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نگاهي تطبيقي به اجراي حقوق بينالملل در محاكم ملي
علي

ايزدي1

چکيده
امروزه ،حقوق بينالملل صرفاً به تنظيم روابط دولت هتا ممت پتردازد و حقتوق زدتادا را بتراا
اشخاص به رسمي شناخته اس  .با وجود ادن ،متناسب با اعطاا ادن حقوق ،ستازواار اجتراا
آمها در سطح بينالملل ادجاد مشده اس  .جامعۀ بين الملل به عل فقدان اقتدارات مرازا اعم
از اجراد  ،تقنين و قضاد ساختار مامتمرازا دارد و در فقدان عوامل اجراد مراتزا ،حقتوق
بين الملل به شدت متک به اقدامات مهادهاا حقوق داخل است  .از ادتن ميتان ،داد تاههتاا
داخل اشورها از بهتردن ابزارهاا اجراا حقوق بينالملل هستند .دستتااه قضتاد مستتقل از
قوۀ مجرده اه از استامداردهاا بين الملل برخوردار باشد مسلماً بهتردن مرجع براا تفسير ،اجرا
و توسعۀ حقوق بينالملل اس  .پژوهش حاضر در صدد اس رودهها و رودکردهاا محتاام ملت
اشورها در اجرا و توسعۀ حقوق بينالملل را مورد بررس قرار دهد.

كليدواژگان
حقوق بينالملل عرف  ،دو اما حقوق  ،رودکرد فرامل  ،رودکرد مل  ،معاهده ،دااما حقوق .

 
 (PDLOXWL]DGL#\DKRRFRP
 .1داترا حقوق بينالملل از دامشااه تهران،
تاردخ درداف  ،1931/20/11 :تاردخ پذدرش1931/20/01 :
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مقدمه
در چند دهۀ اخير فرادند قاموماذارا بين الملل  1از مجراا معاهدات و حقوق عرف بينالمللت
رشد امفجارا داش و حت حوزههاد مامند حقوق بشر و محيط زدس اه بته مظتم درميامتده
بودمد توسعه دافتند ( \ .)'XSXادن حجتم ستترده از هنجارهتا بته محتوۀ مواجهتۀ
دول ها با موضوعات پيرامومشان سم وسو داده امد مظم حقتوق را بتر بختش قابتل تتوجه از
روابط بينالملل حاام اردهامد .در انار رشد چشماير قواعد بينالملل  ،رومد جهتام شتدن بتر
مظام هاا حقوق مل تأثير ذاشته و اامالً طبيع اس اته داد تاههتاا داخلت اشتورها بتا
درخواستت اعمتتاا قواعتتدا مواجتته شتتومد اتته در عرصتتۀ بتتينالمللتت رشتتد و تکتتودن
دافتهامد    . 7]DQDNRSRXORVامروزه از محاام داخل به ارات خواسته مت شتود تتا
موضوعات حقوق بين الملل را بررس انند .ادن امر عمدتاً متيجۀ ادتن تحتوا است اته حقتوق
بين الملل به مسائل م پردازد اه سابقاً توسط حقوق داخل تنظتيم مت شتد و مجموعتهاا از
حقوق بين الملل را براا اشخاص به رسمي شناخته اس اه به طور طبيعت مادلنتد دعتاوا
ختتود را متتزد داد تتاههتتاا داخلت مطتترن ممادنتتد   . 1ROONDHPSHUامتتا در ستتطح
بينالملل بين حقوق 0و جبران خسارتها 9شکاف وجود دارد؛ چرا اه مقررات معاهتده اته بته
خاطر حماد از حقوق اشخاص خصوص تدودن شده امد اغلب براا ادن اشخاص حق دسترس
به داد اههاا بين الملل در خصوص دعاوا ماش از ادن معاهدات را در مظر مارفتهامد .بنتابرادن
در شرادط عدم امکان توسل به ددوانهاا بينالملل  ،مؤثرتردن مکاميسم مراجعه به داد اههتاا
داخل اس  . 6ORVVضمناً در مواردا اه در معاهتده امکتان حضتور در دتو ددتوان
بينالملل پيشبين شده ،ط مراجع داخل 1پيشمياز اقامۀ دعوا افراد در ددتوان بتينالمللت
 
 .1جامعۀ بينالملل از مقطه مظر ساختارا به عل فقدان اقتدارات مرازا اعم از اجراد  ،تقنين و قضاد اصوالً
جامعهاا غير مهاددن تلق م شود .به همين دليل ،حقوق بينالملل دو مظام حقوق مامتمراز و پراانده
اس اه در آن ادجاد ،اعماا و اجراا قواعد ،منطق متفاوت از حقوق داخل دارد .به دليل مبود قوۀ تقنين
مرازا ،قوامين و مقررات در طيف متنوع از حوزهها از سوا تابعان حقوق بينالملل بهودژه دول ها وضع
م شود .حقوق بينالملل مشتمل برقواعد و مقررات اس اه تابعان مظام بينالملل خود آن را ادجاد ارده و به
آن ردن م مهند .بنابرادن قواعد حقوق الزامآور بر دول ها ردشه در ارادۀ آزاد خود آمها دارد اه در
انوامسيون ها به منصۀ ظهور رسيده دا به واسطۀ عرف و اصوا ال حقوق متجل شده اس  .بنابرادن فرادند
توسعۀ حقوق بينالملل بهطور عمده از پادين به باال صورت رفته به ومهاا اه بخش اعظم قواعد ،تأسيسات
و ترتيبات حقوق از پادين و از مجراا دول ها ظهور و بروز دافته اس  .در واقع دول ها هم واضع و قاموماذار
و هم تابع حقوق بينالملل هستند .

ULJKWV
UHPHGLHV

 . 1مااه به سير تطور تاردخ قاعدۀ ط مراجع داخل مشان م دهد ااربس سنت اِعماا ادن قاعتده در حتوزۀ
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اس  .مطابق اصل ط مراحل داخل  1اه جنبۀ عرف دارد 0اشخاص موظفند قبل از مراجعه به
دو ددوان بين الملل  ،براا استيفاا حقوق خود به مراجع داخل اشتورا مراجعته اننتد اته
مقض حقوق در قلمرو تح صالحي آن اشور اتفاق افتاده اس و مسئولي بتينالمللت دتو
دول در قباا خسارت وارده بر بيااماان صرفاً زمام در سطح بينالملل قابل طترن است اته
شخص مربوطه به اليۀ مراجع داخل دول خوامده متوسل شده باشد .از ادتن رو محتاام ملت
مجردان اوليه و اصل حل اختالف هستند و ددوانهاا بينالملل مقش فرع و تکميلت دارمتد
در انار اشخاص خصوص  ،دول ها ميز به طور طبيع م توامند در محاام مل اشورهاا ددار
حاضر شومد و حقوق قاموم خود را مطالبه و پيايرا انند هرچند اه عکس ادن قضيه به طتور
اامل صادق ميس  .داد اههاا داخل به دليل مصومي دول ها ممت توامنتد دعتاوا مطروحته
عليه دول هاا خارج را تح بررس و تصميم يرا قرار دهند ،مار آن دسته از دعتاوا اته
به حوزۀ تصدا را دول مربوط باشد .
حقوقدامان بين الملل به طور سنت مسب به اِعماا حقوق بين الملل در داد اههاا داخلت
 
حماد ددپلماتيو از شهرومدان خارج از اشور بوده اس و از  1302به حوزههتاا جددتد بتهودتژه حمادت از
حقوق بشر ميز سترش دافته اس  .در واقع چه افتراد و چته اشتخاص حقتوق بتراا آمکته مشتموا حمادت
ددپلماتيو دول متبوع خود واقع شومد بادستت راه هتاا قتاموم جبتران خستارت اته در اشتور خوامتده در
دسترس اس را ط انند .اما همان ومه اه اشاره شد ا رچه قاعتدۀ طت مراجتع داخلت ردشته در حمادت
ددپلماتيو دارد اما محدود به آن ميس و امروزه در حوزههاا ددارا مامند حقوق بشر مطرن اس جاد اته
اشخاص بدون مياز به پوشتش حمادت ددپلماتيتو ،حتق طترن دعتوا در مهادهتاا قضتاد و شتبه قضتاد
بين الملل را دارمد .اسناد حقوق بشرا مامند ميثاق حقتوق متدم و سياست (مادۀ  ، )11انوامستيون اروپتاد
حقوق بشر (مادۀ  )90و همچنين انوامسيون آمردکاد حقوق بشتر(مادۀ  )11حتاوا مقرراتت راجتع بته طت
مراجع داخل هستند و مهادهاا بينالملل مربوطه دعن اميتۀ حقتوق بشتر ،داد تاه اروپتاد حقتوق بشتر و
داد اه آمردکاد حقوق بشر را موظف به اجراا ادن قاعده ممودهامد .

6LYLD$VROL .DWKULQ0DULD6FKHUU´7KH5XOHRI3ULRU([KDXVWLRQRI/RFDO5HPHGLHV
LQWKH
,QWHUQDWLRQDO/DZ 'RFWULQ DQG LWV $SSOLFDWLRQ LQ WKH 6SHFLILF &RQWH[W RI +XPDQ 5LJKWV
3URWHFWLRQ´European University Institute Working Paperes Law  S
H[KDXVWLRQRIORFDOUHPHGLHV

 .0تفسير مواد اميسيون حقوق بينالملل در مورد حماد ددپلماتيو ،در مادۀ  ،11ط مراجع داخل را شرط
حماد ددپلماتيو دامسته اس  .تفسير مادۀ مذاور عنوان م اند اه ادن ماده در صدد تدودن حقوق
بين الملل عرف اس اه ط مراجع داخل را شرط الزم در اعماا حماد ددپلماتيو م دامد .اميسيون
معتقد اس رودۀ دول ها و تصميمات قضاد مؤدد عرف بودن ادن قاعده اس  .ددوان بينالملل داد سترا
ميز در قضاداا ادنتر هامدا و شرا الکتروميک سيکوالادن قاعده را دو اصل حقوق بينالملل عرف تلق
مموده اس ( ر .ک'LSORPDWLF3URWHFWLRQZLWKFRPPHQWDULHVSS,QWHUQDWLRQDO: .
.)/DZ&RPPLVVLRQ$UWLFOHVRQ
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به دددۀ ترددد ماردستهامد .ادن ماترش وجتود داشتته اته محتاام داخلت آشتکارا ختط مشت
مل رادامه دارمد و به ومه اا به تفسير قواعد م پردازمد اه منتافع اشورشتان را تتأمين اننتد.
عالوه بر ادن فته م شود اه داد اههاا مل در مواجهه با امور بينالملل تسليم مظردتات قتوۀ
مجرده م شومد و سع م انند خود ر ا از ادن حوزه بيرون ماه دارمد و در ادن راستتا از برخت
تکنيو هاا قضاد براا خوددارا از ورود به پرومده استفاده م انند .برخت تحليتلهتا مشتان
م دهد رودۀ قضاد داد اه هاا داخل بعضاً در راستاا تأمين منافع اوتتاه متدت قتوۀ مجردته
اس و قضات مواظبند تا با تصميمات خود منافع و سياس هتاا بتينالمللت دولت هادشتان را
خدشهدار مکنند  .)%HQYHQLVWLدر ادن ميان فته م شود داد اههتاا داخلت
رودکرد سنت خود در خصوص اجرا و تفسير حقوق بينالملل بر اساس منودات و مالحظات قوۀ
مجرده را انار ذاشتهامتد و در متوارد متعتدد اقتدامات قتواا تقنينت و اجرادت را بته چتالش
م اشند  . %HQYHQLVWLDQG'RZQVادنکه رودۀ قضاد اشورهاا مختلف چته
رودکردهاد به اجراا معاهدات و حقوق بين الملل عرف دارمد ،تفاوت راهبر آمها ردشته در چته
عوامل دارد و روشهاا مرسوم جذب دا امتقاا حقوق بينالملل چه تأثيرا بتر ادتن رودکردهتا
م ذارمد سؤاالت بنياددن ادن پژوهش هستند .بنابرادن براا طرن چارچوب مظرا ،در مبحت
اوا ،روشهاا ورود حقوق بينالملل به مظام هاا ملت و تتأثير آمهتا بتر رومتد اجتراا تعهتدات
بينالملل بررس م شود .در مبح دوم بتا تکيته بتر رودتۀ قضتاد بته ارزدتاب اجتراا امتواع
معاهدات ،رودکردهاا غالب و روشهاا جلتو يرا از اجتراا معاهتدات پرداختته مت شتود .در
مبح سوم ميز مقش حقوق بينالملل عرف در رودۀ محاام مل مورد بح قرار م يرد.

مبحث اول :روشهاي ورود حقوق بينالملل به حقوق داخليي و تيیرير
آن بر اجراي تعهدات بينالمللي
معموالً دول زمام اجازه م دهد دو قاعدۀ حقوق بين الملل در حقوق داخل جذب شتود اته
به شکل در تصودب آن دخيل بوده باشد دا رضاد ختود را مستب بته آن ابتراز داشتته باشتد.
هناام اه دو قاعدۀ عرف مطرن اس بادد دول در رومد شکل يرا قاعدۀ عرفت مشتارا
ارده باشد دا مسب به آن اعتراض مکرده باشد و هناام اه دو قاعدۀ معاهدهاا مطرن است
دول بادست طرف معاهده اا باشد اه حاوا ادن قاعده اس  .در جاد اه تصميم دو سازمان
بينالملل دا منطقهاا مطرن اس دول بادد عضو آن سازمان باشد.
به طور ال مقررات بينالملل اعم از عرف دا معاهدهاا و اصوا ال حقوق التزامآورمتد و
بادد با حسن مي به اجرا درآدند .به همين دليل مقدمۀ منشور ملل متحتد (بنتد ستوم) رعادت
معاهدات و تمکين از سادر منابع حقوق بين الملل را الزمۀ دوام مظم موجود بينالمللت دامستته
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تا آمجا اه ادجاد فضاا مناسب براا اجراا مؤثر تعهدات بينالملل را شرط الزم استقرار امني
در جامعۀ بين الملل به شمار آورده اس  .علماا حقوق براا مشان دادن مبناا حقوق تکليتف
دول ها به اجراا مقررات بينالملل مظردات متعددا ساخته و پرداختهامد اه هر دو در مقتام
خود از اعتبارا شادسته برخوردار اس  1.با ادن حاا همۀ آمها از دو مکتتۀ مهتم دعنت اجتراا
قهرا مقررات بينالملل غافل مامدهامد شادد بدان عل اه پرداختن به ادن مسئله بتا توجته بته
مکاميسمهاا اجراد حقوق بينالملل بهراست بيهوده م مموده اس زدرا ادن مکاميستمهتا 0در
 
 .1طرفداران مکتب ارادا ،مبناا حقوق بينالملل را حاصل ارادۀ دول ها م دامند و معتقدمد دول ها با پذدرش
اصوا و قواعد حقوق بينالملل ،به معيارهاا رفتارا ،قدرت الزامآور م بخشند .آمچه از رضاد دول ها
استنباط م شود رضادت اس اه پيشاپيش از طرف دول ها مسب به رعاد قواعد حقوق بينالملل اعالم
م شود .از لحاظ حقوق شادد بتوان تئورا رضاد را سادهتردن توصيف در مبناا اجبارا حقوق بينالملل
بهشمار آورد ( همادون ماف  ،ضمام اجرا در حقوق بين الملل عموم  ،همادش جهام شدن حقوق و
چالشهاا آن ،ص  )101اما فارغ از تئورا رضاد  ،براا تبيين ردشههاا الزامآورا حقوق بينالملل
تئوراها ا متفاوت مطرن شده اس  .طرفداران مظردۀ منافع ،معتقدمد قواعد بينالملل به منزلۀ ابزارهاد
هستند اه دول ها تالش م انند به وسيلۀ آمها منافع خود اعم از قدرت و ثروت را تأمين انند و دول ها
هناام حقوق بينالملل را اجرا م انند اه منافع اوتاهمدت و بلندمدت آمها را محقق سازد.
تئوراهاا«روابط بينالملل ليبراا» بر ادن باورمد اه عامل اصل تبعي از حقوق بينالملل را م توان در
ساختار داخل اشورها جس وجو ارد .بر مبناا ادن ددد اه تبعي دول ها بسته به ادن اس اه آدا دول
مزبور دو دول ليبراا اس  .آدا دول شکل امتخاب دارد ،رعاد حقوق سياس و مدم را تضمين م اند و
سيستم قضاد اش متعهد به حاامي قامون اس  .موضع ادن تئوراها ادن اس اه ليبراا دمواراس ها
تمادل بيشترا به اجراا قامون دارمد .ددد اه ددار «ساختار راد » اس اه مبتن بر مفهوم جامعۀ
بينالملل اس برخالف تئورا منافع ،اه منافع دول ها را در قالب قدرت و ثروت م دامد ساختار رادان
معتقدمد قواعد و هنجارها منافع مل را بازتعردف م انند .دول ها و منافعشان به لحاظ اجتماع بهوسيلۀ
اصوا فلسف  ،هود ها ،هنجارهاا رفتارا دا شرادط مشترک ف و و ساخته م شومد .تئورا «مشروعي »
ميز ردشۀ الزام را در مشروعي قواعد و مهادهاا بينالملل م بيند .بر مبناا مظردۀ مذاور ،دول ها به ادن
دليل قواعد حقوق را رعاد م انند اه قاعده و فرادند ساخ آنرا مشروع تلق م انند .ا ر دول ها
قاعدهاا را منصفامه بدامند تمادل بيشترا به تبعي از آن دارمد در ادن مارش ،قاعده دا مهادا اه مطابق
اصوا پذدرفته شدۀ فرادندهاا صحيح ،ظهور و بروز م دابد از درجۀ مشروعي باالد برخوردار اس +DUROG
+RQJMX.RK:K\'R1DWLRQV2EH\,QWHUQDWLRQDO/DZ"7KH<DOH/DZ-RXUQDO
).

 .0دک از مکاميسمهاا اجراا مقررات بينالملل اجبار اس  .اجبار م توامد به شکل منف دا مثب باشد.
مجازاتهاا تجارا ،ااهش اموهاا مرتبط با توسعه و حت مداخلۀ مظام در زمرۀ قالبهاا منف اجبار
اس حاا آمکه پاداشهاد مامند افزادش اموهاا مرتبط با توسعه دا امعقاد موافقتنامههاا بينالملل
شکلهاا مثب اجبار تلق م شومد .به عنوان مثاا دول هاد اه دغدغههاا حقوق بشرا دارمد براا
ترغيب و تشودق سادر اشورها به رعاد موازدن حقوق بشر ،به آمها زدنۀ ورود به موافقتنامههاا ترجيح
تجارا را ارائه م انند .سازمانهاا بينالملل ميز در ادن امر دخيلند .براا ممومه ،هناام اه شوراا حقوق
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غالب موارد سرشت بينالملل مداشته دا تنها در قالتب مظتامهتاا حقتوق داخلت قابتل درک
بودهامد (فلسف .)93 :19،
از آمجا اه معموالً هر دول بر اساس حقوق بين الملتل متعهتد بته محقتق ستاختن متيجتۀ
مقررات دعن اجراا مؤثر حقوق بينالملل شده و در مورد تعيين روشهتاا بته اجترا درآوردن
مقررات آن مظام ،غالباً تعهدا مسپرده اس پذدرش و جذب مقررات بتينالمللت در مظتامهتاا
داخل و تعميم مکاميسمهاا اجراد داخل به آن مقررات ،هيچ اه تابع مظم واحد مبوده و در
هر اشور به تناسب اهميت اه قامون اساس به ارزشهاا بينالملل داده در قتالب معتين بته
مظم در آمده اس  .به همين جه تا وقت اه قاعدۀ بينالملل در مظتام داخلت جتذب مشتده
باشد در آن مظام اعتبار مدارد و در متيجه در روابط بتينالتدوا از ختود اثترا واقعت بته جتاا
مم ذارد .جذب مقررات بينالملل در مظامهاا داخل را پذدرش حقوق بينالملتل در حقتوق
داخل ميز ماميدهامد (فلسف .)93: 19،
حقوق بينالملل دس دول ها را براا محوۀ اجراا تعهدات بينالملل باز ذاشتته است و
در خصوص ادناه دول ها به چه محوا تصميمات بينالملل را در مظام حقتوق داخلت ختود
 
بشر سازمان ملل متحد ،اشورهاد را به دليل مقض حقوق بشر صراحتاً مورد امتقاد قرار دهد بامو جهام
امو به ادن اشورها را ااهش م دهد .همچنين مداخلۀ مظام ماتو دا شوراا امني ملل متحد ،شکل
ددارا از اجبار از جامب سازمانهاا بينالملل اس  .وجهه و اعتبار بينالملل اشورها ميز دک از ضمام
اجراهاا مؤثر در ادفاا تعهدات بينالملل دول هاس  .دول ها براا حفظ وجهه و اعتبارخود به الزامات
بينالملل تن م دهند و اساساً مقض صردح تعهدات بينالملل  ،ورود آمها به رژدمهاا بينالملل  ،معاهدات و
سازمانها را با مشکل مواجه م اند رجوع انيد به:

. 6WHLQ-DQDYRQ³,QWHUQDWLRQDO/DZ8QGHUVWDQGLQJ&RPSOLDQFHDQG(QIRUFHPHQW´7KH
,QWHUQDWLRQDO6WXGLHV(QF\FORSHGLD

عمل متقابل هم مقش بسزاد در اجراا حقوق بين الملل دارد و به طور ال عمل قاموم اما غير دوستامه
اس اه از طرف دو اشور در واانش به اقدام مغادر با حقوق بين الملل اشور ددار امجام م شود .در فضاا
انوم حقوق بين الملل اه مرجع قاموم واجد صالحي اجبارا براا اجراا توافقات وجود مدارد عمل متقابل
مؤلفه مهم در عملکرد دولتها اس و شکلهاا مختلف را در بر م يرد .رجوع انيد به :همادون ماف ،
ضمام اجرا در حقوق بين الملل عموم  ،همادش جهام شدن حقوق و چالشهاا آن ،دامشااه فردوس
مشهد111 :1930 ،
همچنين مهادهاا داخل اشورها م توامند در ارتقاا تبعي از حقوق بينالملل تأثير ذار باشند .در خيل از
موارد دول ها م توامند با استفاده از پليس ،دستااه قضاد و مظام در مواجهه با چالشهاا جهام استفاده انند.
به عنوان مثاا اجراا تعهدات اه در قطعنامۀ  1919شوراا امني در خصوص مبارزه با تروردسم وضع شده،
ميازمند همکارا دول هاس  .رجوع انيد به:

 $QQH0DULH 6ODXJKWHU  :LOOLDP %XUN :KLWH )XWXUH RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ LV
 'RPHVWLF+DUYDUG,QWHUQDWLRQDO/DZ-RXUQDO
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اجرا انند روش واحدا وجود مدارد 1.ادن مسئله به خود دول ها وا ذار شتده است و اصتوا و
مبام مظام حقوق داخل اشورها محوۀ مواجهه با تعهدات بينالملل را تعيين م اند .به طتور
ال ارتباط بين حقوق بتينالملتل و حقتوق داخلت از منظتر مظردتههتاا داتاما حقتوق  0و
دو اما حقوق  9توصيف م شود.


بند اول :نظريۀ يگانگي حقوقي و نظريۀ دوگانگي حقوقي
مظردۀ دااما  ،حقوق بينالملل و حقوق داخل را بخشهاد از دو مظم حقوق م دامد اه بتر
مبناا آن حقوق بين الملل بدون مياز به قاموماذارا به محو مستقيم در مظامهتاا حقتوق ملت
قابل اجراس اما از منظر مظردۀ دو اما  ،حقوق بينالملل و حقوق داخل دو مظم حقوق مجزا
و مستقل هستند و به محو مستقل بر فعالي داد اههاا داخل و بينالمللت حااميت دارمتد.
بنابرادن حقوق بينالملل اعتبار قاتوم پيدا مم اند مار ادنکه ط دو اقدام ملت اته معمتوالً
چنين اعتبارا به آن داده شود  . +HQNLQدول هاا تابع دو اما 1
قاموماذارا اس
دول هاد هستند اه قامون اساس آمها جادااه مشخص براا معاهدات در مظر مارفته است و
حقوق و تعهدات مندرج در آمها هيچ ومه آثار قاموم در حقوق داخل متدارد ماتر ادنکته طت
عمل قاموماذارا ادن اعتبار قاموم به آمها داده شود  . $XVWاساس مظردۀ دااما بتر
ادن اس اه معاهده هناام اه مطابق قامون اساس تصودب و الزماالجرا رددد بدون ميتاز بته
قاموماذارا قوۀ مقننه بخش از حقوق داخلت مت شتود   . ,ELGامتا در دولت هتاا تتابع
دو اما  ،پس از تصودب و الزم االجرا شدن معاهده ،داد اه ها مجاز ميستند اه به طور مستتقيم
به معاهده استناد انند .ا ر پارلمان جه جذب معاهتده اا در مظتام داخلت  ،مصتوبهاا را بته
تصودب برسامد داد اه ها مصوبۀ مذاور را مورد استتناد و استتفاده قترار مت دهنتد و در تفستير
مصوبه از معاهدۀ مذاور بهره م برمد .بنابرادن در اشورهاا تابع دو اما  ،داد اهها مه بته طتور
 
 .1هدف از وضع تعهدات بينالملل اجراا آمها از سوا اشورهاس اما حقوق بينالملل در صدد برقرارا مظام
حقوق دکنواخ در همۀ اشورها ميس بنابرادن ادن امکان براا دول ها فراهم شده اس تا با توجه به
ساختار مظام حقوق خود ،به تعهدات بين الملل جامۀ عمل بپوشامند .ادن امر تا حدودا مشابه مقولۀ حاشيۀ
صالحددد   PDUJLQRIDSSUHFLDWLRQاس  .حاشيۀ صالحددد اختيار اشورهاا متعاهد در ارزداب اوضاع
و احواا به هناام اِعماا مقررات اسناد حقوق بشرا بينالملل اس و منطق آن ادن اس اه هر جامعهاا
حق دارد بين حقوق فردا و منافع مل اش توازن برقرار اند .رجوع انيد به:

2QGHU%DNLUFLRJOX³7KH$SSOLFDWLRQRIWKH0DUJLQRI$SSUHFLDWLRQ'RFWULQHLQ)UHHGRP
 RI([SUHVVLRQDQG3XEOLF0RUDOLW\&DVHV´German Law Journal
PRQLVP
GXDOLVP
GXDOLVW
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مستقيم بلکه به محو غيرمستتقيم از معاهتدات استتفاده مت اننتد   . 6ORVVمقتش
پارلمان در تصودب معاهدات با مقش آمها در اجراا معاهدات متمتادز است  .در بعضت اشتورها
تصودب معاهده ميازمند تأديد پارلمان اس  ،اما در خيل از اشورها به موجب قامون اساس  ،قوۀ
مجرده اختيار امعقاد معاهدات بدون مياز به تأديد پارلمان را دارد .و همين امر روشن م اند اه
چرا در خيل از اشورهاا تابع دو تاما  ،بتراا الزامت شتدن معاهتده در داختل ،قاموماتذارا
پارلمان ضرورا اس  .بددن ترتيب در حال اه پارلمان در تصتودب معاهتده مقشت متدارد امتا
ترتب آثار قاموم بر معاهده در داختل اشتور ،ميازمنتد قاموماتذارا پارلمتان است و بتدون آن
داد اههاا داخل مم توامند براا مفاد معاهده اا اه قوۀ مجرده تصودب ممتوده اعتبتار قتاموم
قائل شومد.
در اشورهاا تابع دااما  ،پس از تصودب معاهده توستط مهتاد اصتالن ،معاهتده جاداتاه
قامون را دارد و بدون مياز به قاموماذارا پارلمان ،واجد اعتبار قاموم اس  .در متيجته ،داد تاههتا
م توامند مستقيماً به آن استناد ممادند .با ادن حتاا ،قاموماتذار برخت اوقتات قتاموم را جهت
تضمين اجرا تصودب م ممادتد تتا داد تاه هتا و مقامتات اجرادت بته معاهتدۀ مطروحته ترتيتب
اثر بدهند .براا مثاا ،اداالت متحتده قتاموم را جهت اجتراا انوامستيون  1303ميودتورک از
تصودب ذرامد دا آفردقاا جنوب در راستاا انوامسيون 1303ورشتو قاموماتذارا اترد ,ELG
.
ادتاليا ،اطردش ،شيل  ،چين ،المبيا ،مصر ،فرامسه ،آلمان ،ژاپن ،روستيه ،آفردقتاا جنتوب ،
سوئد ،تادلند و اداالت متحده مظردۀ دااما را پذدرفتهامتد 6ORVV  .مستتعمرات ستابق
فرامسه ( ماميبيا ،سنااا و اناو) همامند فرامسه از رودکرد داتاما استتفاده مت انند.استتراليا،
اامادا ،هند و اماليس در زمترۀ اشتورهاا تتابع مظردته دو تاما هستتند 1.مستتعمرات ستابق
اماليس (ماالوا ،ميجرده ،زدمبابوه) ميز مظردۀ دو اما را اعمتاا مت اننتد 2SHQLQJ
.
معموالً هر اشورا خودش تعيين م اند اه چه زمان و تتا چته امتدازه حقتوق بتينالملتل
در مظام داخل اش جذب شود .بسيارا از قتوامين اساست حتاوا اصتوا خاصت در ارتبتاط بتا
حقوق بينالملل هستند اته جاداتاه تعهتدات بتينالمللت را در مظتامهتاا حقتوق داخليشتان
معين م ممادد .از ادن رو معموالً هر مظتام حقتوق بته ستم دکت از رودکردهتاا متذاور دتا
ترايب از آمها رادش دارد 0.امروزه مظام هاا دااما خالص دا دو اما خالص مداردم و خيلت
 
 .1جه بررس تفصيل برخ از مظام هاا حقوق اشورها ،رجوع انيد به :محمدرضتا ضتياد بياتدل  ،حقتوق
بينالملل عموم  ،چاپ چهل و پنجم .30-30 :1930 ،
 .0در مظام حقوق ادران ،به موجب مادۀ  3قامون مدم «مقررات عهودا اه بر طبق قامون اساس بين دول ادتران
و سادر دوا منعقد شده باشد در حکم قامون اس ».براا مطالعۀ رودکرد مظام حقتوق ادتران و تفستير متادۀ 3
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از قتوامين اساست حتاوا مولفتههتاد از هتر دو مظردتۀ داتاما و دو تاما هستتند
.RSFLW
الزم به ار اس برعکس معاهدات اه به واسطۀ جذب وارد مظامهاا حقوق مل م شومد
در خصوص حقوق بين الملل عرف چنين تشردفات وجود مدارد و رودۀ قضاد برخ از اشورها
حتتاا از اِعمتتاا خوداتتار و مستتتقيم ادناومتته تعهتتدات در اشورهاستت  :LOGKDEHU  .
  %UHLWHQPRVHUبا وجود ادن ،مواردا وجود داشته اه در آمها به صراح از اجتراا
احتمال حقوق بين الملل عرف ممامع به عمل آمده اس به عنوان مثتاا ،داد تاه تجددتدمظر
استراليا در قضيه مولياردما عليه تامسون به بررس ادن مسئله پرداخ اه آدا منتع مستلاشت
دو قاعده حقوق داخل استراليا به شمار م رود .به دليل عدم وضع قتامون ،انوامستيون 1313
ژمو در استراليا قابل اِعماا مبود .بنابرادن ادن مسئله مطترن رددتد اته آدتا قواعتد عرفت منتع
ژموسادد در استراليا قابل اِعماا اس ؟ مظر ااثر اعضا ادن بود اه بتراا ورود حقتوق بتينالملتل
عرف به حقوق ايفرا استراليا مصوبۀ پارلمان ضرورا اس  ،چرا اه بخش  1.1قتامون ايفترا
جرماماارا بدون مصوبه قاموم را منع ارده است   1XO\DULPPDY7KRPSVRQ
.$/5

بند دوم :ارتباط نوع رژيم حقوقي و اجراي تعهدات بينالمللي
هماماومه اه فته شد اساس تردن وجه تمادز مظامهاا دااما حقوق و دو اما حقوق ادتن
اس اه پتس از تصتودب معاهتده از ستوا مراجتع اصتالن داخلت و الزماالجترا شتدن آن،
داد اه هاا داخل در اشورهاا تابع مظرده دااما م توامنتد بته طتور مستتقيم بته معاهتدات
استناد ممادند و ميازا به قاموماذارا در ادن زمينه ميس اما در اشورهاا تابع دو تاما ،پس از
تصودب معاهده و الزماالجرا شدن آن ،داد اههاا داخل مم توامند به طور مستقيم بته معاهتده
استناد انند و قاموماذارا مهاد تقنين در خصوص معاهتدۀ مربوطته پتيش ميتاز اجتراا آن در
محاام داخل اس  .اما تفکيو سنت بين مظردههاا دااما و دو اما به هم ردخته اس  .بتا
اماا تعجب در اشورهاا تابع دو اما  ،داد اهها در فعالي قضتاد ختودش استتراتژاهتاد
جه استفاده از معاهدات جذب مشده به اار برده امد به محوا اه حت با فقدان مصوبۀ پارلمان
به مقررات معاهتده ترتيتب اثتر داده شتود  . 6ORVVهمچنتين در حتال اته در مظتام
دااما  ،معاهده هم شأن قامون اس در برخ اشورهاا تابع دااما  ،داد اههتا بتين معاهتدات
 
قامون مدم  ،مااه انيد به :حميد هاشم  ،اجراا تعهدات بين الملل در مظام قضاد ادتران :محتدودد هتا و
ظرفي ها ،مجلۀ پژوهش هاا حقوق  ،شماره  ،1933 ،10صص .011-003؛ محمتد جتواد شتردع بتاقرا،
برترا معاهدات بين الملل مسب به قوامين عادا ،مجلۀ تحقيقات حقوق  ،شمارۀ 929.-013 :01
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خود-اِجرا 1و غيرخود-اِجرا 0تفکيو قائل م شتومد .هناتام اته داد تاه داخلت معاهتدهاا را
غيرخوداِجرا تلق م ممادد به ومهاا عمل م اند اه ود معاهتده در حقتوق داخلت جتذب
مشده اس و آثار اجراد بر آن مترتب مم شود .ادن رودکردها تفکيو ستنت بتين اشتورهاا
داامه و دو امه را به هم زده اس  . ,ELGممود بتارز تمتادز بتين معاهتدۀ ختوداجرا و غيتر
خوداجرا را م توان در رودۀ قضاد آمردکا مشاهده ارد .ددوان عال اشور در قضيۀ مدلين عليه
تازاس ،تأايد ارد اه حکم ددوان بين المللت داد ستترا در قضتيۀ اومتا بته طتور مستتقيم و
خوداار در داد اه هاا داخل قابل اجرا ميس چرااه هيچکتدام از معاهتدات مطروحته(پروتکل
اختيارا انوامسيون ودن ،منشور ملل متحد و اساسنامۀ ددوان بينالملل داد سترا) ختوداجرا
ميستند .همچنين داد اه ماحيه اا در قضيۀ مراز پناهند هادت عليه ردس  ،قضيۀ شتوراا
مرااز هادت عليه مکنرا و قضيۀ ساا عليه شوراا مرااتز هتادت  ،پروتکتل پناهنتد را غيتر
خوداجرا اعالم ممود ] . 9D]TXHهمۀ ادن متوارد در حتال صتورت مت پتذدرد اته
ادتتاالت متحتتده مظردتتۀ داتتاما حقتتوق را پذدرفتتته اس ت و اساستاً پتتس از تصتتودب معاهتتده
بدون مياز به قاموماتذارا اناتره ،داد تاههتاا داخلت بادتد مفتاد آمهتا را اجترا ممادنتد امترا
اتته در قتتامون اساست ادتتن اشتتور ميتتز متتورد تأديتتد قترار رفتتته و مطتتابق بنتتد دوم اصتتل 0
« ...معاهدات قامون برتر ادن سرزمين هستند و قضات در همۀ اداالت موظف بته تبعيت از آمهتا
هستند».
در خصوص تأثير رودکردهاا دااما و دو اما بر اجتراا تعهتدات بتينالمللت  ،بته مظتر
مم رسد ارتباط چندام بين موع مظام حقوق و روده عمل داد تاههتاا داخلت وجتود داشتته
باشد جز ادنکه داد اهها در اشورهاا تابع دااما  ،معاهدات را به محو مستقيم اجرا م انند در
حال اه در اشورهاا تابع دو اما معاهدات را به محو غيرمستقيم اجترا مت اننتد .همکتارا
مظام داخل با مظام بينالملل دو مسئله پيچيده اس اه مم توان آن را در چارچوب دوقطبت
دااما  -دو اما محدود ارد و تبيين ارد .شادد ادن ومه به مظر برسد اه در اجراا معاهدات،
مظردۀ دااما قوا تر از مظردۀ دو اما عمل م اند و اجراا مستقيم قضاد مؤثرتر از اجراا
غيرمستقيم اس اما رودۀ محاام ادن را مشان مم دهد .در اشورهاد مامنتد اامتادا و هنتد اته
تابع مظردۀ دو اما هستند و حقوق داخل مامع از اجراا مستقيم معاهدات اس داد تاههتاا
داخل با اجراا غيرمستقيم معاهدات ،مقش فعال در اجتراا معاهتدات دارمتد .بترعکس ،بتراا
مثاا در آمردکا و چين اه مظرده دااما حاام اس و داد اههاا داخل اجازه اِعماا مستتقيم
معاهدات را دارمد به مدرت از ادن اقتدار قضاد براا اجراا معاهدات و جبران مقضهاا ارتکاب
استفاده م انند  . 6ORVVدر ادن راستا م توان به مواردا از عملکرد دستتااه قضتاد
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اداالت متحده اشاره ممود .در قضيۀ همدان عليه رامسفلد ،شاا اعتبتار اميستيون مظتام اته
متعاقب حمالت دازده سپتامبر توسط رئيسجمهور (جورج بوش پسر) ادجتاد رددتده بتود بته
چالش اشيد و مدع بود اه دستور رئيس جمهور مبن بر ادجاد ادن اميسيون ماقض تفکيتو
قوا و همچنين انوامسيون هاا ژمو اس  .داد اه تجدددمظر ادال المبيتا در ادتن زمينته اظهتار
داش اه حقوق فردا اعطا شده در انوامسيونهاا ژمو در داد اههاا داخل قابل اجرا ميست .
داد اه در تبيين مظر خود به ادن مکته استناد ارد اه معاهدات پيمام هاد بين مل ها هستتند
اه مه در داد اه هاا داخل بلکه به واسطۀ مذااره سياس قابل اجرا هستند .دو قضيه ددار هم
در ارتباط با انوامسيون روابط انسول مطرن شد .در رأا سامچز-الماس عليته اررداتون داد تاه
اظهار داش اه حقوق مقرر در انوامسيون روابط انسول به لحاظ قضاد قابتل اجترا ميستتند.
قضيۀ باستيلو عليه جامسون پرومتدۀ دداترا بتود اته در ارتبتاط بتا حقتوق فتردا منتدرج در
انوامسيون روابط انسول مطرن شد و ادن انوامستيون غيراجرادت تلقت رددتد ]9D]TXH
.
«پترسن» ميز معتقد است تفکيتو ستنت بتين مظتامهتاا داتاما و دو تاما قتادر بته
تبيين آثار داخلت حقتوق بتين الملتل ميست  .وا تتأثيرات حقتوق بتينالملتل بتر مظتامهتاا
مل را معلوا متغير مشروعي م دامد بتددن معنت اته داد تاههتاا داخلت بته ميزامت اته
بتتراا مهادهتتاا بتتين المللت مشتتروعي قائتتل شتتومد تصتتميمات آمهتتا را اجتترا مت اننتتد .بتته
زعم وا هناام تعيتين جاداتاه قواعتد بتين المللت  ،قضتات ممت توامنتد صترفاً بتر هنجارهتاا
قاموم رسم منتدرج در قتوامين اساست تکيته اننتد بلکته مجبورمتد مالحظتات سياست بته
ودتتژه مشتتروعي مظتتم حقتتوق بتتينالملل ت را ميتتز در مظتتر بايرمتتد  . 3HWHUVHQ
پترسن با اشاره بته رودتۀ قضتاد آلمتان و ادتاالت متحتده مت ودتد تفتاوت در رودتۀ قضتاد
محتاام ملت را مت تتتوان بته ستتطون متفتتاوت اعتمتاد آمهتتا بته مهادهتتاا بتينالمللت مستتب
م ت دهتتد و تأايتتد م ت انتتد اتته بتته جتتاا توجتته بتته تفکيتتو داتتاما از دو تتاما بادتتد بتتر
استراتژا داد اههاا عال اشورها در مواجهه با تعهدات بينالملل تمراتز ممتود  . ,ELG
وا رودکرد آلمان به حقوق بينالملل را رودکرد همکارا محور م دامد و ممومههاا آن را مواضع
داد اه قامون اساس ادن اشور در قباا آراا داد تاه اروپتاد حقتوق بشتر(اه ختارج از قلمترو
اتحادده اروپاس ) بر م شمرد .به اعتقاد او در مقطۀ مقابل ،آمردکا رودکردا حاامي محور دارد
اه براا ساختارهاا بين الملل مشروعي چنتدام قائتل ميست و اوج ادتن رودکترد را در رأا
ددوان عال آمردکا در قضيۀ مدلين م دامد  ,ELGا رچته ميتزان رودتۀ قضتاد اته
پترسن براا اثبات فرضيه خود ارائه م دهد امدک اس و بته طتور طبيعت از تتوان اثبتات آن
م ااهد اما در ادنکه امرا فراتر از تقسيم بنداها و قالبهاا حقوق اس اه رودکرد و موضع
اشورها مسب به حقوق بتين الملتل را مشتخص مت انتد ترددتدا ميست و ادتن امتر همتان
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سياس هاا قضاد هر اشور اس اه به موبته ختود متتأثر از مؤلفتههتاد چتون منتافع ملت ،
اددئولوژا و ساختار سياس اشورهاس .


مبحث دوم :دادگاههاي داخلي و اجراي معاهدات
معاهدات بارزتردن و مهمتردن منبع حقوق بينالملل هستند اه متيجۀ توافق موشته دو دتا چنتد
اشور در زمينۀ موضوع خاص هستند .هرچند در انار معاهدات ،عرف بينالملل رودتۀ قضتاد
بين الملل  ،و داتردن در ادجاد قواعد حقوق بينالملل تأثير ذار م باشند اما معاهدات مسب به
منابع ددار اولود دارمد از ادن حي اه قاعدههاا مندرج در آمها مثل قوامين داخل اشورها و
به صراح موشته شده و طرفين معاهده با پيشبين مقررات خاص مامند شرط داورا ،اجراا
آن را تضمين م ممادند (خمام زاده )0 :1933 ،البته هماماومته اته پيشتتر فتته شتد اغلتب
معاهدات اه حقوق را براا اشخاص مقرر اردهامد براا آمهتا حتق دسترست بته داد تاههتاا
بين الملل در خصوص دعاوا مبتن بر حقوق مندرج در ادن معاهدات را تتدارک مددتدهامتد .در
چنين شرادط رجوع به داد اه هاا داخل مهم تردن راه استيفاا حقوق خصوص (حقوق اه
معاهدات به اشخاص خصوص م دهند) اس .

بند اول :معاهدات افقي ،فرامرزي و عمودي
براا ارزداب مقش داد اه هاا داخل در اِعماا معاهدات ،درک ماهي معاهدات اهمي بسزاد
دارد .دول ها براا تنظيم سه دسته از ارتباطات معاهتده منعقتد مت اننتد :روابتط افقت بتين
دول ها ،روابط عمودا بين دول ها و اشخاص خصوص (از جمله افراد و شترا هتا) ،و روابتط
برونمرزا بين اشخاص خصوص اشورهاا مختلف اه به دادوستد مت پردازمتد .ميتزان مقتش
داد اههاا داخل بسته به موع معاهده متفاوت اس . 6ORVV
داد اههاا داخل به مدرت معاهدات افق  1اه روابط بين دول ها را تنظيم م اند اِعمتاا
م انند .ا ر دولت معتقد باشد اه دول ددار حقوق معاهدات را مقض ارده است موضتوع را
در مذاارات ددپلماتيو مطرن م اند دا در ادن زمينه دعواد را در دو ددوان بينالملل ثبت
م اند اما غيرمعموا اس اه شاا در دو داد اه داخل طرن دعوا اند بنابرادن معاهتدات
اه موجد حقوق و تعهدات بين دولتها هستتند امتتر متورد تفستير داد تاههتاا داخلت قترار
م يرمد .و به مدرت از دول ها خواسته م شود تتا مقتررات چنتين معاهتدات را اجترا اننتد.
داد اههاا داخل ميز بهمدرت در مورد اختالفات بينالدول وارد مت شتومد 7]DQDNRSRXORV
.
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معاهدات فرامرزا 1اته روابتط فعتاالن بختش خصوصت در اشتورهاا مختلتف را تنظتيم
م انند و براا اشخاص خصوص در مقابل دکددار حقوق متقابل برقرار مت ممادنتد بيشتردن
ااربرد را در داد اه هاا مل دارمد .اشخاص خصوصت مکترر بته داد تاههتاا داخلت متوستل
م شومد تا حقوق ماش از ادن دسته از معاهدات را اجرا اننتد .انوامستيون ميودتورک در متورد
شناساد و اجراا آراا داورا ( ،0)1303انوامسيون حل و فصل اختالفات سرماده تذارا بتين
دولتها و اتباع سادر دوا ( ،9)1310انوامسيون ورشو در خصوص حمل و مقل هواد ( 1)1303و
انوامسيون بيع بين الملل (0 )1332در زمرۀ آمها هستند  . ,ELGا رچه دول ها به مذااره
پرداخته و چنين معاهدات را تصودب ارده امد؛ اما ادن معاهدات در وهلۀ اوا به منظتور تنظتيم
روابط فرامرزا اشخاص خصوص طراح شده امتد .مثتاا روشتن آن ،شناستاد و اجتراا آراا
داورا بين الملل در حتوزۀ بازر تام بتينالمللت و داورا سترماده تذارا است  .انوامستيون
ميودورک ( )1303با ادجاد قواعدا جه بهبود اجراا آراا داورا در داد اههاا داخل  ،داورا
اختالفات تجارا بينالملل را تسهيل م اند و انوامسيون ورشو( )1303با ادجاد مجموعهاا از
قواعد حاام بر مسئولي خطوط هواد حمل و مقتل بتينالمللت بتار و مستافر ،بته همتاهنا
 

WUDQVQDWLRQDOWUHDWLHV

 .1دک از مهمتردن اسناد در زمينه داورا بينالملل اس اه به بررس شناساد  ،شرادط اجرا ،آدين اجترا و ستادر
مسائل مرتبط با اجراا احکام خارج (و مه بينالملل ) م پردازد .
 .0اختالفات تجارا بينالملل بين دول ها و اشخاص خصوص خارج  ،دک از مسائل مهم و اساس اس .از دو
طرف دول ها بنا به حاامي خود تمادل دارمد قوامين و محاام اشور خود را برقرارداد و رسيد داورا
حاام سازمد .از طرف ددار ،سرماده ذاران خارج از بيم مفو دول ها و تغيير قوامين همواره مطمئنتردن
طردق ممکن را جس وجو م انند .مضافاً بر ادنکه دعاوا تجارا و اختالفات ماش از سرماده ذارا به طور
خاص ،موع ودژه اا از دعاوا هستند اه خصوصيات و ودژ هاا خاص خود را دارمد .لذا حل و فصل چنين
اختالفات طردقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء م اند اه شادعتردن آمها ارجاع به داوران متخصص و
ب طرف اس  .براا رسيدن به ادن اهداف ،بامو جهام در ساا  1310با تصودب «انوامسيون حل و فصل
اختالفات ماش از سرماده ذارا بين دولتها و اتباع سادر دوا» ،مراز بينالملل حل و فصل اختالفات ماش از
سرماده ذارا دا «ااسيد» را براا فيصله دادن به دعاوا ماش از سرماده ذارا ادجاد ارد.
 .9انوامسيون ورشو به بررس اسناد حمل و مقل شامل بليط مسافر و بارمامۀ هواد م پردازد مثالً بيان مت انتد
اه ادن اسناد بادد داراا چه بخش ها و چه مشخصات باشند از قبيل تاردخ و محل صدور ،مبتدا و مقصتد و. . .
اس در بخش ددار به بررس مسئولي متصدا حمل و مقل م پردازد و بيان م اند اته در صتورت بتروز
خسارت براا ااالها و دا مسافران ،متصدا حمل و مقل هواد چه وظادف بر عهده خواهد داش
 .1انوامسيون  1332بيع بينالملل ااال مشتمل بر چهار فصل و  121ماده است و ستترۀ وستيع از موضتوعات
حقوق بيع ،بهودژه امعق اد دا تشکيل قرارداد بيع ،حقتوق و تعهتدات بتادع و مشتترا ،امتقتاا ضتمان معاوضت ،
راه هاا جبران خسارت ماش از مقض قرارداد و مواد عدم مسئولي را مورد بررس و تحت پوشتش قترار داده
اس  .
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پروازهاا بين الملل پرداخته اس  .انوامسيون مومتراا در خصوص دکدس سازا برخ قواعتد
بينالملل مربتوط بته بتاربرا هتواد بتينالمللت ( 1)1333ميتز بتر روابتط خطتوط هتواد و
مسافردنشان حاام اس در خصوص معاهدات فرامرزا ،مظام حقتوق بتين المللت همتواره بته
داد اه هاا داخل به عنوان عوامل اجراد تکيته اترده است تتا امطبتاق رفتتار فعتاالن بختش
خصوص با قواعد پذدرفته شده بينالملل را تضمين اند .داد اههاا داخلت مجردتان اصتل و
اوليۀ مقررات موافقتنامههاا فرامرزا محسوب م شومد چرا اه غالب ددتوانهتاا بتينالمللت
صالحي قضاوت در مورد اختالفات خصوصت ماشت از مقتض مقتررات معاهتدات فرامترزا را
مدارمد .عالوه بر ادن چنين اختالفات عمدتاً از اهمي سياس ااف براا قرار رفتن در دستتور
اار ددپلماس بين دول ها برخوردار ميستند . 6ORVV
راجع به دعاوا اشخاص عليه دول تا پيش از قرن موزدهم ،روده غالتب در خصتوص رودته
قضاد داخل اشورها رادش به رد مطلق دعاوا به دليل مصومي دول خارج بتود .امتا بته
مرور زمان و با پذدرش مصومي محدود به اقتضاا سترش روابط تجارا ،حتوزۀ تصتدا ترا
دول ها از قلمرو مصومي خارج شد (ادخداد و عابددن  )13 1931 ،اما مصتومي دولت در
ارتباط با اعماا حااميت  0همچنان به قوت خود بتاق است و مهتر تأديتد ددتوان بتينالمللت
داد سترا را به خود دارد .ددوان در ساا  0210در قضيۀ «مصتومي هتاا صتالحيت دولت »
تصميم ددوان عال ادتاليا عليه دول آلمان را مقض مصوميت برشمرد اه دولت آلمتان مطتابق
حقوق بينالملل از آن برخوردار اس .
Jurisdictional Immunities of the State (Germany YItaly: Greece intervening),
 ,&-SDUD

معاهدات عمودا9روابط بتين دولت و اشتخاص را تنظتيم مت ممادنتد و حقتوق را بتراا
اشخاص خصوص در مقابل دول ادجاد مت اننتد مامنتد معاهتدات حقتوق بشرا(انوامستيون
حقوق مدم سياس  ،انوامسيون حقوق اقتصادا ،اجتماع و فرهنا  ،انوامستيون پناهنتد
1301و پروتکل پناهند 1311و  .)...مقش محاام داخل در اجراا معاهدات عمودا همتتراز
با معاهدات فرامرزا ميس  .معاهدات فرامرزا در ااثر اشورها وضتعي اجرادت مناستب دارد
 
 .1انوامسيون مومتراا راجع به دکپارچه اردن برخ مقررات حمل و مقل هواد بين الملل (  03مت  ) 1333بته
منظور روزآمد اردن و ادغام انوامسيون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدودن شده اس  .افتزون بتر ادتن  ،منتافع
مسافران و ارساا انند ان ااال ميازمند حمادت بهتر بود  .اعتقاد عموم بر ادن بود اته تعتادا و تتوازن بتين
منافع متصددان حمل از دکسو  ،و منافع مسافران از ددار سو ،بادد به مفع مصرف اننده اصالن شود.
 .0براا مطالعۀ آخردن تحوالت رودۀ قضاد داخل در ادتن خصتوص رجتوع انيتد بته ( :عباستعل ادختداد و
عبداهلل عابددن   ،مصومي دول و قاعدۀ آمره :استثناا در حاا ظهور؟   ،فصلنامۀ مطالعات حقوق عموم ،
دورۀ  ،10شمارۀ )09-13: 1931 ،1

YHUWLFDOWUHDWLHV
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حاا آمکه درجۀ اِعماا معاهدات عمودا به ادن مکته بستا دارد اته چته رودکتردا بتر مظتام
حقوق اشورها ،حاام باشد .در ادن راستا از دو رودکرد مل و فرامل مام برده م شود6ORVV .
 در رودکرد مل مااه داد اههاا داخل معطتوف بته مقطته مظترات و مالحظتات قتوۀ
مجرده اشور اس و به موع قضاوت متأثر از سياس اس اما در رودکترد فراملت  ،محتاام بتر
اساس اصوا و مبام حقوق بينالملل عمل م انند .در اشتورهاد اته رودکترد ملت غلبته و
حاامي دارد اجراا معاهدات عمودا از وضعي چندان خوب برخوردار ميس ؛ اما اشورهاد
اه رودکرد فرامل را اتخا اردهامد از اجراا ادن معاهدات پشتتيبام مت اننتد .هنتد ،هلنتد و
لهستان ممومههاا بارزا هستند اه در آمها داد تاههتا از اجتراا معاهتدات عمتودا پشتتيبام
م انند   6ORVVاتخا رودکرد مل و فرامل عمدتاً متأثر از عوامل غيتر حقتوق
اس  .طرز تلق اشورها از حقوق بين الملل ،تعردف آمها از منافع ملت و ارزشهتاا حتاام ،بتر
سياس هاا ال آمها در قواا اجراد  ،تقنين و قضاد تأثير م تذارد و بته امتصتاب قضتات
هماهنگ با ادن سياس ها م امجامد .همچنين موع مظام سياس اشور بر رودکرد محتاام ملت
اثر دارد و اشورهاد اه ساختار امتخاب و مردم ترا دارمد معموالً به ارزشهاا امستام التتزام
بيشترا مشان داده و از رودکترد فراملت استتقباا ستتردهتترا مت اننتد .اته در ادامته بته
ممومههاد از آمها اشاره خواهد شد.
الزم به ار اس اه تفکيو مطلق معاهدات فتوقالتذار از همتددار همتواره امکتان پتذدر
ميس به ومه اا اه برخ اوقات معاهده اا اه اساساً مربوط به روابط بين دولتها اس حاوا
مقررات راجع به حقوق خصوص اشخاص است  .بته عنتوان ممومته ا رچته انوامستيون روابتط
انسول ( )1319مختص حقوق و تعهدات انسول دولتهاس  ،پارهاا از مقررات آن مامند مادۀ
 91در خصوص حق اتباع بياامه به اسب مساعدتهاا انسول  در زمترۀ حقتوق خصوصت و
مشموا روابط دول و اشخاص اس  .ددوان بينالملل داد سترا در رأا ال رامد بر ادتن مکتته
اه مادۀ  91انوامسيون حق فردا ادجاد م اند تأايد مموده اس  .ددوان عبارت پادام بنتد 1
ادن ماده را مقل م اند اه « مقامات مذاور بادد بدون تأخير شتخص را از حقتوق اته مطتابق
ادن بند دارد مطلع سازمد » و سپس متيجه يرا م اند اه بند  1مادۀ  91حقوق فردا ادجتاد
م اند اه در ادن قضيه مقض شده اس  /DJUDQG&DVH,&-3DUD؛ لتذا دعتاوا
مربوط به چنين مقررات در محاام داخل قابل طرن اس .

بند دوم :روشهاي تفسير درفرايند اجراي معاهدات
به اعتقاد ژرژ سل ،تفسير و اجراا قاعده ،هر چند در عمل فن و روش واحد به مظر م رستند از
لحاظ منطق با دکددار تفاوت دارمد ،زدرا براا اجراا هر قاعده حقوق ابتدا بادد حتد و حتدود
قاعده را شناخ و سپس آن را بر مورد منطبق ارد .به همين عل هيچااه مم توان مدع بود
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اه قاعده اا بدون تفسير به اجرا درآمده اس حت ا ر منطق و مفهوم قاعده بسيار روشن باشد
(فلسف  .)101 1939 ،به حکم منطق ،هر قرارداد دا قامون دتا معاهتدهاا بتراا آمکته بته اجترا
درآدد بادد فهميده شود .در تمام ادن موارد الزاماً بادد فعاليت عقالم صورت بايرد تتا مفهتوم
متن و حدود آن دقيقاً روشن شود .به عبارت ددار ،هر قاعده پيش از آمکه به اجترا درآدتد بادتد
تفسير ردد .بنابرادن آن هاد اه متن را به اجرا در م آورمد ب آمکه خود بدامنتد آنرا تفستير
م انند و براا ادن اار حتماً از روش معين تبعي م ممادند (همان) .دک از مستائل مهتم در
جردان اجراا معاهدات ،تفسير مفاد آمهاس  .داد اههاا داخل هناام اه با اعماا دو قاعتده
روبرو م شومد در مواردا ما زدر از تفسير هستند .در هر جامعه اا قواعد تفسير مقتش اساست
در اجراا عدال دارد به محوا اه هم بر قامون و هم عملکرد قضات تأثير م ذارد .ادن قواعتد
به ثبات مظام حقوق امو م اند و آنرا قابل اتکاتر م سازد و بددنوسيله اعتمتاد انشتاران
اجتماع را جلب م اند  $XVW5RGLOHV 6WDXEDFKاانون ادن ستواا مطترن
م شود اه تفسير مفاد معاهده اا اه اانون در مظام حقوق داخل جذب شتده است بتر چته
مبام صورت م يرد؟ آدا تفسير صرفاً بر اساس قواعد تفسير حقوق داخل صورت م يرد دتا
ادنکه م توان به قواعد تفسيرا حقوق بينالملل ميز استناد ارد .
داد اههاا داخل در جردان تفسير معاهدات م توامند دو رودکرد ملت دتا فراملت اتختا
انند .فرامل راها معتقدمد تفسير معاهده بادست بر اساس اصوا حقوق بينالملل باشد چرا اه
معاهدات اسناد حقوق بين الملل هستند $OVWLQH .آمها اه مااه فرامل دارمتد
معاهدات را طبق انوامسيون حقتوق معاهتدات ،تصتميمات داد تاههتاا ختارج  ،ددتوانهتاا
بينالملل و ددد اههاا مهادهاا بتينالمللت غيرقضتاد تفستير مت اننتد .1بته عنتوان مثتاا
داد اههاا لهستان در موارد محدودا به تصميمات داد اههاا خارج استناد اردهامد .داد تاه
عال ادارا ادن اشور در رأا  03ژاموده  ،0229با امتنتاع از اعطتاا پناهنتد بته دتو تبعته
خارج  ،به تصميم داد اه تجدددمظر امالستان در قضتيه اومتورود عليته وزدتر اشتور استتناد
ممتتود تتتا ثابتت انتتد اتته اجتتراا قضتتاد انوامستتيون  1301پناهنتتد در خصتتوص
وضتتعي پناهنتتد ان ،دکنواخ ت ميس ت *DUOLFNL .XELDN  :RMWRZLF]   .
داد اههاا لهستان در تفسير قوامين داخلت مترتبط بتا حقتوق فتردا ميتز بته شتدت از رودته
قضاد داد تاه اروپتاد حقتوق بشتر تتأثير پذدرفتتهامتد .ددتوان عتال لهستتان در رأا ژامودته
 1330مقرر ممود اه از زمان الحاق به شوراا اروپا ،بادد رودۀ قضاد داد اه اروپاد حقوق بشتر
در تفسير قوامين لهستان لحاظ تردد .قضتات غالبت ًا از اشتاره صتردح بته رودته قضتاد متذاور
خوددارا م انند اما به ارّات در آراا خود تأايتد مت ممادنتد اته در فرادنتد اجترا و تفستير
 
 .1قواعد تفسيرا حقوق بين الملل در مواد  91و  90انوامسيون ودن  1313در باب حقوق معاهدات آمده اس  .
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انوامسيون اروپاد حقوق بشر و قوامين داخل بادد به روده قضاد داد اه اروپتاد حقتوق بشتر
توجه ودژهاا ممود . ,ELG
در رابطه با استفاده از قواعد تفسير انوامسيون حقوق معاهدات ،داد اههاا اامادا در دو رأا
به صراح قواعد تفسير انوامسيون حقوق معاهدات را بر قواعد تفسير داخل ارجح دامستهامتد.
قضيه الدن عليه ملکه و قضيه ر ينا و پاالستيوس پرومتدههتاد بودمتد اته در آمهتا قضتات از
محدودد هاا تفسيرا مظتام اتامن لتو فاصتله رفتته و از قواعتد تفستير انوامستيون حقتوق
معاهدات بهره رفتند .در قضيه مخس داد اه خاطرمشان اترد قاعتده تفستير مضتيق مقتررات
ماليات اه در داخل اشور معموا اس در جاد اه دو معاهده مربوط به ماليات مطرن است
اِعماا مم شود    . 9DQ (UWبارزتردن ممومه استناد داد تاه اامتاداد بته تصتميمات
ددوانهاا بينالملل قضيه مو يسرا عليه وزدر شهرومدا و مهاجرت اامادا اس  .در ادن پرومده،
ددوان عال اامادا در رابطه با تحردو به مسلاش  ،با عدوا از بخش از آراا پيشتين ختود بته
تصميمات ددوان ايفرا بين الملل روامدا و دو سالوا استتناد اترد .ددتوان عتال تأايتد اترد
« جامعۀ ملل در مقابل برخ فجادع غير قابل وصف بادتد پاستخ واحتدا بدهتد .جنادتات عليته
بشرد در زمرۀ ادن فجادع اس  .تفستير و اجتراا مقتررات اامتادا در خصتوص جنادتات عليته
بشرد بادست منطبق با حقوق بين الملل باشد .مل ما عميقاً متعهد به ارام امستام  ،آزادا
و حقوق بنياددن اس »   . ,ELGددوان عال اامادا اه ددد اههاا مهادهاا شبه قضاد و
غيرقضاد را ميز مورد مالحظه قرار مت دهتد .در قضتيۀ بنيتاد اامتاداد  ،دتو مؤسستۀ حقتوق
اوداان مطابق بخش  19قامون ايفرا با قامون اساس را زدر سؤاا برد .ادن بخش به والتددن
و معلمين حق استفاده از زور جه تأددب اوداان را داده بود مشتروط بته ادنکته متناستب بتا
شرادط از حد معقول تجاوز مکند .در ادن قضيه هم ااثرد اعضاا ددتوان و هتم مختالفين بته
زارش هاا اميته حقوق بشر و انوامسيون حقوق اودک استناد اردمد .ددوان عال در بعضت
از آراا اخير 1خود ميز به ددد اه هاا اميته حقوق بشر مراجعه مموده اس  .ددوان عتال اامتاد
در قضيه خدمات بهداشت  ،به اارهاا اميتههاا سازمان بينالملل اار از جمله اميتته آزادا
امجمنها و اميته اارشناسان ارجاع داد . ,ELG
اما داد اه هاد اه رودکرد مل دارمد تفسير معاهتده را مته دتو عمتل قضتاد بلکته عملت
اجراد م بينند .لذا داد اهها در ادن رودکرد به منودات قوۀ مجرده و منافع مل توجه م اننتد.
هيچ دولت مطلقاً مل را دا اامالً فرامل ميس بلکه داد اهها در برخ اشتورها ددتد اههتاا
مل رادامه بيشترا دارمد و داد اههاا سادر اشورها بيشتر رادش هاا فرامل دارمتد .قضتات
اه مااه فرامل دارمد مسئولي قضاد ختودش را در حمادت از حقتوق اشتخاص خصوصت از
 

 6DXYH Y &DQDGD &KLHI (OHFWRUDO 2IILFHU    6&5 S 6XUHVK
Y&DQDGD 0LQLVWHURI&LWL]HQVKLSDQG,PPLJUDWLRQ 6&53$5$6
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جمله در مقابل دول م دامند حاا آمکه قضات اه ددد اه مل دارمتد بتراا مواضتع مهادهتاا
سياس وزن بيشترا قائل هستند و بهتردن روش اجترا و تفستير را در ارجتاع بته مظترات ادتن
مهادها م بينند .قضات فرامل بر ادن موضعند اه ااثر معاهدات به ادن منظور منعقتد شتدهامتد
اه از حقوق اشخاص خصوص حماد انند .لذا معاهدات را بته محتوا تفستير مت اننتد اته
حماد واقع را متوجه اشخاص خصوص ممادند .برعکس مارش قضتات ملت ادتن است اته
معاهدات معموالً به منظور تنظيم روابط دولتها با دکددار است مته روابتط دولتهتا بتا اشتخاص
خصوص  ،و با ادن ددد اه جه يرا تفسير آمها در عدم حماد از حقوق خصوص مندرج در
معاهدات اس   6ORVV
هماماومه اه ميزان پادبندا دول ها به تعهدات بينالملل ارتبتاط بته دوقطبت داتاما -
دو اما مدارد .اتخا رودکردهاا مل و فرامل در تفسير ميز مسبت بتا مظردته هتاا داتاما و
دو اما مدارد .شادد در مااه اوا ادن ومه تصور شود اه اشورهاا تتابع داتاما فراملت ترا و
اشورهاا تابع دو اما  ،مل راتر هستند .اما عملکرد واقعت مراجتع قضتاد مشتان مت دهتد
امتخاب رودکرد مل و فرامل مسبت با حاامي مظردته داتاما و دو تاما بتر مظتام حقتوق
اشورها مدارد .آمردکا با وجود پذدرش دااما حقوق  ،در حتوزه روابتط ختارج رودکتردا بته
شدت مل دارد و در تفسير معاهده به وضون به قوه مجرده رجتوع مت ممادتد \%UDGO
 ،در حال اه داد اه ها در اامتادا اته دو تاما حقتوق را پذدرفتته است بتا اتختا
رودکردا فرامل  ،معاهدات را مطابق قواعد تفسير معاهدات اه در ستطح بتينالمللت پذدرفتته
شده تفسير م ممادند  . 9DQ(UW
مارش دول ها راجع به حقوق بتين الملتل ،ادتدئولوژا و منتافع ملت از جملته متغيرهتاد
هستند اه در تعيين رودکرد اشورها دخيل هستند .قطعنامه مؤسسه حقوق بينالملتل ،ترددتد
قضات داخل را در اعماا مظارت بتر حکومت و اجتراا حقتوق بتينالملتل را ماشت از فقتدان
اطالعات ااف آمها از حقوق بينالملل و وجود محدودد هاا معين در خصتوص استتقالا آمهتا
ار م اند (حدادا )129 :1939 ،در ادن ميان استقالا قضاد عامل بسيار تأثير ذار اس و
د ر اشورهاد اه قوه قضاديۀ مستقل مدارمد امتخاب رودکرد فرامل دشوار اس چرااته قضتات
اختيارات سازمام الزم براا صدور و اجراا احکتام محتدود اننتده رفتتار دولت را مدارمتد .در
اشورهاد اه مظام قضاد مستقل دارمد قضات فرامل را از قامون اساس  ،مصوبات پارلمام و
حقوق اامن ال به عنوان ابزارا در محدود اردن اقدامات دول استفاده مت ممادنتد در صتورت
اه قضات مل را به دالدل مختلف متوسل م شومد تا معاهدات محدوددت بتراا دولت ادجتاد
مکند  . 6ORVVهمچنين تحوالت سياس و اجتمتاع عميقت اته در دتو اشتور ر
م دهد و به استقالا بيشتر قضات منجر م شود بر تغييتر رودکترد دستتااه قضتاد آن اشتور
مؤثر اس و استفاده از قواعد تفسير حقوق بين الملل اه در مواد  91تا  99انوامستيون حقتوق
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معاهدات تدودن شده را افزادش م دهد .در ادن راستا م توان به اصالحات در دستتااه قضتاد
مکزدو بعد از تغييرات دمواراتيو ادن اشور در ساا  1331اشاره ممود .متعاقب ادن تحتوالت،
ددوان عال مکزدو رودۀ طوالم خود در اجتناب از مسائل حقوق بينالملل را انتار ذاشت و
در ساا  0220ط تصميم اعالم ارد قواعد تفسير انوامسيون حقوق معاهدات الزامآور است
 . $XVW 5RGLOHV 6WDXEDFKدر همتتين راستتتا تحتتوالت دمواراتيتتو لهستتتان
ممومه قابل توجه اس  .قامون اساس  1300لهستتان اته بعتد از جنتگ جهتام دوم تتدودن
شده بود مدا توسعهدافتۀ قامون اساس اتحاد جمتاهير شتوروا بتود اته بتر همتۀ اشتورهاا
اروپاا شرق و مرازا تحميل شتده بتود .در پرتتو ادتن متدا ،هنجارهتاا حقتوق بتينالملتل
بهطور مستقيم در مظام داخل الزامآور مبود .در واقتع ادتن قتامون اساست در خصتوص جاداتاه
حقوق بتين الملتل در مظتام حقتوق داخلت ستاا بتود .امتا متعاقتب اصتالن قتامون اساست
در آوردل  1333فرادند تغييرات دمواراتيو آغاز شد طرفداران اصالحات دمواراتيو به حقتوق
بينالملل به ودژه اسناد حقتوق بشترا توجته خاصت مبتذوا داشتتند  *DUOLFNL .XELDN
  ] :RMWRZLFآثتتار ادتتن تغييتترات ستتاختارا در رودتته داد تتاههتتاا لهستتتان
قابل مشاهده اس  .دک از ادن تأثيرات خوداجرا تلق ممودن مقررات معاهدات اس امترا اته
در اواخر دهۀ  32و به دمبتاا تغييتر قتامون اساست و ستاختار سياست ر داد .تتا جتاد اته
ددوان عال لهستان در ساا  1331به صراح اظهار داش معاهتدات بتينالمللت بتهودتژه در
زمينۀ آزاداها و حقوق فردا بادد به طور مستقيم در حقوق داخل لهستان اجرا شتود ,ELG
 .
هيچ دولت مطلقاً ملت ترا دتا اتامالً فراملت ميست  ،بلکته داد تاههتا در برخت اشتورها
ددد اههاا مل رادامۀ بيشترا دارمد و در بعض ددار رادشهاا فرامل غالتب است 6ORVV
 ؛ البتتته اتختتا رودکتترد فرامل ت بتته معنتتاا انتتار ذاشتتتن قتتوامين داخل ت در
تفسير معاهدات ميس به عنوان مثاا ممکن است اصتطالح تعردتف مشتده در دتو معاهتده
وجود داشتته باشتد اته محکمته متوامتد بتا بررست استناد معاهتده بته مظتر طترفين معاهتده
در متتورد معن ت و مفهتتوم و دتتا مصتتاددق آن دس ت دابتتد اتته در ادتتن صتتورت چتتارهاا جتتز
توسل به تعاردف داخل ميست  .همتين استتدالا در متورد اختيتار محکمته در رفتع متواقص و
امبودهاد در معاهده اه اجراا آن را با مشکل مواجه م سازد شادان اتر است (ستلجوق ،
.)103 1912


بند سوم :توجيهات خودداري از اجراي معاهدات
برخ قضات از داتردنهاد استفاده م انند تا در وضعي هاا حساس سياس محاام مل را
از قيد تعهد به اجراا مقررات حقوق بينالملل برهامند .در چنتين متواردا ،ادتن داتتردنهتا از
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بررس قضاد موضوعات اه در عرصۀ بينالملل بر منافع قتوۀ مجردته تتأثير ستوء مت تذارد
جلو يرا م انند.
بر اساس داتردن عمل دول و داتردن مصومي دول  ،محاام داخل مم توامند به اعتبتار
اعمال اه دول هاا خارج در سرزمين خود امجام م دهند رستيد اننتد .داتتردن عمتل
دول ودژه حقوق آمردکا و امالستان اس  .ادن داتردن مکمل مظردۀ مصتومي دولت هاست و
اغلب در دعاوااا اه طرفين آن اشخاص خصوص هستند مورد استناد قترار مت يترد .منشتأ
ادن مظرده را م توان در قضيۀ آمدرهيل جس وجو ارد اه در آن ددوان اشتور آمردکتا چنتين
اظهار داشته اس :
«هر دول حاام ملزم به احترام به استقالا دول حاام ددار اس و داد اههاا دو اشور
مجاز به رسيد قضاد اعماا دول هاا ددار اه در سرزمين خود امجام دادهامتد ممت باشتند.
جبران لطمات ماش از چنين اعمال بادد از طردق ابزارهاا موجود اه در اختيار دول ها است
صورت پذدرد» (مورا ،1913 ،ص  .)03داتردن مصومي دول ميز بسيار شبيه داتتردن عمتل
دول اس و مطابق آن اشورها مجاز ميستند داد اههتاا ختود را بته روا اقامتۀ دعتوا عليته
دول هاا ددار باشادند و در متيجه مم توان دو دول خارج را در محکمۀ داخلت  ،خوامتده
قرار داد .با وجود تفاوتهاد  1اه دو داتردن مذاور با دکددار دارمد هدف غاد هر دو تضتمين
استقالا ،احترام به حااميت اشتورها و جلتو يرا از بتروز تتنش در روابتط ختارج است
.0RN
در اداالت متحدۀ آمردکا فنون ددارا براا جلو يرا از اجراا معاهدات وجود دارد .دک از
ادن روش ها غير خوداِجرا تلق اردن معاهده اس و روش ددار ادنکه معاهده ،حق فردا قابتل
اجرا ادجاد مم اند اه هر دو روش به ترتيب مورد بررس قرار م يرمد .همان ومه اته پيشتتر
فته شد در اشورهاا تح حاامي مظرده دااما پس از تصودب و الزم االجرا شدن معاهده،
داد اههاا داخل م توامند به طور مستقيم به آن استناد انند و ميازا به قاموماذارا پارلمتان
ميس ؛ اما در برخ اشورهاا تابع دااما  ،رودۀ قضاد بين معاهدات تفکيو قائل شده و آمهتا
را به معاهدات خوداِجرا و معاهدات غير خوداِجرا تقسيم مموده اس  .بددن ترتيب همۀ معاهدات
به طور مستقيم در داد اه قابل اجرا ميستند و فقط معاهدات خوداجرا در داد اه به منزلۀ قتامون
اس   . 0DQXHOمعاهدۀ خوداجرا بعد از تصودب ،بدون ميتاز بته قاموماتذارا ،بتراا
اشور متعاهد تعهد ادجاد م اند؛ در حال اه معاهدۀ غير خوداجرا ميازمند قامون تکميل اس
 
 .1تفاوت داتردن عمل دول و مصومي دول را م توان ادناومه بيان ممود اته داتتردن عمتل دولت مربتوط بته
قابلي دادرس اس بددن معنا اه داد اه بعد از اعماا صالحي بته اعتبتار عمتل دولت ختارج از بررست
برخ موضوعات خوددارا م اند اما مصومي دول اساساً دو بح صالحيت اس و در جاد اه مصتومي
دول موضوعي دارد داد اه صالحي موضوع و شخص جه رسيد به قضيه مدارد .
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و بدون آن تعهدزا ميس  .در رودۀ قضاد ادن اشورها تعردتف دقيتق و روشتن از ادتن دو متوع
معاهده وجود مدارد و از آمجا اه تعيين و تفسير تعهدات بينالملل از مجراا داد اههاا داخل
صورت م پذدرد ،تفسير معاهدات از سوا ادتن داد تاههتا مشتخص مت انتد اته آدتا معاهتدۀ
مطروحه در مظام حقوق داخل بتدون ميتاز بته قاموماتذارا بته طتور مستتقيم قابتل اعمتاا و
خوداجراس دا مه .در ااثر موارد ،معاهدات در ارتباط با خوداجراد ساا هستند .داد تاههتاا
داخل در مواجهه با چنين وضعي هاد قواعد خاص خودشتان را دارمتد .در ادتن راستتا ،ااثتر
داد اهها در تعيين ادنکه آدا معاهده اا به طور مستقيم قابل اجراس دا مه ،به قصد قتوۀ مجردته
توجته ودتتژهاا مت ممادنتد  )%HQYHQLVWLهناتتام اتته تصتميمات بتينالمللت بتتا
سياس هاا داخل در تعارض باشد دک از بهامههاد اه داد اهها بدان متوسل مت شتومد ادتن
تفسير اس اه تصميمات بين الملل خوداجرا ميستند و داتردنهاد هم وجود دارد اه دست
قضات را باز م ذارد تا در وضعي هاا حساس سياس از اجراا تعهدات بينالملل ختوددارا
مموده و بددنوسيله از منافع قوۀ مجرده حماد اننتد  . ,ELGبته عنتوان ممومته ،در رودتۀ
قضاد اداالت متحده جه يرا اصل بر «غيرخوداجرا» تلق ممودن معاهدات اس تتا بتددن
محو از اجراا مستقيم معاهدات بدون قاموماذارا اناره خوددارا شود .ا رچته قتامون اساست
آمردکا مظرده دااما را پذدرفته اس و طبق بند دوم اصل  ...« :0معاهدات قامون برتر سترزمين
هستند و قضات در همۀ اداالت موظف به تبعي از آمهتا هستتند» امتا اصتل ادتن تتأثير تذارا
مستقيم توسط ددوان عال آمردکا محدود شده اس و ددوان در رودۀ قضاد خود بين معاهدات
خوداجرا اه اثر مستقيم دارمد و معاهدات غير ختوداجرا تفکيتو قائتل شتده است 0DQXHO
 .
ممومۀ بارز استناد به تفکيو مذاور را م توان در عملکرد دستتااه قضتاد آمردکتا در عتدم
اجراا حکم ددوان بين الملل داد ستترا در قضتيۀ اومتا مشتاهده اترد .دولت هتا موظفنتد از
تصميمات و احکام ددوان بينالملل داد سترا تبعي ممادند .مادۀ  31منشتور ملتل متحتد در
بند  1بيان م دارد اه «هردو از اشورهاا عضو سازمان ملل متعهد م شومد تصميمات ددوان
بين الملل داد سترا را در دعواد اه در آن طرفي دارمد اجرا انند» .تعهتد متذاور متوجته
تمام مهادهاا دولت اعم از اجراد  ،تقنين و قضاد اس و قصتور هتر دتو از آمهتا در اجتراا
تصميمات ددوان ،مقض تعهدات بينالملل و مسئولي آفردن اس  .از آمجا اه داد اههاا داخل
ار امهاا دولت هستند بادست خود را با هنجارهاا بين الملل وفق دهند.
قضيۀ اوما در رابطه با قصورهاا مکرر مقامات اجراد اداالت متحده در مطلع ستاختن اتبتاع
خارج زمدام از حقوقشان مبن بتر استب مستاعدتهاا انستول بتود .بتر مبنتاا متادۀ 91
انوامسيون ودن در خصوص روابط انسول  ،مقامات محلت ملتزم هستتند بتدون تتأخير اتبتاع
خارج را از حق آمها مبن بر دسترس به مساعدتهاا انسول آ اه ممادند .قضيۀ اوما مربوط
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به  01تبعۀ مکزدک بود اه به اعدام محکوم شده بودمد .مکزدو در ساا  0229عليه آمردکا در
ددوان بين الملل داد سترا اقامته دعتوا ممتود و متدع مقتض متادۀ  91انوامستيون روابتط
انسول شد و در تالش براا جلو يرا از اعدام آمها از ددوان تقاضا ارد تا با صدور قرار تتأمين،
اداالت متحده را تا زمان صدور حکم مهاد از اعدام اتباع مکزدک منع اند .آمردکا از قرار صادره
از ددوان تبعي ارد و هيچ دو از اتباع مکزدک تا زمان صدور حکم مهاد اعدام مشدمد .ددتوان
در رأا مهاد دستااه قضاد آمردکا را موظف ممتود تتا مجتازاتهتاا اتبتاع مکزدکت را متورد
بررست مجتدد قترار دهتدAvena and Other Mexican Nationals(Mexico v. US), .
SDUDV

بعد از حکم ددوان در قضيۀ اوما ،جورج دبليو بوش رئيس جمهور وق آمردکا ط دادداشت
به دادستان ال اشور دستور داد داد اه هاا اداالت متحده به حکم صادره از ددوان ترتيتب اثتر
دهند و آن را اجرا ممادند؛ اما ددوان عال اشور در قضيۀ مدلين عليه تکزاس ،تأايتد ممتود اته
حکم ددوان در قضيۀ اوما به طور مستقيم و خوداار در داد تاههتاا داخلت قابتل اجترا ميست
چرااه هيچ ادام از معاهدات مطروحه (پروتکل اختيارا انوامسيون ودن ،منشتور ملتل متحتد و
اساسنامۀ ددوان بتين المللت داد ستترا) ختوداجرا ميستتند و رئتيس جمهتور ادتاالت متحتده
مم توامد با موشتن مامه به دادستان ال ترتيبات اجراا حکم اوما در داخل اشور را فتراهم آورد
   Medellin v. Texas  6 &W    1R  SDUDVادتن
تصميم تأايد مجددا بر ددد اه ددوان عال آمردکا مبن بر غلبه داتردن هاا حقوق داخل بر
اجراا تعهدات بينالملل به ودژه حکم التزامآور ددتوان بتينالمللت داد ستترا بتود \6KDQ
 .
شادان توجه اس اه برخالف آمردکتا اته اصتل بتر غيتر ختوداجرا بتودن معاهتدات است
اشورهاد مامند آلمان ،هلند و لهستان اه آمها ميز تقسيم بنتدا ختوداجرا و غيتر ختوداجرا را
دارمد 1با رودکرد فرامل به اجراا معاهدات ،تعردف بسيار موسع از معاهدات خوداجرا دارمتد و
ادن وضعي در خصوص غالب اشورهاا عضو اتحاددۀ اروپا ميز صادق اس  .در آمردکا هناتام
اه اشخاص در مقابل دول به مقررات حقوق بشرا مندرج در معاهدات استناد م انند محاام
اغلب اظهار م دارمد اه معاهدات غير خوداجرا هستند؛ در حال اه در اشورهاا عضو اتحاددۀ
اروپا ،بيشتر مقررات انوامسيونهاا حقوق بشرا خوداجرا تلق م شومد 6ORVV .
داد اه هاا آمردکا همچنين از روش ددارا براا حماد از دول در مقابل مظتارت قضتاد
 
 .1به طور ال تفکيو معاهدات به خوداجرا وغيرخوداجرا به صورت داتردن در مظام قضاد اشورها مطرن است
و الزاماً ردشه در قامون اساس دا سادر مقررات مدارد .بررس روده قضاد در ادن خصوص مشان مت دهتد اته
تعردف واضح از ادن مفاهيم وجود مدارد وبيشتر دو تکنيو قضاد به مظر مت رستد اته داد تاه هتا بعضتاً
جه خوددارا از ورود به پرومده از آن استفاده م انند و لذا استحکام ماهوا چندام مدارد.
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بر رومد تبعي دول از مقررات معاهده استفاده م انند و ادن فرض را بته اتار مت يرمتد اته
معاهدات حقوق فردا قابتل اجترا ادجتاد ممت اننتد .شتهرومدان اشتورهاا ختارج بته طتور
فزادندهاا بر مبناا معاهدات بينالملل مجموعهاا از دعتاوا را عليته دولت فتدراا آمردکتا و
ادال هاا آن در داد اههاا داخل آمردکا مطرن م انند و داد اههاا آمردکا بته ادتن موضتوع
پرداختهامد اه آدا معاهده براا طرف دعوا ،حقوق فردا قابل اجرا ادجاد م انتد \.DODQWU
.
براا تعيين ادنکه آدا دو معاهده «حقوق فردا قابل اجرا» ادجاد م اند دو داد اه بادد به
طور صردح دا تلودح سه مسئله را بررس ممادد .1 :آدا معاهده در حقوق داخل جادااه قتاموم
دارد؟  .0آدا معاهده حقوق فردا ادجاد م ممادد؟  .9آدا فرد شاا حتق اجتراا حقتوق فتردا
مندرج در معاهده را دارد به محوا اته بتراا اجتراا حتق و جبتران خستارت ماشت از آن بته
داد اههاا داخل مراجعه ممادد؟   . 6ORVVدر مواردا اه معاهدۀ حقوق را بته افتراد
اختصاص داده اما به صراح حق اجراا حقوق مندرج در معاهدات و جبران خسارت مقض آمها
را تدارک مددده اس اه معموالً غالب معاهدات به ادن شتکل هستتند ،ادتن حتق اصتوالً تحت
حاامي حقوق جبران خسارت داخل اس  .در اداالت متحده فرض قاموم بتر ادتن است اته
داد اه ها مجاز ميستند براا اشخاص اه حقوق فردا معاهدات آمها مقض شتده است جبتران
خسارت قضاد در مظر بايرمد مار ادنکه قاموم تصودب شود و به داد اهها اختيار اعطتاا ادتن
حقوق را بدهد دا ادنکه خود معاهده چنين حق را در مظر رفته باشد .ادن فرض قاموم منبع
از رودکرد مل حاام بر مظام حقوق آمردکا اس در حال اه در رودکرد فرامل  ،اصتل بتر ادتن
اس اه هر جا حق قاموم وجود دارد جبران خسارت قاموم ميز وجود دارد و فتردا اته طبتق
معاهده حقوق دارد م توامد مزد داد اه داخل به آن استناد انتد و مستتحق جبتران خستارت
است    ,ELGددتوان عتال آمردکتا در قضتيۀ ستامچز -المتاس ادتن ادعتا را اته متادۀ 91
انوامسيون ودن در باب روابتط انستول (در خصتوص حتق اتبتاع بياامته بته استب مستاعدت
انسول ) حقوق فردا قابل اجرا ادجاد م اند ،رد ارد .ددوان ط اظهارات بيان م اند:
«ا ر ددوان جب ران خسارت مقرر اند اته در انوامستيون ودتن ميامتده است در واقتع بته
سترده تر اردن تعهدات انوامسيون مبادرت ورزدده اس اه اامالً در تضاد با اتارارد قضتاد
اس  ...حقوق مقرر در انوامسيون بادد مطابق با قوامين و دستورالعملهاا دول پذدرمده اِعمتاا
شود » . Sanches-Llamas v. Oregon86

مبحث سوم :دادگاههاي داخلي و حقوق بينالملل عرفي
معاهده و عرف فنون ساخ قواعد حقوق در عرصۀ بينالملل هستند .حقوق بينالملتل عرفت
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در حقوق داخل در مواردا مطرن م شود اته مقتررات معاهتدات وجتود مداشتته باشتد و دتا
معاهده براا دول الزامآور مباشد .ا رچه شکل يرا و اصتالن قواعتد حقتوق عرفت  ،فرادنتدا
طوالم اس اما بسيارا از اوقات قواعد عرف  ،اولين پاسخ براا حل معضالت زمد بينالملل
هستند .در حال اه قواعد عرفت بته تتدردد تتدودن مت شتومد و بته قواعتد معاهتده اا بتدا
م ردمد ،اما رومد شتابان تغييرات زمتد مجتاا را بتراا ظهتور قواعتد عرفت جددتد فتراهم
م ممادد .امروزه موضوعات مامند مصومي دول  ،مسئولي دول و  ...وجود دارمد اه صترفاً بته
واسطۀ قواعد عرف مظم و مسق دافتهامد . 0DODQF]XN

بند اول :اجراي قواعد عرفي بينالمللي
همامند مقررات معاهدات  ،جه اِعماا قواعد عرف بينالملل ميز شترادط وجتود دارد .اولتين
شرط ادن اس اه قاعدۀ عرف براا دول الزامآور باشد .قاعده عرفت بتينالمللت بتراا همتۀ
اشورها به جز اشورا اه معترض دائم باشد الزام آور اس  .معترض دائم اشورا اس اته
از همان ابتداا رومد شکل ي را قاعدۀ عرف به طور مستمر و صردح با آن مخالف ارده باشتد.
هر چند احراز رضاد فردا و صردح اشورها براا اثبات الزام آمهتا بته رعادت قاعتدهاا عرفت
ضرورا ميس  ،ول ا ر اشورا از همان ابتداا رومد شکل يرا قاعدۀ عرف به طور مستتمر و
صردح با آن مخالف ارده باشد ،ملزم به آن قاعده مخواهد بود (زمام  .)903 1911 ،
شرط ددار اِعماا حقوق بين الملل عرف  ،اعطاا اعتبار قاموم به آن در مظام حقوق داخل
اس  .تعداد ام از جمله آفردقاا جنوب و آلمان اشورها در قامون اساس به وضون از حقتوق
بين الملل عرف مام بردهامد .مادۀ  090قامون اساس آفردقتاا جنتوب بيتان مت دارد « :حقتوق
بين الملل عرف اعتبار قامون را دارد ،مار ادنکه مغادر قامون اساست دتا قتامون مصتوب پارلمتان
باشد» .همچنين مادۀ  00قامون اساس آلمان مقرر م اند « قواعد عام حقوق بينالملتل جتزء
الدنفو حقوق فدراا اس  .آمها بر قوامين ارجحي دارمد و به طور مستقيم حقوق و تعهدات را
براا ساانان سرزمين فدرال ادجاد م ممادند» .اما خيل از دول ها قواعتد حقتوق بتينالملتل
عرف را به عنوان بخش از حقوق داخل شان به رسمي شناختهامد و آمها را اِعمتاا مت اننتد
بدون ادنکه قوامين اساس شان در ادن زمينه دستورالعمل روشن داشتته باشتد (مامنتد ادتاليتا،
سوئيس ،هلند و فرامسه)  ,QWHUQDWLRQDO/DZ$VVRFLDWLRQ
مادۀ  12قامون اساس  1313ادتاليا اشعار م دارد اه « مظام حقتوق ادتاليتا اصتوا الت
شناختهشدۀ حقوق بينالملل را تصددق م اند» 9 .ساا بعد از تصودب ادن مقرره ،ددوان عتال
ادتاليا ا عان داش  :
« اصوا برترا وجود دارد اه مبناا ادن اصوا ،نیاز به حفظ همزدست دول هاا متمدن با
دکددار ،دول ها با اتباع خودشان ودول ها با اتباع دوا ددار اس  .ادن اصتوا ستابقاً و قبتل از
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تصودب مادۀ  12رعاد م شد ....ادن اصوا مظام حقوق داخل را ملزم مت انتد تتا ختود را بتا
حقوق بينالملل عرف تطبيق دهد» . :LOGKDEHU %UHLWHQPRVHU
در قامون اساس سوئيس مقررۀ روشن راجع به ارتباط حقوق بتينالملتل و حقتوق داخلت
وجود مدارد اما طبق داتردن ،قاعدۀ ماموشتهاا وجود دارد اه حقوق بينالملتل عرفت و اصتوا
ال حقوق بين الملل فوراً و بدون هيچ تشردفات واجد اعتبار قاموم هستند   ,ELGقتامون
اساس هلند ميز ا رچه به روشن جادااه رفيع براا معاهدات قائل شده اس  ،هيچ ستخن از
حقوق بين الملل عرف به ميان مياورده اس  .با وجود ادن ،بررس رودۀ قضاد ادن اشور مشتان
م دهد اه قضات به ارات بر صالحي خود در اِعماا حقوق بينالملل عرفت تكايتد اتردهامتد
. ,ELG
در رودۀ قضاد هم م توان به مواردا اشاره ارد اه در آمهتا بته حقتوق بتينالملتل عرفت
استناد شده اس  .در ساا  ،1311ادن موضوع در ددوان عال اامادا مطرن رددد اه آدتا اامتادا
دا ادال المبيا بر درداا سرزمين و فالت قاره صالحي و مالکي دارمد .ددوان عال اامتادا در
ضمن رأا خود تأايد ارد اه بر مبناا حقوق بينالملل عرفت  ،اامتادا بته عنتوان دتو دولت
مستقل م توامد حاامي خود را بر درداا سرزمين اِعماا ارده و در رابطه با ادن آبها قوامين
را تصودب اند .اما در رابطه با فالت قاره افزود اه به دليل تحوالت اه در منطقه ر داده اس
مم توان حکم بر مالکي و حقوق حااميت داد  %RWWHUPDQQ
در ممومهاا ددار م توان به رأا شعبه قامون اساس ددوان عال استوم اشاره ارد .شتعبۀ
مذاور در تصميم مور  01دسامبر  ،1331بادد به بررس اعتبار قاموم معامالت مت پرداخت
اه ميروهاا شوروا سابق در رابطه با داراد هاا واقع در استوم امجام داده بودمد .ددوان عتال
به ادن متيجه رسيد اه ميروهاا خارج اه به طور غيرقتاموم استتوم را اشتغاا اترده بودمتد
مم توامند مالکان ادن داراد ها باشند و حق ماهدارا آمها را مدارمد و امتواا متذاور متعلتق بته
دول اس  .شعبه قامون اساس ددوان عال به ادن جمعبندا رسيد اه ميروهاا شوروا ستابق
صرفاً استفاده انند ان از ادن داراد ها بوده امد و در ادن راستا به حقوق بينالملل عرف مصترن
در مادۀ  00ضميمۀ انوامسيون الهه  1321استناد ممتود .متادۀ  00انوامستيون متذاور مقترر
م دارد اه «دول اشتغالار صترفاً اداره اننتده و استتفاده اننتده از ستاختمانهتاا عمتوم ،
داراد ها ،جنال ها و ابزار اشاورزا متعلق به دول ميزبان است اته در اراضت اشتغال واقتع
شدهامد »...ا رچه استوم هيچااه طرف متعاهد انوامسيونهاا الهته راجتع بته حقتوق جنتگ
مبوده اس  .اما مسلماً مفاد انوامسيونهاا الهه ،حقوق بينالملتل عرفت محستوب مت شتومد.
بنابرادن مادۀ  00مذاور هم بر استوم و هم بر شوروا ستابق و جامشتين حقتوق آن التزام آور
اس . 9DOOLNLYL
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بند دوم :نقش دادگاههاي داخلي در توسعۀ حقوق بينالملل عرفي
مقش داد اه هاا مل تنها اِعماا و اجتراا حقتوق بتين الملتل ميست بلکته در توستعۀ حقتوق
بينالملل ميز مشارا م انند .داد اه طت تصتميم يترا مته تنهتا اختتالف را حتل و فصتل
م اند ،بلکه به توسعۀ حقوق ميز امو م ممادد .از آمجاد اه هتر هنجتارا قابليت چنتددن
تفسير دارد ااربس آن از سوا قاض در اختالف مطروحه به امتخاب دکت از تفاستير منتهت
م شود .بددن ترتيب تصميمات داد اهها صرفاً جنبۀ اعالم مدارد بلکه در سطح مازاتر جنبۀ
ادجادا دارد .ادن روش اس اه بهواسطۀ آن حقوق توسعه م دابتد و داد تاههتا عتامالن ادتن
توسعه هستند  7]DQDNRSRXORV
عرف بينالملل در مادۀ  93اساسنامۀ ددوان بينالملل داد سترا «بته عنتوان ادلتۀ رودته
عام اه به عنوان حقوق پذدرفته شده» تعردف رددده اس و به صورت ستردهاا ادن اعتقاد
وجود دارد اه به منظور شکل يرا عرف بينالملل بادد دو شرط رودتۀ عتام و اعتقتاد حقتوق
فراهم ردد .بنابرادن حقوق بين الملل عرف از روده مستمر و مشابه دولتها اه همراه با احساس
الزامآور بودن (اعتقاد حقوق ) باشد منتد م شود .در رودۀ قضاد بينالمللت  ،شناستاد قاعتدۀ
عرف بر روده دول ها و از رهاذر آن احراز اعتقاد حقوق دول ها مبتن بوده اس (ادختداد
و زرمشان .)111 1930،روده دول  ،رفتارهاا مهادهاا دولت اعم از اجراد  ،تقنين و قضتاد
را در بر م يرد .مواضع قوه مجرده ،اظهارات ددپلماتيو و دستتورالعملهتاا مظتام در زمترۀ
رودههاا دول هست ند .تصميمات داد اه داخل ميتز غالبت ًا رودتۀ دولت بته حستاب مت آدنتد
 . ,/&$&1تصميمات داد تاه داخلت مت توامتد مشتامار رودته دولت باشتد و
مجموعه اا از ادن رودهها از جامب دول هاا متعدد ،اافيس تا روده عام تثبي شتده و قاعتده
عرف بين الملل را ادجاد ممادد  .بته عنتوان مثتاا ،بختش اعظتم حقتوق عرفت در زمينتههتاا
صالحي و مصومي ماش از روده داد اههاا داخل بوده اس  . 1ROONDHPSHU
سهم تصميمات داد اهها داخل در ادجاد حقوق بينالملل را م توان در رودته داد تاههتاا
بينالملل به روشن ددد .ددوانهتاا بتينالمللت بتراا احتراز قواعتد عرفت بته بررست آراا
داد اههاا داخل م پردازمد .ددوان بين المللت داد ستترا در قضتيۀ قترار بازداشت  ،پرومتدۀ
پينوشه در داد اه هاا امالستان و پرومدۀ قذاف در فرامسه را مورد بررست قترار داد تتا تعيتين
ممادد آدا بر اساس حقوق بين الملل عرف  ،وزدر امور خارجه در زمان تصتدا مصتومي ايفترا
دارد  . Arrest warrant caseSDUDدر قضيه فورمدزدجا ميز ددوان بينالملل ايفترا
دو سالوا به تصميمات محاام اماليس و آمردکا استناد ارد تا ممنوعيت شتکنجه بته عنتوان
قاعده آمره را مشان دهد  . 1ROONDHPSHUبنابرادن داد تاههتاا داخلت بته واستطۀ
تصميمات خود در تعامالت قضاد بينالملل ادفاا مقتش مت ممادنتد و در شتکل يترا عترف
بينالملل مشارا م انند .همان ومه اه اشاره شد قواعد عرفت متشتکل از دو عنصتر رودته

نگاهی تطبیقی به اجراي حقوق بینالملل در محاكم ملی 423

دول و اعتقاد حقوق هستند اه البته برخ روده هتا ختود مشتامهاا مبنت بتر وجتود اعتقتاد
حقوق هستند .اعتقاد حقوق دو امر هن اس اه بادد از البالا اظهارات و رفتارهاا دولتها
استنباط ممود به ودژه رفتارهاد اه دولتها مدع هستتند عنصتر تشتکيل دهنتده عترف است
 ,/&$&1و رودۀ قضاد داد اههتاا داخلت در زمترۀ رودتههتاا است اته بته
روشن اد ن اعتقتاد حقتوق را در بتر دارد .البتته اعتقتاد متذاور زمتام احتراز مت شتود اته
احکام صادره از ادتن داد تاه هتا بتا استتدالا بته اِعمتاا قاعتده مطروحته بپردازمتد و از آن بته
عنوان حقوق بين الملل عرف داد انند .در چنين اوضاع و احوال  ،تصميمات داد اههاا داخلت
متته تنهتتا رودتته دول ت بلکتته مشتتامهاا از وجتتود اعتقتتاد حقتتوق ميتتز بتته شتتمار م ت رومتتد 
  ,/&$&1
البته مقش داد اههاا داخل در توستعۀ حقتوق بتينالملتل بته مشتارا در شتکل يترا
حقوق بينالملتل عرفت محتدود ممت شتود و تصتميمات محتاام دکت از مؤلفتههتاا تفستير
معاهتتدات ميتتز بتته حستتاب مت آدتتد .مطتتابق بنتتد  9متتادۀ  91انوامستتيون حقتتوق معاهتتدات،1
رودۀ بعدا دولتهاا طرف معاهتده از مبتام تفستير معاهتدات است و همتان ومته اته فتته
شد تصميمات داد تاههتاا داخلت در موضتوعات حقتوق بتينالملتل مشتامهاا از رودته دولت
محل داد اه اس  .بددن ترتيب تصميمات محتاام اشتورهاا طترف معاهتده «رودته بعتدا»0
آمها محسوب م شود اه از معيارهاا تفسير معاهتدات است  .ادتن رودته بعتدا مبتين توافتق
دولتها روا تفسير است و آستتامۀ ادتن توافتق رودتۀ مشتترک و مستتمر است و الزم ميست
همه دول هاا طرف معاهده در ادتن رودته دخيتل باشتند .اتاف است برخت دولت هتا ادتن
روده را شکل دهند و ددار دول ها با ادن روده موافق انند دا بتا آن مخالفت مکننتد -XOLDQ
 ؛ البته زارشهاا اميسيون حقوق بينالملل راجع بته موضتوع «توافتق بعتدا و
روده بعدا در رابطه با تفسير معاهدات» ضمن بررس روده قضاد بين مفهوم مضتيق و موستع
از «روده بعدا» تفکيو قائل شده اس  .مفهوم مضيق در واقع توافق همۀ طرفهاا معاهده در
خصوص تفسير اس در حال اه مفهوم مضيق بته رودته دتو دتا چنتد دولت متعاهتد اشتاره
دارد   . ,/&$&1بدده اس اه در شق دوم ،ارزش رودتهاا آراا محتاام ملت
اهمي بيشترا پيدا م اند چرا اه ددار ميازا ميس روده مذاور ،مشترک و مورد توافق همۀ
 
 .1مادۀ  91انواميون حقوق معاهدات با عنوان قاعده ال تفسير ،بيان م دارد ..9« :همراه با سياق عبارت ،به
مواد زدر ميز توجه خواهد شد :الف) هر ومه توافق آت بين طرفهاا معاهده درخصوص تفسير معاهده دا اجراا
مقرّرات آن ب) هرموع رویّۀ بعدي در اجراا معاهده اه مؤدّد توافق طرفهاا معاهده درخصوص تفسير آن باشد
ج) هر قاعدۀ مرتبط حقوق بينالملل اه در روابط بين طرفهاا معاهده قابل اجرا باشد».
6XEVHTXHQWSUDFWLFH
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طرفهاا معاهده باشتد .و آراا امفترادا هتر دتو از داد تاههتا مت توامتد در تفستير تأثير تذار
باشد.
بنابرادن تصميمات محاام مل به عنوان رودۀ دول بتر شتکل يترا و تبلتور قواعتد عرفت
بينالملل تأثير م ذارمد و در عين حاا به عنوان رودۀ بعدا اشورها فهم جدددا از معاهتده
و تعهدات بينالملل ارائه م انند .در واقع داد اههاد اه به صورت جدا به موضوعات حقوق
بينالملل م پردازمد مقش دو امهاا ادفا م اننتد و در حتال اته مجترا حقتوق بتينالملتل
هستند به توسعۀ آن ميز امو م انند.

نتيجهگيري
حقوق بينالملل معاصر محدود بته تنظتيم روابتط فيمتابين دولت هتا ميست و قلمترو ختود را
سترش داده اس به محوا اه موضوعات همامند حقوق بشر ،بهداش  ،آموزش و اقتصاد را به
مظم درآورده اس  .با وجود تکودن و ستترش هنجارهتاا بتينالمللت در حتوزههتاا متعتدد،
سازواارهاا اجراد به موازات آن ت وسعه ميافته و به همين دليل در خيل از موارد براا اجراا
معاهدات رجوع به دو مرجع بين الملل لحاظ مشده اس  .در چنين فضاد توستل بته محتاام
داخل از بهتردن راهکارهاا اجراا تعهدات بينالملل اشورهاس .
در خصوص عملکرد محاام داخل همۀ اشورها اطالعات قابل حصوا وجود مدارد به همين
دليل بيرون اشيدن دافتههاا قطع و محکم در مورد رودهها و رودکردهاا بيش از  132اشور
جهان اار دشوارا اس  .با وجتود ادتن ،شتواهد و قترائن حتاا از ترادش آشتکار بستيارا از
اشورها به اجراا تعهدات بينالملل اس  .ااربرد روزافزون حقتوق بتينالملتل در داد تاههتاا
داخل رومد مثبت اس اه حاامي قامون در سطح بينالملل را تقود م اند .بتا توجته بته
ادنکه بخش عمدۀ تعهدات بين الملل اشورها ردشته در معاهتدات بتين المللت دارد و مقتررات
معاهدات از صتراح و روشتن بيشتترا برخوردارمتد رودتۀ محتاام در استتفاده از معاهتدات
ستردهتر از حقوق بين الملل عرف اس  .البته مقش داد اههتا در اجتراا همتۀ معاهتدات ميتز
دکسان ميس  .داد اه هاا داخل در استيفاا حقوق خصوص مندرج در معاهتدات فرامترزا و
تبعي دول ها از ادن معاهدات مقش اساس دارمد ،اما در بهبود اجراا معاهدات مابين دول هتا
هيچ مقش مدارمد و ادن امتر هتم در اشتورهاا تتابع داتاما حقتوق و هتم اشتورهاا تتابع
دو اما حقوق صادق اس  .اما راجع به معاهدات عمودا وضعي پيچيتدهتتر است  .در ادتن
زمينه ،هناام اه داد اههاا داخل دو رودکرد فرامل را اتخا م انند در اجراا ادن دستته
ا ز معاهدات و تضمين حقوق خصوص اشخاص مقش اليتدا را ادفتا مت اننتد امتا زمتام اته
داد اههاا داخل مااه مل داشته باشند مقررات ادن معاهدات زدرپا ذاشته م شود.
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اشورها با رودکردهاا متفاوت از حقوق بينالملل استفاده م انند اه ادن رودکرد متتأثر از
اددئولوژا و ارزشها ،منافع مل  ،مظام سياس  ،مظتام حقتوق و دامتش قضتات محتاام است .
ميزان پادبندا دولتها بته تعهتدات بتينالمللت و اتختا رودکردهتاا ملت و فراملت  ،متتأثر از
تقسيمبنتدا ستنت مظردته هتاا داتاما حقتوق و دو تاما حقتوق ميست و رودتۀ عملت
داد اه هاا داخل مشان م دهد استقالا دستااه قضاد  ،مارش بين المللت قضتات و رودکترد
همکارا محور با مهادهاا بينالملل از مؤلفههاا تأثير ذار اس  .اما داد اههاا داخل تنها بته
اجراا تعهدات بينالملل مم پردازمد بلکه در فرادند قاموماذارا بينالملل ميز حضور دارمد و با
تصميمات خود در فرادند توسعۀ حقوق بين الملل سهيم هستند .تلق تصميمات محاام مل به
مثابۀ رودۀ دول  ،ادن تصميمات را به دک از عناصر سازمدۀ عرف و معاهده تبددل ممتوده است
هرچند مشارا اصل داد اههاا داخل در توسعۀ حقوق بينالملل ،مقش آمها در شتکل يترا
حقوق بين الملل عرف اس  .ادن تحوالت مشان از آن دارد اه رابطۀ مظام مل و مظم بينالملل
ددار دو رابطۀ دو ستوده ميست بلکته متوع فتاتو و تعامتل قضتاد بتين محتاام ملت و
ددوانهاا بينالملل در حاا شکل يرا اس .
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