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Abstract
Legal certainty is one of the important disciplines in a legal system. Although, the
issue of legal certainty is supposed to be a society-specific issue, however, it is
challenging and doubtful concept in international law. However, largely, challenges
and criticisms in international law due to the existence of legal certainty are
remarkable, this does not imply ignoring the legal certainty within the structural
dimension of the system. The principal assumption of this article is assuming the
international community and to prove the relative "legal certainty " inspired by it in
substantive and structural dimensions. In this paper, we try to seek and explain the
appropriate terms of legal certainty and then understanding it in international legal
system, nature of subordinate and structures and international community as an
important issue. In conclusion, it has been shown that UN Charter, Four Geneva
Convention and Human rights instrument are indications of existence of legal
certainty.
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چکیده
امنیت حقوقی ،مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است .هرچند مسئلۀ «امنیت حقووقی»
مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعۀ منحصربهفرد خویش است ،با این حال ،توا حود
زیادی چالشها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بینالملل شایان توجه اسوت ،ولوی
این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعدهای و بعد ساختاری در این نظام
مفقود باشد .فرضیۀ حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعۀ مشترکات بوینالمللوی و اباوات
«امنیت حقوقی» نسای ملهم از آن در بعد مواهوی و سواختاری اسوت .در ایون مقالوه ابتودا بوه
جست وجوو و تایوین وا م معوادل و مناسود خرداختوه و سوفه بوه فهوم آن در نظوام حقووقی
بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئلۀ مهم جامعۀ مشترکات بینالمللی مویخوردازیم و
در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشوور ملول متحود ،اساسونامۀ دیووان بوینالمللوی
کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانۀ وجود «امنیوت حقووقی» نسوای در
حوزم ماهوی و قهرا ،ساختاری است.
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مقدمه
در سال  1301هنگامی که کشورهای جهان خه از جنگوی خانموان سووز در شویکاگوی ایوا ت
متحدم آمریکا بر سر اصول و اهدافی همداستان شدند ،در همان مقطع راهحل نیل به آن اهداف
و اصول را نقش مردم و حاکمیت مردم دانستند 1.هرچند این نقش چندان بوا واقعیوت آن روز و
حتی تا حدود زیادی امروزه تطایقخذیر نیست ،اما این خیریزی ،حکایوت از نیول بوه جامعوهای
داشته و دارد که مشترکات آن در نهایت در جهت تحقق صول و امنیوت بوینالمللوی جاویودان
برای مردمان است ( .)Borjars, 2014: 27نمایندگان مردم یعنی دولتها در ایون قالود صول و
امنیت بین المللی و منع توسل به زور با آبار و قواعدی که هر کودام بوهدناوال خوویش دارنود را
زمینه یا اصل ا صول قواعد و ساختارهای جامعۀ مزبور قرار دادند کوه در خرتوو آن اموروزه نظوام
حقوق بینالملل قابل تصور و ترسیم است.
وجود قواعدی در خصوص منع توسل به زور ،حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللوی،
حق مردم در تعیین سرنوشت خویش و نظام امنیت جمعی در قالد نظام حقوقی موجوود ،گوواه
بر تشکیل قواعدی انتظامبخش در جامعۀ موردنظر و بهتاع آن نظام حقوقی منطاق با آن اسوت.
بر این اساس ،ملزوموات زم انتظوار «امنیوت حقووقی» در ایون جامعوه بوه لحواع قاعودهای و
ساختاری امری خالف واقع ناوده و بهعاارتی خرتوقعی نیست.
نکتۀ بسیار حائز اهمیت در این زمینه ،برداشوت خووهشوگر بوینالمللوی از جامعوه یوا نظوام
موجود با اصطالحاً عینک خاص خویش است که بیشک ملهم از سلسله تفکرات ناشی از تحوت
تأبیر بودن از مکتد فکری خاص است .هرچند مفهوم «امنیت حقووقی» مؤلفوۀ مهموی در هور
نظام حقوقی است که از حکومت قانون ولو به طور نسای برخوردار اسوت ،در ایون مقالوه توالش
میشود که مفهوم «امنیت حقوقی» با توجه به کلیوات مفهوومی «امنیوت حقووقی» و در قالود
فرضیۀ حقوق بین المللی موردنظر مقاله شناخته و بهاجمال بررسی شود .در همین زمینه ،ابتودا
با بررسی مفهومی این وا ه سعی در یافتن بهترین معادل در نظام حقوق بینالملول مویکنویم و
سفه بهدلیل ویوگی منحصربه فرد این مفهوم در نظام حقوق بین الملل با توجه به نظام مزبور و
ماهیت «امنیت حقوقی» به چوالش «امنیوت حقووقی» بوه لحواع ماهیوت تابعوان و سواختارها
میخردازیم که میتواند به مقصود نگارندگان در فهم دقیقتر مفهوم «امنیت حقوقی» در حقووق
بین الملل کمک کند .در این بررسیها ،با روشی تحلیلی و توا حودی دیوالکتیکی صورفاً تالشوی
اجمالی در ارائۀ فهمی صحی از «امنیت حقوقی» در حقوق بینالملل داریم که الاته با مفواهیم
دیگری در ارتااط است که در خووهشی دیگر قابل عرضه خواهد بود .نکتۀ اساسی این اسوت کوه
بهدلیل اعتقاد نگارندگان ابر مانی بر ماهیت خاص و منفک حقوق بینالملل با هر نظام حقووقی
1. Preamble, The United Nations Charter
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دیگری یا حقوق داخلی ،بررسی و تفقه در مفهوم «امنیت حقوقی» تا حد بسیار زیوادی فوارغ و
مجزا از مااحث مطروحه در سایر نظام های حقوقی ارائه و تحلیل شده است و بدیهی اسوت کوه
مقارنه یا مداقه در سایر حوزه را به متخصصان همان حوزهها واگذار کنیم .همچنین ،آنچه مسلم
است هیچ تحقیق یا خووهشی در حقوق داخلی با این رویکورد یعنوی فهوم وا ه و تحلیول آن در
نظام حقوق بین الملل و فرض جامعۀ مشترکات بینالمللی و تایین وجود «امنیوت حقووقی» در
بعد ماهوی و ساختاری نفرداخته است .هرچند ،این مقوله دستکم در بعد ماهوی در آبار دکتور
هدایتاهلل فلسفی و برخی نویسندگان دیگر از جمله دکتر شوریعت بواقری کوه الاتوه بیشوتر در
حوزم امنیت قضایی در حقوق داخلی است تا حدودی مورد بحث و بررسی واقع شده اسوت ،اموا
در حوزم خووهشهای بینالمللی برخی خووهشها از جمله رسالهای بوا نوام hD Thesis / From
 Certainty in Law to certainty by law /Lady Wahl, Melaine Rheaکوه توا حودودی
فرضیههای مشابه داشته و با تالشهای فراوان از مؤسسهای در سوئیه به امانت گرفته شد ،اموا
باز هم در بعد ساختاری مسکوت و کامالً متفاوت با فهم و تحلیل ما از مفهوم «امنیت حقووقی»
در حقوق بین الملل است .بنابراین ،نوآوری ایون خوووهش او ً ،یوافتن بهتورین معوادل در نظوام
حقوق بینالملل و بانیاً ،چالشها و مااحث در خصوص چنین مفهوومی در قالود فورض جامعوۀ
مشترکات بین المللی و اباات نسای بودن آن در حوزه های ماهوی و ساختاری است که در قالد
سلسله مقا تی این نوآوری بیشتر تایین و مداقه خواهد شد .بهعاارت بهتر ،از درک مفهوومی و
معادلیابی در نظام حقوق بین الملل تا مفروضات مندرج در این مقاله جملگی نوآوریهایی است
که حاصل تراوشهای اذهان نگارندگان است که الاته میتواند نقدبرانگیز و مناقشهانگیز باشد.
شایان ذکر است بهدلیل اینکه جامعۀ مشترکات بینالمللی 1مفروض ماحث ارائهشده در این
ابر است ،بهاجمال تعریفی جامع که بیانگر اهمیت آن اسوت ،ارائوه مویشوود« :ایون جامعوه در
مفهوم خاص کلمه متضمن نوعی معین از روابط اجتماعی است که حول محور خیری مشترک2
1. International Community
که به هماستگی ) (Solidarityدر

جامعۀ مشترکات بینالمللی آن وجهی از حکومت قانون در حقوق بینالملل است
حقوق بینالملل منجر میشود و همۀ اعضا بر سر تحقق آن موضوعات همداستانند ،مانند قواعد مربوط به بشریت
که در قالد مقررات حقوق بشری متالور است .برخی از نشانههای این هماستگیها عاارتاند از :اقدامات
بشردوستانۀ بینالمللی ،تأسیه دیوان کیفری بین المللی ،ماارزه با تروریسم و برداشتن گامهایی نساتاً مؤبر در
جهت تحدید سالح .همین عنوان دقیق است که همکاری و نه هماستگی جهت نیل به اهدافی که صرفاً همزیستی
مسالمتآمیز را تقویت مینماید ،نفکیک میکند .در تعریف اخیر International Society ،مدنظر است.
برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.Widlak, 2015: 56; Mousavi & Khalaf Rezaei, 2015: 11 :

2. utilitas publica

خیر مشترک ،مکمل سیاسی یا سنگ بنای فلسفی جامعۀ بینالمللی ارزشها (مشترکات بینالمللی) است.....فرد به
وجود واقعی خود و دیگری خی میبرد و از این مسیر حدود من را درمییابد :با دیگران به تفاهم میرسد....و در
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.)Falsafi, 2017: 383-386( »که بوا تر از منوافع فوردی دولوتهاسوت بوه گوردش درمویآیود
 اعتاوار خوود را، فردیت و منافع فردی در مقابل منافع جمعی جامعه،همانگونهکه مشهود است
 اگور حقووق بوین الملول در مقوام تشواث و تحقوق الفواع خوویش، بنوابراین.از دست میدهود
 به معنای آن است که جامعه ای دارای مشترکات حقوقی که به بهوجوود،تجزیهوتحلیل می شود
 محقق شده و امروز نظوام،آمدن قواعدی دستوری منجر شده و ساختارهایی را ایجاد کرده است
 قواعود امنیوتسواز و بوهتاوع آن،حقوق بین الملل قابل تصور و ارزیابی است؛ در هموین زمینوه
 این رویکرد به معنای تقویوت نفووذ.ساختارهای امنیت ساز ایجاد شده و در حال تکوین هستند
.منطق حقوق عمومی در حوزم سراسر غوطهور منطق روابط خصوصی حقوق بینالملل است
بدیهی است بحث تفصیلی این مقوله بهدلیل وابستگی به مفاهیم دیگر از حوصلۀ این مقاله
خارج است و تأکید می شود که نگارندگان با مفروض خنداشتن جامعوۀ موذکور و نظوام حقووقی
 تنها در این شرایط به بررسی امنیت حقوقی خرداختهاند و در بخش دوم ابور آتوی،مناعث از آن
. انشاءاهلل،سایر مفاهیم مرتاط و برخی مفاهیم مفروض در این نوشته ارائه و تکمیل خواهد شد

مفهومشناسی؛ سیری در دکترین
 یعنی بیخوفی و بیهراسوی؛ ایون مفهووم،امنیت در مفهوم لغوی و بنا به تعایر لغتنامۀ دهخدا
 قرار داده شده اسوت کوهProtection; assurance  برابر باBlack Law در فرهنگ لغت تخصصی
 در توضویThe freedom from injury, harm, danger  و1 در قرابوتانودSecurityاین الفاع با
 اما نزدیکترین لفظ در ادبیات حقوق بینالملل که مقصوود موا را2. ارائه شده استSafety لفظ
9. استCertainty  کلمۀ،خوشش میدهد
.Falsafi, 2017: 386 :ک. ر. گردن مینهد،نتیجه به قواعدی که برای تحقق آن ارزشها وضع شوند
1. Protection; assurance; Indemnification. The term is usually applied to an obligation, pledge, mortgage,
deposit, lien, etc., given by a debtor in order to make sure the payment or performance of his debt, by
furnishing the creditor with a resource to be used in case of failure in the principal obligation. The
name is also sometimes given to one who becomes surety or guarantor for another.(Black, Garner,
and McDaniel ,1999:23)
2. The freedom from injury, harm, danger or loss to personal property whether deliberate or accidental.
https://thelawdictionary.org/safety/
3. Legal certainty is an established legal concept both in the civil law legal systems and common law
legal systems. In the civil law tradition, legal certainty is defined in terms of maximum predictability
of officials' behaviors.(Claes and Keirsbilck 2009)
The legal philosopher Gustav Radbruch regarded legal certainty, justice and purposiveness as the
three fundamental pillars of law. Today legal certainty is internationally recognized as a central
requirement for the rule of law. According to the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) the concept of the rule of law "first and foremost seeks to emphasize the
necessity of establishing a rule-based society in the interest of legal certainty and predictability." At
the G8 Foreign Ministers' Meeting in Potsdam in 2007, the G8 committed to the rule of law as a core
principle entailing adherence to the principle of legal certainty.(Maxeiner 2008)
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به لحاع مفهومی واض است که امنیت در موضع و مقامی بهکار میرود که اطمینان یا ظن
قوی قابل حصول یا به عاارتی حدس باشد .این امنیوت وقتوی بوه حووزم تخصصوی هور علوم یوا
خدیداری ورود می کند ،با مقتضیات آن حوزه عجین شده و مفهوم خاص خوود را دارا مویگوردد
که الاته اطمینان یا ظن قوی قابل حصول و قابلیت حدس و خیشبینی در خصووص یوک عمول
یا غیره در کلیت آن متالور است .این مفهوم در حوزم امنیت بهداشتی ،امنیوت غوذایی ،امنیوت
محیط زیست ،امنیت روانی و ...دارای معنا و مفهوم منحصربهفرد خود ،اما بوا حفوظ آن مفهووم
بدیهی و کلی است .اساساً امنیت ،اعتماد و آیندهبینی ،هریک زمۀ حیات اجتماعی فرد یوا هور
گروه متشکل از افراد است .امنیت مانا و اساس اطمینان است؛ زمۀ این امر ،احترام به توقعات
مشروعی است که هر که نزد دیگری بهوجود میآورد (.)Falsafi, 2017: 385
امنیت در مفهوم حقوقی خو د نیوز بوه معنوای باوات و قابلیوت خویش بینوی در خصووص
عکه العمل هاست .امنیت همانند عدالت رو به بیرون دارد و متوجه دیگوری اسوت ،یعنوی بوا
توجه به بینش خاص آن اجتماع نسات به تحو ت اجتماعی تنظیم و تعایر میشود .بهعاارت
دیگر ،امنیت و عدالت در ارزش های خارج از نظام حقوقی و نامحصور در نظام حقووقی ریشوه
دارد .به همین ساد قال از هر چیز به حقوق معطوف است ( « .)Falsafi, 2017: 385امنیوت
حقوقی» با تعایری دقیق تر و در قالد اصل قطعیت حقووقی 1از خایوه هوای اساسوی حکوموت
قانون در نظام حقوقی بین المللی است .به عالوه ،ادعا شده است که این اصل ابر منحصربهفرد2
دارد و شرط کاربرد یا اعمال اصول و قواعدی است کوه نظوم حقووقی را بوهوجوود مویآورنود
(.)Kagan, 1989: 17
براساس نظر رادبروخ ،دو ارزش در راستای «امنیت حقوقی» حائز اهمیت اسوت ،متناسود بوودن
هدف (این تناسد با توجه به ساختار ارزشی و نظم حقوقی جامعۀ بینالمللی مدنظر اسوت) و عودالت؛
بهعاارت دیگر« ،امنیت حقوقی» یا همان اصل قطعیت حقوقی ،نقش میانجی میان این دو ارزش ایفوا
میکند و به خیر مشترک معنا میبخشد و این برای تحقق عدالت مهم است 9.فیلهو معتقد است کوه
اساساً حقوق غیرقطعی (عدم امنیت) نیز حقوقی ناعاد نه است .ازاینرو «امنیوت حقووقی» بوهعنووان
یک خیشفرض مطرح است ،زیرا اگر اصول حقوقی ابرگذاری دارند ،نمیتوان از عدالت بدون «امنیوت
حقوقی» منطوی در آن سخن گفت .در همین زمینه« ،امنیت حقووقی» عودالت را تضوعیف یوا از آن
چشمخوشی نمیکند ،بلکه آن را ارتقا میدهد و این ساحت خیشفرضانگواری و میوانجیانگواری ایون
1. principle of legal certainty
2. sui generis

 .9گاهی ممکن است تأکید بر تناسد هدف در جامعۀ خاص در گذر زمان و با توجه به تحو ت بینشی و اجتماعی
جامعۀ موردنظر به تهدی د یا عدم همراهی عدالت موردنظر منجر شود؛ اینجاست که امنیت حقوقی نقش
میانجی خود را ایفا میکند و بین تناسد هدف تحولیافته و عدالت موردنظر جامعه آشتی برقرار میکند که
حکومت قانون محفوع میماند.
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موضوع است .بنابراین ،نظر کاروالیو صحی است کوه در ایون شورایط معتقود اسوت مفهووم «امنیوت
حقوقی» رابطهای ناگسستنی با ارزش عدالت دارد (.)Ávila , 2016: 492

«امنیت حقوقی» در نظام حقوق بینالملل
به طور کلی ،امنیت در حوزم حقوق هنگوامی فوراهم اسوت کوه نظوام حقووقی ایجواد شوده باشود.
بدانمفهوم که نظم و مقرراتی در جامعه وجود داشته و تضمین شده باشود و در ایون زمینوه نظوام
حقوقی عینیت 1یافتوه باشود .در ایون حووزه اسوت کوه امنیوت بوا حقووق قرابوت دارد ( Falsafi,
 .)2017:403در عالم نظام حقوقی« ،امنیت حقوقی» کارکردی بسیار نزدیک با اصول کهون و مهوم
 pro tantoدارد .بر این اساس ،ابرگذاری این اصل (مانند امنیت حقوقی) بهگونوهای اسوت کوه بوا
وجود قاطع و متصلد ناودن در مواقعی ،اما الزام خود را تا خایان عملکرد قواعد حفظ میکند و این
ابر در «امنیت حقوقی» بسیار حائز اهمیت است .در واقع« ،امنیت حقوقی» دلیلی جهوت تفووق و
وزانت علیه دیگر اصول نیست ،بلکه یک اصل شرطی یا اصل خیشفرض برای اجورای دیگور اصوول
است .بهعاارتی ،این «امنیت حقوقی» در قالد اصل قطعیت حقوقی ،هنجار هنجارهاست که الاتوه
ساختار کارکردی ماهوی و شکلی دیگر هنجارها نمیتواند باشد و در عوض خوالق شورایطی اسوت
برای موجودیت ،اعتاار و تأبیرگذاری دیگر هنجارها ()Ávila, 2016: 492
با تمام آشفتگیها و تشوتتهوای موجوود در نظوام حقووق بوینالملول ،اموا علموای حقووق
بینالملل ،غالد دکترین ،بهنوعی بر حقوقی بودن این نظام معتقدند و از این طریق و تلویحاً ،بور
امنیت در قواعد و نظام حقوق بین الملل صحه گذاشتهاند .اعتقاد هانه کلسون بوه فدرالیسوم و
اع مال قوم قاهره و الزام و برقراری نظم مووردنظر وی منووط بوه بینشوی اسوت کوه او از قواعود
حقوقی در عرصۀ بین المللی دارد .وی به منظور نیل به این ایده ،و در جستوجوی ویوگویهوای
قاعده در حوزم بینالمللی ،به وجود اصلی برتر و سلسلهمراتای ذهنی و نانوشته معتقد است .وی
با قرار دادن قاعدم بنیادین در رأس هرم قواعد حقوق بینالملل در جهت تضمین یا بوه تعایوری
کشف «امنیت حقوقی» در موضوع الزامآوری قواعد برآموده اسوت ( ;Rigaux ,1998: 323-325
 .)Kelsen, 1944: 89هرچند نگارنده در خی نقد و تفقه در نظریۀ کلسن نیست ،اموا ایون فورض
بهحدی انتزاعی است و به اینهمانی نظام داخلی و بینالمللی بستگی دارد که بعید است بهطور

 .1مفهوم عینیت با درک ما از مفهوم جامعۀ مشترکات بینالمللی رابطۀ بسیار تنگاتنگی دارد ،زیرا دولتها برای
جلوگیری از ایجاد فجایعی مانند آنچه در قرن بیستم بهوقوع خیوست ،ناگزیر از تاعیت از حقوقی مشترک
شدند .التزام ناشی از این حقوق ،مستلزم وجود نظامی با تر از نظامهای ملی است و این مسئله بازنمای
قواعدی عینی است ،و نه توده ای از اعمال حقوقی شخصی .این همان عینیت قواعد است .با اندکی دخل و
تصرف ر.کFalsafi, 2017: 403. :
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کامل «امنیت حقوقی» را در حقوق بوینالملول تضومین کنود ،اموا دور از ذهون نیسوت .دیگور
فیلسوف حقوقدان مطرح یعنی هربرت هارت نیز با تفکیک میوان قواعود اولیوه و بانویوه ،قواعود
رفتاری (اولیه) را ضامن تشخص جامعه (حقوقی) دانسته و اطاعت در چنین جامعهای بهعنووان
یک واقعیت فرض شده است و نه اجااری صرفاً قانونی .باز هم تأکید میشود که هرچند در ایون
مجال بهدناال نقد نظر هارت نیستیم ،اما این نظریه در فضای مهآلود و خراکندم حقوق بینالملل
و ماهیت خاص تابعان دارای حاکمیت مستقل و برابر آن ،که فردیوت را در جامعوۀ بوینالمللوی
تقویت میکند ،دور از ذهن است (.)Hart ,1961: 54
علیای حال ،نظر بر آن است که اگر نظوام حقووق بوینالملول را -هرچنود نواقص -نظوامی
مستقل و دارای سیستم و جامعۀ خاص خود درنظر بگیوریم ،هنگوامی نظریوات علموای موذکور
دارای آبار عملی و طرح کاربردی است که بارقه هوایی از نهادینوه و اساسوی بوودن در آن نظوام
وجود داشته باشد .ازاینرو عالم حقوق بین الملل خیش از هر چیز و برای اباوات وجوود یوا عودم
«امنیت حقوقی» در حقوق بینالملل میبایست به وضعیت نهادین این نظوام هموت گموارد .بور
این اساس است که با وجود نزاع و اختالفات شدید در اعمال حقوق بوینالملول ،اموا توسول بوه
نظریه ای نهادین و نوه خوزیتویسوتی صورف ماننود آنچوه سوانتی روموانو مطورح کورده و اتخواذ
روشهایی نوین در بررسی نظام حقوق بینالملل بهعنوان یک علم ،میتوانود در تقویوت فرضویۀ
«امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل موؤبر باشود .در تحلیول روشوی ایون بیونش ،اتخواذ روش
دیالکتیکی 1حقوقی بسیار مؤبر است .در نظریۀ سانتی رومانو و برخالف نظرهای نورماتیویسوتی
صرف کلسن و هارت ،به عینیات اجتماعی نیز توجه کافی ماذول شوده اسوت« .سوانتی روموانو
معتقد است که حقوق بین الملل ،همانند هر نظام حقوقی دیگر ،از طریق نهاد و داخول در نهواد
شکل میگیرد و به همین علت با نهاد که وجودی اجتماعی است ،تعریف مویشوود .ایون وجوود
اجتماعی جامعۀ مشترکات بینالمللی نام دارد .بهعاارت دیگر ،حقوق بوینالملول منظوموۀ یوک
نهاد است که همان جامعۀ مشترکات بینالمللی است» )(Falsafi, 2012: 50-87
سانتی رومانو با خذیرش سیستم قواعد ،بر واقعیات یا همان عینیات اجتماعی در مواجهه با قواعود
حقوقی دقت کرده و بر این اساس ،بر نظریهای نهادین حول محور ارزشهای بنیادین و اجتمواعی یوا
جامعۀ مشترکات بینالمللی در رشد و حرکت قواعد تأکید کرده است و در بینش وی وجوود سواختار
یا نهادی که بتواند وجود ،حرکت و ابرگذاری قاعده را منجور شوود ،جایگواه ویووهای داشوته کوه ایون
مسئله خود تضمینکنندم «امنیت حقوقی» در نظام مربوطه نیوز مویشوود ()Fontanelli, 2011: 95
این یعنی آشتی میان استقالل و تاعیت در قالود جامعوۀ مشوترکات بوینالمللوی و تحقوق «امنیوت
حقوقی» از طریق نهاد و ابر مثات آن بر وجود «امنیت حقوقی» ساختاری ولو بهطور نسای.
 .1امروزه دیالکتیک در مفهوم کاربردی آن به سه بخش تز ،آنتی تز و سنتز تقسیم میشود.
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براساس نظر اخیر بهنظر میرسد ،میتوان با درنظر گرفتن سایر مؤلفههای موجوود در نظوام
حقوق بین الملل ،او ً ،جایگاه و ماهیت قواعد را بازشناخت؛ بانیاً ،به سیسوتمی نهوادین ارجواع و
استناد کرد و این منجر به ایجاد سوازمان حقووقی هماسوتگی در قالود قواعود و مراجوع دارای
ویوگی عینی و نه صرفاً ارادی میشود؛ این مسئله نافی ارادم کشورها نیست ،بلکه بودان ارادههوا
براساس نظام حقوقی هماسته جهت داده و عمل حقوقی تابع را بوا قاعودم عینوی زم و ملوزوم
مینماید .این وجه نهادین است کوه «امنیوت حقووقی» حتوی در بعود سواختاری را در حقووق
بینالملل تضمین می کند .محل چالش و بحث این مقاله در همین نقطوۀ حیواتی اسوت؛ یعنوی
جایی که حتی اگر «امنیت حقووقی» در بعود قواعود خذیرفتوه شوود ،اموا در بعود تشوکیالتی و
سازمانی با مشکل روبهروست و می تواند گواهی بر ناود امنیت موردنظر باشد .بنوابر احتجاجوات
مذکور ،قطعیت و قابلیت خیشبینی قواعد (امنیت حقوقی) ،مقتضای ذات نظام حقوقی منسوجم
و سالم است .اگرچه این ویوگیها به معنای باات و تصلد در ماهیت قاعده است ،به معنای عدم
خویایی یا انعطاف موردنظر یک نظام حقوقی در مورد مصادیق عینوی خواص نیسوت .بوهعاوارت
دیگر ،اصل «امنیت حقوقی» که از اصول مسلم حقوق عمومی یک جامعۀ خاص است که در آن
نظام حقوقی وجود دارد ،مانع خویایی نظام نیستف بلکه ضمن ارائۀ نتایج قابل خیشبینی نسوات
به اعمال یا نقض قاعده ،عامل خویایی هم میتواند باشد؛ چراکه این امنیت رابطۀ بسیار وبیقی بوا
جامعۀ مشترکات بوینالمللوی دارد و زم و ملوزوم یکدیگرنود ( .)Widlak, 2015: 58بوهعاوارت
دیگر ،وجود «امنیت حقوقی» از مظاهر موجودیت و اعتالی هر نظام حقوقی است .موجودیت ،از
آن نظر که قوام و باات کلی نظام و جهتگیری آن با عنایت به تلقی عدالت حاکم بور آن نظوام
روشن است و اعتال از آن نظر که هر گونه برداشت ،تغییر یا انعطوافی در قواعود امنیوتسواز در
حوزم نظام موورد بررسوی مسوتلزم تحقوق انعطواف و خووانش اسوتعالیی در مفواهیم ارزشوی و
امنیتساز آن نظام است که به «امنیت حقوقی» منجر شده و میشود .بنابراین ،در نگاه تحلیلی
و تفسیری ،اگرچه در بادی امر روش جزمی و بینش غیرمنعطف و محودود در الفواع و عاوارات
(قوانین) برای تحقق «امنیت حقوقی» به ذهن متاادر می شود ،اما بوه معنوای ایون نیسوت کوه
روشی تحلیلی یا خیلی موسع (هرمنوتیکی) به «امنیت حقوقی» منجر نمویشوود .ایون مسوئله
قاعدم منطقی معروف ،یعنی اباات شیء نفی ما اداء نمینماید را ملموس میکند .ایون تفاصویل
طاعاً بعد از مقدماتی بنیادین به لحاع حقووقی مطورح مویشووند؛ یعنوی باوات نظوام حقووقی،
تضمین حمایت دائمی از حقوق تابعان ،قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد نسوات
به نظام حقوقی مهم ترین خصوصیات یک نظام حقوقی است که در قالد یک جامعۀ حقووقی بوا
ارزشها و اصول بنیادین خویش و در قالد ساختارهای آن قابل تصوور اسوت کوه نظوام حقووق
بین الملل نیز از آن مستثنا نیست ،زیرا اقتضای حکومت قانون چنین چیزی را طلود مویکنود.
اساساً ،اگر جامعه ای خیرامون ارزش ها و خیرهای مشترک میان تابعان آن شکل نگرفته باشد که
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با وجود تفاوتها ،در مقو تی حیاتی و بنیادین همداستانی نکرده باشوند ،بوهطوور حوتم وجوود
نظام حقوقی در آن جامعوه هوم محول تشوکیک و تردیود اسوت ،چراکوه اصوو ً ،در آن جامعوه
مشترکات حقوقی محقق نشده است تا اصولی اساسوی و بنیوادین تعریوف شوده و از درون ایون
شاهدستورگرایی ،قواعد زاییده شوند که «امنیت حقوقی» را تضمین کنند .هوابز و موارکه ،دو
فیلسوف شهیر نیز وجود یک جامعوه (مشوترکات) را مقودم بور حقووق و اخوالق برشومردهانود
( .)Thompson, 2017: 76بول ،خروفسور صاحدنظر در زمینوۀ جامعوۀ مشوترکات بوینالمللوی،
حیات و خویایی ارزش های این جامعه ،حفظ استقالل و حاکمیت تابعان این جامعه و حفظ صل
را از مؤلفه های بنیادین جامعه دانسته و معتقد است که سازوکار نظم عمومی کامالً نشأتگرفته
از این مشترکات است (.)Widlak, 2015: 57
در نتیجه ،برای نیل به مقولۀ «امنیت حقوقی» در نظام حقوق بینالملل چند مسئلۀ بسویار
مهم مدنظر است؛ او ً ،جامعه ای حاکی از مشترکاتی بین المللی که ناشی از ارزشهایی است که
به خیرهای مشترک در آن حوزه (بینالملول) منجور شوده باشود؛ بانیواً ،ارزشهوای مشوترک و
هماسته (و نه صرفاً منجر به همکاری) و توجه به منافع جمعی و نه شخصی دلیلی برای وجوود
قواعد دستوری یا اساسی شده باشد؛ بالثواً ،آن قواعود دسوتوری نظوام حقووقی را شوکل داده و
«امنیت حقوقی» تحو ت حقوقی ایجادشده در سایۀ جامعۀ مشترکات بینالمللی بهنحووی کوه
منویات اساسی را تأمین کند ،محقق سازد؛ این تحقق در هر دو بعد قواعد و ساختارهاسوت کوه
اکنون جلوههایی از آن در حقوق بینالملل وجود دارد و این رویکرد رو به تزاید است.
این یقینیات ناشی از امنیت در قواعد حقوقی است که به خیشبینی و عکهالعمل زم منجور
میشود و امنیت و باات را در جامعه به ارمغان میآورد .بهمنظور تقویت و نیل بوه ایون اهوداف در
نظام حقوق بینالملل ،زم است که صورتهای شکلی و سلسلهمراتد میان منابع و قواعد در نظام
حقوقی نظم و نسق گرفته و مستقر شده باشوند؛ زیورا ناوود سلسولهمراتود و قورار گورفتن قواعود
حقوقی در صور مختلف میتواند امنیت موردنظر را با چالش و خطر مواجه سازد .نکتۀ مهوم دیگور
در خصوص «امنیت حقوقی» در ساحت قواعد این است که «استمرار زمانی قاعدم حقوقی ،حوافظ
وضعیتهای منوط به حقوق مکتسد است» ) . (Falsafi, 2011: 419این وضعیت تا جایی کوه بوه
نظم عمومی بازمیگردد ،میبایست با باات و استمرار هموراه باشود و در غیور ایون صوورت مووارد
معدودی مانند مسائل حقوق بشری که در جهت بهاود و ارتقوا تفسویر مویشووند ،باوات زموانی و
استمرار میتواند با محودودیت روبوهرو شوود ( .)De Visscher, 2015: 34در ایون وضوعیت ،باوات
قواعد در برابر خویایی آنها در قاال تحو ت اجتماعی و مفهوم خاص عدالت قرار میگیرد که بسوته
به جهتگیری نظام حقوقی و مفهوم عدالت ممکن است منشأ تحو تی شوند.
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چالش «امنیت حقوقی» به لحاظ ماهیت تابعان و ساختارها
در عرصۀ حقوق بین الملل که به اعتقاد برخی از علمای حقوق ،انعکاسی هرچند ناقص از حقووق
داخلی است (که ما با آن مخالفیم و مجال تحلیل بیشتر نیست) ،بهساد اکتفا به این نظریه که
حقوق بین الملل به معنای واقعی کلمه حقوق است و نوه صورفاً سلسولهای از روابوط بودون امور
خیشینی ) ،(A Prioriاما «امنیت حقوقی» معطوف به تابعان و ساختارهاست ،زیرا بودون درنظور
گرفتن این ماهیت منحصربهفرد هر گونه تحلیلی با شکست مواجه میشود .نکتۀ مهم این اسوت
که بیگمان ماهیت ساختاری ،قواعد و تابعان دو حوزم حقوق داخلی و حقوق بینالملل موجود
شده است که «امنیت حقوقی» در حوزم اخیر با تردیود جودی مواجوه شوود .مسوئلۀ خاسوتگاه
ارزشی و ادعای فقدان مطلق سلسله مراتد در قواعد و منابع خراکنده نیز بور ایون عقیوده صوحه
گذارده و چالش را عمق بخشیده است.
اگرچه دیدیم که وجود جامعۀ مشترکات و نظام حقوق بینالملل در هم تنیوده اسوت و زم و
ملزوم یکدیگرند ،به هر روی ،در حوزم حقوق بینالملل با دو نظر کلوی موواجهیم؛ وجوود «امنیوت
حقوقی» (شاذ) و عدم «امنیت حقوقی» (غالد) .خیروان دستۀ اخیر معتقدند که «امنیت حقووقی»
در عرصۀ بین المللی صرف ًا در حوزم جزئی و بر مانوای اعتمواد و توجوه مسوتقیم بوه شوکل قاعوده
استقرار مییابد و این مسئله با ساختار جامعۀ بینالمللی سوازگاری دارد .اینوان معتقدنود «امنیوت
حقوقی» فقط در محدودم نظام حقوقی جامع که بر سلسلهمراتد میوان ارگوانهوا و منوابع حقووق
متمرکز باشد ،امکانخذیر است .بر این اساس ،ضعفهای موجهی را که در نظام حقووق بوینالملول
مطرح است ،گواهی بر فقدان «امنیت حقوقی» بهشمار میآورنود؛ از جملوه ،ناوود الزاموات صورف
حقوقی که بهدلیل وجود قواعد در لااس منابعی نانوشته مانند عورف و عودم تاعیوت از سیسوتمی
واحد ،امنیت ،آرمانی انتزاعی در حقوق بینالملل تصور میشود .ناود سلسلهمراتد میوان منوابع در
حقوق بینالملل که ناشی از اولویتهایی است که براساس جهتگیریهای آن نظام حقوقی تعایوه
شدهاند بر استد ل بر عدم «امنیت حقوقی» افزوده است .همچنین انعطوافخوذیری در قالودهوای
دستوری (اعتاار یکسان منابع) این مسئله را تقویت کرده است و مهومتور از هموه ،ناوود قواعود و
ساختارهای قدرتمند و فراملی (به ادعای اینان) بر چالش افزوده است.
اما اینان به مااحث خیشگفته و بحثشده در این مقاله توجه دقیقی نداشتهاند ،زیرا بهدلیل
شرایط ویوم جامعه بوده که مقررات مربوط به توزیع قدرت در جامعۀ بوینالمللوی بوا توجوه بوه
عامالن رابطه و نه نوع رابطه وضوع و تودوین شوده اسوت .ایون مووارد توجوه خووهشوگر حقووق
بین الملل را به ویوگی خاص جامعۀ بینالمللی و تفاوتهای آن با حقوق داخلی معطوف میکند.
ازاینرو این استد ل که میان حقوق داخلی و حقوق بینالملل در عرصههوای خویشگفتوهشودم
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اینهمانی 1وجود دارد ،راه به بیراهه است و اسوتد ل متقنوی نیسوت ،زیورا سواختار و ماهیوت
جامعۀ بینالمللی و ارگان های موجود در آن و همچنین ،فردیت و حاکمیوت تابعوان آن موجود
تفاوتهای عمده ای است که با چند قیاس کلی خدشهخذیر نیست .اساساً ،این اندیشه کوه هموۀ
مصادیق و وضعیتهای عینی و قاعدهای در حقوق بینالملل لزوماً به سواختار دولوت در حقووق
داخلی برای موجهنمایی نظام حقوق بینالملل ارجاع شوند ،بهنوعی تحت توأبیر بوودن صورف از
رویکردی خوزیتویستی است .ناگفته نماند که وجود خدیداری چون حقووق نورم کوه بوه از میوان
بردن معادلۀ خوزیتویستی الزام و قاعدم حقوقی منجر شده اسوت ،2بور ماهیوت خواص و مجوزای
حقوق بینالملل از نظام داخلی صحه گذاشته است .همچنوین اصوول کلوی حقووقی موجوود در
نظام حقوق بینالملل که موجد رفع خألها و انتظامبخش ارزشهای سیستم میشوند و حقووق
موضوعه را به سمت حقوق آرمانی جهت می دهنود نیوز خوود ،قوادر بوه توأمین امنیوت حقووق
بین الملل در قالد قواعد بسیاری از جمله حق تعیوین سرنوشوت شوده انود کوه خوود از طریوق
سوواختارهای موورتاط در نظووام حقوووق بووینالملوول امنیووت آنهووا تضوومین و تووأمین شووده اسووت
(.)Lauterpacht, 2011: 71-73

نتیجهگیری
اگرچه نگاهی ملهم از مفروض نمودن انتزاع موردنظر کلسن خود تصدیقی بر وجود جامعۀ مزبور
است و بدانمعناست که بحث داخل در نظام حقوقی اسوت (جامعوه و نظوام حقووقی در عرصوۀ
بینالمللی وجود دارد) .همچنین ،هربرت هارت که به قواعد رفتاری تأکید کرده است ،اما تأکیود
می شود که تقریااً هیچ بینشی به اندازم سانتی رومانو و یا خوزیتویستهای حساس بوه تحوو ت
اجتماعی نتوانسته است ضمن تصدیق صری جامعه مشوترکات موورد نیواز یوک نظوام حقووقی
خوانشی متناسد با ماهیت تابعان و تمنیات فلسفی و ارزشی جامعۀ بینالمللی برقرار سوازد کوه
بتوان از آن «امنیت حقوقی» در ساختار را با توجه به مفهومی که در این ابر بدان نایول شودیم،
انتزاع کرد .براساس همین مکتد ،نهادینگی بهوجودآمده ناشی از جامعۀ مشترکات بوینالمللوی
اصول و قواعدی را بنیاد نهاده است که مفهوم «امنیت حقوقی» هم در بعد قاعدهمندی و هم در
بعد ساختاری نهادینه عمل میکند و این مفهوم را بهطور نسای منجر میشود .هم در اینجاست
1. Monism

 .2حقوق نرم اگرچه به لحاع الزامآوری و حتی صورت مانند سند معتار و الزامآور حقوقی بینالمللی نیست ،اما
بهتدریج و با کمک از ارزش ها و اهداف وا ی موجود در جامعۀ بینالمللی در حوزه هایی نو و الاته مشکل برای
توافق و همداستانی ایجاد شده و تا تطایق کامل تابعان جامعه با دغدغهها و چالشهای حوزم موردنظر و نیل
به قواعد و صورتهای الزامآور ،خأل ناشی از بیتوجهی به آن را خوشش میدهد و همزمان موجد رشد و
توسعۀ حقوق بینالملل نیز میشود.
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که ادعا و فرضیۀ ما قابل تصدیق است که تنها روش جزموی تضومینکننودم «امنیوت حقووقی»
نیست و چه بسا روش تحلیلی و هرمنوتیکی هم به «امنیوت حقووقی» بینجامود و نفووذ حقووق
عمومی بر حقوق بینالملل را نمایان سازد.
بنابراین ،جامعۀ هماسته و مشترکی که خیرامون حفظ صول و امنیوت بوینالمللوی و نقوش
مردمان در خیشارد و اعتالی آن در فضای بینالمللی حاکم شده اسوت ،بوا ابوداع مووادی چوون
اصول و اهداف ملل متحد ،مادم  21و اساساً فصل هفوتم منشوور ،موادم  119منشوور ،موادم 19
کنوانسیون حقوق معاهدات ،اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری ،نقش تفسیری دیوان بینالمللی
دادگستری ،اعالمیۀ حقوق بشر و میثاقین و سایر اسناد مرتاط با حقوق بشر و در راستای هدف
غایی ملل متحد و نظام حاکم بر آن و نموود عملوی آن در برخوی سواختارهای عمولکننوده در
همین زمینه مانند شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری گواهی جدی در تحقق «امنیت
حقوقی» است که در هر جامعۀ دارای نظام حقوقی از جمله نظام حقوق بینالملل با عنایوت بوه
فرض جامعۀ مشترکات بینالمللی و نسایت امنیت در بعد قواعود نیوز متصوور اسوت .بوهعوالوه،
منشور ملل متحد با ماهیت اساسی خویش توانسته است تا حدودی مسوئلۀ دسوتورگرایی را در
مرحلۀ خیش از تحقق «امنیت حقوقی» حلوفصل کند .در خایان و بهعنوان خیشونهاد بوهمنظوور
بررسیها و مداقۀ بیشتر عالقهمندان به حوزم نظری حقوق بینالملل ،بهنظر میرسد خه اباوات
وجود دستکم نسای «امنیت حقوقی» در بعد ساختاری در حقوق بوین الملول ،شایسوته اسوت
خووهشگران محترم نسات به تأبیر نهادها و ساختارهایی که در قالد منطق قدرت ایجاد شدهاند
و سایر ساختارها و نهادها که براساس منطوق همکواری و منطوق هماسوتگی ایجواد شوده و در
تأمین و تضمین امنیت حقوقی بین المللی نقشی انکارناخذیر دارند ،تطایق و مقارنوهای عالمانوه
صورت دهند و تابعان حقوق بینالملل از جمله دولوتهوای جهوان سووم در راسوتای تثایوت و
استقرار این مفهوم در هر دو بعد ماهوی و ساختاری با عنایت به مفاهیم ارزشی و غوایی مسوتتر
در اسناد بنیادین در حقوق بین الملل گام بردارنود؛ اگرچوه بحوث تفصویلی بیشوتر در خصووص
جامعۀ مشترکات بین المللی و ساختارهای با کارکرد نهادین که چنین فرضیه و آباری را ممکون
میسازند ،در مقالهای دیگر ارائه خواهد شد .انشاءاهلل.
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