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Abstract
The International Law Commission (ILC) which itself codified and developed
peremptory norms, has adopted a flexible approach in its recent reports to the
doctrine developed by legal scholars and judicial bodies over the years. On the one
hand, under Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, the
Commission has based jus cogens on the acceptance and recognition of the
international community of states as a whole and the will of States. On the other
hand, the Commission has recognized peremptory norms the have features such as
universality, superiority, and protection of fundamental values of the international
community which can impose restrictions on the will of States. This paper will
analyze the ILC and its special rapporteur’s report in 2016 addressing this important
question: on which theoretical foundations are jus cogens based and what are the
core elements of these rules? The difference between this article and other papers
published in Persian is analyzing and critiquing the latest ILC report from a new
perspective considering theoretical evolutions on the topic since 1969.
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مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون حقوق بینالملل
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
سهیل گلچین ،*1رضا

موسیزاده2

چکیده
کمیسیون حقوق بینالملل که خود تدوینگر و توسعهدهندة مفهوم قاعدة آمرر برودا اکنرون د
سلسله گزا شهای اخیر و د مواجهه با دکترینی که د سرالیان توسر اددیشرمندان حقروق و
محاکم قضایی پردازش شد ا موضع میادهای ا اتخاذ کرد است؛ از یک سو برا مننرا قررا دادن
مادة  35کنوادسیون حقروق معاهردا 9191ا قواعرد آمرر ا برر پر یرش و شناسرایی توسر
دولتهای جامعة بینالمللی د کلیت خود منوط کرد و مننای الرزامآو ی آن ا ا ادة دولرتهرا
دادسته است .از سوی دیگرا سرشت قواعد آمر ا جهانشمولا برتر و تضمینکنندة ا زشهرای
بنیادین جامعة بینالمللی تشخیص داد است که میتوادد بر ا ادة دولرتهرا اعمرال محردودیت
کند .د این مقاله با تجزیهوتحلیل گزا ش سرال  6199کمیسریون و مخنرر ویر ة آنا بره ایرن
پرسش اساسی پرداخته شد که ماهیت قواعد آمرة بینالمللی بر کدام منادی دظری استوا است
و سرشت حقوقی این قواعد ا کدام عناصر اساسی تشکیل میدهد؟ وجه تمایز این اثر برا دیگرر
آثا علمی د زبان فا سیا پرداختن بره جدیردترین گرزا ش کمیسریون د برا ة قواعرد آمرر و
تجزیهوتحلیل و دقد آن از هگ ی تاز است؛ بهدحوی که ترشش شرد اسرت تحروظ دظرری
کمیسیون از سال  9191تا کنون لحاظ شود.

کلیدواژگان
حقوق بینالمللا حقوق ا ادیا حقوق طنیعیا قواعد آمر ا کمیسیون جامعة بینالمللی.
 .9پ وهشگر دکتری حقوق بینالملل عمومیا دادشگا تهرانا تهرانا ایران (دویسندة مسئول)
 .6استادا دادشکدة واب بینالملل وزا امو خا جها تهرانا ایران.
تا یخ د یافت - 9511/19/10 :تا یخ پ یرش9511/10/19 :
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مقدمه
شاید هیچ مفهومی به اددازة قواعد آمر د میران موضروعا حقروق برینالملرل ترا ایرن ادرداز
بحثبرادگیز و چالشی دنود و شاید هر ادداز یک مفهوم حقوقی پرطمطرراق و دامنرهدا باشردا
بحث و جدل و پیچیدگی دیز د خصوص آن بیشتر است .ضرو بازشناسی مفهوم قواعد آمرر
ایجاب میکرد تا کمیسیون حقوق بینالملرل د سرال  6193برر آن شرود ترا یکری از اعضرای
کمیسیونا آقای دیر تشدی 9ا مأمو تهیة گزا شهای ددنالهدا ی پیرامون آن کنرد و از سرال
 6199میشدی تاکنون چها گزا ش به دست مخنر وی تهیه و د کمیتة ششم مجمع عمرومی
دزد دولتها به بحث گ اشته شد است.
قواعد آمر د دهههای گ شته منشأ تحروظ اساسری د بخرش منرابع حقروق برینالملرل و
مسئولیت بینالمللی بود ادد تا آدجرا کره برخری براینرد و برودرداد چنرین تحرولی ا ایجراد دروعی
«سلسلهمراتب هنجا ی» د دظام حقوقی برینالمللری دادسرتهادرد ( .)Orakhelashvili, 2006: 8از
سوی دیگرا ویة دولتها بهعنوان برجستهترین بازیگران جامعة بینالمللری د سراخت و پرداخرت
قواعد حقوقیا آدچنان به بروز چالشهایی د اجرای قواعد آمر و آثا برآمرد از آن دامرن زد کره
پا ای حقوقدادانا حاصل برخو د و تنازع میان قواعد آمر با ویة عملی دولتها ا «پروچی قواعرد
آمر » تعنیر کرد ادد (گلنونا  )330 :9511و برخی دولتها مادند فرادسه از آغراز د برابرر چنرین
تأسیسی موضع ادکا یا تدافعی گرفتهادد (کاسسها  .)3-630 :9511به هر ترتیبا این پر وهش د
پی اثنا بود و دنود قواعدآمر دیستا چراکه مفروض این تحقیر آن اسرت کره مفهروم یادشرد
سماً و به موجب کنوادسیون حقوق معاهدا وین  9191د حقوق بینالملل تأسیس شد است.
ادگیزة تحقی بنیادی پیش وا پرداختن به منادی و سرشت حقوقی قواعدی اسرت کره اگرر
دگوییم ساخته و پرداختة کمیسیون حقوق بینالمللا دستکم برایند تدوین و برجستهسازی از
سوی این دهاد بود است .بهدلیل همین اهمیت و جایگا کمیسیون د تدوین و توسرعة حقروق
بین المللا د دوشتا پیش وا افزونبر تجزیهوتحلیل گرزا ش سرال  6199کمیسریون و مخنرر
وی ة آنا به این پرسش پرداخته میشود که مفهوم قواعد آمر بر کدام منادی دظری استوا است
و عناصر اساسی شکلدهند به آن چیست؟

کارهای مقدماتی کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص قواعد آمره
فکر تدوین حقوق معاهدا پس از جنگ اول جهادی و هنگامیکه جامعة ملل د سال 9160
تصمیم به تشکیل کمیتة کا شناسی گرفت و بدین منظو با دولتهای عضو تماسهایی برقرا
1. Dire Tladi
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کردا به وجود آمد .دول وقت با چنین پندا ی همداستان دنوددد و کوشرشهرای جامعرة ملرل
بی سرادجام مادد .پرس از تشرکیل سرازمان ملرل متحرد و از سرال  9131کمیسریون حقروق
بین الملل مطالعاتی ا د این زمینه آغاز کردا ولی بعدها مجمع عمومی تدوین حقوق د یاهرا
و واب دیپلماتیک ا مقدم دادست تا اینکه د سال  9199با دیگر کمیسیون به طو جردی
کا د این زمینه ا پیگیری کرد .د سال  9196طرر اولیره تهیره و پرس از دظرخرواهی از
دولتهاا طر گفته شد د سال  9190تکمیل و بره مجمرع عمرومی واگر ا ی شرد .پرس از
فراخواددن دولتها برای ادعقاد کنوادسیودی بر پایة طرر مزبرو د سرال  9191و بریدتیجره
ماددن دو اول کنفرادسا سرادجام د کنفرادس دوم وین کنوادسیون حقروق معاهردا د 13
ماد و یک پیوست به تا یخ  65می  9191به امضای دماینردگان دولرتهرای شررکت کننرد
سید و تصویب شد (ذوالعینا .)101 :9515
بحث د با ة قواعد آمر به مفهوم جدید دخستین با و همزمان با طر پیشدرویس مرواد د
خصوص حقوق معاهدا د کمیسیون حقوق برینالملرل مطرر شرد .اگرچره اصرطش ظترین
یوسکوگنس 9د متن هیچکدام از مواد پیشدویس دیامد بودا مواد  35و  90مستقیماً بره ایرن
قواعد بهعنوان «قواعد آمرة حقوق بینالملل عام» 6ا جاع داد بوددد.
مفهوم قواعد آمر پیش از تأسیس کمیسیون حقوق برین الملرل د دکتررین و دظریرههرای
حقوقی مطر بودا ولی دقش کمیسریون د توسرعة مفهرومی ایرن قواعرد و پر یرش آن بسریا
کا ساز بود است .تعنیر قواعد آمر دخستین با د گزا ش سوم آقرای جی.جری فیتزمرو یس5
مخنر وی ة کمیسیون د موضوع حقروق معاهردا مطرر شرد ) .(ILC, 1958: 26-27د سرال
 9199که پیش دویس مواد د خصوص حقوق معاهدا بهوسیلة کمیسیون ا ائه شدا سره مرادة
31ا  99و  90به موضوع قواعد آمر اختصاص یافته بود .د ونمایة اصلی همین مواد سرادجام د
کنوادسیون وین 9191ا النته با دگرگودی و اصشحاتی بهترتیب د مواد  35و  90بازتاب یافتنرد.
با وجود این حتی د کنوادسیون وین دیز خطوط کلی و آثا حقوقی قواعد آمرر ا بردون تعریر
دقی باقی مادد و همین مسئله تاکنون منشأ چالش و تنازع میان دولتها شرد اسرت .محراکم
قضایی دیز با اینکه د قضایای مختلفی به قواعد آمر استناد جستهاددا اما تا به امروز پرودد های
اددکی وجود داشته که د آن برای زیر سؤال بردن اعتنا یک معاهد ا بره قواعرد آمرر اسرتناد
شد باشد .اصل وجود قواعد آمر بهعنوان یک تأسیس حقوقی د دظام حقوق بینالملل معاصرر
امری مسلم ادگاشته شد و همانطو که کمیسیون د شر پیشدویس مادة  31بیان مریکنرد:
«این دیدگا که د حقوق بینالملل هیچ قاعد ای وجود ددا د که دولتهرا دتوادنرد برا ا ادة آزاد
1. Jus cogens
2. Peremptory Norms of General International Law (in English); Norme Imperative Du Droit
)International General (in French
3. GG Fitzmaurice
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خود خشف آن تراضی کنندا فته فته از بین فته است» ) .(ILC, 1966: para. 1برا ایرن حرال
ماهیت و منشأ این قواعدا آثا آن و اینکه کدام هنجا های بینالمللی میتوادند بهعنوان مصادی
قواعد آمر شناخته شوددا همچنان موضوعی منهم و قابل مناقشه است.
د جریان کنفرادس وین برخو د عقاید و حد مناحثا بهخصوص هنگام طر مادة  35به
اوج سید .اعضای شرکتکنند د کنفرادس اغلب د دو گرو ص آ ایی کرددد .مخالفران مرادة
 35بیشتر دول غربی و به خصوص فرادسها ادگلستان و آمریکرا و موافقران مرادة مر کو ا بیشرتر
کشو های سوسیالیست و جهان سوم بوددد .اگرچه مخالفان به صراحت وجود قواعد آمر ا ادکا
دمیکردددا اما معتقد بوددد که د کنوادسیون باید حدود و کیفیا آن مشرخص شرود و دشروا
میتوان چشم بسته و بدون آدکه محتوای قواعد مزبو وشن شودا با مفهومی موافقرت کررد کره
باطلکنندة قرا دادهای بینالمللی است .گرو مخالفان اغلب خواستا ا ائة تعریفی جامع و مرادع
از قواعدآمر ا تهیة فهرستی از آدها و تعیرین سرازمادی صرشحیتدا بررای تشرخیص و ضرمادت
اجرای این قوا عد بوددد تا احیاداً مو د سوءاستفادة بعضی کشو ها برای ابطال قرا دادها و فررا از
تعهداتشان قرا دگیرد .از سوی دیگرا موافقان مرادة 35ا تعریر ا ائره شرد ا کرافی دادسرته و
معتقد بوددد ماهیت قواعد آمر به دحوی است که باید مصادی آن بره مرو زمران و برا تحروظ
آیندة حقوق بین الملل مشخص شودد .همچنین د خصوص تعیین یرک سرازمان صرشحیتدا ا
این اعتقاد ابراز شد که دناید تحوظ اصولی حقوق بین الملل ا با تحوظ دهرادی و تأسیسراتی
آن مخلوط کرد (ذوالعینا .)091 :9515
د دهایت همفری والداک 9مخنر وی ة کمیسیون و مشاو حقوقی کنفرادسا د پایران بحرث
اعشم کرد که کمیسیون حقوق بین الملل تا حدود ممکن قواعدآمر ا تعری کرد ا بهطو یکره
مفهوم کلی آن صحیحا استوا و وشن استا ولی بیان تمام دمودههای آن دشوا است .گ شرت
بیش از دو دهه ظزم بود تا عضو دیگر کمیسیون حقوق بینالمللا آقای آدرد یاس جاکوویردز 6د
سال 9115ا مجدداً بر سی این موضوع ا د قالب یک طر بره یرک گررو کرا ی متمرکرز برر
موضوع قواعد آمر د کمیسیون پیشنهاد کند .آقرای جاکوویردز د طرر خرود دکترة مهمری ا
یادآو شد که همچنان و هنوز هم موضوعیت دا د .از دظر وی د طول سالهایی که از تصرویب
کنوادسیون وین  9191میگ دا هیچ مشک قطعی که دشان دهد قواعدآمر دقیقاً از چه ماهیت
حقوقی برخو دا دد یا اینکه چه معیا هایی ظزم است تا هنجا های عادی حقروق برینالملرل بره
سطح قواعد عدولداپ یر آمر ا تقا یابندا وجود ددا د .با وجود استدظل او برای گنجاددن موضوع
قواعد آمر د بردامة کا ی کمیسیون حقوق بینالمللا کمیسیون این طرر ا دپر یرفت .آقرای

1. Hemphrey Waldock
2. Andreas Jacovides
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باوِ  9ئیس کا گروهی که مسئولیت بر سی طرر ا داشرتا بعردها د خصروص دلیرل عردم
پ یرش کمیسیون به این توضیح بسند کرد که د آن مقطرع تردیردهایی جردی د خصروص
دتیجهبخش بودن موضوعا بهدلیل فقدان ویة کافی د خصوص قواعد آمر ا وجرود داشرت و د
دتیجه و ود کمیسیون به این موضوع زودهنگام میدمود .استدظلی مشابه آدچره د شرر مرادة
 31پیشدویس مواد  9199د خصوص حقوق معاهدا ذکر شد بودا هرم د توضریحا آقرای
باوِ و هم د شر مادة 31ا دو دکته قابل فهم است؛ دخست اینکه و ود زودهنگرام بره تعریر
ماهیت حقوقی و تشریح کیفیا اعمال و آثا قواعد آمر د ابتدای امرا مادع از آن مریشرد کره
این قواعد د بستر توسعة تد یجی حقوق بین الملل و د آیند ا شکل واقعی خرود ا بازیابنرد و
دیگر اینکه تنیین جزئیا و خصوصیا مربوط به قواعد آمر بدون وجود ویة کافی دولرتهراا
محاکم و سازمانهای بینالمللیا ممکن دنود؛ بنابراین پرداختن به قواعد آمر د آن مقطرعا بره
زمادی موکول شد که ویة مقتضی شکل گرفته باشد و قواعرد آمرر جایگرا واقعری خرود ا د
بستر جامعة بینالمللی پیدا کرد باشد )(ILC, 2014: 3-4, para. 275
با اینکه سالهاست از تا یخ تشکیل کنفرادس وین و تصرویب کنوادسریون حقروق معاهردا
میگ دا اما هنوز میان صاحبدظران بر سر ماهیرت قواعرد آمرر اخرتشفدظرر وجرود دا د .د
مراجعه به صو جلسا قنلی کمیسیون و م اکرا کنفرادس ویرن معلروم مریشرود کره هرم
مکتب حقوق طنیعی و هم مکتب حقوق ا ادیا بهعنروان هیافرتهرای دظرری توضریحدهنرد
د با ة سرشت قواعد آمر ا توس اعضای کمیسیون و دمایندگان دولتها مو د تردید جدی قرا
گرفتهادد .ظاهراً ادگیز های حقوقی و اغراض سیاسی به موازا هم د مسکو دگا داشرتن ایرن
ابهاما دخالت داشتهاددا بهطو یکه تاکنون دمیتوان دتیجرة وشرن و قراطعی از آدهرا اسرتخراج
کرد .دستهای از قواعد آمر بینالمللی ا میتوان از ماهیت و ساختا دظم بینالمللری اسرتنناط
کردا اما دستهای دیگر از تحوظتی که بهترد یج د جامعرة برینالمللری پدیرد مریآیردا آشرکا
میشودد .تشخیص دستة دخست ساد تر استا اما شناسایی دستة دوم فق با توجه به تحروظ
تا یخی هر عصر ممکن است و برای اینکه این امر میسر شودا بایرد از یافترههرا و آو دة محراکم
قضایی و سایر منابع حقوق بینالملل استمداد جست (فلسفیا .)099 :9513
از سال  9199که پیشدویس مواد د خصوص حقوق معاهدا تنظیم شد تا سال  9115که
طر پیشنهادی آقای جاکوویدز به کمیسیون ا جاع شد و تا بره امرروزا ویرههرای متعرددی د
خصوص قواعد آمر شکل گرفته است .بهطو مشخص دادگا های داخلی و بینالمللی زیادی بره
قواعد آمر استناد جسته و زوایای پنهادی ا از پیچیدگیهرای موجرود د طریر شرکلگیرریا
اعمال و آثا داشی از قواعد آمر وشن ساختهادد .د ویة دولتها دیزا اسرتنادا متعرددی بره
3. Bowett

 1303فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3پاییز 1041

قواعد آمر صو پ یرفته و ویکرد کمیسیون حقوق بینالملل دیز حاکی از توجه به وجود این
سلسله قواعد د حقوق بینالملل بود است .کمیسیون د بر سی کا های مربوط به حروز هرای
متنوع حقوق بین الملل به آثا این قواعد بر عرصههای مختل حقوقی عنایرت داشرتها برهطرو
مثال د طر کنوادسیون مسئولیت بینالمللی که سال  9109تهیه شردا بره تعریر مرادة 35
کنوادسیون وین  9191و دیز أی دیوان بینالمللی د قضیة با سرلودا تراکشرن دظرر داشرت .د
همین زمینه د بند  6مادة  91این طر ا جنایا بینالمللی ا اینگوده تعری میکنرد« :یرک
تخل بینالمللی از دقض یک تعهد بینالمللی توس یک دولت داشی مریشرود کره (آن تعهرد)
آدچنان برای حمایت از منافع بنیادین جامعة بینالمللی حیاتی بود که دقض آن بهعنروان یرک
جنایت از سوی جامعة بینالمللری د کلیرت خرودا شناسرایی شرد اسرت» (.)ILC, 1976: 95
همچنین طر دیگر کمیسیون د با ة قادون جررائم علیره صرلح و امنیرت برینالمللری د سرال
9119ا د پردازش بهتر مفهوم قاعدة آمر تأثیری بسزا داشتا زیرا میان مفهروم قواعرد آمرر و
جنایا تعیینشد د طر ا ابطة عموم و خصوص برقرا کرد است .د واقعا فرض شرد کره
جنایا بین المللی بخشی از قواعد آمر هستند و هر جنایتی علیه صلح و امنیت ادسرادی دقرض
قاعدة آمر محسوب میشود .عشو بر موا د مر کو ا د تنظریم مرادة  69طرر سرال  6119د
خصوص مسئولیت بینالمللی دولتها این دظر مطر شد که استناد بره هریرک از مروا د افرع
مسئولیت دولتیا دمیتوادد دقض یک قاعدة آمر ا توجیه کند .د شرر مرواد ایرن طرر دیرز
کمیسیون فهرست غیرحصری از برخی مصادی قواعد آمر ا معرفی کرد .قواعردی کره از دظرر
کمیسیون آشکا ا پ یرفته و بره سرمیت شرناخته شرد ادردا عنرا ادرد از :منرع تجراوزا منرع
دسلزداییا منع بردگیا منع تنعیض د ادیا ممنوعیت جنایت علیه بشریتا منع شکنجه و ح
تعیین سردوشت ) .(ILC, 2001: art. 26, para. 5مثالهای دیگر از توجه کمیسریون بره قواعرد
آمر د اسناد و کا های خودا یکی طر کمیسیون د با ة اِعمال ح شرط برر معاهردا اسرت
که د آن به مسئلة مجاز بودن یا دنودن اعمال ح شرط بر قواعد آمر پرداخته شد و دیگرری
اصول اهنمای داظر بر اعشمیههای یکجادنة دولتهاست ).(ILC, 2006: Principle 8
سرادجام د جریان شصت وششمین اجشس کمیسریون حقروق برین الملرل د سرال 6190
براساس طر پیشنهادی آقای تشدی تصمیم گرفته شد تا موضوع قواعد آمر با دیگر د بردامة
کا ی کمیسیون قرا گیرد .همچنین پیشنهاد شد با د دظر گرفتن واگرایی د مواضرع حقروقی
دولتها د خصوص موضوع و همچنین ماهیت د حال تکامل قواعد آمر و آثا مترترب برر آنا
ماحصَل و خروجی کا د قالب «پیشدویس دتایج» 9بههمرا شرر و تفسریر آن تردوین شرود؛
بهدحوی که دتایج مزبو بتوادد حداقل محتوای هنجا ی مو د تواف دولتها ا د بربگیرد.
1. Draft Conclusions
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مبانی و منشأ الزامآوری قواعدآمره
قواعد آمرة بین المللی د اصل از قواعد امری د دظام حقوق داخلی گرتهبردا ی شد ادد و از این
حیثا چون د دظام حقوق ملی اغلب میان هنجا های حقوقی سلسلهمراتب کاملی برقرا استا
بهدحوی که قوادین اساسی بهعنوان قوادین برترا بر دیگر هنجا های عادی حکمفرمایی میکنندا
هر قاعد اعتنا خود ا از قاعدة باظتر مریگیررد (کلسرنا  .)919 :9510سراختا اقتدا گرایادرة
دظامهای حقوقی ملی بهگودهای طراحی شد است که بره قادودگر ا ان امکران وضرعا توسرعه و
تحول دستهای از قواعد تحت عنوان قواعد امری ا مری دهرد کره بنرا بره ماهیرت خراص خرودا
به عنوان پاسنادان دظم عمومی جامعه و دگهنادان اخشق حسنها تراضی بر خشفشان مجاز دیست.
ساختا های حقوقی تکاملیافتة ملیا با سازوکا های اجرایی و قضرایی کره د اختیرا دا دردا د
دهایت اعمال این قواعد و ضمادت اجرای کامل برای تضمینشان د جوامع داخلی ا پیشبینی و
لحاظ کرد ادد؛ همچنین د جامعة بینالمللیا واضعان اصلی قاعد با تابعان اصلی آن یکساناددا
بنابراین حقوق و تکالی مشابهی دا دد.
فقدان تعری دقی مفاهیم د حقوق بینالملل برآمد از ویکرد خاصی است کره د دظرام
حقوقی بینالمللی دوینا بهخصوص د کا وی ة کمیسیون حقوق بینالملل وجود دا د و آن ایرن
است که برخی مفاهیم دو بدون آدکه ژیم حقوقی دقی آدها مشخص شد باشدا ا ائره و سرپس
تدوین شد ادد (موسیزاد ا  .)913 :9513از مهمترین دظیل آنا ساختا وی ة دظام بینالمللی و
اصل برابری حاکمیت دولتهاست که دراگزیر از لحراظ سراختا ی فاقرد تمرکرز و قروای عالیرة
قادودگ ا ی و قضایی استا بنابراین تواف و اجماع تابعران حقروق برین الملرل برر سرر تعهردا
ظزم اظجرا ا دشوا میکند .ا حل این چالشا تز ی مفاهیم کلری و تعرا ی سربسرته از یرک
قاعدة جدید به دظام حقوق بین الملل است تا سرادجام گ زمان و ویة دولرتهرا بره آن دمرود
عملی و شمایل واقعی بنخشد .این تحلیل ما ا به این دتیجه می سادد که تعریر دقیر قواعرد
آمر و مختصا حقوقی آن دزد علمرای حقروقا هرم از دظرر منشرأ الرزامآو ی و هرم از لحراظ
وششناسی تعری ا منهم و اختشفی بود که برایند طنیعی این واگراییا اخرتشفدظرر برر سرر
مصادی قواعد آمر است؛ به همین دلیل هر کس بنا به تعریفی کره از ایرن مفهروم ا ائره داد ا
مصادیقی ا برشمرد است که الزاماً با فهرست دیگران همپوشی ددا د.
از دیدگا وششناسی تعری ا پا ای حقوقدادان قواعد آمر ا با توجره بره آثرا ی کره برر جرای
میگ ا دد و برخی دیگر آن ا بر پایة ماهیت و جایگرا واظیشران د میران دیگرر هنجا هرای حقروق
بینالملل تعری کرد ادد؛ بنابراین د دظریههای حقوقی اغلب دو گوده تعری از قواعد آمر بره دسرت
داد شد است؛ تعری به اثر یا «تعری کا کردی» 9و تعری به ماهیت یا «تعری محتوایی».6
1. Functional Defenition
2. Normative Definition

 1301فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3پاییز 1041

د میان هیافتهای گوداگودی که برای تنیین منشأ الرزامآو ی قواعرد آمرر شرکل گرفترها
مناظرا میان هوادا ان دو مکتب حقوق طنیعی و حقوق ا ادی از سابقة بیشتری برخو دا بود
است .برخی با منط حقوق ا ادی و از هگ ا ادة دولرتهرا بره قواعرد آمرر د دظرام حقروق
بینالملل جان بخشید ادد؛ گروهی قواعد آمر ا بهمثابة ا زشهای طنیعی و اخشقی و بیدیاز از
تأیید دولتها دگریسته ادد و برخی هم دوگادرة گفتمرادی « ضرایتمحرو » 9و «غیر ضرایی» 6ا
برآمد از سوءتفاهم دادسته و قواعد آمر ا با وشهای جامعهشناختیا بیرون از مجرا ی تنرگ
اثنا گرایان یا دگرشهای صرفِ اخشقی و از د یچة دظم عمومی بینالمللی تنیین کررد ادرد ترا
شاید به دستاو دی پ یرفتنی و د خو واقعیا زیست بینالمللی د جهان معاصرر دسرت پیردا
کنند ).(Hameed, 2013: 52
د وهلة دخست بهدظر می سد منشأ الزامآو ی قواعد آمر د مادة 35ا پوزیتیویسم حقروقی
و اصل ضایت دولتهاستا اما از دید برخی حقوقدادان مفهرومپرردازی قواعرد آمرر بره شریوة
اثنا گرایاده و از هگ ضایت دولتها د سنجش با برداشت آغازین از ماهیت این قواعرد کره
یشه د حقوق طنیعی داشتا دوعی ادحرراف تلقری شرود )(Jacovides 2011: 18؛ مادنرد ایرن
مفهومپردازی ا میتوان د أی دیوان بینالمللی دادگستری د قضیة بل یک علیه سرنگال دیرز
دگریست .دیوان پس از اینکه ممنوعیت شکنجه ا قاعد ای عرفی که به یک قاعدة آمر تنردیل
شد ا تلقی میکند؛ یشة ممنوعیت یادشد ا د « ویرههرای بریشرما برینالمللری و اعتقراد
حقوقی دولتها» پیجویی کرد و سپس میافزاید که این قاعد د بسیا ی از اسناد بینالمللی
و جهانشمول بازتابید و تقریناً د تمام دظامهای حقوق داخلی وا د شد و همچنرین با هرا د
مجامع داخلی و بینالمللی محکوم شد است ).(ICJ, 2012: 99
پ یرش مننای اثنا گرایاده یا حقوق ا ادی د با ة شکلگیری قواعد آمرر مریتوادرد بره پر یرش
ادگا ة « ضایت دوگاده» 5منجر شود )(Hannikainen, 1988: 12ا د حالیکه از هگ حقوق طنیعیا
این ا زشهای بیدیاز از خواست و ا ادة دولتها هستند که شکلدهندة قواعد دامنرد هستند.

 .1مکتب حقوق طبیعی
هوادا ان حقوق طنیعی د سدة هفدهم میشدی بر این باو بوددد که این حقوق تغییرداپ یردد و
ح قوق ا ادیا اعم از قرا دادی و عرفی باید تابع قوادین طنیعی باشند .اگرچه با چیرگری اددیشرة
اثنا گرایان د سدة دوزدهم میشدی و پیدایش مفهوم حاکمیت و ا ادة دولتهاا دظریا مربوط
به حقوق ظیتغیر طنیعی بهتد یج به محاق فتا اما همچنان دپای چنین دیدگاهی د فرهنگ
1. Consent-based
2. None-consent-based
3. Double Consent
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حقوقی بینالمللی سد های دوزد و بیستم هویداست و این اعتقاد که قواعد خاصی وجود دا درد
که پاسنان منافع مشترکاددا همچنان د گفتا برخی حقوقدادان معاصر دید میشرود (Tladi
).& Dlagnekova, 2006: 111-12
دستکم از آن حیث که قواعد آمر واجد دوعی سلسلهمراتب د هنجا های حقوق بینالملل
هستند و د هیافت حقوق طنیعی دیز گفتوگو بر سر سلسلهمراتب اخشقی و هنجا های برترر
است؛ د دتیجه بی تردید دکترین قواعد آمر ابتدا یشه د منادی حقوق طنیعری داشرته و ایرن
دیدگا ا که بعضی قواعد بینالمللی وجود دا دد که برتر از ضایت یا ا اد دولتها هستندا تنها
از هگ مکتب حقوق طنیعی میتوان توضیح داد ) .(Orakhelashvili, 2006: 37-38پروفسرو
و د وس 9که خود از پیروان مکتب حقوق طنیعی بودا د مقالة مشهو ش با عنروان «معاهردا
ممنوعه» 6بیان داشته که هیچ دظم حقوقی دمیتوادد معاهداتی ا که آشکا ا برا اخشقیرا یرک
جامعة مشخص د تضاد استا بپ یرد ).(Verdross, 1937: 572
پ یرش بیکموکاست دظریة حقوق طنیعی چرالشهرای جردی برههمررا دا د؛ از جملره ایرن
پرسش ا پیش میآو د که چه کسی باید د ونمایه و مدلول حقوق طنیعی ا مشرخص کنرد؟ بره
گفتة پروفسو کولب« 5همة ما میتوادیم هنجا های مربوط به عدالت ا مسلم فرض کنریم وادگهری
همچنان این مسئله که کدامیک از هنجا های دامنرد بخشی از حقوق ا ادی هستندا چا دشرددی
باقی میمادد» ) .(Kolb, 2015: 31گ شته از اینا منط حقوق طنیعی برا مرتن مرواد کنوادسریون
حقوق معاهدا  9191داسازگا است .اوظً مطاب مادة  35شناسایی و پ یرش دولتها که بهدروعی
ا اد و ضایت دولتها ا به سمیت شناختها معیا شکلگیری قواعد آمر معرفی شد است؛ دوم
اینکه مطاب مادة 90ا یک قاعدة آمر میتوادد بهوسریلة قاعردة آمرر مشرابه دیگرر تعردیل شرودا
د حالیکه پیشتر و بر پایة مادة 35ا قواعدآمر ا تغییرداپ یر دادستیم ).(Kolb, 2015: 33

 .2مکتب حقوق ارادی
بسیا ی از حقوقدادان معاصر قواعدآمر ا از د یچة اثنا گرایی دگریستهادد؛ برای دموده پروفسو
تادکین0ا قواعد حقوق بینالملل عام ا که ماهیرت آمرر یافترهادردا همچرون دیگرر هنجا هرای
غیرآمر داشی از تواف میان دولتهرا دادسرته اسرت ) .(Tunkin, 1971: 115براسراس دظریرا
اثنا گرایانا تنها هنجا هایی میتوادند وص آمر بیابند که دولتهرا برا ا ادة آزاد خرود بره آن
ضایت داد باشند .پ یرش چنین ادگا ای با این فرضیه که هنجا های برتری وجود دا درد کره
1. Alfred Verdross
2. Forbidden Treaties
3. Robert Kolb
4. Grigory Tunkin
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حتی با ضایت دیز دمیتوان از آدها عردول کرردا داسرازگا اسرتا زیررا دشروا بتروان ا ادة آزاد
دولتها ا پ یرفت و همچنان باو داشت قواعدی وجرود دا درد کره فرا از ضرایت دولرتهرا
الزامآو و عدولداپ یردد .اگر بتوان چا ای برای کش منشأ الرزام آو ی قواعرد آمرر از هگر
ضایت دولتها یافتا باز پیدا دیستا چرا چنین دولتهایی که با ضایت یا اجماع 9خود قواعرد
آمر ا شکل داد اددا دیگر دمیتوادند این ضایت ا پس بگیردد؟ ).(Criddle, 2009: 342
با آدکه هر دو مکتب د توضیح منادی الزامآو ی قواعد آمر دا ای ایرراد یرا ابهرامادردا کمری
شگفتآو است که هر دو آدها د ویة قضایی مو د استناد یا پیشفرض قرا گرفترهادرد .اگرچره
شما آ ای دیوان بین المللی دادگستری د با ة قواعد آمر کمترر از آن اسرت کره د ایرن برا
شفافسازی کنندا ولی دیوان گاهی جادب مکتب حقروق طنیعری ا گرفتره و گراهی برر منرادی
اثنا گرایاده و ضایت محو تکیه کرد است .دظرهرای جداگادرة قضرا دیروان دیرز برر همرین
والادد و دیدگا های متفاو و داسازگا ی ا ابراز داشتهادد.

 .3سایر مکاتب و نظریهها
حتی پوزیتیویستهای غیر ادیکالِ سدة دوزدهمی دیز آزادی و ا ادة مطل دولتها ا د ادعقراد
معاهدا قنول دداشتند ) .(Alexidze, 1981: 229د همین زمینه گررو مطالعراتی کمیسریون
حقوق بین الملل د موضوع «چندپا گی حقوق بینالملرل» 6د سرال  6119پرسرش مهمری ا
پیش کشید مننی بر اینکه اگر کا کرد و اثر قواعدآمر این است که ا ادة دولتها ا د توافقرا
میان خود بهدحوی محدود میسازدا چگوده محتوای این قواعد بهطو همزمان میتوادد بیدیاز از
ا ادة دولتها شکل بگیرد؟ )(ILC, 2006: 375
با عنایت به ایراداتی که د دو دظریة پیشگفته مطر بودا دظریا دیگرری د ترشش بررای تنیرین
منادی الزامآو قواعد آمر برآمددد؛ از جمله دظریة «دظم عمومی» 5و دظریة «قادون اساسی برینالمللری».0
به گمان برخی حقوقدادانا سرشت حقوقی قواعرد آمرر اغلرب از ا زشهرای موجرود د دظرم عمرومی
برمیآید؛ برای دموده پروفسو کولب که خود با هیافت دظم عمومی چندان همرا دیسرتا د برا ة قواعرد
آمر اذعان داشته که امروز دیدگا یادشد یک دگرش غالب است ).(Kolb, 2015: 32
با این حالا دظریة دظم عمومی بیش از آدکه د با ة منشأ آمریت قواعد آمر توضیح دهدا د
خصوص یشه و سرشت تعهدا مزبو شکل گرفته است .این دظریه د خصوص منادی الرزامآو
قاعدة منع دسلزدایی و منع توسل به زو سخنی به میان دمیآو دا بلکه صرفاً بیان میکند ایرن
1. Consensus
2. Fragmentation of International Law
3. Public Order
4. International Constitutional Law
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قواعد منعکسکنندة ا زشهای بنیادین جامعة بینالمللی و متضرمن دظرم عمرومی د سراختا
جامعة بینالمللی هستند .د واقع ماهیت آمرة هنجا های مرتن با دظم عمومی خود میتوادنرد
با هیافتهای ضایتمحو یا غیر ضایی تنیین شوددا بنابراین همچنان قابلیت این ا دا دد کره
د استا و ذیل یکی از دو مکتب حقوق طنیعی یا حقوق ا ادی جای گیردد.
با اینکه بعضی حقوقدادان بیان کرد ادد دظرر جداگادرة قاضری ترینرداد 9د قضریة مصرودیت
قضایی دولتهاا یک دیدگا جایگزین ا د با ة منشأ قواعد آمر پیشنهاد کرد ا ولری برا دگراهی
با یکتر میتوان د یافت که آو دة او دیز برداشت دیگری از همان دظریة حقروق طنیعری اسرت
) .(Tladi, 2017: 36وی بیان میکند« :امروز دیگر کسی جرأ دمیکنرد منکرر آن شرود کره
«اصل ادسادیت» و «اوامر وجدان عمومی» که مقتضای قاعدة مرا تن 6اسرتا جرزو قواعرد آمرر
است» ) . (ICJ, 2012: 139بنابراین منشأ الزامآو ی از دیردگا قاضری ترینرداد مننعرث از ا ادة
دولتها دیست؛ د عوض برآمد از وجدان بشری است.

 .4رویکرد کمیسیون حقوق بینالملل
به دظر مخنر وی ة کمیسیون هیافت دظم عمومی بهعنوان یک مکتب جداگاده و قیبا به شیوة
شایستهتری منشأ آمریت قواعد آمر و کیفیرا و خصرایص آن اا برهطرو مشرخص د مرو د
پاسدا ی از ا زشهای بنیادین جامعة بینالمللیا تنیین میکند )(Tladi, 2016: 44؛ با این حال
تاکنون هیچ مکتب دظری بهتنهایی دتوادسته توضیح کامل و بیدقصی از منرادی الرزامآو قواعرد
آمر د حقوق بینالملل بهدست دهد و کمیسیون حقوق بینالملل اهی ددا د مگر آدکه مفهوم
«آمریت» 5و «عدولداپ یری» 0برخی تعهدا بینالمللری ا مرشک عمرل قررا دهرد .د واقرعا
دیروی الزام آو و ماهیت آمرة این قواعد ا د تأثیر متقابلی که دظریة حقروق طنیعری و حقروق
ا ادی بر یکدیگر دا ددا بهتر میتوان د یافتا زیرا هنگامیکه دو وضعیت با هرم تنراقض دا دردا
دمیتوان برای همیشه یکی از آدها ا ترجیح دادا زیرا هر دو به هم متکریادرد (Koskenniemi,
) .2006: 308بهدظر می سد مکتب حقوق طنیعی دیازمند ویکرد اثنا گرایادهای است تا محتوا
و مدلول خودش ا منتشر سازد و مکتب حقوق ا ادی دیز بره هیافرت حقروق طنیعری محتراج
است تا بتوادد به این پرسش پاسخ دهد که فتا ا ا اد و منافع چگوده میتوادند تعهدا الزامآو
بیافرینند؟ )(Koskenniemi, 2011: 52
مطاب ویکرد مخنرر ویر ا دگررشهرای فلسرفی و دیردگا هرای شخصری وی د گرزینش
خصوصرریا و معیا هررای قواعررد آمررر د گررزا ش او کررا گر دنررود و ویکرررد اتخاذشررد تنهررا
1. Antônio Augusto Cançado Trindade
2. Martens Clause
3. Peremptoriness
4. Non-derogation
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منعکسکنندة ویههای موجود بود که لزوماً و ادحصا اً بر پایة هیافت حقوق طنیعی یا حقروق
ا ادی یا همادند آدها دیست و «کمیسیون حقوق بین الملل از طری ادجرام تجزیرهوتحلیرلهرای
کامل منتنی بر ویة دولتها د همة اشکال آنا ویة قضایی و دکترین و سایر منرابع مربوطرها
به یک موضوع میپردازد» )(Tladi, 2016: 14 & 45؛ بنابراین هیچ ضرو تی ددا د که منراظرا
میان این دو مکتب حقوقی حلوفصل شوددا با این حالا بحث دظری د با ة ایرن منرادی کمرک
میکند تا عناصر شکلدهند به قواعد آمر مزگشایی شودد ).(Tladi, 2017: 45
دتیجه آدکه مخنر وی و بهتنع او کمیسیون حقوق بینالملل بیآدکه خرود ا وا د منازعرا
دظری حقوقدادان کنندا دقطة عزیمت ا متن مادة  35کنوادسیون حقوق معاهردا ویرن 9191
میدادند ( )ILC, 2016, 274-86و برا ایرن ویکرردا گرزا شهرا و خروجری کمیسریون حقروق
بینالملل لزوماً تحت تأثیر یک مکتب فکری خاص دیست ).(ILC, 2016: 114

ماهیت قواعدآمره :عناصر اساسی
منظو مخنر وی از «عناصر اساسی قواعد آمر » 9همزمان آن دسته از عناصر شرکلی و مراهوی
است که مادة  35کنوادسیون حقوق معاهدا احصا کرد و دیز آن دسته از عناصرری کره ویرة
بین المللیا اعم از ویة دولتها و ویرة قضرایی برر آن تأکیرد کررد ادرد .بنرابر آدچره مرادة 35
کنوادسیون وین بیان کرد ا قواعد آمر اوظً قواعدی از حقوق بین الملل عام هسرتندا دوم اینکره
آمریت آدها از سوی دولتهای جامعة بینالمللی د کلیت خودا مو د پر یرش و شناسرایی قررا
گرفته و سوم اینکه آمر یا عدولداپ یردد.
عنصر سوما یعنی آمریت (عدولداپ یری) کا کردی دوگاده دا د؛ یعنی هم جرزو آثرا قواعرد
آمر است و هم عنصری اساسی د آشکا ساختن سرشت قواعرد آمرر اسرت کره وجره ممیرز
کلیدی و محو ی د بازشناسی قواعد آمر از قواعد غیرآمر  6شمرد میشود ).(Kolb, 2015: 2
دو معیا دیگر که د مادة  35اشا شد اددا د واقع معیا های شکلدهندة قواعد آمر ادگاشرته
میشودد و وشن میکنند که این قواعد از کدام منابع سازددة حقوق بینالملل دشأ میگیردرد
و چه فرایندی ظزم است طی شود تا هنجا ی عادی د حقوق بینالملل به یرک قاعردة حقروق
بینالملل عام و سپس به قاعدة آمر تندیل شود ).(Tladi, 2016: 61-62
مطالعا بیشتر دشان میدهد قواعدآمر فراتر از آدچه د مادة  35آمرد ا براسراس دظریرا
حقوقی و ویة بینالمللی واجد سه عنصر اساسیادد .قواعد آمرر اوظً از «ا زشهرای بنیرادین»5

1. Core Elements of jus cogens
2. jus dispositivum
3. Fundamental Values
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جامعة بینالمللی پاسدا ی میکنندا دوم اینکه «برتری سلسرلهمراتنری» 9دا درد و سروم اینکره
«جهانشمول» 6هستند ).(Tladi, 2016: 63
وشن است که هم ة هنجا های حقوق بین الملل از یک منظرر تخطری داپ یردردا منتهرا
عنصر عدول داپ یری از خص ایص و آثا اددک قواعدی د حقوق بین الملل است که برخشف
قواعد عادی که امکان تعدیلا دسخ و حتی ابطالشان به وسیل ة تواف یا اجماع دولت ها میسر
استا دمیتوان بره هریچ وشری از آدهرا سررپیچی کررد .د ویرة برین المللری و دظریرا
اددیشمندان حقوق بهاجمال پ یرفته شد که بیشتر قواعد و هنجا های بین المللی غیرآمر
هستندا بنابراین دولت ها میتوادند با ا اد و تواف میان خودا د آدهرا تغییراتری بره وجرود
آو دد .با وجود اینا قواعد آمر ا ی دیز وجود دا دد که دمیتروان آدهرا ا دادیرد گرفرت و از
چنان ظرفیتی برخو دا دد که ده تنها آزادی دولرت هرا د توافقرا برین المللری ا محردود
می کنندا باظتر از آن ا اینکه قواعد معا ض با خود ا ولو با اجماع دولت ها پدید آمد باشندا
بی اعتنا می کنند ).(Kadelbach, 2006: 29

 .1جهانشمولی
به طو کلی تعهدا برآمد از هنجا های عادی حقوق بینالملل تنها برای دولتهای اطراف یک
معاهد یا برای دولتهایی که معترضِ مستمر به شکلگیرری یرک عررف برینالمللری دناشرندا
الزامآو استا اما قواعد آمر بهعنوان استثنایی بر این اصل کلیا شمول تعهدا خود ا بر همرة
اعضای جامعة بینالمللی تسری میدهد .چنادکره گفتره شردا عنصرر جهرانشرمولی د ویره و
دکترین مو د اشا ة مستقیم یا تلویحی قرا گرفته است .د این با دخست میتوان به اصرول و
قواعد مربوط به اسرای جنگی که د معاهدا چها گادة ژدو اشا شد استا جوع کرد .قریرب
به اتفاق دولت ها با امضای معاهدا ژدو متعهد شرد ادرد کره اصرول و مقرر ا مصرر د ایرن
کنوادسیون ها ا گرامی بشما دد و هموا مراعا کنند .د اینجا پاینندی دولرت هرا بره اجررای
مجموعه ای از مقر ا ا مؤید اعتقاد اسخ حقوقی 5است؛ یعنی دولتهای عضو با اجماع خود برر
پدید آمدن یک قاعدة آمر برین المللریا یعنری عایرت حقروق اساسری اسررای جنگریا صرحه
گ ا د ادد .اکنون اگر به مفاد کنوادسیونهای ژدو دقت کنیما د خواهیم یافرت کره فحروای ایرن
مقررر ا عنررا اسررت از :مراعررا حقرروق بنیررادین زمنرردگانا اسرررا و مجروحرران جنگرری د
میدان های دنرد که به لحاظ وی گی ادسادی و اخشقیا ده فق بررای دول عضروا بلکره بررای هرر
دولررت دیگررری ظزماظجراسررت .ایررن خصررلت همرران وی گرری جهررانشررمولی مسررتتر د مفرراد
1. Hierarchically Superior
2. Universally Applicable
3. opinio juris
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کنوادسیونهای ژدو است .به دیگر سخنا کنوادسیونهرای ژدرو هرم دا ای الرزامآو ی قررا دادی
برخاسته از ا ادة دولتها هستند و هم از وی گی جهانشمولی برخو دا دد (گلچینا .)13 :9510
دادگا آمریکایی حقوق بشر قواعد آمر ا «قواعدی کره شرامل همرة دولرتهرا مریشرود»
توصی کرد ) (IACrtHR, 2003: 4-5و کمیسیون آمریکایی حقوق بشرر د بیران مشرابهی د
قضیة مایکل دومنیگا قواعد آمر ا «بدون توجه به اعتراضا به سمیت شناختن آن یا ضایت
ضمنی دولتهاا برای جامعة بینالمللی دولتها د کلیت خرودا الرزامآو مریدادرد» (IACHR,
) .2002: 49ویة دادگا تجدیددظر ایاظ متحدة آمریکا دیز دشان میدهد پ یرش قواعرد آمرر
دیازی به ضایت تکتک دولتها ددا د و این قواعد بنا به ماهیت خودا بهصرو جهرانشرمول
برای همة دولتها الزامآو دد ) .(EDNY, 1996: 242همرین دادگرا د یرک قضریة حقروقی د
منطقة کلمنیاا قواعد آمر ا هنجا هایی دادسته که آدچنران توسر جامعرة جهرادی پر یرفتنی
هستند که همة دولتها به آدها ملتزمادد ) .(D.C. Cir, 2008: 1291دیوان عالی فد ال سروئیس
قواعد آمر ا هنجا هایی میدادد که برای تمامی واضعان و تابعان حقوق بینالملل الزامآو است
) .(TF, 2007: 7همچنین یک قاضی بل یکی و دیز دولت سوئیس موضع مشابهی ا د برا ة منرع
جنایت علیه بشریت د محاکم داخلی خود اتخاذ کرد ادد (کاسسها  )691 :9511و دادگا هرای
آمریکا دیز منرع شرکنجه ا عملری دادسرتهادرد کره د هرر شررایطی و د همره جرا دا واسرت
).(Jorgensen, 2000: 80
با اینکه د شر تفسیری پیشدویس مادة  31کنوادسیون حقوق معاهدا اشا شرد برود
که بسیا ی از مخالفان مفهوم قواعد آمر بر این دکته پای فشرد ادرد کره اصروظً قواعرد حقروق
بینالملل جهانشمول دیستند )(ILC, 1966: 1ا اما د دهایت مادة  35کنوادسیون وشنگر ایرن
حقیقت است که قواعد مزبو جزو قواعد حقوق بینالملل عام هستند و همین دقطة تمایزا دامنة
اِعمال آدها ا جهادی ساخته است.
دمودههای یادشد به وشنی دشان داد که دولتها و محاکم قضرایی د ویرة خرود برهطرو
هماهنگ و همآوا ماهیت جهانشمول قواعد آمر ا بهعنوان یکی از خصایص کلیدی قواعد آمر
پ یرفتهادد .از دیدگا مخنر وی دیز پ یرش عنصر جهانشمولی برای قواعد آمر دو پیامد مهرم
ا د پی دا د :دخست اینکه اقدام به «اعتراض مستمر» 9که د خصوص شکلگیری قواعد عرفی
عرفی حقوق بینالملل شوددی استا دمیتوادد د مرو د قواعرد آمرر اعمرال شرود (Kritsiotis,
)2010: 121-33؛ دوم اینکه برخشف عرفهای محدود یا منطقهایا قواعد آمرة منطقرهای 6قابرل
تصو دیستندا زیرا چنرین امکرادی اسرتثنایی برر اصرل کلری جهرانشرمولی برهشرما مریآیرد
).(Orakhelashvili, 2006: 39
1. Persistent Objection
2. Regional jus cogens
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 .1 .1برتری در سلسلهمراتب هنجاری
سلسررلهمراتررب د دظررام حقرروق برینالمللری همرروا د دکترررین و دظریررا حقرروقی منحثرری
چالشبرادگیز و گاهی مشکلزا بود است .با وجود اینا اگرر ژ فبینادرهترر بره بر سری تحروظ
حقوق بین الملل بپردازیما به دمود تد یجی دوعی سلسلهمراتب میان قواعد حقوق بینالملل پری
خواهیم برد که د آن برخی قواعد جایگاهی برتر از دیگران دا دد و میتوان گفت آهستهآهسرته
دوعی «قادودیت مافوق» یا «برتری حقوقی» شکل گرفته که د پی تسری این سلسلهمراترب بره
دیگر پا های سازددة دظام حقوقی بینالمللیا گودهای توسعة همررا برا پیچیردگی پدیرد آمرد
است ).(Tladi, 2017: 12, paras. 23-4
این دیدگا که قواعد آمر میتوادند دیگر قواعد معا ض با خود ا بیاعتنا سرازددا دتیجره و
اثر منطقی پ یرش سلسرلهمراتنری برودن هنجا هاسرت ) .(Cassese, 2012: 159منتهرا برترری
قواعد آمر ده بر پایة منابع وضع که براساس منادی آن توجیه میشود .به ایرن معنرا کره مننرع
وضع قواعد هیچ تفاوتی با دیگر قواعد موضوعة حقوق بینالملل ددا دا امرا آن علرل و موجنراتی
که د شکل واقعیاتی عینیا بهمثابة منادی جامعهشناختی د قواعد آمرر برروز کررد اسرتا برا
دیگر قواعد عادی که ماهیتی ا ادی و ضایی دا ددا همگودی ددا د.
برتری سلسله مراتنی قواعد آمر دسنت به هنجا های عادی حقوق بین الملرل افرزونبرر
آدکه یشه د اعتقاد اسخ دولت ها و دکترین های حقوقی دا دا بر ویة قضایی دیز اسرتوا
است .برای دموده د قضیة کَدی دزد دیوان دادگستری اتحادیة ا وپاا قواعد آمر بره عنروان
« بددة قواعد برتر حقوق بین الملل عمومی» توصی شد ادرد ) .(CJEU, 2005: 226دادگرا
ا وپایی حقوق بشر دیز به گودة مشابهی قاعدة آمر ا «قاعد ای که از جایگراهی ممتراز د
سلسله مراتب هنجا ی بین المللی و د سنجش با حقوق معاهدا یا حتی هنجا های عادی
عرفی برخرو دا اسرت»ا معرفری کررد اسرت ) (IACrHR, 2001: 60و د قضریة مایکرل
دومینیک ا کمیسیون آمریکایی حقوق بشر منشأ قواعد آمر ا هنجا های برتر دظم حقوقی
میدادد ).(IACHR, 2002: 49
عشو بر موا د پیشگفتها برتری سلسلهمراتنی قواعد آمر توس قاضری دادگرا تجدیرددظر
ایاظ متحدة آمریکاا ضمن یک دظر مخال مطر شد و بیشتر قضا د آن پرودد بر این دظر
بوددد که قواعد آمر «دا ای واظترین جایگا د حقوق بینالملل است» (D. C. 9th Cir, 1992:
) .717د قضیة مان علیه جمهو ی گینه استواییا دیوان عالی زیمناو قواعدآمر ا هنجا هرایی
توصی کرد که «واجد برتری د سلسلهمراتب قواعد حقوقیادد و دظم هنجرا ی برینالمللری ا
تشکیل میدهند» ) .(ZWHHC, 2008: 1قواعد آمر همچنین برهعنروان قواعردی برا «برتررین
موقعیت د میان سلسلهمراتب هنجا ی موجود میان تمامی اصول و هنجا های عرفی» توصری
شد ادد ) (Phil S. C, 2012: 44که برتر از هر مننع حقوقی دیگرا دسنت به دیگر قواعرد حقروق
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بین الملل د اولویت و د دهایت هنجا هایی هستند که هم بر حقوق بینالمللی عرفی و هرم برر
معاهدا غلنه و سیطر دا دد ).(D.D.C, 2009: 129

 .2 .1پاسداری از ارزشهای بنیادین جامعة بینالمللی
همانطو که گفته شدا د جوامع داخلی قواعرد و مقر اتری وجرود دا د کره پاسرنان ا زشهراا
مصالح و منافع ملی و اجتماعی ادد و به تناسب اوضاع و احوال وی ة اقلیمریا ترا یخیا سیاسری و
اقتصادی آن جوامع از منزلتی واظ برخو دا دد .چنین ا زشهایی د اصل د ونمایة قواعد امرری
ا تشکیل داد ادد که تراضی برخشف آدها جایز دیست و از آدجا کره هریچ جامعرهای دمریتوادرد
بدون وجود کمترین اصول بنیادین که واجد ا زشی برتر د آن دظام حقروقی باشرد بره زیسرت
خود ادامه دهدا وجود جامعة بینالمللی دیز حکایت از وجود قواعد آمرة بینالمللی دا د و بررای
اینکه حقوق بینالملل بسان یک دظام حقوقیا جامعرة برینالمللری ا بره منزلگرا واقعری خرود
هنمون سازدا پاسدا ی از «ا زشهای بنیادین و حیاتی» د ایرن جامعره بایرد بریش از پریش
کادون توجه قرا گیرد (زمادیا .)500 :9500
سومین وی گیای که باید برای شناخت عناصر اساسی قواعد آمر دام بردا پاسدا ی از منافع
مشترک جامعة بینالمللی یا به تعنیرر مخنرر ویر ة کمیسریون حقروق برینالملرلا ا زشهرای
بنیادینی است که توس قواعد آمرة برینالمللری تضرمین مریشرودد و همنسرتگی دزدیکری برا
«مشحظا اساسی ادسادی» 9دا دد ).(Tladi, 2016: 44
عشو بر بیادیههای متعدد دولتهراا آ ای دیروان برینالمللری دادگسرتری د قضریة بوسرنی و
هرزگوین علیه صربستان و مودترهدگررو ()ICJ, 2007: 43ا أی دادگرا برینالمللری کیفرری بررای
یوگسشوی ساب د قضیة فروددزیجا ) (ICTY, 1998: 153-4و دیز تصرمیم کمیسریون آمریکرایی
حقوق بشر د قضیة مایکل دومینیک ( )IACHR, 2002: para. 49از این فرضیه کره قواعرد آمرر
حافظ ا زشهای بنیادین جامعة بینالمللی استا پشتینادی میکنند .دیوان بینالمللی دادگسرتری
دیز د قضیة ح شرط بر کنوادسیون دسلزدایی توصی د خو تروجهی د خصروص ا زشهرای
تضمینشد د کنوادسیون م کو ا ائه میدهد .از دظر دیوان این کنوادسیون آشکا ا بررای مقاصرد
صرفِ بشردوستادها متمدداده و برای محافظت از موجودیت گرو های ادسادی خاص و ...برای تأیید و
تصدی ابتداییترین اصول اخشقی تصویب شد است ).(ICJ, 1951: 15, para. 23
د قضیة سیدِ مَن علیه آ ژادتینا دادگا تجدیددظر ایاظ متحدة آمریکا بیان کررد کره قواعرد
آمر «از ا زشهایی برمیآید که بهوسیلة جامعة بینالمللیا بنیادین ادگاشرته مریشرودد» (D. C.
) .9th Cir, 1992: 715به همین ترتیبا دادگا منطقهای ایاظ متحردة آمریکرا د منطقرة شررق
1. Basic Considerations of Humanity
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دیویو کا قواعد آمر ا معادل «هنجا هایی با باظترین جایگا د میان قواعد بینالمللری حقروقی»
دادست ) .(EDNY, 2005: 136دیوان عرالی کادرادا دیرز د قضریة امروال کراظمیا قواعرد آمرر ا
«هنجا های حیاتی یرا بنیرادین بررای مفهروم عردالت د جامعره» دادسرته ) (SCC, 2014: 151و
همچنین د دظر مشو تی دیوان د قضیة قادودی بودن تهدید یرا توسرل بره سرش هرای هسرتهای
وی گی آمرة قواعد مو د بحث د پیودد با سرشرت حقروقی آن هنجرا دادسرته شرد اسرت (ICJ,
) 1996: 83و آنگوده که دادگا برینالمللری کیفرری د قضریة فرودردزیجا اسرتنناط کررد ا منرع
شکنجه بهسنب اهمیت ا زشهایی که از آن پاسدا ی میکندا یک قاعدة آمر ادگاشته شد است.

نتیجهگیری
مفهوم قواعد امری به اددازة کافی و وشن د دظام حقوق داخلی تعری و پ یرفته شرد ا امرا
گرته بردا ی تا حدی دا سا از آن د دظام حقوق بینالملل سنب شرد اسرت ترا گَررد ابهرام و
بحث و جدل بر منادی دظری و سرشت حقوقی آن بنشیند .منراظرة ترا یخی میران هروادا ان
حقوق طنیعی و حقوق ا ادی شاید هرگز پایانپ یر دناشد و هر اددیشمند حقوقی از ظن خود
به منادی دظری قواعد آمر بپردازد .با این حالا هرر هیافرت دظرریا اسرتدظلی آو د و هرر
استدظل قو و ضعفی د تنیرین و تحلیرل منرادی الرزام آو قواعرد آمرر داشرته اسرتا امرا
کمیسرریون حقرروق برینالملررل براسرراس گررزا ش سررال  6199خررودا ویکررردی محترراط امررا
عملگرایاده ا ائه داد که د آنا آثا قواعد آمر فا از هیافتها ی دظری مرسوم د مکترب
حقوق طنیعی و حقوق ا ادی قابل شناخت است.
دقطة عزیمت د کا کمیسیون حقوق بینالملل همان تعریفی است که مادة  35کنوادسیون
حقوق معاهدا د سال  9191ا ائه داد است .اگرچه د مادة  35با عنا پرردازی کرموبریش
منهمی وبه و هستیم که تعری وشنی از اصطش قواعد آمر ا ائه دداد ا اما ویهم فتها این
ماد با وضع دوعی ژیرم حقروقی ویر ا کوشرید چرا چوبی ا ائره دهرد کره ظراهراً هنروز هرم
محکمترین دقطة اتکا برای کمیسیون حقوق بینالملل د گزا شهای اخیر برود اسرت .از ایرن
منظرا قواعد آمر الزاماً باید از هگر پر یرش و شناسرایی مجمروع دولرتهرای عضرو جامعرة
بینالمللی سمیت یابندا منتها از آدجا که آزادی بیچونوچرای دولتها دچا محردودیتهرایی
شد و قواعد آمر واجد عناصر هویتی و سرشت خاصی است که بهتفصیل به آن پرداختره شرد؛
ازاین و ضایت تکتک آدها برای سمیت یافتن یرک قاعردة آمرر ظزم دیسرتا بلکره هرر گرا
مشخص شود که جامعة بینالمللی دولتها د کلیت خودا قاعد ای از حقوق برینالملرل عرام ا
د تراز یک قاعدة آمر پ یرفته و شناسایی کنندا وی گری آمریرت ایرن قواعرد احرراز مریشرود.
همچنین کمیسیون عناصر سهگادهای ا با اتکا بر ویة قضایی و ویة دولتها احصا کررد اسرت
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که شرامل عنصرر جهرانشرمولیا برترری د سلسرلهمراترب هنجرا ی و خصیصرة پاسردا ی از
ا زشهای بنیادین جامعة بینالمللی میشود.
د حقوق بینالملل امروزی دولتها دیگر آزاد دیستند تا هر کرا ی کره مریخواهنرد ادجرام
دهند؛ بلکه متعهد به مراعا قواعدی هستند که برای وجود دظم بایسرتة برینالمللری ضررو ی
تلقی میشودد؛ قواعد برتری که واجد ا زشهای اساسی و مشترک جامعة بینالمللری هسرتند و
ا زشهایی که هیچ دولتیا حتی با برخو دا ی از توان دظامی و اقتصرادیا حر عردول از آدهرا
ددا د .د واقعا هدف از وضع قواعد آمر ا حفاظت از دولتها د برابر توافقاتی اسرت کره خرشف
پا ای ا زشها و منافع عمومی د جامعة بینالمللی منعقد میشودد.
کمیسیون حقوق بینالملل د استای دستیابی به اهداف یادشد و جمعبندی گزا شهرای
مخنر وی ا د مجموع سه دتیجه ا تصویب و به جامعة بینالمللی معرفی کرد است .د دتیجرة
شما ة 9ا دامنة موضوعی بحث تعیینشد که مطاب آنا «پیشدرویس دترایج حاضررا بره ودرد
شکلگیری و آثا حقوقی قواعد آمرة حقوقبینالمللعام میپردازدد»ا چرون د پیشرنهاد اولیرة
مخنر وی از عنا « وشی که د آن قواعد آمر تعیین میشودد» 9استفاد شد بودا برخی از
اعضای کمیسیون معتقد بوددد که این عنا لحن منهمی دا د و وشرن دمریکنرد کره دامنرة
مو د اشا ا مربوط به فرایند شکلگیری قواعد آمر است یا مربوط بره تعریر آن؟! بره همرین
دلیل پیشدویس مزبو د شکل دهایی خودا بهصو تی که آمدا اصش شد.
پیشدویس دتیجة شما ة  6که دخست د دو بند ساماددهی شد برود و مربروط بره تعردیلا
عدول و ابطال قواعد عادی حقوق بینالملل میشدا سرادجام و د شکل دهایی خودا عیناً مطاب
تعری مادة  35کنوادسیون حقوق معاهدا  9191اصش و به تعری قواعد آمر اختصاص داد
شد .بر این اساس «یک قاعدة آمرة حقوق برینالملرل عرام قاعرد ای اسرت کره توسر جامعرة
بینالمللی دولتها د کلیت خودا بهعنوان قاعد ای که هریچگودره عردول از آن جرایز دیسرت و
دمیتوادد جز با قاعدة جدید حقوق بینالمللِ عرام برا خصوصریاتی همسرانا تغییرر یابردا مرو د
پ یرش و شناسایی قرا گیرد» .د پیشدویس اولیه تأکیدی غیرضرو ی بر تفکیک قواعرد آمرر
از قواعد غیرآمر صو گرفته بود و لحن آن بهگودهای بود که قواعد آمر ا استثنایی بر قواعرد
غیرآمر میدادست.
شاید مهمترین خروجی گزا ش کمیسیون ا ائة پیشدویس دتایج شما ة  5بود که د شرکل
دهایی به این شر صو بندی شد« :قواعد آمرة حقوق بینالملل عام ا زشهای بنیادین جامعة
بینالمللی ا منعکس و پاسدا ی مریکننردا بره لحراظ سلسرلهمراتنری از دیگرر قواعرد حقروق
بینالملل برتردد و جهانشمولادد» .بهدظر می سد کمیسیون حقوق بینالملرل د دتیجرة سروم
]1. […the way in which jus cogens rules are to be identified,

مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون حقوق بینالملل 1321

ا ائه شد ا سرشت قواعد آمر ا فراتر از آدچه د مادة  35کنوادسیون وین  9191آمرد ا توسرعه
داد است؛ دکتهای که بیشترین واگرایی ا میان اعضای کمیسیون پدید آو د و د کمیتة ششم
مجمع عمومی بحثهای داغی ا میان دولتها د افکنرد .برا ایرن حرالا کمترر دولتری تراکنون
یافتههای اصلی کمیسیون حقوق بینالملل ا د مو د ماهیرت و سرشرت حقروقی قواعرد آمرر
بهکلی مردود دادسته است.
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 .3موسیزاد ا ضا ()9513ا حقوق معاهدا بینالمللیا تهران :میزان.
امو خا جه.

ب) مقاالت
 .9زمادیا قاسم ()9500ا «جایگا قاعدة آمر د میان منابع حقوق بینالملرل»ا مجلرة حقروقی
بینالمللیا ش 66ا ص .590-595
 .0گلنونا مایکل ()9511ا «پوچی قاعدة آمر د حقوق برین الملرل»ا ترجمرة صرابر دیراو ادیا
فصلنامة تحقیقا حقوقیا ش 01ا ص .330-3090

ج) پایاننامهها
 .1گلچینا سهیل ()9510ا «تحوظ قواعد آمر د حقوق بینالملل؛ ویکرد کمیسیون حقروق
بینالملل و ویة دولتها»ا پایاندامة کا شناسیا شدا استاد اهنما ضرا موسریزاد ا اسرتاد
مشاو حسین سادا میدادیا ص .606-9
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