم است، نظرات مشورتي  يآور و براي كليهطرفين اختالف الزام
ا با وجود اين حقيقت، امLiamzon, 2007, P. 815)  .(باشدآور نميدولتي الزامديوان براي هيچ 

 الملل مندرج در نظرات مشورتي ديوانرات حقوق بينها غالباً تمايل خود را براي اجراي مقرّدولت
حد نام برد كه اندك مجمع عمومي سازمان ملل متّ يتوان از قطعنامهبراي نمونه مي ؛اندشان دادهن
 ،در اين قطعنامه. ساخت ديوار حائل صادر گرديد يمشورتي در قضيه يماني بعد از صدور نظريهز

-www.palestine( مشورتي  عمل نمايد يدات خود مطابق نظريهشده تا به تعهاز اسرائيل خواسته

pmc,cam/details.asp=11&id=84.( ّمشورتي از  ياروپا نيز با اشاره به همان نظريه يحاديهات
  ). Hirsch, 2005, p 321( الملل رعايت نمايدداتش را مطابق حقوق بينخواهد تا تعهاسرائيل مي

ها دولت يمشورتي در حالي انجام پذيرفته كه همه يالعمل به يك نظريهاين نحوه عكس
   .شودر ميآور صاددانند كه حول قواعد الزامنظرات مشورتي را به عنوان اندرزها و نصايحي مي

زيرا  ؛باشدي نظرات مشورتي به عنوان اظهاراتي صرفاً سياسي نميالبته اين هرگز به معني تلقّ
ها در مقابل عدم رعايت و قصور از اجراي نظرات دهد كه آنالعمل كشورها نشان ميعكس

توان رها ميتنها توضيحي كه براي اين رويكرد كشو. مشورتي انتظار نتايج و پيامدهاي حقوقي دارند
ا چون به شوند، امي نميآور تلقّاين است كه اوالً هرچند نظرات يادشده جزء حقوق الزام، ارائه كرد

 .گيرندحقوق نرم قرار مي يدر زمره ،1پردازندآور ميرات مندرج در قواعد الزامتشريح و بيان مقرّ
ها از رفتار منطبق هاي دولتخواسته شده در نظرات مشورتي، چون به انتظارات ودات درجثانياً تعه

  .حقوق نرم هستند يكنندهپس بيان ،دهندشكل مي آوربا قواعد الزام
  

                                                            
     ي كشورها به عنوان بياني از مقرّرات قواعدي تصميمات صادره از ديوان توسط كليهالزم به ذكر است كه همه 1

ي الزامي مهم آور با يك قاعدهي مشورتي غيرالزامنظريهشوند و همين نكته است كه تفاوت ميان يك آور تلقّي نميالزام
  .سازدو اساسي را روشن مي
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  الملل عرفيحقوق بين) ج
الملل عرفي المللي دادگستري در ايجاد حقوق نرم از طريق حقوق بينروش سوم ديوان بين

الملل عرفي به عنوان يك حقوق بين يداوري درباره يترين محكمهديوان، اصلي. پذيردانجام مي
اگرچه حقوق عرفي به لحاظ . شودها محسوب ميدولت يي و قابل اعمال نسبت به همهكلّ يقاعده

ا هيچ است، ام) اعتقاد عمومي(و معنوي ) هارويه دولت(تركيب دو عنصر مادي  يتي، نتيجهسنّ
     از همين رو،  ؛عرفي وجود ندارد يهلوازم ايجاد يك قاعد يمعتبر و امري درباره يقاعده
  .اندكار گرفتهافيت در قواعد عرفي هستند، تدابيري را بههايي كه خواستار شفّدولت

توانند با هدف تدوين عرف، نفع ميكشورهاي ذي. راهكار نخست، تدوين قواعد عرفي است
اين عمل، نظر خود را به ديگر المللي قرار داده و با بين ياين قواعد را در قالب يك معاهده

بيشتري  يها روش جايگزيني براي تدوين وجود دارد كه از ارزش بالقوام. كشورها اعالم نمايند
ت به محاكم صالحي ياين روش همان اعطا. ثرتر استؤو در تبيين حقوق عرفي نيز م ،برخوردار

هاي چراكه دولت ؛از تدوين استارزشمندتر  شيوه، اين. المللي جهت تفسير قواعد عرفي استبين
براي ذكر مثال  .شده از قواعد عرفي نخواهند داشتت، كنترلي بر تفاسير منتجصالحي ياعطا كننده

ترين المللي يكي از اصليطبق قواعد بين. اندازيمنيكاراگوئه مي يدر اين مورد، نگاهي به قضيه
يدر قضيه .ط به حق دفاع مشروع استل به زور، قواعد عرفي مربوموارد قانوني براي توس 
هايي كه خواستار محدود شدن المللي دادگستري ابزار مناسبي را براي دولتنيكاراگوئه، ديوان بين

اين كار از طريق . فراهم آورد ها در امور داخلي يكديگر بودند،استفاده از زور و منع مداخله دولت
 ـ عرفي يبه عنوان يك قاعده ـق دفاع مشروع هاي وارد بر حتشريح و تفسير دقيق محدوديت

الملل عرفي يك دولت دارد كه حقوق بينمزبور، ديوان صراحتاً بيان مي يدر قضيه .صورت گرفت
 را از مداخله در امور داخلي دولت ديگر با هدف استفاده از روش اجبار در انتخاب نظام سياسي،

هاي موجود رغم محدوديتشود كه عليمالحظه مي .)14(كنداقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منع مي
آور، ديوان از طريق تفسير الملل الزامو ناتواني آن در خلق حقوق بين ت ديوانصالحي يدرباره

الملل با حقوق بين ـ و نه فقط طرفين اختالف ـها دولت يمورد انطباق رفتار كليه قواعد عرفي، در
اند كه احكام ديوان در ران حقوقي عموماً به اين نتيجه رسيدهامروزه مفس. نظر نموده است اظهار

با  .ثر  نمايدأها را متدولت يدات كليهتواند تعهالملل عرفي ميويل و تنوير حقوق بينأتفسير، ت
ي احكام ه به خصلت غيرالزامي احكام صادره براي ساير كشورها، اين مهم تنها از طريق تلقّتوج

  .پذير استامكان »حقوق نرم«مزبور تحت عنوان 
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  المللي داوري تجاري بين ـ1ـ 2
كارگيري يك ها از جمله بهتي دولتكه سبب كاهش قدرت كاركردهاي سنّ شدن اقتصادجهاني

در ظهور بازيگران غير دولتي از سوي ديگر، و از يك سو  ،وفصل اختالفات گرديدنظام مناسب حل
ند ابازيگران كه در تالشاين الملل به موضوعات مربوط به حقوق بين تسريو  الملليمناسبات بين

المللي هاي بين، بر نقش داوريحضور يابند الملليبه عنوان مدعي و خواهان در مراجع قضايي بين
گذار جهان از چارچوب دو قطبي به چارچوبي چند  وپايان جنگ سرد . بيش از پيش افزوده است

الملل و تجارت بين سبب گرديد تااست، ره در حال توسعه و گسترش بودهكه تا امروز هموا قطبي
وفصل اختالفات غيرقابل اجتنابي كه ناشي از براي حلالمللي بين قيبه تبع آن نياز به مراجع حقو

 هاي حقوقي،هاي گذشته، مشابه ساير حوزهدر دهه. بدافزايش يا ،گسترش معامالت جهاني هستند
رويم اين است و هرچه پيش ميالمللي پيدا كردههاي بيناي در داوريفزايندهت حقوق نرم اهمي

 »كدهاي نرم«توان از آن تحت عنوان گيرد كه ميخود مياي از قواعد را بهحقوق، صورت مجموعه
  . نام برد
اند كه اقدام به جهاني را داده ياكنون تشكيل يك جامعهتوان گفت بازيگران غيردولتي هممي

 تحت عنوان هنجارهاي ماهوي و شكلي نرم شناخته  و يجاد هنجارهاي حقوقي جديدي نمودها
گيري حقوق نرم را در تواند جوهره و اساس شكلجايي كه حقوق نرم شكلي ميا از آنام .شوندمي

از به بررسي بيشتر آن  ،تري به نمايش بگذارد، در ادامهالمللي به نحو كاملهاي بينداوري يحوزه
اين دو سند . خته خواهد شدالمللي پرداهاي تجاري بينو جهاني در داوري منظر دو سند عمده

  :اند ازعبارت
 المللي هاي تجاري بيندليل در داوري يقواعد مربوط به ارائهـ 1

  الملليقواعد داوري اطاق بازرگاني بينـ 2
ها را ايجاد مهم كه چه نهاد يا نهادهايي آن پرسشدر مورد هر دو سند مذكور، يافتن پاسخ اين 

  .كندحقوق نرم ثابت مي يها را به مجموعهق آن، تعلّاندنموده
ها با حقوق نرم از بررسي اين اسناد، ذكر توضيحي در خصوص قواعد داوري و ارتباط آن پيش

گردد، بدون ترديد ط ركن داوري تشريح ميآن دسته از قواعد داوري كه توس. خالي از فايده نيست
ها را در ها توافق نموده و آنا قواعدي كه طرفين نسبت به آنام ،شوندحقوق نرم محسوب مي

اين قواعد  ،به عبارت ديگر. باشدبخشي از قرارداد طرفين مي ،كنندداوري درج مي ينامهموافقت
  . گيرندكنند و لذا در قالب حقوق سخت قرار ميمي ماهيت قراردادي پيدا

  



  99...............................................الملليقضايي بينحقوق نرم در پرتو تصميمات نهادهاي قضايي و شبه
 

 دليل يدر خصوص ارائه )16(المللي وكالتقواعد انجمن بين) الف

اين انجمن يك نهاد . المللي وكالت وضع گرديدط انجمن بينتوس 1947اين قواعد در سال 
حقوقي از سراسر  يسسهؤكانون و م 206وكيل و  55000حقوق خصوصي با اعضايي مشتمل بر 

وكالت و گسترش  يانجمن، حمايت از حرفه يهدف اوليه ).http://www.int-bar.org( دنيا است
هاي ها و كميتهالمللي وكالت از بخشانجمن بين. المللي مرتبط با آن استرات بيناصالح مقرّ

يكميته(چهارم آن  يدي تشكيل شده كه كميتهمتعد D (داوري است كه خود  ييك كميته
استانداردسازي در  ،چهارم يهدف كميته .الملل استبخش حقوق تجارت بين يزيرمجموعه

هاي شده در فرهنگاي كه استانداردهاي وضعبه گونه ،المللي استهاي تجاري بينداوري يحوزه
  ).Karrer, 2004, p 130( حقوقي مختلف قابل پذيرش باشند

المللي هاي تجاري بيندليل در داوري يقواعد مورد نظر اين تحقيق يعني قواعد مربوط به ارائه
 Veeder, 2009, p( المللي وكالت وضع گرديدچهارم انجمن بين يط كميتهو توس 1999در سال 

 ط كميته براي وضع و بازنگريگروه كاري كه توس. مورد بازنگري قرار گرفت 2010و در سال ) 32
يچ ه ،به عبارت ديگر ؛صان داوري از كشورهاي مختلف بودل از متخصايجاد شده بود، متشكّ

اصلي براي وضع  يانگيزه. شودها در وضع قواعد مزبور مشاهده نميردپايي از مشاركت دولت
آوري و مورد جمع هايي بود كه سابق بر اين دراعتماديدليل ترديدها و بي يقواعد مربوط به ارائه

  :گرفتت ميأاين عدم اطمينان از دو مورد نش. المللي وجود داشتهاي بيندليل در داوري يارائه
اي كه قوانين داخلي داوري به طرفين اختالف در رابطه با مسائل شكلي استقالل گسترده :نخست
  .كردنداعطا مي

. هاي حقوقي كشورهاي مختلف وجود داردهاي شكلي در نظامهاي مهمي كه در آيينتفاوت :دوم
المللي وكالت اين جمن بينلذا ان. الژرمن و كامنـ  هاي حقوقي روميتفاوت در نظام، از جمله

رات شكلي هاي موجود را پر كرده و نوعي هماهنگي را در ميان مقرّقواعد را وضع نمود تا خأل
خذ أعي هاي شكلي متنوها و رويهتاين قواعد نرم از سنّ هرچند،. كشورهاي مختلف ايجاد كند

هاي داوري يگسترده در عرصهصورت اند كه بههايي درآمدها در نهايت به شكل نورمام ،اندشده
  .المللي مورد پذيرش قرار گرفته استنگذاري بيتجاري و سرمايه

  )17(الملليقواعد داوري اطاق بازرگاني بين) ب

ت بخش خصوصي به هم 1919المللي سازماني غيردولتي است كه در سال اطاق بازرگاني بين
از جمله نيازهايي كه سازمان . المللي ايجاد شدار بينتج يو با هدف برآورده كردن نيازهاي جامعه
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1923وفصل اختالفات تجاري بود و به همين منظور در سال ه آن شد، حلمزبور خيلي زود متوج 
ط ديوان داوري وفصل اختالفات تجاري كه توسحل. المللي داوري نموداقدام به ايجاد دادگاه بين

ي از مشكالت موجود در روابط مالي و تجاري ميان بسيار ،شودصورت مستمر انجام مياطاق به
كند اطاق بازرگاني به اقتضاي اهدافي كه دنبال مي. سازدسسات خصوصي و دولتي را مرتفع ميؤم

. المللي همكاري بسيار نزديكي داردال در امور بازرگاني بينربط و فعالمللي ذيهاي بينبا سازمان
. كنندب استفاده ميآن از آن به عنوان يك نهاد مشورتي مجرّ يسسات تابعهؤحد و مسازمان ملل متّ
انعقاد  به المللي نقش بسيار مهمي در مذاكرات منتهيالمللي، اطاق بازرگاني بيندر سطح بين

 Goldman, 1999, p 247( با موضوع اجراي احكام داوري خارجي ايفا نموده 1927كنوانسيون ژنو 
Fouchard, & Gaillard &( ،كه در اصالح كنوانسيون يادشده و نيز تدوين كنوانسيون ضمن اين

است ال داشتهنيويورك مشاركت فع .  
   توان حقوق نرمص است، هم اسناد يادشده و هم قواعد داوري اطاق را نميچه مشخّچنان

طرفين به  المللي در حقيقت پيشنهادهاي اين نهادقواعد داوري اطاق بازرگاني بين .گذاري كردنام
 ينامهالمللي به موافقتاختالف هستند كه با اعالم موافقت طرفين با داوري اطاق بازرگاني بين

قواعد  ،از اين نظر. شوندها ميتبديل به بخشي از توافق آن ،ها وارد شده و در نتيجهداوري آن
داوري  يسسهؤهاي مها و انتخابا در اين ميان نبايد ديدگاهام ،ي از حقوق سخت هستندئمزبور جز

توان تحت عنوان كدهاي نرم ها مياز اين ديدگاه. را در مسائل مرتبط با آيين داوري ناديده گرفت
المللي است و هايي دارند كه منحصر به اطاق بازرگاني بيناين كدها ويژگي. آيين داوري ياد كرد

توان از ايجاد براي نمونه مي .كندها در جهت ايجاد حقوق نرم در داوري استفاده مياين نهاد از آن
ط داوران و طرفين داوري اين شرايط بايد توس 1.قواعد نرم در مورد شرايط رجوع به داوري نام برد

طبق  ،عالوه بر اين. ييد محكمه قرار گيردأداوري فرستاده شده و سپس مورد ت يامضا و به محكمه
ماهيت ي و ايجاد تغييرات در شكل و أو بررسي رالمللي، تجديد نظر رات اطاق بازرگاني بينمقرّ
هاي ذكرشده منحصر به اين نهاد بوده و از جايگاه مهمي در ويژگي 2.ي نيز با ديوان داوري استأر

هاي آن برخوردار هستند تا جايي كه امكان توافق طرفين داوري در مورد اين قواعد منتفي داوري
  .)P.7 Eric, & Yeves ,2005( است

                                                            
  .الملليقواعد اطاق داوري بين 18 يماده. ك.العات بيشتر ربراي اطّ 1
 .الملليقواعد اطاق داوري بين 97 يماده 2
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داوري به عنوان عنصري هدايت كننده در داوري  يدهد كه جامعهدو سند فوق نشان ميبررسي 
طور كامل در به المللي تقريباًهاي بينگيري در داوريامروزه اقتدار تصميم. كندالمللي عمل ميبين

اي از صورت نمونههاي داوري بهلع هستند و ديواندست داوراني است كه از مسائل حقوقي مطّ
هاي داوري و قواعد رسيدگي به داوري هرچه بيشتر راجع رسيدگي قضايي مطلوب درآمده و آيينم

  . گيرندشوند را به خود مياي تنظيم و تدوين ميط حقوقدانان حرفهراتي كه توسمقرّ يصبغه
بازيگران . هاي تجاري استنقش بارز اين جامعه، ايجاد تجربيات خاص در خصوص داوري

صان علم حقوق و دانشگاهيان هستند كه سسات و نهادهاي داوري، متخصؤامل ماين جامعه ش
ي در قواعد شكلي و ماهوي داوري گيري اجماع فراملّ، نقش غالبي در شكلشده مالحظه كچنان

  .كنندايفا مي
   

  الملليقضايي بينمراجع شبه ـ2
 ينقش را در استفاده و توسعهقضايي كه بيشترين دو مرجع شبه يرويه ،در اين قسمت از مقاله
  . شوداند، ارزيابي ميحقوق نرم بر عهده داشته

 حقوق بشر  يكميته ـ1ـ 2

الملل است كه حقوق نرم توانسته نقش حياتي و هاي حقوق بينحقوق بشر از جمله حوزه
ديل از جنگ جهاني دوم به اين سو، معاهدات حقوق بشري تب. نمايد آن ايفا يمهمي را در توسعه

حقوق بشر . شان شدندهاي رفتار با شهروندانها به پذيرش روشبه مهمترين ابزار اجبار دولت
مرزي هاي برونروش يالملل به دنبال حل مشكل به وسيلههاي حقوق بينبرخالف ساير حوزه

 دهدشان تشكيل ميها با شهروندانهاي رفتار دولتحقوق بشر را شيوه يبخش عمده ، بلكهنيست
مرزي به همراه در مجموع، فقدان تبعات برون. 1مرزي محسوسي به دنبال نداردكه غالباً تبعات برون

دهد، مشكالت خاصي اين واقعيت كه نقض حقوق بشر در قلمرو تحت كنترل دولت ناقض رخ مي
جامع  اينامهبه اين مشكالت بايد دشوار بودن انعقاد موافقت .استرا براي اين حوزه ايجاد نموده

ت اصلي اين مشكل، علّ. معيارها و استانداردهاي منسجم حقوق بشري را نيز اضافه كرد يدرباره

                                                            
تواند مشكالتي ـ از جمله پناهندگي ـ ميي حقوق بشر مثالً نقض فاحش و گسترده. البته اين اصل، بال استثناء نيست 1

  .را براي كشورهاي همسايه در پي داشته باشد
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حد  حقوق بشر به يالملل است كه در حوزههاي بومي با حقوق بينها و فرهنگتتعارض ميان سنّ
  .رسداعلي مي

و با هدف نظارت بر  هاها و نگرانياقدامي كه معاهدات حقوق بشري در پاسخ به اين دشواري
اي هايي در سطوح منطقهها يا كميتهاند، ايجاد ديوانهاي حقوق بشري انجام دادهنامهاجراي موافقت

حقوق بشر  يهايي با ساختارهاي نسبتاً متفاوت از كميتهاي ديواندر سطح منطقه. المللي استو بين
كه دادگاه اروپايي و دادگاه  استاي حقوق بشري تشكيل شدههاي منطقهنامهط موافقتتوس

  .آيندبارز اين محاكم به شمار مي يآمريكايي حقوق بشر، دو نمونه
حقوق بشر است كه به منظور رصد و  يكميته جمله مهمترين اين نهادها، المللي ازدر سطح بين

  .)18(نظارت بر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي شكل گرفته است
ها با مفاد ميثاق نظارت ها و انطباق رفتار آنط دولتاجراي ميثاق توس كميته، به سه شيوه بر

  :كندمي
شان داتمورد اجراي تعه ها درهاي دولتنظرات الزم نسبت به گزارش توضيحات و يارائه ـ1

  .شوندشناخته مي )19(يدر ادبيات حقوقي اين توضيحات تحت عنوان تفاسير كلّ .طبق ميثاق
   .اختالفات ميان كشورها در اجراي ميثاق يصدور گزارش درباره ـ2
هايي كه ط افراد عليه دولتشده توسخصوص شكايات مطرح آور درالزام صدور نظرات غير ـ3

  .اندصالحيت كميته را پذيرفته
آور بوده و لذا در چارچوب الزام غير است،اگرچه حاصل كار كميته در هر سه حوزه اشاره شده

 حاضر يه مقالهمورد توج مورد سوم بيشتر ،ا به دو دليلگيرد، امي ما از حقوق نرم قرار ميتلقّ
هاي افراد منوط به اين است كه شكايت ينظر درباره كه اختيار كميته براي اظهارنخست اين: است
ه در كچنان ؛ت كميته را از طريق يك پروتكل اختياري پذيرفته باشندصالحي ،هاي عضو ميثاقدولت

ت به صالحي يها در اعطاكه دولت اي دارداين پذيرش داللت بر مبادله ،سطور پيشين اشاره شد
سوم اين است كه تا كنون روش  يت حوزهاهمي دليلِ دومين. دهندالمللي انجام مينهادهاي بين

 ,Helfer & Slaughter( استط كميته بودههاي حقوق بشري توسثرترين راه ايجاد رويهؤيادشده م

1997,P. 273 .(حقوق بشر سازمان ملل متّ يكميتهت و اختيار تفسير حد در اين روش از صالحي
اند، براي ي نوشته شدهصورت كلّجايي كه اغلب قواعد حقوق بشري بهاز آن .بهره جسته است

    ئياتي بيش ازحقوقي هست يا خير، به جز يكه آيا يك فعل يا ترك فعل ناقض قاعدهاثبات اين
  .است نياز ،ر شدهمقرّ يچه كه در قاعدهآن
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آور ي براي طرفين اختالف نيز الزامحقوق بشر غالباً حتّ يط كميتههرچند كه احكام صادره توس
دهد اين حقيقت است ها را حائز اهميت كرده و در قالب حقوق نرم قرار ميچه آنا آنام ،باشندنمي

آور و اساسي دات حقوقي الزاممورد تعه ها درر و اعتقاد دولتتفكّ يگوياي شيوهكه احكام مزبور 
المللي بين يهاي عضو جامعهمل ديگر اين است كه هم كميته و هم دولتأقابل ت ينكته. است

 ـطبق پروتكل اختياري  ـهايي كه كميته در استماع شكايات افراد نظرات و ديدگاهمعتقدند نقطه
  .باشدهاي غير عضو نيز قابل اعمال مينسبت به دولت ،داردبيان مي
دهد نظرات و تصميمات كميته هايي اشاره كرد كه نشان ميتوان به نمونهييد اين گفته ميأدر ت

اي كشورهايي كه هگزارش يي نهاد دربارهها، در تفاسير كلّدر خصوص شكايات افراد عليه دولت
  ).Toonen, 1992( ثر ساخته استأها را متند، نمود يافته و آناپروتكل اختياري را نپذيرفته

 نظران حقوق بشربا ادعاي برخي از صاحب چه بيان شد هرگز به معناي موافقتالبته آن
)Helfer, 2008, p 87( آور به الزام هاي حقوق بشري در تبديل قواعد غيرمبني بر توانايي ديوان

 ـ آورالزام الملل براي هنجارهاي غيركيد بر نقشي است كه حقوق بينأآور نيست، بلكه تقواعد الزام
 يشود، اين نقش كه در زمرهقائل مي ـ هاي حقوق بشرياز جمله احكام و تصميمات ديوان

ها از درك و برداشت صحيح دولت يهمان اثرگذاري بر نحوه ،باشدكاركردهاي مهم حقوق نرم مي
  .آور استقواعد حقوقي الزام

 ركن حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهاني ـ2ـ 2

كننده به اختالفات تجاري در نظام تجارت جهاني ركن ترين نهاد رسيدگيدر حال حاضر، اصلي
يافته تا به  وفصل اختالفات سازمان تجارت جهاني است كه در طول زمان گسترش و تكاملحل

سيس نظام كنوني أاي كه در پشت تدعا كرد ايدهتوان امي. 1است شكل و قالب امروزي آن درآمده
ط اختالفات سازمان تجارت جهاني قرار داشته، ايجاد يك حقوق نرم تجاري توس يفيصله

                                                            
وفصل اختالفات در سلف سازمان تجارت جهاني يعني در چارچوب گات نيز وجود داشت، اما با اين تفاوت كه در ي حلرويه 1

ز هيأت فيصله اختالفات توسط كشورهاي عضو اي بوده و امكان بلوكه كردن تصميمات صادره اگات روند رسيدگي يك مرحله
صورت وجود داشت؛ زيرا تصميمات صادره تنها با اجماع كشورها قابل اجرا بود، در حالي كه در نظام كنوني، تصميمات صادره به

ي خالف رويهاز سوي ديگر، بر. ها به اجماع برسندي كشورهاي عضو براي عدم اجراي آنكه كليهشوند، مگر آنخودكار اجرا مي
كرد، در سازمان تجارت جهاني طرح گات كه بسياري از اختالفات براي مدت زمان طوالني و بدون حصول به نتيجه ادامه پيدا مي

درستي بيان كه الكساندر كيس بهكند؛ به عبارت ديگر، چنانروز تجاوز نمي 15هاي زماني مشخّصي دارد كه از دعوي چارچوب
رات گات هرگز تمايلي براي حل اختالفات به شكل قضايي وجود نداشت، اما ظرفيت قضايي نظام فيصله داشته است، طبق مقر

  ).181، ص 1386كيس الكساندر و همكاران، (است اختالفات در سازمان تجارت جهاني تقويت شده
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تواند موجبات توسعه و رشد نظام است؛ حقوق نرمي كه ميقضايي بودهتصميمات اين نهاد شبه
اند كه در صورت جهاني توافق كردهكشورهاي عضو سازمان تجارت . تجارت جهاني را فراهم آورد

وفصل اختالفات جاي آن به نظام حلجانبه خودداري كرده و بهبروز اختالف از اتخاذ اقدامات يك
        يوفصل اختالفات در سازمان تجارت جهاني، تفاهمنامهنظام حاكم بر حل. مراجعه نمايند

نظام مزبور از . استرسيدگي ايجاد نمودهوفصل اختالفات است كه سيستمي چنداليه را براي حل
ركن . استوفصل اختالف تشكيل شدهو ركن حل ركن پژوهش ،)هاي ويژهگروه(ركن بدوي 
ها بررسي رفتار مورد چالش آن يباشد كه وظيفهي ميصان فنّل از كارشناسان و متخصبدوي متشكّ

      الملل و تجارتهاي حقوق بينل از افراد توانمند در حوزها ركن پژوهش كه متشكّام .است
ارزيابي و بررسي نتايج حقوقي ناشي از تصميمات ركن بدوي را بر عهده  يوظيفه ،الملل استبين
كشورها بوده و در غياب كنفرانس وزرا  يل از نمايندگان كليهوفصل اختالف متشكّركن حل. دارد

نقش اصلي اين ركن، فراهم . شوديگيري در سازمان تجارت جهاني محسوب مركن عالي تصميم
هاي اركان تفاسير و استدالل يآوردن مكاني براي اعضاي سازمان است تا نظرات خود را درباره

ركن  هايوفصل اختالفات، تصويب گزارشاز ديگر وظايف ركن حل. بدوي و پژوهش بيان نمايند
صدور مجوز اقدام متقابل در ها و نهايتاً بدوي و تصميمات ركن پژوهش، نظارت بر اجراي آن

  .صورت عدم پايبندي يك كشور به احكام صادره است
وفصل اختالفات را در پيدايش حقوق نرم و اثرگذاري آن بر مطالب زير نقش ركن حل

  :سازدروشن مي) غير از طرفين دعوي(كشورهاي ثالث 
تجارت جهاني همانند سازمان  يهاي زيرمجموعهنامهرات مندرج در موافقتكه مقرّاين نخست

ويژه در افيت بوده و بههاي جمعي حاصل از مصالحه و موازنه، عمدتاً فاقد شفّنامهغالب موافقت
هاي اجتماعي از قبيل حقوق بشر هاي تجاري و اقتصادي با ارزشبرخورد مسائل و ارزش يحيطه

     ها را مبرهن نامهموافقتو محيط زيست ابهاماتي دارند كه اين ابهامات نياز به تفسير متن اين 
صراحت بيان داشته كه به وفصل اختالفحل يتفاهمنامه 3 يماده 2در همين راستا، بند . سازدمي

سازمان تجارت جهاني، بر طبق  ينامهسازي مفاد موافقتافوفصل اختالف به دنبال شفّنظام حل
 يتفاهمنامه 17 يماده 6اين، بند عالوه بر . الملل عمومي استقواعد عرفي تفسير حقوق بين

 ط اركان بدوي و پژوهش را بهصورت ضمني صالحيت انجام تفسير حقوقي توسمذكور نيز به
  .رسميت شناخته است
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خود ديده است، از نظامي كه هدفش التي كه بهكه نظام تجارت جمعي در اثر تحوايندوم 
ي بدل شده كه بوده به نظامي فراملّ ـزان تجارت از طريق افزايش مي ـرفاه جهاني و داخلي  يارتقا

حفظ  يهدر جهان معاصر، الزم. هاي ديگر استخواستار برقراري تعادل ميان تجارت و ارزش
طور خاص ركن وفصل اختالف و بهجهاني اين است كه ركن حل مشروعيت سازمان تجارت

     هاي ديگر از قبيلبا ارزشپژوهش، سياست برقراري تعادل را دنبال كرده و تعامل خود را 
  .)153، ص 1391محمودي كردي، ( محيطي و حقوق بشري حفظ نمايدهاي زيستارزش

وفصل اختالف سازمان تجارت جهاني تا نظر قضايي، ركن حله است كه از نقطهشايان توج
    يزيرا تفاهمنامه ؛قضايي بحث شده متفاوت استها و محاكم قضايي و شبهحدودي از ديوان

سس ؤم ينامهموافقت يوفصل اختالفات سازمان تجارت جهاني به لحاظ صوري ضميمهحل
آور اين سازمان الزام ياست و درنتيجه براي تمامي اعضا) مراكش ينامهموافقت(سازمان مزبور 

  .   شودت مطرح نميصالحي ياعطا يلهأاست و اساساً در چارچوب سازمان تجارت جهاني، مس
وفصل اختالفات سازمان تجارت جهاني نقش مهمي را در چه بيان شد، ركن حلاساس آنبر 

كه  كنداين سازمان ايفا مي يهاي زيرمجموعهنامهدات مندرج در موافقتتعه يبازتعريف و توسعه
مختصراً به يك مورد از آنها  و تجارت است ينوعي حقوق نرم در حوزه يآن توسعه ينتيجه

   :شودياشاره م
هاي دريايي، از ركن پژوهش سازمان تجارت جهاني خواسته شد تا پشتالكـ  در قضيه ميگو

 نظر نمايد هاي عضو، اظهارط دولتگات توس يموافقتنامه 20 يبراي نقض استثنائات ماده
(WT/DS58/AB/R, Paras 79-91, 12 Oct 1998). در شكايت  ،خواهان در اين پرونده، كشورهاي

صي از ميگو و عي بودند كه اين كشور به دليل تحريم كردن واردات انواع مشخّآمريكا مد خود از
دات تجارت آزاد خود بر طبق سازمان تجارت جهاني را نقض شده از آن، تعهههاي تهيفرآورده

 20 يه به استثنائات مادهكشورهاي خواهان، بدون توج يركن بدوي، پيرو خواسته. نموده است
ا ركن پژوهش ضمن رد روش ركن ام. گات دانست 11 يماده 1اقدام آمريكا را ناقض بند گات، 

گات را از نو بررسي نمود  20 يبدوي، ادعاي آمريكا مبني بر توجيه اقداماتش طبق استثنائات ماده
20 يماده) ز(ط آمريكا طبق استثناء مندرج در بند و به اين نتيجه رسيد كه تحريم اعمال شده توس 
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 شودزيرا اقدامي الزم براي حفاظت از منابع طبيعي تجديدناپذير محسوب مي ؛ه استموج 1گات
مورد نظر را رد كرد؛ يك  يرهگيري خود، دو برداشت رايج از مقرّغركن پژوهش با اين تصميم(

دني برداشت اين بود كه منابع طبيعي تجديدناپذير فقط شامل منابع محدود و متناهي مثل مواد مع
جالب اين است . آن خارج است يمنابع تجديدپذير مثل موجودات زنده از حوزه ،شده و در نتيجه

هاي دريايي نيز پشتالك ـ ميگو يهاي پروندههاي خواهانكه برداشت مذكور از جمله استدالل
    وبا استدالل ركن پژوهش اين بود كه منابع زنده از مصاديق منابع طبيعي محدود محسام. بود
؛ در )Ibid., Para. 129( كندها را نيز تهديد ميزيرا خطرات ناشي از مصرف و انقراض، آن ؛شودمي

قابل  ينكته ،در همين راستا. داندركن پژوهش، منابع طبيعي را مفهومي پويا و متكامل مي ،نتيجه
هاي زمان دغهگات، به دغ 20 يماده) ز(ه ديگر اين است كه ركن پژوهش در تفسير بند توج

هاي زمان نه دغدغه ،ه نشان داده استصدور گزارش در رابطه با حفاظت از محيط زيست توج
گذردت زيادي از آن ميتدوين متن كه مد  .  

شود به قلمرو اعمال مربوط مي ،برداشت ديگري كه اين گزارش درصدد اصالح آن برآمده است
ضرورتي ندارد كه منابع تجديدناپذير در قلمرو تحت ؛ طبق نظر ركن پژوهش، 20ماده ) ز(بند 

شود كه طبق نظر ركن پژوهش، مالحظه مي. ت دولت استناد كننده به استثنا قرار داشته باشندصالحي
اي پيدا كرده كه ريشه در پذيرش خصلت اقدامات حمايتي از منابع تجديدناپذير قلمرو گسترده

  .حيطي داردممرزي بسياري از تهديدهاي زيستبرون
) گات 20 يماده(هاي سازمان تجارت جهاني نامهاين تفاسير ركن پژوهش از يكي از موافقت

منظور ما از آثار حقوقي . هاي دريايي استپشتالك ـ ميگو يداراي آثار حقوقي فراتر از پرونده
اين  ،به عبارت ديگر ؛استياد شده ينامهها از رفتار منطبق با موافقتارزيابي دولت يفراتر، نحوه

در  هامحيطي دولتعملكرد زيست يحقوق نرم بر نحوه يبه عنوان بخشي از حوزه تفسيرها
  .شان اثرگذار استهاي تجاريفعاليت

هاي نظام حقوقي دادگاه يسازي ركن پژوهش را به شيوهبرخي از نويسندگان، اين روش قاعده
 ,Goldstein & Steinberg, 2008( اندزدايي تشبيه كردهامهاي قانوني و ابهال يعني پركردن خألكامن

P 268.( در مورد نخست، دادگاهكنندد ميها در فقدان منبع و نص قانوني، اقدام به ايجاد تعه .ا در ام
 .كنندزدايي مياست، ابهاممبهم تدوين شده ـ اغلب عامدانه ـمورد دوم دادگاه، متن قانوني را كه 

                                                            
گات اشاره دارد به تدابير و اقداماتي كه مرتبط با حفاظت از منابع طبيعي  ينامهموافقت 20 يماده) ز(بند  1

  . كه چنين اقداماتي با اعمال محدوديت بر توليد يا مصرف خارجي همراه باشدتجديدناپذير است، مشروط به اين
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 ،زيرا در هر دو مورد ؛نه تفاوت در نوع ،ت و ضعف استروش، تفاوت در شدتفاوت اين دو 
دي ميدادگاه يا محكمه اقدام به ايجاد و خلق تعهنامه تعريف ط متن موافقتكند كه صراحتاً توس

  .استنشده
  
  گيرينتيجه

نرم  قضايي در ايجاد حقوقط نهادهاي قضايي و شبهنقش تصميمات صادره توس ،در اين مقاله
آور ا از طريق كانال حقوق نرم نتايجي الزامام ،آور هستندالزام تصميماتي كه هرچند غير. بررسي شد
آثار حقوقي و حقوق  ياين نقش حقوق نرم مبتني بر نظريه. ها خواهند داشتدولت يبراي همه

قوق نرم را به ت ايجاد حها صالحيدهد كه چگونه دولتالمللي است و به ما نشان ميمشترك بين
ت و اختيار به يك صالحي يها در اعطادولت .كنندسسات و نهادهايي غير از خودشان واگذار ميؤم

حقوق نرم  ،شوند؛ از يك سوالمللي براي ايجاد حقوق نرم در حقيقت وارد يك معامله مينهاد بين
م مخالفت و امتناع برخي رغعلي ـ ت و تعين بيشتر در قوانين هستندهايي كه خواستار دقّبه دولت

ا از ام .دهدامكان التزام به اين دست قواعد را مي ـ المللياز كشورها براي مشاركت در نهادهاي بين
حاصل . دهندالمللي از دست ميها بخشي از كنترل خود را بر اين نهادهاي بينسوي ديگر، دولت

  .حقوقي يا حقوق نرم استكار اين نهادها قواعد شبه
از طريق  ،از جمله ؛نويسندگان تمايل دارند اين تصميمات را در قالب حقوقي قرار بدهند اًعموم

زيرا معتقدند از  ؛آور براي تصميمات اين نهادهابرچسب حقوق عرفي يا قائل شدن اثر حقوقي الزام
حقوق نرم ا اگر تصميمات نهادهاي يادشده را ام. ها ارزش و اعتبار بخشيدتوان به آناين طريق مي

  حقوقي قواعد غير آثار يمطابق نظريه چون .ها نيستبدانيم، نيازي به استفاده از اين برچسب
- فاق زماني رخ ميآور مهمي به دنبال داشته باشند و اين اتّتوانند آثار حقوقي الزامآور هم ميالزام

  . دهندآور شكل ميزامها از رفتار منطبق با قواعد الدهد كه اين تصميمات به انتظارات دولت
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