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تاریخدریافت-6935/3/64:تاریخپذیرش 6934/8/61:


چکیده

حاکمیت قانون ،به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت بهمنظور حفظ حقوق و
آزادیهای بنیادین فردی ،از ارکان اساسی دموکراسی است .از سوی دیگر در عرصه

بینالمللی و ترویج و
بینالمللی ،حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت  

اعتالیحقوقبشروپایبندیارکانتصمیمگیربهمقرراتپذیرفتهشدهاست.باتوجهبه
ساختار و واقعیتهای حاکم بر جامعه بینالمللی ،مفهوم حاکمیت قانون در عرصه
میشود.برایناساس شایستهاست
بینالمللیبه صورتمتفاوتیازحقوقداخلیاعمال 

عناصرحاکمیتقانونازقبیلقطعیتحقوقی،عمومیتقوانین،شفافیت،تساویدرمقابل
قانون و  ...مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بینالمللی تبیین شوند .عالوه بر این
شرایطحاکمبرجامعهبینالمللیازقبیلساختارافقیایننظام،فقدانصالحیتاجباریو

بررسیقضاییمقرراتتوسطمحاکمبینالمللیاجازهپیدایشیکنظاممبتنیبرقانون

اساسی را نمیدهند .در این پژوهش ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه
مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتالی حاکمیت قانون در نظام
بینالمللی  ،

بینالمللیراموردمطالعهوکنکاشقراردادهاند .

واژگان کلیدی :حاکمیت قانون ،حقوق بینالمللی ،حقوق بشر ،قانون اساسیگرایی،
قواعدآمره 
دانشجویدکتریحقوقبینالملل،دانشگاهآزاداسالمی،واحدنجفآباد،نجفآباد،ایران 

.6گروهحقوق،
mahmodhajizadeh@gmail.com
استادیارگروهحقوقعمومیوبینالمللدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول) 

.2
hnajandimanesh@gmail.com
.9گروهحقوقعمومی،دانشیاردانشگاهشهیدبهشتی،تهران،ایران mhozarei@yahoo.com

172

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


 .1مقدمه
حاکمیت قانون از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در رشتههای مختلف علوم انسانی از
جملهفلسفه،حقوق،علومسیاسی،جامعهشناسیواقتصادموردتوجهصاحبنظرانومحققان
هاییمیباشدکهبهشدتمتأثرازایدئولوژی

قرارگرفته است.حاکمیتقانونازجملهمقوله
حاکمبرنظامسیاسیاست.یکیازموضوعاتحقوقاساسیجدیداندیشههایحاکمیتقانون
است.مطابقایناندیشه،تمامیمقاماتونهادهایسیاسیازجملهپارلمانکهخودواضعقانون
استبایدتابعقواعدحقوقی -بهویژهقواعدحقوقبنیادین -باشندوهیچیکازمقاماتو
نهادهایسیاسیحقتحدیدحقوقوآزادیهایبنیادینراجزدرچارچوبآیینهایخاصو
پیچیدهپیشبینیشدهدرقوانینندارند .
حاکمیتقانونمفهومیاستکهابتدادرحقوقداخلینضجگرفتوسپسواردعرصه
روبرایمطالعهآندرحقوقبینالمللدروهلهنخستبایدمبانی،قلمروو

بینالمللیشد.ازاین

عناصر آن در حقوق داخلی مورد کنکاش قرار گیرد .حاکمیت بینالمللی قانون به مفهوم
حاکمیتقواعدحقوقبین المللبراعمالورفتارتابعانایننظامحقوقیاست.درحالحاضر
حاکمیتقانوندارایارزشجهانشمولگردیدهتاآنجاکهترویجوتوسعهحاکمیتقانون،
درسطحملیوبینالمللیمحورمأموریتهایسازمانمللمتحدقرارگرفتهاست .

از آنجایی که حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،حل و فصل اختالفات بر اساس موازین
عدالتوحقوقبینالمللوترویجواحترامبهحقوقبشریکیازرسالتهایاصلیسازمان

ملل متحد قلمداد شده بدون شک استقرار و ارتقای حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی از
اهمیتشگرفیبرخورداراست.درهمینراستادولتهایعضومجمععمومیمللمتحددر
سندنهاییاجالسسران2004نیازبهتبعیتجهانیواجرایحاکمیتقانوندرسطوحملیو
بینالمللیراشناساییکرده وتعهدخود بهنظمبینالمللیمبتنی برحاکمیتقانون وحقوق

بینالملل را که برای همزیستی و همکاری میان دولتها اساسی است تأیید کردند 6.مجمع


عمومیسازمانمللمتحدازسال6332موضوعحاکمیتقانونرادردستورکارخودقرارداد

وازسال 2001حداقلسهقطعنامهدرخصوصاینموضوعبهتصویبرساند 2.شورای امنیت
نیزدرقطعنامههایشماره6115،6162،6924و6820خودبراهمیتحاکمیتقانون،بهویژه
در زمان مخاصمات مسلحانه ،صحه گذارده است .سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل تعهد
1. UN, General Assembly, 2005 World Summit Outcome , Resolution 60/1 , 16 September
2005, Sixtieth Session, Para. 134 (a).
2.United Nations General Assembly Resolutions A/RES/61/39, A/RES/62/70 and A/RES/
63/128.
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احترامبهحاکمیتبینالمللیقانونرادرماده()65اعالمیهراجعبهحقوقوتکالیفدولتها

هردولتیتکلیفداردروابطخودبادولتهای

( )6353موردتأییدقراردادواعالمداشت«
دیگررامطابقحقوقبین المللانجامدهدوایناصلرادرنظربگیردکهحاکمیتهردولت


تابعحقوقبینالمللاست» 6.


پرسشهایاصلیاینپژوهشایناستکهآیامفهومحاکمیتقانونقابلانتقالبهعرصه
بینالمللی است؟ در صورت امکان انتقال با توجه به ساختار متفاوت حقوق بینالملل و

واقعیتهایحاکمبرآن چهاصالحاتضروریبایددرمفهومحاکمیتقانونصورتپذیردو
نالمللی
شرایط،آثاروموانعتحققحاکمیتقانوندرعرصهبینالمللیچیست؟نهایتاًآیاجامعهبی 
مبتنیبرقانوناساسیاست؟ 
درایننوشتارضمنبررسیمفهومحاکمیتقانوندرحقوقداخلی،موضوعانتقالحاکمیت
شود.بهعالوه،اینمهمکهآیامیتوانصحبتاز

قانونبهعرصهبینالمللیبحثوبررسیمی

مفهوم قانون اساسیگرایی در حقوق بینالمللی به میان آورد یا خیر ،نیز مورد بررسی قرار
گیریوپیشنهاداتارایهمیشود.


گیرد.درپایاننیزنتیجه

می


 .2مفهوم حاکمیت قانون و شاخصههای آن در حقوق داخلی

عبارتحاکمیتقانون 2اگرچهاساساً برآمدهازنظامحقوقیبریتانیا است،بااینحالدر

کشورهایدیگراروپایی نیز دارایمعادلاست .بهعنواننمونهدرآلمان اینعبارت"دولت

قانونی" 9ودرفرانسه" دولتقانونمند"  5نامیدهشدهاست.درفرهنگغربحاکمیتقانون
ارتباطنزدیکیبادکترینحقوقفردیداردواساساًمبتنیبرفلسفه"فردگرایی"است .

حاکمیتقانونمفهومیاستکههنوزدراکثرمنابعتعریفیازآنبعملنیامدهوصرفاً
تالششدهتاعناصرومشخصههای اصلیآنتبیینشود.اصلحاکمیتقانونهمنمیتواند
ناظربرشرایطشکلیورویهایباشدوهم میتواندناظربرمحتوایقوانین،سیاستهاوخط
مشیهاباشد(زارعی.)85:6981،بااینحال،مهمترینکارکردحاکمیتقانوندرنظامحقوق
اخلیمحدودیتقدرتعمومیدولتبهمنظورحفظحقوقوآزادیهایشهرونداناست.در

د
نظامحقوقداخلیمهمترینمخاطبانحاکمیتقانونمقاماتدولتیهستندکهبراساسآن
تمامیاعمالوتصمیماتآنهابایدمنطبقباموازینقانونیباشد.حاکمیتقانونساختارهنجاری
1. International Law Commission, Draft Declaration on Rights and Duties of States,
Annexed to General Assembly Resolution 375 (IV) , 6 December 1949.
2. Rule of Law.
3. Rechtsstaat.
4. Etat de Droit.
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ونهادینیاستکهبرمبنایآننظامسیاسیوظیفه حمایتازحقوقفردیراازطریقمحدودیت
قدرتسیاسیوجلوگیریازسوءاستفادهازقدرتواعمالآنبهصورتخودسرانهبرعهدهدارد
).(Costa & Danilo,2007: 19مهمترینمشخصههایحاکمیتقانونعبارتستاز :
 -6قوانینبایدعامباشند؛ 
-2قوانینبایدمعطوفبهآینده،صریحوروشنباشند؛ 
-9قوانینبایدبهطورنسبیثابتباشند؛ 
کهشهروندانبتوانندبرایآیندهبرنامهریزیکنند؛ 

-5قوانینبایدبهگونهایتنظیمشوند
-4تابعانخصوصاًمقاماتدولتیبایددرمقابلقوانینپاسخگوباشند؛ 
-1قوانینبایدمنطبقبااصولفطریوحقوقطبیعیباشند؛ 
-1استقاللقوهقضاییهبایدتضمینشود؛ 
دادگاههابایدازاختیاربررسیقضاییمصوباتقوهمجریهومقننهبرخوردارباشند؛ 

-8
دادگاههابایدبهسهولتدردسترسباشند؛ 

-3
-60عدالتکیفریبایدبهصورتمؤثراجراشود .
بهطورکلیاوالًامروزهحاکمیتقانونبههمهابعادوشئونزندگیبشرمربوطشده ثانیاً

میشود.پسبنابرایناستقرارقواعدموجودو
حاکمیتقانونبهاجرایقواعدموجودمربوط 
نراتشکیلمیدهند.

تضمیناجرایاینقواعدماهیتحاکمیتقانو

6



 .3انتقال حاکمیت قانون به عرصه بینالمللی
خاستگاه اولیهحکومتقانونهمانندمفهومحاکمیت،نظامداخلیاست .برایطرحآندر
عرصه بینالمللی باید به تفاوت ساختاری این دو نظام توجه داشت و در سطح بینالمللی،
بهطورکلیانتقالیک
متناسبباساختاروواقعیتهایحاکمبرایننظام،آنراتعدیلکرد  .
مفهوم به عرصه بینالمللی فرآیندی است که بر اساس آن یک مفهوم یا نهادی که در نظام
داخلی وجود دارد به شرط انطباق با ماهیت ،ساختار و واقعیتهای عرصه بینالمللی به این
کوفیعناندبیرکلسابقسازمانملمتحدحاکمیتقانونراچنینتعریفمیکند«:حاکمیتقانونمفهومیدرقلب

.6
مأموریتسازمانمللمتحداست.حاکمیتقانونبهاصلیازحکمرانیاشارهداردکههمهافراد،نهادهاوموسسات،اعماز
عمومیوخصوصی،ازجملهخوددولتدربرابرقوانینیکهاعالنعمومیمیگردند،بهطورمساویاجرامیشوند،مستقالً
المللیمیباشند،مسئولهستند.همچنیناینامرنیازمند

حکمدادهمیشوندومطابقهنجارهاواستانداردهایحقوقبشربین
اقداماتیبرایتضمینتبعیتازاصولبرتریقانون،تساویدربرابرقانون،مسئولیتدرمقابلقانون،عدالتدراعمالقانون،
تفکیکفوا،مشارکتدرتصمیمگیری،اقناعحقوقیواجتنابازخودسریوشفافیتحقوقیوعملیاست» 
. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, Report
of the Secretary-General, 23 Aug 2004, S/2004/616, Para 6.
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عرصهآوردهمیشود .براینمونه ،واژهحاکمیت6مفهومیاستکهبهصورتمدرنبرای
نخستینباردرقرنشانزدهممیالدیتوسطژانبدن2فیلسوففرانسویمطرحشد.تاریخچه
این مفهوم نشان میدهد که در قرن هجدهم میالدی واتل ،9حقوقدان سوئیسی ،ایدههای
بنیادیناینمفهومرابهحقوقبینالمللمنتقلکرد.درخصوصحاکمیتقانوننیزهمانند

مفهومحاکمیتهدفآناست کهباتوجهبهویژگیهاوشرایطخاصنظامبینالمللی،
ساختارهای اساسی مفهوم حاکمیت قانون به عرصه بینالمللی انتقال یابند .در خصوص
انتقالحاکمیتقانونبهعرصهبینالمللی،توجهبهپیشفرضهایزیرحایزاهمیتاست :


دهحقوقبینالمللاست.

الف)مفهومدولت– کشوراساساً یکمفهومحقوقیوزایی

المللیبهموجبمقرراتحقوقبینالملل


کشوردرعرصهبین
شرایطپیدایشیکدولت–
هاراترسیممیکند.در


المللقلمروحاکمیتوصالحیتدولت

شود.حقوقبین
تعیینمی
هارامحدودمیکندبلکهدرواقعحاکم


المللنهتنهاحاکمیتوارادهدولت

واقعحقوقبین
برارادهورفتاردولتهااست .
ب) بنابر نظر کانت ،در فلسفه اخالق ،دولت هدف نیست بلکه وسیلهای است در
راستای تأمین منافع انسان )(Kant, 1998: 36-37

 .همین موضوع در عرصه بینالمللی نیز

میباشدواز
جاریاست.هدفحاکمیتبینالمللیقانوندرنهایتتأمینمنافعافرادبشر 

باشندکهاینهدفرامحققمینمایند .غایتحقوق


هاصرفاکارگزارانیمی
اینرودولت
سعادتورفاهبشریتاستنهآزادیدولتها.اختصاصبخشوسیعیاز

بینالمللتأمین 

قواعدحقوقبینالمللبهاستانداردهاوموازینحقوقبشری -کهدربسیاریازموارددر

المللیقرارمیگیرند-دلیلیبراینمدعاست .


زمرهقواعدآمرهوعامالشمولبین
پ)پاسخگوییومسئولیتدربرابرقانونیکیازمشخصههایاصلیحاکمیتقانون
است.درواقعزمانیمیتوانازاستقرارحاکمیتقانونسخنگفتکهپایبندیبدانوجود
داشتهباشد؛درغیراینصورتوجودقانونبهمعنایمستقرشدنودرنهایتحاکمیتآن
هابهرعایتقواعدحقوقبینالمللومسئولیتدر


المللیتعهددولت

.درعرصهبین
نیست
مقابلآنیکیازتبعاتاستقرارحاکمیتبینالمللیقانوناست .

ت) انتقال مفهوم حاکمیت قانون به عرصه بینالمللی از حیث تفاوت ساختاری نظام
است.نظامبینالمللییکنظام افقیمبتنیبر

بینالمللیبا نظام داخلیبابرخیموانعمواجه 
1. Sovereignty.
2. Jean Bodin(1530 – 1596).
3. Emer de Vattel(1714-1767).
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هاوجودنداردکهدولتهارابهصورت

حاکمیتدولتهااستوهیچسازماناجراییمافوقدولت
هایاجراییحقوقبینالمللیدرمقایسهباحقوق


قهریملزمبهرعایتتعهداتشاننماید.مکانیسم
هادراکثرمواردتعهداتبینالمللیخودرابهصورتداوطلبانه

داخلیبسیارمحدوداستودولت
کنند.ازسویدیگردرشرایطفعلیبهلحاظابتنایحقوقبینالمللبرحاکمیتدولتها،

اجرامی
سیاستعملیدرایننظامنقشمهمیراایفامیکندودربسیاریازمواردمنافعسیاسیدولتها

موجباتنقضتعهداتبینالمللیآنهارافراهممیآورد.عالوهبرایندرنظامبینالمللیاصلبر
هایبینالمللیجزدرموارداستثنائی

رضاییبودنصالحیتمراجعقضاییبینالمللیاستودادگاه

ازصالحیتاجباریجهترسیدگیبهاختالفاتمیانتابعانحقوقبینالمللوتضمینمقررات
بینالمللیبرخوردارنیستند .
با در نظر گرفتن پیش فرضهای فوق ،الزم است در خصوص انتقال حاکمیت قانون به
عرصهبینالمللی،نکاتزیرمدنظرباشد.
 .3-1وجود نظام حقوقی موضوعه
تقانوندفاعمیکندوآنرابه

درعرصهبینالمللیازمفهوممضیقحاکمی

ماتیاسکام  6
درنظرمیگیرد ) .(Kumm, 2003-2004: 19حکومتبوسیله

عنوان"حکومتبوسیلهقانون" 2
تابعانحقوقبینالملل،

قانونونهبوسیلهافراددرسطحبینالمللیازنظرکامبدینمعناستکه"


ها،بایدازقانونتبعیتنمایند.دولتهابایدقانونراحاکمبرخودبدانندواجازه


دولت
بویژه 
دهند تاقانوناعمال شانرا هدایت ومحدود کند .حاکمیتقانونحداقلمستلزمساماندهی
کهجامعهبینالمللیبدونهیچتردیدیاز

برخیامورحقوقیبنیادیندرجامعهاست؛اموری 

برخوردارمیباشد"( . (Kumm, 2003-2004: 22

آنها

بینالمللقانونبهمفهومحقوقداخلیبهمثابه کهبهطور دائمیتوسطرکنیاز
درحقوق 
شود،وجودندارد.بااینحالدرحقوقبینالمللموضوعه،


صالحدولتوضعمی
مقاماتذی
منابعشکلی -کهعناصرظاهریایجاد،اعالم یاتائیدقواعدحقوقیوالزماالجرامیباشند-
وجود دارد .امروزه بخش عمده و اصلی منابع حقوق بینالملل در ماده  98اساسنامه دیوان
بینالمللیدادگستریمتجلیشده است.بدونآنکهدراینمادهذکریازمنابعشدهباشد،می

توان این ماده را مبین قواعدی دانست که دیوان بر اساس آنها اختالفات ارجاعی را فیصله
میدهد(ضیاییبیگدلی.)81:6939،

1. Mathias Kumm.
2. Rule by Law.
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بنابراین وقتی در حقوق بینالملل ،از حاکمیت قانون سخن گفته میشود ،مقصود
حاکمیت بینالمللی قواعد است .قواعد بینالمللی نیز شامل معاهده ،عرف ،قواعد آمره،
اصولکلیحقوقیشناختهشدهتوسطمللمتمدنمیشود .
امروزهتعدادکمیازصاحبنظرانمیتوانندبهصورتجدیدرخصوصاینموضوع
تردید نمایند که مجموعهای از قواعد در سطح بینالمللی وجود دارند که از خصائص و
ریشههای قانون برخوردارند )(Beaulac, 2015: 205

 .حقوق بینالملل بهعنوان یک نظام

شودکهقابلیتآنراداردتاهروضعیتبینالمللیرابهعنوان

حقوقیواقعیدرنظرگرفتهمی
یکموضوعحقوقیتحتنظمدرآورد .) (Jennings & Watts, 1992: 12-13

 .3-2قطعیت ،قابلیت پیشبینی و ثبات
مندیبهدرجهایازتوسعهبهمنظورقطعیت،

حاکمیتقانونمستلزمآناستکهقانون
قابلیتپیش بینیوثباتنائلشود.بااینحالتمایزبنیادینمیاننظامهایحقوقداخلیو

بین المللی وجود دارد که تغییر جزئی در سطح مورد نیاز برای قطعیت حقوقی را توجیه

اینموضوعرابدینگونهتوصیفمینماید :

میکند.آرتورواتز6


درحقوقبینالمللهیچگونهقانونگذارمتمرکزی وهمچنین فرآیند قانونگذاری در

"

مفهومعادیکلمهوجودندارد؛فرآیندقانونگذاریدراینحقوقاساساًغیرمتمرکزاستو
بینالمللیموجبات وضع
ازآنجایی کهکنفرانسها یاجلسات بینالمللیدرسازمان های 
آورند،بنابراینقانونازطریقمذاکرهوتوافقوضعمیشودکه

متونشبهقانونیرافراهممی
فرآیندمناسبیبرایقطعیتووضوححقوقینیست") .(Watts, 1993: 28


 .3-3محدودکردن قدرت خودسرانه
محدودکردنقدرتخودسرانهبهمفهوممحدودکردنقدرتلجامگسیختهافرادی
استکهدرجامعهصاحبقدرتهستند.زمانیکهاینموضوعدرعرصهبینالمللیمطرح

میشود ،حاکمیت خارجی است که مدنظر میباشد .حاکمیت خارجی ،توسط قاضی

ماکسهوبر 2درقضیه"جزایرپالماس" ،اینگونهتعریفشدهاست":حاکمیتدرروابط

میباشد.دراینجا،استقاللدررابطهبابخشیازجهانبرای
میاندولتهابهمفهوماستقالل 

اعمالکارکردهاییکدولت،فارغازهردولتدیگری،مطمحنظرمی باشد" 

(RIAA,

1. Arthur Watts.
2. Max Huber.
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 .)1928: 833
درهرصورتدرنظامبینالمللیحاکمیتخارجیبهمفهومآناستکهدولتهادرمقابل

مقابل جهان خارج ،قدرت مطلقی دارند که نامحدود است .با این حال این حاکمیت در
المللیقانونمحدودمیشود.قاضیآنزیلوتی6درنظرجداگانهخوددر


چارچوبحاکمیتبین

قضیه "اتحادیه گمرکی اتریش و آلمان" این موضوع را اینگونه توصیف میکند که هیچ
مرجع دیگری مافوق دولتها قرار ندارد مگر حقوق بین الملل )1931:57

 .(PCIJ,استقالل

دهدبایدازطریقحاکمیتبینالمللیقانون

حاکمیتیدولتهاکهاجازهقدرتنامحدودرامی
متعادلشود.واتزاینموضوعرااینگونهبیانمیکند :

کنندوآنرانادیدهمیگیرند...حاکمیتقانوندولتها

"زمانیکهدولتهاقانونرانقضمی

راملزممیکندکهروابطبینالمللیخودرااساساًدرچارچوبحقوقیانجامدهند.عملخودسرانه

میتبینالمللیقانونناسازگاراست" 

وغیرمسئوالنهنسبتبهمقرراتبینالمللیباحاک

(Watts,

 .(1993: 33
با اطمینان میتوان ابراز کرد که مجموعه وسیعی از قواعد حقوقی بینالمللی در حوزههای
مختلفحقوقبینالمللشکلگرفتهکهاعمالقدرتخودسرانهتوسطدولتهادرروابطشانبا

یکدیگررامحدودویاازمیانبرمیدارند) .(Watts, 1993: 23دراینخصوصبراینمونهمیتوان

المللیبشروحقوقبینالمللیبشردوستانهاشارهکرد.همچنینقواعدراجعبه


بهقواعدحقوقبین
نمونهبارزیمیباشند.براینمونههرچندکشورهاازحقبرجنگیدن

حقوقمخاصماتمسلحانه 
هاوابزارهایجنگیبامحدودیتمواجهمیباشند .

برخوردارند،امادرخصوصشیوه


 .3-۴وضع مناسب و اعمال مساوی قواعد
درخصوصیکقاعدهدوفرایندمهمعبارتنداز:وضعواجرا.بنابراین،درادامهابتدابه
بررسیوضعمناسبقاعده(الف)وسپساجرایااعمالقاعده(ب)پرداختهمیشود .



الف -وضع مناسب
2

9

موضوعوضعمناسبقواعدحقوقیاساساً بهاعالم وانتشار قواعدحقوقیمدونمربوط
اینارزشحاکمیتقانونبهمسئلهوضعوپیدایشقوانینمیپردازد

میشود.ازنظرژوزفرز5

1. Dionisio Anzilotti.
2. Promulgation.
3. Publication.
4. Joseph Raz.
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کهبایدبراساساصولصریح،ثابت،روشنوعامانجامشود).(Raz, 1979: 215



درحقوقداخلی،مهمترینمنبعقواعدحقوقیمدون"قانونموضوعه" استکهمعادل

میباشد.معاهداتکهمنبعقواعدحقوقیمدوندرسطح
آندرحقوقبینالمللمعاهدات 
دادگستریبهعنوان

)اساسنامهدیوانبینالمللی

بینالمللیبهشمارمیرونددربند()6ماده(98

لمللدرنظرگرفتهشدهکهدرمقابلعرفبینالمللی،به

یکیازسهمنبعاصلیحقوقبینا

عنوانمهمترینمنبعقواعدحقوقیغیرمدون،قراردارد .

مکانیسمتدوینقواعدحقوقیمدون(معاهدات)درسطحبینالمللیازطریقکنوانسیون

وین در مورد حقوق معاهدات ( )6313تعیین شده است .کنوانسیون وین کلیه جنبههای
اساسیمربوطبهوضعوتدوینمعاهداتبینالمللیراتبییننمودهکهعبارتنداز:انعقاد،

تصویب،رزرو،تفسیر،اعتبار،اختتاموغیره .
دررابطهباانتشارقواعدبینالمللی،ازسال 6354باپذیرش منشورمللمتحد،شفافیت

عنوانیکیازاصولنظامبینالمللیدرنظرگرفتهشد.براساسماده602منشورمللمتحد

به
تنهامعاهداتیکهدردبیرخانهبهثبترسیدهانددرنزدهریکازارکانمللمتحدقابلاستناد
میباشند.اینشرطاساسیدربند()6ماده()80کنوانسیونویندرموردحقوقمعاهدات

( )6313نیزبهچشممیخورد 6.عالوهبراین،قابلیتدسترسیبهایناسنادباپیدایشوسائل
ارتباطجمعیازقبیلاینترنتبسیارآسانشدهاست .
ازنظرتوماسفرانک2رعایتتشریفاتدروضعقوانینیکیازعواملمشروعیتقواعد
المللیبهشمارمیرود (. (Franck, 1988: 725ازاینروامضا،مبادلهاسنادتشکیلدهنده


بین
معاهده ،تصویب،الحاق ،مبادله یاتودیعاسنادتصویبیاالحاق،سپریشدنزمانمعیناز
زمانتودیعسندتصویبیاالحاقودرنهایتثبتوانتشارمعاهدهازجملهشروطالزمجهت
المللیمحسوبمیشوند .


االجراءشدناسنادبین

مشروعیتوالزم
ب -اعمال مساوی

تساوی در مقابل قانون جنبه دیگری از مفهوم حاکمیت قانون میباشد .یک جنبه
نظراناظهارمیدارنداز

موضوعتساویبهمسئلهعمومیت9مربوطمیشود.برخیازصاحب
.6ماده80کنوانسیونوینراجعبهحقوقمعاهدات-6«:پسازالزماالجراشدنهرمعاهدهبهمنظورثبتوطبقهبندیودرج
انتصابامین،ویرامجازمیدارد

درمجموعهاسنادوحسبمورد،انتشار،بهدبیرخانهسازمانمللمتحدارسالمیگردد-2،
کهاقداماتپیشبینیشدهدربندپیشینراانجامدهد».

2. Thomas Franck.
3. Universality.
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آنجایی که حقوق بینالملل در اروپا متولد شده بدون هیچگونه تردیدی در جهت منافع و
ایدئولوژیغربمیباشد (.(Koskenniemi, 2005: 113بااینحالهیچیکمسئلهعمومیتو

وجامعیتحقوقبینالمللرابهچالشنمیکشندیاموضوعاجراییکسانقانونمندیحقوق
همهاعضایجامعهبینالمللیرازیرسوالنمیبرد 6.

حقوقبینالمللدرمورد
جنبهدیگریازمفهومتساویآناستکههمهتابعانحقوقیدرمقابلقانونبرابرهستند.در
برابریحاکمیتدولتهابعنوانیکیازاصولهفتگانهمللمتحددربند()6ماده()2

سال6354
منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفت .بر اساس اعالمیه اصول حقوق بینالملل راجع به
روابطدوستانهوهمکاریمیانملتهامطابقمنشورمللمتحد 6310برابری حاکمیتیبهعنوان
یکیازاصولبنیادینحقوقبینالمللاعالمشد.اعالمیهمذکورمقررمیکندهمهدولتهااز
برابری حاکمیتی برخوردارند ،آنها در عین داشتن تفاوتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و...
حقوقوتکالیفبرابریدارندواعضایمساویجامعهبینالمللیهستند.بدینمفهومکههمه
اعضایجامعهبینالمللیازدیدگاهقانونباهمبرابرند .آرتورواتز اینموضوعرااینگونهتشریح

میکند :

المللی)قرارمیگیرند


(قاعدهحقوقیبین
همهدولتهاییکهدرقلمرویکقاعدهحقوقی 

«
قوقبینالملل

بایددراعمالآنقاعدهبهطورمساویرفتارشوند.بهعبارتدیگر،دراعمالح
باید یکنواختی وجودداشته باشد ونبایدهیچگونه تبعیضیمیان دولتها درتبعیتازقواعد
حقوقیکهبهآنهاقابلاعمالاستبهچشمبخورد»).(Watts, 1993: 31



درعملمواردیدرعرصهبینالمللیوجوددارندکهدولتهادرمقابلقواعد

بااینحال ،
حقوقیبینالمللیازوضعیتیکسانیبرخوردارنیستند.براینمونهدولتایاالتمتحدهآمریکا

درسال 2009ضمننقضقاعدهممنوعیتتوسلبهزور،بهصورتغیرقانونیبهعراقتجاوز
کرده و آن کشور را مورد اشغال نظامی قرار داد ،بدون آنکه از سوی نهادهای بینالمللی به
صورت جدی مورد بازخواست قرار گیرد .در نظامهای داخلی نیز خصوصاً در جوامع غیر
دموکراتیکدرعملشهرونداندرمقابلقانونبرابرنیستندوبرخیعواملازقبیلقدرت،ثروت
موقعیتاجتماعیسببمیشودبرخیافرادازموقعیتبرترینسبتبهسایرینبرخوردارشوند.

و
المللتمامیدولتهاازنظرحقوقیازجایگاه

آنچهمسلماستازحیثنظری،ازمنظرحقوقبین
برابرمیباشند .

مساویبرخوردارندودرمقابلقانون
اعمالقواعدبینالمللی،

هاآناستکهدولتهانهتنهادر 


حاکمیتدولت
جنبهدیگربرابری 
1. The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and
Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations,1970.
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بلکهازحیثمشارکتدرشکلگیریاینقواعدنیزبایکدیگربرابرند  .(Byers and Nolte,

 )2003: 135ماده 1کنوانسیون 6313وینراجعبهحقوقمعاهداتمقررمیکند":هردولتی
دارای اهلیت انعقاد معاهده است ".در حقوق بینالملل عرفی نیز بر اساس نظریه برابری

حاکمیتدولتهاوضعیتمشابهیوجوددارد.درواقعرویه6تابعانحقوقبینالملل(بهمثابه
رکنمادیعرف)وهمچنینباور حقوقی 2آنها(بهمثابهرکنروانی) هردودرتکوینو
گیریقواعدبینالمللی

پیدایشعرفبینالمللیحائزاهمیتهستند.ایننقشمساویدرشکل

عرصهبینالمللینیزقابل

بیشترتقویتکنندهاینادعاستکهبرابریتابعاندرمقابلقانوندر
اعمال است .دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه فالت قاره دریای شمال ( )6313اظهار
داشتکهمقرراتعامبینالمللیبهلحاظماهیتیکهدارندبایدبهصورتیکساندرمورد

کلیهاعضایجامعهبینالمللیاجراشوند).(ICJ Rep, 1969: 38-39




از سوی دیگر انسجام ،9به مثابه یکی از مؤلفههای مشروعیت قواعد به مفهوم اعمال

مساویودقیققواعددرموردتابعاناست ) .(Franck, 1988: 736ازنظردورکین ،انسجام
عنصر مهمی در تبعیت از یک قاعده است )(Dworkin, 1986: 190-192

از نظر او ،یک

قاعدهزمانیمنسجماستکهدرمواردمشابهبهصورتیکساناجراءشودوبهصورت
اصولیباقواعددیگرازهمانسیستممرتبطباشد ) .(Dworkin, 1986: 179ازاینرواعمال
مساوی قواعد بینالمللی در مورد تابعان حقوق بینالملل عامل مشروعیت این قواعد نیز
محسوبمیشود .


 .3-۵سلسله مراتب قواعد حقوقی
در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون ،نظام حقوقی به مثابه هرمی فرض میشود که
هنجارهاوارزشهایمتعالیازقبیلعدالت،برابری وآزادیدررأسهرمقراردارندو
قوانینومقرراتزیرینراموجهمیسازند .
برخیازحقوقدانانادعاکردهاندکهسلسلهمراتبقواعدکه درآنارزشهاواصول
أسقراردارنددرحقوقبینالمللنیزوجوددارد.ازنظرایندستهازحقوقدانان

بنیادیندرر
تکالیف عام بینالمللی درست ترجمان این واقعیت هستند که در جامعه بینالمللی منافع
مشترکوبرتریازارادهدولتهاوجود دارد کهطبیعتاً معرفنیازهایاساسیآن جامعه

استوبههمینسببجامعهبینالمللیدارایسلسلهمراتبیاستکهبنابرآنمیتوانمنافع
1. Practice.
2. Opinio Juris.
3. Coherence.
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عامراازمنافعخاصتفکیککرد).(Cassese, 2005: 15-16



دیوان بینالمللی دادگستری نیز با شناسایی اصول و ارزشهای بنیادین در جامعه بینالمللی
جامعهبینالمللیدرکل بر

دستهایازتعهداتعامالشمول 6رامقررنمودهکههردولتیدرقبال

عهدهدارد.دیوانبراینخستینباردرقضیهبارسلوناتراکشن()6310بهمفهومتعهداتعامالشمول

ربط،تمامیدولتهادرحمایتازآنها

اشارهکردواظهارداشتکه"باتوجهبهاهمیتحقوقذی
منفعتیحقوقیدارندواینهاتعهداتیعامالشمولهستند"( . (ICJ Reports, 1970: 3-32

نیزجامعهبینالمللیازقواعدثانویهتشکیلیافتهکهدررأسآنقاعده

ازنظرتوماسفرانک
ایازقواعدشناساییقرارگرفتهاست.درنظامبینالمللمجموعهایازقواعد

نهایییامجموعه
وجود دارند که بوسیله آنها اعتبار قواعد اولیه تعیین میشود .جامعه زمانی که از قاعده نهایی
شناساییبرخوردارباشدیکجامعهپیچیدهاست ).(Franck, 1988: 752

مشروعیتقواعداولیهتنهامنوطبهآناستکهاینقواعدبههرمقواعدثانویهمرتبطباشندو
دحقوقداخلیوحقوقبینالمللنیز

ازقواعدشناساییبرترتبعیتنمایند.فرانکحتیمیانقواع
دیوانبینالمللیدادگستریاستناد

قائلبهسلسلهمراتبشدهودراینخصوصبهیکیازآرای 
میورزد که بهموجب آندر حقوق بینالملل یک اصل بنیادینوجود دارد کهبر اساسآن

میتوانندقواعدیکمعاهده
المللیبرقواعدداخلیحاکممیباشندومقرراتداخلین 

قواعدبین
رانقضنمایند ) .(ICJ Rep, 1988: 12-34 and PCIJ Rep, 1930: 32دیوانبهصورتاجماعی
هادراثرعضویتدرجامعهبینالمللیحاصل

پذیرفتکهمحدودیتروشنیبرحاکمیتدولت
شدهاست) . (Franck, 1988: 756

 .3-۶وجود دادگاههای دارای صالحیت عام و بررسی قضایی
الف -دادگاه دارای صالحیت عام

اساسنامهدیوانبینالمللیدادگستری،دیوانصالحیترسیدگیبهکلیه

مطابقبند 6ماده 91
اختالفاتحقوقیراداردکهازسویطرفیندعویبهآنارجاعمیشود.عالوهبراین ،دیوان
بینالمللی دادگستری بر اساس ماده  31منشور ملل متحد صالحیت صدور نظرات مشورتی را

دارد.بااینحال،محدودیتهاییبرصالحیتعامدیوانبینالمللیدادگستریاعمالشدهاست.
هامیتواننددر

در خصوصصالحیتشخصی ،بهموجب بند 6ماده 95اساسنامه ،تنهادولت
قضایای ترافعی به دیوان بینالمللی دادگستری رجوع نمایند .از اینرو ،سایر تابعان ،از قبیل
1. Erga Omnes.
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هایبینالمللیوافراد ،مستقیماً حقندارنداختالفاتخودرابهدیواناحالهدهند .از

سازمان
سوی دیگر ،صالحیت ترافعی دیوان بر اساس بند  6ماده  91اساسنامه مبتنی بر رضایت
اصحاب دعوی میباشد .این مسئله که به صالحیت اختیاری دیوان بینالمللی دادگستری
هاورضاییبودنحقوقبینالمللنشأتگرفتهاست.در


تازاصلحاکمیتدولت
موسوماس
هاحاکممیباشدوهیچدولتیملزمنیستدرنزد

نظامبینالمللقاعدهرضایتبرروابطدولت

یکدادگاهبینالمللی بهمنظورفیصلهاختالفات حقوقی خود حاضرشود .آرتور واتزاین

واقعیتراموردانتقادقراردادهواظهارمیدارد"یکچنینمبنایکامالًرضاییبرایحلو

میباشد" 
فصل اختالفات حقوقی در چارچوب حاکمیت قانون رضایتبخش ن 

.(Watts,

 .)1993: 37
تها
)اساسنامهدیوانبینالمللیدادگستریدول 

بااینحالبهموجببند( )2ماده (91
میتوانند صالحیت اجباری دیوان را از پیش نسبت به تمامی اختالفاتی که جنبه قضایی

دارنددرمقابلهردولتدیگریکهاینتعهدراقبولکردهبهخودیخودوبدونقرارداد
خاصی موردپذیرش قرار دهند .اینمکانیسم ،اگرچه نهبهصورت کامل ،روشمناسبی
جهترفعنقیصه ناشی ازصالحیتاختیاری دیواندرراستایاحترام بهحاکمیتقانون
است .
ب -بررسی قضایی

امکانبررسیقضاییتصمیماتواعمالارگانهایدیگرمللمتحد ،خصوصاً

پذیرش
شورای امنیت ،توسط دیوان بینالمللی دادگستری در جهت استقرار حاکمیت قانون در
عرصه بینالمللی حائز اهمیت میباشد .در قضیه "هزینههای خاص" ،دیوان بینالمللی
درنظامهایحقوقداخلی،

دادگستریدرخصوصکارکردبررسیقضاییاظهارداشت":

غالباً آیینیبرایتعییناعتباراعمالقانونگذاریادولتوجوددارد،لیکنهیچگونهآیین
پیشبینینشدهاست.پیشنهادات ارائهشدهدرزمانتدوین
مشابهیدرساختارمللمتحد 
منشوربرایاعطایاختیارنهاییتفسیرمنشورمللمتحدبهدیوانبینالمللیدادگسترینیز


موردپذیرشقرارنگرفتهاست"(. (ICJ Reports, 1962: 168

درقضیهنامیبیادیوانمجدداً تأکیدکرد کهاختیاربررسیقضاییتصمیماتارگانهای
درحقیقتدیوانبینالمللیدادگستریاماره

مللمتحدراندارد). (ICJ Reports, 1971: 45
قانونیترابهنفعتصمیماتارگانهایمللمتحد ،ازجملهشورایامنیت ،اعمالکرده و
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برایاینتصمیماتارزشزیادیقائلشدهاست.درقضیهالکربی 6اینفرصتبرایدیوان
پیشآمدهبودتادرخصوصامکانبررسیقضاییتصمیماتشورایامنیتاظهارنظرنماید.با

اینحالدرآنقضیه نیز بهدلیل مصالحهطرفین واسترداد دعوی اینامرمحققنشد.قاضی
هیگینز ،2رئیس پیشین دیوان بینالمللی دادگستری ،راجع به امکان بررسی قضایی تصمیمات
گونهاعالمنظرکردهاست :

شورایامنیتبدین

" آیاتصمیماتشورایامنیتبهلحاظخودسرانهنبودنیاانطباقباقانوناساسی(منشور

مللمتحد)قابلبررسیقضاییهستند؟اینیکیازبزرگترینسؤاالتپاسخدادهنشدهاست.
دیوانبینالمللیدادگستریرکناصلیمللمتحدورکن قضاییاصلیآناست.هنوزبهاین

تواندتصمیماتارگانهایدیگرراکه


پاسخدادهنشدهکهآیادیوانازنظرقضاییمی
پرسش
درحیطهصالحیتاختصاصیآنهامیگنجدموردبررسیقراردهد؟").(Higgins, 2006: 2

مسئله بررسی بینالمللی قضایی در واقع چالشی به قواعد مسلم سازمانهای بینالمللی
است.آنگونهکههمگان مطلعهستندنظاممللمتحدتفکیکقوایرایجدرنظامحقوقداخلی
را نمیپذیرد .بویژه همانگونه که قاضی سابق دیوان ،مانفرد الخس 9به درستی یادآور شد:

سازمانهایبینالمللی،بهطورکلیهنوزدرحالمحکوآزمایشاسناداساسیهستندکه

"
تصمیمگیریمؤثروصیانتازعدمتعادلیاسوءاستفادهبیناعضاییاارکان

خودشانبهمنظور
داربهآنهااعطاءکردهاند"(پتکولسکو .)612:6981،

صالحیت

پ – استقالل و بیطرفی

المللیدادگستریبهلزوماستقاللوبیطرفیقضاتدیوان


)اساسنامهدیوانبین
درماده(2

نبینالمللیدادگستریعبارتازیکهیئتقضایی
اشارهشدهاست.بهموجباینماده"دیوا 
میشوند کهعالیترینمقام
مستقلاستکهبدونتوجهبهتابعیتآنهاازمیانکسانیانتخاب 
اخالقیرادارابودهوهریکواجدشرایطیمیباشندکهبرایانجاممشاغلقضاییدرکشور
قباشندکهتخصصآنهادرحقوقبینالملل

خودالزماستیاازجملهمتبحرتریندرعلمحقو

اساسنامهنیزقضاتدیوانمکلفشدهاند،قبلاز

شهرتبهسزاییدارد".همچنیندرماده 20
نمایندکهمشاغلخودرادرکمالبیطرفیواز

تصدیسمت،درجلسهعلنیرسماًسوگندیاد
روینهایتوجدانانجامدهند .

خانم هیگینز ،در خصوص استقالل و بیطرفی قضات دیوان ،اظهار میدارد" :قضات به
1. Lockerbie.
2. Higgins.
3. Manfred Lachs.
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میشوند
صورت ملی نامزد میشوند اما توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب  
مشروطبهآنکهوضعیتخدمتشاندرطولمدتمأموریتتغییرپیدانکند.اگرچهدیوان
به  صورتساالنهبهمجمععمومیدرموردعملکردخودگزارشمیدهد،لکنتصمیمات
دیوانتاکنونموردهیچگونهسرزنشومالمتیازسویمجمععمومییااعضایآنقرار
نگرفتهاست.یکتفکیکمناسبقواوجودداردوقضاتدیوانبینالمللیدادگستریبه

هایخودمصونمیباشند.دیوانقانونرابه


نبدولت
صورتمؤثریازهرگونهفشارازجا

طور ثابت اعمال میکند و بیطرفی آن در هیچ جایی مورد تردید واقع نشده است" 
) .(Higgins, 2006: 3
ت -قابلیت دسترسی

از آنجایی که تابعان اصلی نظام بینالملل دولتها میباشند در بسیاری از موارد
صالحیتشخصیمراجعقضایی بینالمللیتنهامحدود به دولتهاشده و سایرتابعاناز
قبیل سازمانهای بینالمللی و افراد از حق اقامه دعوی نزد این مراجع محروم میباشند.
بهعنوان نمونه مطابق بندهای ( )6و ( )2ماده ( )94اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری
صالحیت ترافعی دیوان تنها محدود به دولتها است و دیگر تابعان حقوق بینالملل از
اهلیتحضورنزددیوانبرخوردارنمیباشند.همچنینبهموجبماده()31منشورمللمتحد

سازمانهای بینالمللی از اهلیت درخواست نظر مشورتی از دیوان

و ماده ( )14اساسنامه ،
بینالمللی دادگستری برخوردارند .در خصوص دعاوی ترافعی دسترسی برابر و جایگاه

حقوقیمساویبرایهمهدولتهاکهمیتوانندنزددیوانحاضرشوندتضمینشدهاست .


.7-3نفوذ 1قواعد حقوق بینالمللی
قواعدحقوقبینالمللازسوی

رغمعدموجودقوهاجراییمؤثردرنظامبینالمللی،


علی
تابعان نظام بینالمللی در اکثر موارد رعایت میشوند .در واقع منافع ناشی از همکاری و
هایبنیادینحاکمبرجامعهبینالمللی

همزیستیمسالمتآمیزوضرورتاحترامبهارزش
هارابهرعایتقواعدحقوقبینالمللوامیدارد.لوئیسهنکن2درموردنفوذقواعد


دولت
حقوقبینالمللمینویسد":اینموضوعصحیحاستکههردولتیتقریباًدرهرزمانیهمه

المللوتعهداتبینالمللیخودرارعایتمیکند" ) .(Henkin, 1979: 47


اصولحقوقبین

1. Effectiveness.
2. Louis Henkin.
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درعملگرایشغالبدولتهادر

اینموضوعرابهگونهدیگریبیاننمودهاست":

آرتورواتز
ینالمللبهعنوانبخشطبیعی
روابطروزمرهشانبایکدیگرمبتنیبرآناستکهازحقوقب 


الگویمنظماموربینالمللیپیروینمایند").(Watts,1993: 41




راجعبهآرایدیوانبینالمللیدادگسترینیزوضعیتبههمینمنوالاستوآرای دیواندر

اکثرمواردموردمتابعتقرارمیگیرند.هیگینز دراینبارهاظهارمیدارد" :برخالفسوءتفاهم
گسترده،آرای دیوانهمالزامآورهستندوهمتقریباً بهطورمنظم اجراءمیشوند.از 36قضیه
ترافعی که دیوان از  6351رسیدگی نموده تنها  5مورد با مسائل مربوط به عدم اجراء مواجه

شدهاندوکموبیشاینمسائلومشکالتنیزموقتیوزودگذربودهاند") . (Higgins, 2006: 3

هامیباشدوجودیکسازمان
بااینحالازآنجاییکهنظامبینالمللمبتنیبرحاکمیتدولت 
مافوقدولتباحاکمیتملیدولتهاناسازگاراست.ساختارجامعهبینالمللیغیرمتمرکزودرآن
نهادهایحاکمیتیدارایکارکرداجرایی،تقنینیوقضاییعام،مشابهحقوقداخلیوجودندارد.
نظام حقوق بینالملل ،همانگونه که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه لوتوس 6اشاره
کرده )،(PCIJ, 1927: 18یکنظامارادیاستکهبراساسآنبدونرضایتدولتهاهیچگونه
تعهدبینالمللیبرآنهاقابلاعمالنیست.اجرایتعهداتدرایننظامبرخالفحقوقداخلیبدون
هاانجاممیشود).(Franck, 1988: 710-711

دخالتقوهقهریه،بهصورتداوطلبانهتوسطدولت




 .3-۸تحقق عدالت کیفری مؤثر :مقابله با بیکیفری و نقش دیوان بینالمللی کیفری
بدون شک تحقق عدالت کیفری مؤثر و مقابله با بیکیفری مرتکبین خطیرترین جرائم
مهماستقرارحاکمیتبینالمللیقانوناست.دراین راستا نقش

بینالمللییکیازمشخصههای 

دیوان بینالمللی کیفری در رسیدگی به جنایات بینالمللی مندرج در اساسنامه مشتمل بر
ژنوسید،جنایاتجنگی (یابهعبارتبهترجنایاتمرتبطبامخاصمهمسلحانه)،جنایاتعلیه
بشریت و جنایت تجاوز سرزمینی حائز اهمیت میباشد .کارکرد دیوان بینالمللی کیفری به
عنوان یک ابزار عدالت کیفری مؤثر ،تضمین اجرای قواعد حقوق بینالملل و مبارزه با

بیکیفری است" .جامعه بینالمللی با ایجاد دیوان بینالمللی کیفری نشان داد که میخواهد

رهبرانش در برابر حاکمیت بینالمللی قانون که هدف آن حمایت از اساسیترین ارزشهای

جهانیاست ،مسئولباشند" (Roach, 2009: 152) ،ووجودنظامعدالتکیفریمؤثریکیاز
جنبههایاصلیحاکمیتقانوناست .
1. Lotuse.
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در ابتدا مفهوم مسئولیت بینالمللی فرد جایگاهی در حقوق بینالملل نداشت و ایجاد
هادیتحتعنواندیوانبینالمللیکیفریوبهتبعآنتحققمسئولیتکیفریافرادحاصل

ن
سالها تالش در جهت مبارزه با بیکیفری است 6.چنین دیوانی که نه موقتی است و نه
اختصاصیوبهعنواننهادیمستقلودائمی(والبتهباویژگینمادینیاسمبولیک)تأسیس
شده،درپیآناست کهیکیازکارکردها واهدافاصلیحاکمیت قانونیعنی«اجرای
عدالت» 2را تحقق بخشد (غمامی و کاتوزیان .)641:6984 ،بدیهی است که در چارچوب
الملل،حفظصلحوامنیتبینالمللیدیگرکارکردوهدفاصلیحاکمیتقانون


حقوقبین
اساسنامهدیوانبینالمللیکیفری،نخستینگامهایسدهبیستویکم

میباشد.برایناساس«

را به سوی یک عدالت جهان شمول ،تحکیم بخشید .جهان به یک دگرگونی پرشتاب
درافتاده بود .بنابراین ،ایجاد دیوان بینالمللی کیفری یک پیروزی برای حاکمیت قانون و
زدودنکیفرگریزیبهشمارمیآمد»(پریس .)212:6930،
مسئولیتدرمقابلقانونوپایبندیبهرعایتآنیکیازجلوههایاصلیمفهومحاکمیت
قانوناست.اقداماتدیوانبینالمللیکیفریمیتواندمصونیترابهمسئولیتتغییردهدو

زمینهمستقرشدنقانونرافراهمنماید.نکتهحائزاهمیتآناستکهمطابقماده21اساسنامه
دیوان بینالمللی کیفری سمت رسمی افراد متهم هیچ تأثیری در مسئولیت آنها ندارد و
عالیترینمقاماتحکومتیدرصورتارتکابجرائممشمولصالحیتدیوانقابلتعقیبو
محاکمه توسط دیوان هستند« .حاکمیت قانون در رابطه با دیوانهای کیفری بینالمللی به
معنایاجرایحقوقداخلینیست،بلکهاساساًبهمعنایتعقیبومحاکمهجنایتکارانجنگی،
مرتکبانجنایاتعلیهبشریتوجنایاتیازایننوع،براساسمقرراتحقوقبینالمللاست.

هدفچنینتالشیایناستتاازطریق«پاسخگویی»«،فرهنگحاکمیتقانون»جایگزین
(نژندیمنشوضیاییبیگدلی .)654:6983،

«فرهنگبیکیفری»شود»
مسلماً یکی از کارکردهای اصلی مفهوم حاکمیت قانون ،عمل به عنوان ابزاری برای
محدودکردناجرایقدرتعمومیاست  ) .(Ambrus, 2009: 353اجرایقدرتعمومیبا
سیاستعملیرابطهاینزدیکداردوازآنجاکهحاکمیتقانونچهدرسطحداخلیوچه

در سطح بینالمللی به معنای برتری بر قدرت و فیالواقع برای مقابله با «حاکمیت زور»9
اساسنامه،دیوانبینالمللیکیفریتنهانسبتبهجنایاتاشخاصحقیقیصالحیتخواهدداشت .

.6مطابقماده24
2.Administration of Justice.
3.Rule of Might.
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آیادیوانبینالمللی

میباشداینامرسببشدهاستکهبرخیاینپرسشرامطرحنمایندکه"

کیفری ،که به همکاری دولتها برای تعقیب و مجازات وابسته است ،میتواند بر تأثیرات
سیاستعملیغلبهکند؟")(Roach, 2009: 152پاسخبهاینپرسشاحتماالًچندانآساننیست

زیرا،اوالًهنوززمانزیادیازایجاددیواننگذشتهاستوطبیعتاًآثارکارکردآنهنوزبهروشنی
مشخصنیست.دیگرآنکهاگرچه،همانگونهکهدیباچه اساسنامهدیوانمتذکرمیشود،بنای

هایملیوبینالمللیبرایتعقیبجنایتکارانبینالمللیاستاما،نباید

دیوانبرتقویتهمکاری 
هاغافلشد.برایمثالمیتوانبهقضیهسودانولیبی

ازقدرتسیاستعملیوحاکمیتدولت
اشاره کرد ،چنانکه دیوان با گذشت چندین سال هنوز نتوانسته است علیرغم صدور قرار
سیفاالسالمقذافی والسنوسی رااز
بازداشت عمرالبشیر ،اورامحاکمهنمایدویانتوانستهاست 
دولتجدیدلیبیبرایمحاکمهتحویلبگیردزیرا،بهنظرمیرسددرجامعهجهانیکنونیهنوز

همحاکمیتباسیاستاستونهقانون(زمانی.)51:6981،
با این وجود ،اینکه یکی از پیامدهای اصولی و اساسی اقدامات دیوان ،استقرار فرهنگ
بینالمللیارتکابیاز
وبیمسئولیتیدرقبالجنایات  
حاکمیتقانونبهجایفرهنگبیکیفری  
المللیمیباشدامریکامالًدرستاست.تاجاییکهمیتوانگفت


جانبمرتکبینجنایاتبین
هاوهدفگذاریامحایمسئلهمهمبیکیفری

نقشارعابیو بهعبارتیپیشگیرانهاین دادگاه
ضمنآنکهتوسعهوتقویتحقوقبینالمللرادرپیدارد (Warioba, 2001: 49) ،پیونددهنده
حل و فصل اختالفات و حاکمیت قانون نیز تلقی میشود2001: 2) ،

 (Hindeaki,و نتیجه آن

استقرارحاکمیتقانوناست .


 .۴قانون اساسیگرایی در حقوق بینالملل

قانون اساسی در مفهوم حقوقی موسع بهعنوان "مجموعهای از قواعد بنیادین حقوقی که

بهگونهایفراگیرحیاتاجتماعیوسیاسییکجامعهراتنظیممیکنندتعریفشدهاست" 

) .(Petter, 2006: 582اینمفهومبهمجموعهمنسجمیازاصولوقواعدبنیادینبلندمدتاشاره
داردکهدرنظامحقوقیازج ایگاهواالییبرخوردارندوقواعدنظمبنیادینراایجادوازنظر
کارکردیجامعهرامحدودمیسازند ( .(Joerges & Petersman, 2011: 543بهطورکلیدر

دونگرشدرحقوقبینالمللوجوددارد :

قانوناساسیگرایی"

خصوص"

بهجنبههایساختاریقوانیناساسیتمرکز

الف)نگرشاولدرکنارجنبههایدیگرعمدتاً
دارد.طرفدارانایننظریهغالباً  بهاستفادهازاصولیتمایلدارندکهدرساختارقوانیناساسی
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نظامهایداخلیمورداستفادهواقعمیشوندوسعیمیکنندتااینویژگیهایبرجستهرابا

تغییراتضروریبهحقوقبینالمللپیوندزنند.مالحظاتساختاریبهوجودسلسلهمراتب

المللیاهمیتمی دهندودراینمیانقواعدآمرهرادر رأس

میانقواعدوهنجارهایبین
قرارمیدهند).(Rafferty, 2012: 2


ب) نگرش دیگر بر شناسایی یک جامعه حقوقی بینالمللی که اهلیت هدایت و

چنینجامعهایبهوجودیکنظامارزشی

تمرکزمیکند .

محدودسازیارادهسیاسیرادارد ،
بخشدبهگونهایکهارزشهایمعینیتوسطجامعهبینالمللیدرکلمورد


المللیاعتبارمی
بین
صیانت واقع می شوند ) .(Bogdandy, 2006: 223این ارزشها به موجودیت قواعد معینی از
ینالمللیبهوجودآمدهاندمشروعیت
حقوقبینالمللکهبهمنظورحمایتازچنینارزشهایب 
میبخشندوبرایناساسارادهسیاسیدولتهاراازطریقمقیدکردنآنهابهمالحظاتمبتنیبر

جامعهمحدودمیکنند) .(Petter, 2006: 582ایننگرشبهوجودوکارکرداحتمالیقواعدآمره

اعتبارومشروعیتمیبخشد،زیراقواعدآمره ،پیشازآنکهقابلیتمحدودسازیارادهسیاسی

دولتهاراداشتهباشند،طبقماده 49کنوانسیون 6313ویندرمورد حقوقمعاهداتبایداز
طرف جامعه بینالمللی در کل الزامآور شناخته شوند .بهطور کلی در این نگرش تمرکز بر

جامعهبینالمللیوارزشهایحاکمبرآنمیباشد.ایننگرشبعنواننگرش"ارزشمحور"

مورداستنادقرارمیگیرد.

این دو نگرش انحصاری نیستند و صاحبنظران از رویکرد ترکیبی در خصوص آنها
استفاده میکنند .تمایز مهم این دو نگرش کلی در آن است که دیدگاههای ساختاری
لیکهدیدگاههایارزش

جایگاهوکارکردخاصیرابهقواعدآمرهاعطامیکنند،درحا
محوربهقواعدآمرهبااینادعاکهبرمالحظاتارزشیجامعهمبتنیهستند،مشروعیتمی-

بخشند .
هردونگرشفوققواعدآمرهرابعنوانقواعداساسیدرنظرگرفتهاند.بااینحالبهمنظور

آنکهنظامحقوقبینالمللمبتنیبرقانوناساسیباشدبایدپارادایمسنتیوافقیناشیازبرابری
حاکمیتدولتهابهپارادایمعمودیومتکیبرقانوناساسیتغییرنماید .(Gardbaum, 2007:


 .)2بهطور کلی فرآیند قانون اساسیگرایی در سطح بینالمللی متضمن آن است که مبنای
رضاییومبتنیبرمعاهدهحقوقبینالمللجایخودرابهمبنایاجباریومبتنیبرقانوناساسی

دهدکهدرآنتعهداتبهصورتاجباریبردولتهاتحمیلشوند .
تمایز نظامهای مبتنی بر معاهده و نظامهای قانون اساسی عبارت است از اینکه اوال
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رژیمهایمبتنیبرمعاهده،عمدتاً درسطح بینالمللیعمل میکنند درحالیکهنظامهای قانون

اساسیغالباًبهحقوقداخلیمربوطمیشوند.دومنظامهایمبتنیبرمعاهدهتعهداتقانونیراکه
جنبهرضاییدارندبردولتها اعمالمیکنند،در حالیکهنهادهایمبتنیبرقانوناساسیاز

اهلیتتحمیلتعهداتاجباریبردولتهابرخوردارند.تعهداتمبتنیبرقانوناساسیازطریق
ساختارحاکمیتیمستقلیکهازاختیاراتقانونگذاریبرخورداراستوبراساسرأیاکثریت
عملمیکندبرتابعانتحمیلمیشوند.اینتعهداتتوسطیکمرجعقضاییمستقلکهدارای

صالحیتاجباریاستتضمینمیشوند .

درحالحاضراتحادیهاروپانمونهمناسبیازیکنظاممبتنیبرقانوناساسیدرسطحبینالمللی
میباشد.درنظامفدرالیاتحادیهاروپا،تعهداتقانونیازطریقمجلسقانونگذاریکهبرمبنایرأی

اکثریت عمل میکند اتخاذ میشوند و توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که از صالحیت
اجباریبرخورداراستوهمچنیندادگاههایملیبهموقعاجراءدرمیآیند ).(Gardbaum, 2007: 18

عالوهبرایندرنظامفدرالیاتحادیهاروپابراساسدکترین"اثرمستقیم"،حقوقاتحادیهاروپادر

مقابلحقوقداخلیکشورهایعضوازموقعیتبرتریبرخورداراستوقواعداتحادیهبدوننیازبه
هرگونهاقدامتقنینیازطریققوهمقننهکشورهایعضو،بهطورمستقیمدرقلمروسرزمینیاعضااجرا
میشوند.درایننظامدیواندادگستریاتحادیهاروپا،معاهدهبنیادینرم()6341رابهمثابهقانون
اساسیایناتحادیهدرنظرگرفتهوقوانینداخلیکشورهایعضوومصوباتنهادهایاتحادیهرادر
صورتیکهبااینمعاهدهمغایرباشندابطالمینماید .6
درحالحاضررشدنظامبینالمللیحقوقبشربخشمهمیازاستداللافرادیاستکهاظهار

میدارند پارادایم افقی مبتنی بر برابری حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل در حال تغییر و

تبدیلبهپارادایمعمودیمبتنیبرقانوناساسیاست.شایدعامتریناینتغییراتآنباشدکه
ودرمقابلقواعدبینالمللی

حقوقبینالمللعامشده 

دولتهاتابع
اشخاصحقیقینیزدرکنار 
مکلف شدهاند.دگرگونی در تابعان اولیهحقوقبینالمللمیتواندماهیتاً اساسیباشد چراکه
راکهبگونهانحصاریتنظیمکنندهروابطافقی

الگویمبتنیبرحقوقخصوصی،حقوقبینالملل
میاندولتهابودبهالگوی مبتنیبرحقوقعمومیتبدیلکردهکهروابطعمودیمیاندولتو
اشخاصحقیقیراانتظاممیبخشد).(Gardbaum, 2007: 22-23

برانآتوبراید 2،قاضی دادگاهقانوناساسیآلمان ،راجع به تأثیرحقوقبشر و حاکمیت

مفهومقانوناساسیگراییدر حقوق

المللیاظهارمیدارد":


گراییبین

قانوندرقانوناساسی
1. The Treaty of Rome, 25 March 1957, Arts 170-171-173 and 174.
2. Brun– Otto Bryde.
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(دولتها و سازمانهای بینالمللی) را به اصول

بینالملل سعی میکند تا این کنشگران 


ماهویقانوناساسی،بویژهحاکمیتقانونوحقوقبشر،متعهدسازد"( .(Bryde, 2005:106
رشد تعهدات غیر رضایی دولتها ،صالحیت اجباری دادگاههای بینالمللی ،تغییر
ساختار جامعه بینالمللی از افقی به عمودی و انسانی شدن هر چه بیشتر ماهیت حقوق

بین الملل،هدفعامتأمینمنافعمشترکبشریتدرمقابلمنافعفردییاجمعیدولتها،

اعدحقوقبینالمللوامکانبررسیقضاییمصوباتنهادهای

ایجادسلسلهمراتبمیانقو
شورایامنیتازنظرانطباقباقواعدبرترحقوقبینالمللتوسطدیوان

بینالمللیبهویژه 

المللیدادگستری،گسترشصالحیتدیوانبینالمللیکیفریوترغیبکشورهایغیر


بین
عضو بهپذیرشاساسنامهآن ودرنهایتایجاد مکانیسمهای نهادینازقبیلسازمانملل
متحد ،اتحادیه اروپا ،سازمان تجارت جهانی و دیوان بینالمللی کیفری بهعنوان نظامهای
گراییدرسطحبینالمللی

برخوردارازحاکمیتبینالمللی،ازعواملتقویتقانوناساسی

میباشند .


.۵نتیجهگیری 
حاکمیت قانون ،همانند مفهوم حاکمیت ،از حقوق داخلی وارد حقوق بینالمللی شده
است .از آنجایی که ساختار حقوق بینالمللی به صورت افقی میباشد و تابعان اصلی آن
دولتهاهستندمفهومحاکمیتقانوندرایننظامدچارتحوالتضروریشدهاست.دولت

اساساً یکمفهومحقوقیاست،ازاینرونهتنهاقدرتآنبهوسیلهقانونمحدودمیشود
قانونبرآنحاکماست.حقوقبینالمللشرایطپیدایشدولت -کشور،قلمرو

بلکهاصوالً 
حاکمیتدولتوحدودصالحیتآنرامشخصمیکند.یکیازآثاراستقرارحاکمیت

المللدراجرایقواعدحقوقبینالمللوتقویت


المللیقانون،مسئولیتتابعانحقوقبین

بین
روحیهپاسخگوییدرعرصهبینالمللیاست.بااینحالبهدلیلغلبهسیاستعملیبرعرصه

المللیوتقدمسیاستبرحقوق،دربسیاریازمواردقواعدبینالمللیازسویدولتها


بین
عالوهبرایندرنظامبینالمللیمراجعقضاییهماننددیوانبینالمللی

نادیدهانگاشتهشدهاند .

دادگستریعموماًازصالحیتاجباریبرخوردارنیستندوصالحیتآنهااختیاریوموکولبه
رضایتاصحابدعویمیباشد.همچنینغالباً تنهادولتهاازحقترافعنزدمراجعقضایی

حاکمیتقانوندرعرصهبینالمللی

بینالمللیبرخوردارند.ایننقایصنهادینسببمیشوند 

ازاستحکام وانسجام الزمبرخوردار نباشد .امروزهاصلغیرقابلانکارآناست که حقوق
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هاملزمبهرعایتقواعدآنمیباشندوبدین


المللیکنظامحقوقیموضوعهاستکهدولت

بین
شود.عالوهبراینبدلیلآنکهحقوقبینالمللیمبتنیبررضایت

طریقحاکمیتآنهامحدودمی
استوقوهقاهرهایمافوقدولتهاوجودندارد،دولتهادرایننظامتعهداتخودرابهصورت
کنند.حقوقبینالمللازحیثساختاروماهیتباحقوقداخلیدارایتمایز

داوطلبانهاجرامی
هاهمواضعوهممجریقانونهستند.قانونگذاریدرایننظام

بنیادیناست.درایننظامدولت
هایبینالمللیمستقلیاتحتلوای


هاوکنفرانس
بهصورتغیرمتمرکزوعمدتاًازطریقاجالسیه
المللیدرموضوعاتمتنوعصورتمیگیرد.رعایتتشریفاتدروضعقواعد


هایبین
سازمان
میباشد.برابریدرمقابلقانوندرعرصهبینالمللی
بینالمللییکیازعواملمشروعیتاینقواعد 

یکسانقواعدحقوقبینالمللنسبتبهتمامتابعانحقوقیوازسوی

ازیکسوبهمفهوماجرای 

دیگر به مفهوم برابری این تابعان در مقابل قواعد بینالمللی است .نه تنها میان قواعد حقوق
بینالمللسلسلهمراتبوجودداردبلکهاینقواعددرواقعحاکمبرقواعدحقوقداخلیهستند.

دیوانبینالمللی دادگستریدر آرای خود امکانبررسیقضایی تصمیمات نهادهای بینالمللی

قوهاجراییمؤثردرنظامبینالمللی،قواعد

خصوصاًشورایامنیتراردکردهاست.باوجودنبود
دیوانبینالمللی

المللدراکثرمواردازسویتابعاننظامبینالمللیرعایتمیشوند .


حقوقبین
کیفری بعنوان یک مرجع قضایی دائمی و اختصاصی جهت رسیدگی به شدیدترین جنایات
بینالمللی ارتکاب یافته توسط افراد ،نقش بسزایی در مبارزه با بیکیفری و استقرار حاکمیت

بینالمللیقانونبرعهدهدارد.دیوانبینالمللیکیفریدرواقعفرهنگپاسخگوییومسئولیتدر

کیفریدرروابطبینالمللیکردهاست .

مقابلقانونراجایگزینفرهنگمصونیتوبی
درهردونگرشساختاریوارزشی،قواعدآمرهبعنوانقواعداساسیجامعهبینالمللیدرنظر

گرفته شدهاند .بهمنظور آنکه نظام حقوق بینالمللی مبتنی بر قانون اساسی شود ضروری است
ساختارافقیناشیازبرابری حاکمیتدولتها به ساختار عمودیمبتنیبرقانون اساسیتغییر
نمایدکهدرآنتعهداتبهصورتاجباریبردولتهاتحمیلشوند.بدونشکتوسعهنظام
ساختارحقوقبینالمللیبهصورت

میشود 
بینالمللیحقوقبشریکیازعواملیاستکهسبب 

عمودیومبتنیبرقانوناساسیشود.رشدتعهداتغیررضایی،صالحیتاجباریمراجعقضایی
الملل،تقویتدیوانبینالمللیدادگستریو


المللی،ایجادسلسلهمراتبمیانقواعدحقوقبین

بین
امکانبررسیقضاییتصمیاتنهادهایبینالمللیازجملهشورایامنیتازلحاظانطیاقباموازین

حقوقبینالمللتوسطآن،جایگزینیمنافعجهانیوعامالشمولدرمقابلمنافعفردییاگروهی

ها،گسترشصالحیتدیوانبینالمللیکیفریو ترغیبکشورهایغیرعضوبهپذیرش


دولت
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ینالمللیسببتقویتقانون
اساسنامهآنوایجادمکانیسمهاینهادینبرخوردارازحاکمیتب 
میشوند .
اساسیگراییودرنهایتاستقرارحاکمیتقانوندرسطحبینالمللی 
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