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Abstract
General principles of law referring to Article 38(1)(c) of the Statute of the
International Court of Justice are considered as one of the applicable laws to
international litigations by the International Court of Justice. Contrary to the treaty
and custom, there is no consensus on the nature and application of general principles
of law. The Court has taken two main approaches in this regard. The question of this
research, which is based on a descriptive analytical method, is how the Court
operates in identifying and applying general principles of law in cases involving
human rights and humanitarian issues. The conclusion is that in general matters of
the relationship between states the courts rely on the general principles of law
recognized by major legal systems as civilized nations, and in human rights and
humanitarian law issues, it recognizes general principles specific to international
law, which is applicable even without special consent of states and with regard to
requirements of international law.
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چکیده
اصول کلی حقوقی مستند به تبصرة  3بند  1مادة  38اساسنامة دیوان بین المللیی دادسسیتر
به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاو بن المللی توسی دییوان بین المللیی دادسسیتر
بهشمار می آید .برخالف معاهده و عرف در خصوص ماهنت و نحوة اعمیال اصیول کلیی حقیوقی
اتفاق نظر وجود ندارد .دیوان دو رویکرد عمده در ای مبحث داشته است .سؤال ای تحقنی کیه
مبتنی بر روش تحلنلی توصنفی است ،ناظر بر نحوة عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصیول
کلی در قضایا مشتمل بر موضوعات حقوق بشر و بشردوستانه است .نتنجه اینکیه دییوان در
موضوعات عام رواب دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظامها عمدة حقوقی بهعنیوان
ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشر و بشردوستانه قائیل بیه شناسیایی اصیول
کلی مختص حقوق بن الملل است که حتی بدون تواف خاص دولتها و با عنایت به اقتضیائات
حقوق بن الملل ،قابل اعمال است.

کلیدواژگان
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مقدمه
اصل کلی حقوقی ،اصلی است که بهطور سسترده توس مردمانی که نظم حقوقی حیاکم بیر اجتمیا
آن ا به یک درجة معن از کمال رسنده است ،به رسییییییمنت شیناخته مییشیود ( Garner, 2009:
 .)753بهطور معمول اصول کلی حقوقی بهدقت از سو دادساهها تبنن میشوند ،بهویژه زمانیکیه در
مورد مسائلی قضاوت میکنند که از رهآذر قرارداد یا قواعد عرفی ،قواعد در مورد آن یا مقیرر نشیده
است .در ای خصوص دادساهها نقش م می را ع دهدار بیودهانید و روزبیهروز هیم نقیش آن یا بنشیتر
میشود؛ آن ا اصول پن ان در شکافها شبکة هنجار را معین و مشیخص مییکننید .ازایی رو در
توسعه و تقویت پنکرة کلی حقوق بن الملل نقش چشمآنر ایفا میکنند .نمیتیوان انکیار کیرد کیه
دادساهها با ای سونه عملکرد ،وظنفة ارزشمند را انجام میدهند که بسنار نزدییک و تقریبیا در حیال
تبدیل شدن به عمل وضع قوانن است (کاسسه .)288 :2005 ،پس میتوان سفت شناسایی و اعمیال
اصول کلی حقوقی بهعنوان سومن منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملیل در حیلوفصیل قضیایا
ارجا شده به دیوان دادسستر بن المللی تا حد زیاد به رویة قضایی دیوان وابسته است.
در ای تحقن با استفاده از روش تحلنلی توصنفی بهدنبال یافت پاسخ ای پرسش هسیتنم
که نحوة عملکرد دیوان بن المللی دادسسیتر در شناسیایی و اعمیال اصیول کلیی در قضیایا
مشتمل بر موضوعات حقوق بشر و بشردوستانه چآونه بوده است .فرض ما ای است که دیوان
در مسائل مرتب با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در استناد به اصول کلی حقیوقی بیا فاصیله
سرفت از دیدساه سنتی ناظر به کشف قاعدة حقوقی بر مبنا رضایت دولتهیا ،آنسونیه کیه در
قواعد معاهداتی و عرفی مرسوم است ،بنشتر به دیدساه حقوق طبنعی و حقوق بننادی متماییل
بوده است؛ ای یعنی فاصله سرفت از مکتب پوزیتنویسم حقوقی و استناد به اصول کلی حقیوق
بن الملل با توجه بیه منقی و اقتضیائات حقیوق بین الملیل در زمننیة حقیوق بشیر و حقیوق
بشردوستانه بدون احراز رضایت دولتها نسبت به ای اصول.
در ای مقاله پس از مرور بر تاریخچة اصول کلیی حقیوقی ،بیهترتنیب ماهنیت و چنسیتی،
خاستآاه ،ویژسیها و کارکردها ای اصول را بررسی میکننم .سپس با مراجعیه بیه روییة دییوان
بن المللی دادسستر  ،موارد اشاره یا استناد دیوان بیه اصیول کلیی حقیوقی ،اصیول کلیی حقیوق
بن الملل و در ن ایت به اصول کلی حقوق بن الملل در قلمرو حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کیه
مسئلة اصلی ای مقاله است ،خواهنم پرداخت .در پاییان خیواهنم دیید کیه دییوان در مواج یه بیا
قضایا مرتب ب ا حقوق بشیر و حقیوق بشردوسیتانه ،بیا فاصیله سیرفت از دییدساههیا سینتی و
محافظهکارانه ،منق و اقتضائات حقوق بن الملل را بر اصل احراز رضایت دولتها ارجح میدانید و
دیدساهی متمایل به مکتب حقوق طبنعی اتخاذ میکند ،بهسونها که میتوان در کنار اصول کلیی
حقوقی و اصول کلی حقوق بن الملل از اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سخ سفت.
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تاریخچة اصول کلی حقوقی
در انت ا سدة نوزدهم و ابتدا سدة بنستم مفیاهنمی ماننید «اصیول کلیی»« ،اصیول عیدالت
طبنعی»« ،اصول کلی حقوق ملل» و «اصول به رسمنت شناختهشدة عام» توسی دییوانهیا
داور بن المللی در موارد که معاهدات فیمابن طرفن دچار اب ام بیود ،میورد اسیتناد قیرار
میسرفت ( .)ILC Report, 2017: para. 5در سال « ،1920اصول کلی حقوقی مورد قبول ملیل
متمدن» در اساسنامة دیوان دائمی بن المللی دادسستر بیهعنیوان یکیی از سیه منبیع اصیلی
حقوق بن الملل که قابل اعمال توس دیوان بود ،درج شد .تعریف و ماهنت اصول کلی حقیوقی
در کمنتة مشورتی حقوقدانان که وظنفة ت نة پنش نویس اساسینامة دییوان مزبیور را بیهع یده
داشت ،از بحثبرانآنزتری مسائل بود (.)ILC Report, 2017: para. 6
کارها مقدماتی مربوط به تدوی تبصرة  3بند  1مادة  38اسیییییییییاسنامة دیوان دائمیی
بن المللی دادسستر نشان میدهد که بارون دسکمپ ،1رئنس کمنتة حقوقدانان ،اصیول کلیی
حقوقی را بهعنوان «وجدان حقوقی ملل متمدن» توصنف میکند .ایی اییده بیا اظ ارنظرهیا
پوزیتنویستی آمریکایی روبیهرو مییشیود و طیر ن یایی تبصیرة  3بنید  1میادة  38بیهعنیوان
مصالحها منان دو مکتب حقوق طبنعی و موضوعه پذیرفته شد (ال یویی نظیر .)38 :1392 ،
عبارت «اصول کلی حقوقی موردقبول ملل متمدن» عننا در تبصرة  3بند  1مادة  38اساسینامة
دیوان دادسستر بن المللی درج شد کیه نشیان مییدهید اساسینامة دییوان حاضیر ننیز روییة
اساسنامة سلف خود را در پنش سرفته است .ازای رو اصولی کلی حقوقی سومن منبع ذکرشیده
در مادة  38اساسنامه است که دیوان میتواند نسبت به قضایا مقروحه آن را مدنظر قرار دهد.
با ای حال ،بدی معنا ننست که آن ا در جایآاه سوم رتبیهبنید شیدهانید .اسرچیه کمنتیها از
حقوقدانان برا اولن بار پنشنویسی از مادة  38اساسنامه را در سال  1920منتشر کردند کیه
شامل قنود از مادة  38اساسنامة دیوان بن المللی دادسستر بیود کیه بایید بیا نظیم متیوالی
اعمال میشدند ،اما بعند است که داللتی بر رعایت سلسلهمراتب منیان منیابع ذکرشیده داشیته
باشد .د ر هر حال ،بعدا ای عبارات ،توس کمنسینون فرعیی سیومن کمنتیه از اولین مجمیع
جامعیه ملیل حیذف شیدند ( .)Akehurst, 1975: 274البتیه نبایید فرامیوش کیرد کیه میادة 7
کنوانسنون دوازدهم الهه در سال  1907در خصوص ایجاد دیوان بن المللی غنائم جنآیی قبیل
از مادة  38اساسنامه دیوان دائمی دادسستر به ذکر منابع حقوق بن الملل پرداخته بیود .ایی
ماده اولویت نخست را به معاهدات الزماالجرا میداد و در صورت نبود چنن معاهدها دیوان را
مکلف به اعمال قواعد حقوق بن الملل میکرد و در صورت نبود قاعدة عمومیا شیناختهشیدها ،
مقرر میداشت« :دیوان بایستی براساس اصیول کلیی عیدالت و انصیاف رأ صیادر نمایید» .امیا
___________________________________________________________________
1. Baron Descamps
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حقنقت ای است که ،نه کنوانسنون دوازدهم الهه در سال  1907در خصیوص عبیارت «اصیول
کلی عدالت و انصاف» توضنحی میدهد و نه اساسنامة دیوان دائمی بین المللیی دادسسیتر در
خصوص عبارت «اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن» .فیار از اینکیه ایی دو اصیقال
معادل یا متفاوت باشند ،باید به ای نکته توجه داشت که کنوانسنون دوازدهم الهیه ،پینشننیاز
توسل به اصول کلی عدالت و انصاف را نبیودن معاهیده الزماالجیرا و قواعید حقیوق بین الملیل
میداند ،درصورتیکه اساسنامة دیوان دائمی چنن پنششرطی را مقر نمیکند .به بنان دیآر
مادة  7کنوانسنون دوازدهم الهه قائل به وجود سلسلهمراتب منیابع حقیوق بین الملیل اسیت و
درصورتیکه مادة  38اساسنامة دیوان دائمی بن منیابع اصیلی حقیوق بین الملیل ،یعنیی بین
معاهده ،عرف و اصول کلی حقوقی ،هنچسونه سلسلهمراتبی مقرر نمیدارد.

چیستی اصول کلی حقوق
در مورد مف وم «اصول کلی» مادة  38اساسینامة دییوان بین المللیی دادسسیتر دییدساههیا
متعدد وجود دارد .از زمانیکه «اصول کلی حقوقی» توس کمنتیة حقوقیدانان تیدوی کننیدة
اساسنامة دیوان مورد تواف قرار سرفت ،خاستآاه خاص آن مب م است .تعارض در مورد ویژسیی
اصول کلی هنوز ادامه داشته و ریشییه در اختالف بن مفاهنم طبنعیتسراییان و اببیاتسراییان
حقوق بن الملل دارد ( .)Triffterer, 1999: 441حقوقدانان طبنعتسرا به اصول کلیی بیهعنیوان
مف ومی عام که زیربنیا تمیام حقیوق بین الملیل اسیت ،توجیه دارنید و اسیتفاده از آن را از
روش ها اصلی حصیول اطمننیان از اعتبیار قیوانن بین المللیی مییپندارنید ،از سیو دیآیر
پوزیتنویست ها ،در ای بحث به اجما عمومی در خصوص اصولی توجه میکنند که پایآاه آن یا
را در حقوق بن الملل ترفنع میدهد .چنن اجماعی ممک است فق در حقیوق داخلیی ییا در
حقوقی همچون ایجاد معاهدات یا ققعنامههیا سیازمانهیا بین المللیی ییا ج یانی (مجمیع
عمومی سازمان ملل ،شورا امننت و دیآر سازمانها بن المللی) انعکاس داده شود ( Mosler,
 .)1995: 514بنابرای هنچ تعریف دقنقی نه از حوزه و نه از مف وم اصول کلی بهصورت ج یانی
مورد تواف قرار نآرفته است .اهمنت اصول کلی ،به هر صورت که تعریف شود ،در ای است که
استناد به ای اصول از کنار سذاردن پروندهها به ای دلنل که حقوق بن الملل برا رسندسی به
موضو ناقص یا نابسنده است ،جلوسنر کرده است (.)Wallace, 2005: 24
اصول کلی حقوقی مبتنی بر حقوق طبنعی برا اولن بار توس بارون دسکمپ بهمنظور پر
کردن خأل حقوقی 1پنشین اد شید ( .)d’Aspremont, 2018: 165از طرفیی بنشیتر حقوقیدانان
مدرن مواف اند که اصول کلی حقوقی ،اصول حقوقی مشترک تمام نظامهیا حقیوقی ملیی ،تیا
___________________________________________________________________
1. Non Liquet
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آنجا که در رواب دولتها قابل اعمال باشند ،هسیتند .اصیول کلیی حقیوقی همچنین قواعید و
استانداردهایی هستند که به همان فرم در نظامها پنشرفته حقوقی بارها تکرار شیدهانید ،چیه
به دلنل منشأ مشترک یا بنان پاسخی ضیرور بیه برخیی ننازهیا اساسیی اجتماعیات انسیانی
( .)Omar, 2011: 9علیا حال حقوقدانانی چند ،هر کیدام از منظیر دییدساه و مشیر فکیر
خود ،تعاریفی برا اصول کلی حقوق ارائه دادهاند .الترپاخیت اصیول کلیی را ایی سونیه تعرییف
میکند :اصولی حقوقی ،خاص و عام ،که با بررسی و مقالعیة دقنی تجربیة حقیوقی ملیتهیا
متمدن ،موجب میشود که بهعنوان اصول واضح حقوقی که خصوصنتی کلی و بنناد دارند ،در
نظر سرفته شوند .به عقندة ب چنگ ،1اصول کلی ،اصول اساسی سنستم حقوقیاند که در پرتیو
آن ا حقوق بن الملل تفسنر و اعمال میشود .اسلسننجر 2به اصول کلی بهعنوان هستة ایدههیا
حقوقی که بن تمام نظامها حقوقی متمدن مشترک اسیت ،اشیاره مییکنید .ورژییل 3اظ یار
میدارد که اصول کلی ،اصولی چنان اساسی در هر جامعه بهخوبی نظم یافتهاند که هینچ شیکل
عقالنی همزیستی بدون معتبر شناخت کلی آن ا ،ممک ننست .المرز ،4به نقل از فیاور ،5اصیول
کلی را به همن روش تعریف میکنید .او اظ یار مییدارد کیه اصیول کلیی هنجارهیا زییری
نظمها حقوقی ملیاند .ای اصول ،تجلی وجدان حقوقی ج یانیانید کیه توسی حقیوق ملیل
متمدن تصدی شدهاند (.)Bassiouni, 1990: 770-771
امییروزه حقوقییدانان چنییدان بییه مفییاهنم جزمییی و نظییر نمیییپردازنیید ،بلکییه بییهصییورت
عملسرایانها به ای مسئله توجه دارند که چه چنز وجود «اصول کلی» را بابت میکند .ای
سرایش بنشتر تجربهسرایی عملی سنت کام ال را بازتا میدهد تا رویکرد نظر و جزمسرایانیه
سنت حقوقی رومی-ژرمنی ( .)Bassiouni, 1990: 770مف وم دیآر کیه در اساسینامة دییوان
بن المللی دادسستر آمده ،ملل متمدن است ،چنستی ای مف وم در شناسایی و اعمال اصیول
کلی حقوقی نقش تعنن کنندها خواهد داشت.
6
در خصوص مف وم ملل متمدن تفاسنر متعدد بهعمل آمده است .رابرت جنننآز مقصیود
از ملل متمدن را آن دسته از واحدها سناسی دانسته که از حکومتی برخوردارند کیه قیادر بیه
حمایت از بنآانآاناند؛ همچنن فاور 7بنان میکند که بخشی از دکتری از ای هم فراتر رفته و
درجة تمدن یک ملت را براساس حمایت مؤبر میداند که دولت آن ملیت از حقیوق بننیادی
انسانی بهعمل میآورد (امن زاده و علنزاده .)158 :1392 ،از نظیر فیردروس منظیور اساسینامة
دیوان از بهکارسنر چنن عبارتی تفکنک و تمایز بن ملل مختلف نبیوده ،بلکیه فقی در پیی
___________________________________________________________________
1. Bin Cheng
2. Schlesinger
3. Verzijl
4. Lammers
5. Favre
6. R. Jennings
7. Favre
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تأکند بر ضرورت وجود یک مبنا عننی برا اصول کلی حقوقی بوده است .در نتنجیه عبیارت
ملل متمدن را میتوان همسو با بند  1مادة  2منشور ملیل متحید کیه برابیر حاکمنیت تمیام
دولتها عضو را به رسمنت میشناسد ،تفسنر کرد (فردروس .)349 :1968 ،هال معتقد اسیت
اصول کلی توس ملل متمدن ،صرفا مورد شناسایی قرار میسنرند و به شکل قانون درنمیآینید
یا مورد موافقت آن ا قرار نمیسنرد ( .)Hall, 2001: 292ای دیدساه با توجه به ای واقعنیت کیه
شناسایی اصول کلی توس ملتهاست و نه دولتها ،تقویت میشود.
بهنظر میرسد دیدساه هال به تفکرات مکتب حقوق طبنعی قرابت بنشتر دارد و بهنوعی ییادآور
طرز تلقی بارون دسکمپ از اصول کلی حقوقی بهعنوان «وجدان حقوقی ملل متمدن» است.
با تمام اوصاف مذکور ،ظیاهرا دییدساه اعضیا کمنتیة مشیورتی حقوقیدانان تیدوی کننیدة
اساسنامة دیوان دائمی بن المللی دادسستر در سال  1920ایی بیوده اسیت کیه تمیام ملیل،
متمدناند (.)Pellet, 2006: 769

خاستگاه اصول کلی حقوقی
تفاسنر از تبصرة  3بند  1مادة  38اساسنامة دییوان بین المللیی دادسسیتر بیهطیور متفیاوتی
سسترده است .با ای حال ،تفسنر رایج فعلی مضن است .ای تفسنر به اصول بهعنوان برآمدها
فق از اصول حقوق ملی نظر دارد ،که بهدلنل پذیرش سسترده در بنشتر نظامها حقوقی دننا،
میتواند به حوزة حقوق بن الملل منتقل شود (.)Virally, 1968: 144; Akehurst, 1974: 279
از دیآر سو ،اندیشمندان حقوق بن الملل بارها از وجود اصول اصنل حقوق بن الملل که فق از
حوزة حقوق بن الملل مشت شده باشند ،دفا کردهانید ،آن یا اغلیب بیه «اصیول کلیی حقیوق
بن الملل» در مخالفت با عنوان «اصول کلی حقوقی» اشاره میکنند که توس ملل متمیدن در
مادة  38اساسنامة دیوان بن المللی دادسستر به رسمنت شناخته و تعریف شده است.
پس میتوان مواف نظر بنشتر محققان حقوق بن الملل بود که معتقدند که تبصرة  3بند 1
مادة  38اساسنامة دیوان بن المللی دادسستر داللت دارد بر اینکه «اصول کلی» را میتیوان از
دو منبع متفاوت حقوق داخلی و حقوق بن الملل شناسایی کرد .اصول بننادی حقوق بن الملل
میتوانند در بافت حقوق بن الملل بدون داشت هنچ همتایی در نظامها حقوقی داخلی ظ ور
کنند ،چراکه نظام حقوق داخلی و نظام حقوق بن الملل هر کدام ویژسیهایی دارند که آن ا را از
هم متمایز میکند .همچنن درست بهنظر نمیرسد اسر سمان کننم که تیدوی کننیدسان میادة
 38اساسنامة دیوان دائمی بن المللی دادسستر و دیوان بن المللی دادسستر قصید داشیتند،
برا مثال ،از اصول کلی حقوقی بن الملل ،اصول برآمده از عیرف و معاهیدات را اسیتثنا کننید
(.)Bassiouni, 1990: 772
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با اوصاف ذکرشده میتوان نتنجه سرفت که اصول کلی حقیوقی دو خاسیتآاه اصیلی عمیده
دارد که عبارتاند از نظم حقوقی داخلی نظامها بزرگ حقوقی و منق حقوق بن الملل .ایی
اصول را با استفاده از روش استقرا از نظامها حقوقی داخلی و با روش استنتاج یا همان قنیاس
از منق نظام بن الملل میتوان استخراج کرد ( .)Voiget, 2008: 7در خصیوص ایی دسیته از
اصول کلی حقوقی ،بحث نحوة اعمال ای اصول در حقوق بن الملل مقیر مییشیود .اعمیال و
نحوة اجرا ای اصول مشتمل بر دو مرحلیه ییا سیام اسیت :نخسیت شناسیایی قاعیدة عیام در
نظامها حقوق داخلی و دوم وارد کردن قاعدة مزبور در نظم بین الملیل (امین زاده و علنیزاده،
 .)162 :1392اصول کلی حقوق بن الملل ننز که همانطورکه از نامشان پنداست و در بیاال ننیز
اشاره شد ،اصولیاند که خاستآاه بن المللی دارند .ای اصول مجموعه اصول سناسی -حقوقیاند
که بر رواب بن الملل حکمفرماست (منرعباسی.)207 :1394 ،

ویژگیهای اصول کلی حقوقی
همة اصول کلی از ویژسیها برجستها همچون ابتنا بر ارزشها ،عیدم تعین  ،کلنیت ،پوییایی و
راهآشا بودن برخوردارند .ای ویژسیها را باید بهصورت یک کل بیههیمپنوسیته و میرتب در نظیر
سرفت (محمود کرد  .)341 :1397 ،برخی نویسندسان در آبیار خیود بیه ماهنیت اصیول کلیی
حقوقی اشاره کرده و عناصر چند از آن را برشمردهاند .عدم تعن  ،اختنار و پوییایی سیه میورد از
ای عناصر است .عدم تعن  ،برآمده از دو ویژسی کلی بودن و انتزاعیی بیودن اصیول کلیی حقیوقی
است ،اختنار ،ویژسی دوم اصول کلی است و به ای معناست که اصول کلی اختنار شیایان تیوج ی
به قاضنان و قانونآذاران میدهند و در ن ایت ،پویایی یعنی اینکه اصول کلی حقوقی وسایل الزم را
برا دادساهها فراهم میآورند ،بهسونها که دادساهها بتوانند حقوق را بهصورت پویا تفسنر کننید و
پاسخآو مشکالت روز باشند ( .)Voigt, 2008: 9برا اصول کلی حقوقی چ ار ویژسی دیآیر ننیز
برشمردهاند :کلی بودن ،حاصل تجربه بودن ،حاو ارزشها بودن و باألخره اینکیه برخیی از اصیول
کلی حقوق ج انی هستند ).(Anghel, 2016: 331, 333- 335
با برشمردن ویژسیها اصول حقوقی بد ننست اشارها ننز به نسبت اصیل حقیوقی و قاعیدة
حقوقی از نظر دیوان داشته باشنم .دیوان در قضنة تحدید حدود مرز دریایی در ناحنة خلنج میای
(کانادا /ایاالت متحدة آمریکا) در  12اکتبر  1984با اشاره به عبارت اصول و قواعد حقوق بن الملل
اظ ار میدارد« :از نظر ای شعبه ،مشارکت دو اصقال اصول و قواعد چنز بنشیتر از اسیتفاده از
یک عبارت دوسانه بهمنظور انتقال یک ایدة مشابه ننست ،چراکه در ای زمننه اصول بهروشنی بیه
معنا اصول حقوقی است ،یعنی شامل قواعد حقوق بن الملل هم مییشیود کیه در ایی صیورت
استفاده از اصقال اصول بهدلنل ویژسی کلیتر و اساسیتر آن است» (.)ICJ Rep, 1984: para. 79
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کارکردهای اصلی اصول کلی حقوقی
اصول کلی حقوقی در نظام حقوق بن الملل کارکرد دوسانه را دنبال میکنید :پیر کیردن خیأل
حقوقی و تس نل اجرا حقوق در عرصیههیا جدیید (امین زاده و علنیزاده .)167 :1392 ،پیر
کردن خأل حقوقی کارکرد اصلی اصول کلی حقوقی از دیدساه پوزیتنویستی است .بدی معنا کیه
آنجا که در قضنها حکمی برا مسئلة طر شده در معاهدات الزماالجرا یا عرف موجیود نبیود،
به منظور پر کردن خأل بهوجودآمده می توان به اصول کلیی حقیوقی میورد قبیول ملیل متمیدن
متوسل شد .کارکرد تس نل اجرا حقوق در عرصهها جدید نیاظر بیر شیاخههیا جدییدتر و
کمتر توسعهیافته حقوق بن الملل مانند حقوق بن الملل محن زیست و حقوق بن الملیل بشیر
است .دیوان میتواند مسنر توسعة قواعد حقوقی را در شاخههیا نوپدیید حقیوق بین الملیل از
طری رویة قضایی خود هموار سازد .توسعة قواعید و تسی نل اجیرا قواعید موجیود در شیاخة
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضو اصلی مقالة حاضر است .همچنن مییتیوان سفیت کیه
اصول کلی حقوقی ،سه کارکرد دارد :منبع قواعد حقوقی مختلفی است؛ اصیول راهنمیا نظیام
قضایی است که به تفسنر و اعمال قواعد حقوق ،ج ت میدهد؛ در جرییان حیلوفصیل دعیاو
بهطور مستقنم بر امور موضوعی قضنه اِعمال میشود ،حتی اسر قاعدة میدونی در میورد مسیئله
وجود نداشته باشد (محبی و امننی.)16-17 :1393 ،
در نظام حقوق بن الملل ،جایی که قواعد مدون کم است ،کارکرد سوم اصول کلیی حقیوق ،اهمنیت
خاصی پندا میکند ،زیرا صرفنظر از منشأ و ساختار خود ،در دیوانها و دادساهها بن المللی بیهعنیوان
قانون قابل اجرا ،و نه بهعنوان حقوق نرم در وضعنتها مشیابه و همآیون اجیرا و اعمیال مییشیود .در
اینجا اصول کلی حقوقی با معاهده و عرف برابر است (محبی و امننی.)17 :1393 ،

اصول کلی حقوقی در رویة دیوان بینالمللی دادگستری
دیدیم که اصول کلی حقوقی دو خاستآاه اصلی عمده دارند .اصول کلی حقیوقی را مییتیوان از
نظامها حقوق داخلی به روش استقرا و از نظم حقیوق بین الملیل بیه روش قنیاس اسیتخراج
( )Voigt, 2008: 7و در قضایا مربوط به کاربرد.
قاضی ترینداد در نظریة جداسانه خیود در قضینة کارخانیههیا خمنرکاغیذ بیر رو رودخانیة
اروسوئه (آرژانتن علنه اروسوئه) اظ ار میدارد که دیوان بن المللی دادسستر همانند سلف خیود،
دیوان دائمی دادسستر بن المللی ،اصول کلیی حقیوقی را هیم در معنیا اصیول کلیی حقیوقی
شناساییشده در دادساهها داخلی( 1و انتقالیافته در عرصة بن المللی) و هم اصول شناساییشده
___________________________________________________________________
1. In foro domestico
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در خود حقوق بن الملل ،بهکار برده است ( .)ICJ Rep, 2010: 144, para. 21از ایی پیس اصیول
کلی مشترک منان نظامها حقوقی ملی را «اصول کلی حقوقی» و اصول کلی مستخرج از منقی
حقوق بن الملل را «اصول کلی حقوق بن الملل» مینامنم و با بررسی قضایا ارجا شده به دیوان
بن المللی دادسستر سعی خواهنم کرد موارد استناد دیوان به اصیول پینشسفتیه را اسیتخراج و
مقالعه کننم .نکتة مورد توجه تمایز منیان شناسیایی اصیول کلیی حقیوقی و اصیول کلیی حقیوق
بن الملل است ،چراکه در دومی رویة قضایی دیوان بسنار کمتر مبتنی بر نظامها حقوقی داخلیی
بوده و مقتضنات زیست بن المللی را مقمحنظر قرار داده است .پس از آن «اصول کلی حقوق بشیر
و حقوق بشردوستانه» در رویة دیوان را بررسی میکننم.

 .1اصول کلی حقوقی
دیوان هم در امور شکلی و هم در امور ماهو به اصول کلیی حقیوقی اسیتناد کیرده اسیت .از جملیه
اصول کلی حقوقی شکلی که مورد استناد دیوان قرار سرفتیه ،مییتیوان اصیل رضیایت بیه صیالحنت
دیوان ،اصل ممنوعنت خروج از صالحنت دادساه ،اصل برابر اصیحا دعیوا ،اصیل ممنوعنیت انکیار
پس از اقرار ،اصل اعتبار قضنة محکوم ب ا و اصل تفسنر براساس مفاهنم متیداول را برشیمرد (ال یویی
نظر  .)39 :1392 ،از جمله اصول کلی حقوقی که جنبة ماد و ماهو دارند ننز میتیوان بیه اصیل
عدالت ،نظریة تغننر فاحش اوضا زمان انعقاد قرارداد ،اصل حس ننت ،اصیل وفیا بیه ع ید ،اصیل
جبران خسارت ناروا ،اصل بروتمند شدن بدون دلنل ،اصل سوءاستفاده از حی  ،اصیل فیورس میاژور،
اصل آبار مفند (در تفسنر) ،اصل عنو رضا اشاره کرد (منر عباسی.)215-216 :1394 ،
دیوان در قضنة درخواست تجدیدنظر و تفسنر رأ  24فورییة  1982در پرونیدة میرتب بیا
فالت قاره (تونس /جم ور عربی لنبی) (تونس علنه جم ور عربی لنبی) اعالم مییکنید کیه
رأ آن در خصوص پروندة فالت قاره (تونس /جم ور عربی لنبی) مشیمول اصیل اعتبیار امیر
مختومه است ( .)ICJ Rep, 1985: para. 48دیوان در قضینة درخواسیت تفسینر رأ  11ژوئی
 1998در پروندة مربوط به مرز خشکی و دریایی بن کامرون و ننجریه (کامرون علنیه ننجرییه)
(ننجریه علنه کامرون) ننز در مرحلة بررسی ایرادات اولنه در پاسخ به اولن خواستة ننجریه ،بیا
ای استدالل که قبال به آن در رأ مورخ  11ژوئ  1998پرداخته اسیت و بیا اشیاره بیه اصیل
اعتبار امر مختومه ،آن را غنرقابل استما دانست ( .)ICJ Rep, 1999: para. 16دیوان در قضینة
هنا دال توره (کلمبنا علنه پرو) ننز به اصل اعتبار مختومه اشاره میکند (.)ICJ Rep, 1951: 77
دیوان در مرحلة بررسی صالحنت خود در قضنة صالحنت ماهنآنر (پادشاهی متحد علنه ایسلند)
به اصل تغننر بننادی اوضا و احوال یا قاعدة ربوس 1اشاره میکند (.)ICJ Rep, 1973: para. 45
___________________________________________________________________
1. Rebus Sic Stantibus
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دیییوان در قضییایا اجییرا موافقییتنامییة موقییت  13سییپتامبر ( 1995جم ییور مقدوننییه
یوسسالو ساب علنه یونان) ،حادبة هوایی  10آسوست ( 1999پاکسیتان علنیه هنید) ،شیرای
پذیرش یک کشور به عضویت ملل متحد (مادة  4منشور) ،تفسنر موافقتنامة  25میارس 1951
منان سازمان ج انی ب داشت و مصر و همچنن قضنة آزمیایشهیا هسیتها (اسیترالنا علنیه
فرانسه؛ ننوزیلند علنه فرانسه) به اصل حس ننت اشاره میکند (ملکوتی.)201 :1398 ،
در قضنة آزمایشها هسته ا (استرالنا علنه فرانسه؛ ننوزیلند علنه فرانسیه) دییوان اظ یار
داشت« :یکی از اصول اساسی حاکم بر ایجاد و اجیرا تع یدات حقیوقی ...حسی ننیت اسیت»
(.)Reinhold, 2013: 48
در برخی قضایا خود طرفن دعوا سعی کردهاند با استفاده از روش استقرا در نظامها حقیوقی
ملی یک اصل کلی حقوقی را اببات کنند و بهمنظور تقویت موضع خود در دعیوا در مقابیل دییوان
به آن استناد جویند .بارزتری نمونة آن پروندة ح عبور از سرزمن هند اسیت کیه در آن پرتغیال
به الیحة خود دیدساه حقوقی  64حقوق ملی مختلف را برا اببات وجود اصلی حقوقی میرتب بیا
ح دسترسی به بخشهیا محصیور سیرزمننی ،ضیمنمه کیرد ( .)Pellet, 2006: 770همچنین
مکزیک درخواست ششم خود در قضنة اونا و سایر اتبیا مکزییک (مکزییک علنیه اییاالت متحیدة
آمریکا) توضنح میدهد که قاعدة عدم اعتبار ادلیة غنرمشیرو هیم در سنسیتم کیام ال و هیم در
حقوق مدنی مورد استفاده قرار سرفته و مستلزم استثنا کردن دلنلی است که بیه روشیی تحصینل
شده که ناقض تع د به رعایت تشریفات قانونی است (.)ICJ Rep, 2004: para. 126
موارد ارجا دیوان به اصول کلی حقیوقی ،بسینار بنشیتر از میوارد ذکرشیده اسیت .بیهنظیر
می رسد ای طرز تلقی از اصول کلی حقوقی بهعنوان اصول کلی مشترک منان نظامها حقوقی
ملی ،در ن ایت مف ومی است که اولن بار در اساسنامة دییوان دائمیی دادسسیتر بین المللیی
بهعنوان مصالحها منان مکتب حقوق طبنعی و مکتب حقوق پوزیتنویستی پذیرفته شد.

 .2اصول کلی حقوق بینالملل
دیوان در قضنة آفریقا جنو غربی (اتنوپی علنه آفریقا جنوبی؛ لنبریا علنه آفریقا جنوبی)
بهطور ضمنی اذعان میدارد که هر اصل یا حقی که در حقوق داخلی ملتها یا برخی ملتها به
رسمنت شناخته شده باشد ،قابلنت تعمنم به حقوق بن الملل ندارد .اصول و حقوق باید با توجه
به ویژسیها نظامهایی که ای اصول یا حقوق در آن مقر میشوند ،بررسی شیوند و در ایی
زمننه مقتضنات اقتصاد و فلسفی سنستم حائز اهمنت بوده و الزم است کیه موردتوجیه قیرار
سنرند ( .)ICJ Rep, 1966: para. 88نکتة م می که ای اظ ارات به ما میآموزد ایی اسیت کیه
صرف استقرا در نظامها حقوقی داخلی بهمنظور استخراج اصول کفایت نمیکنید و در فراینید
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انتقال حتما باید مشخصات نظام حقوق بن الملل بهعنوان نظام مقصد در نظیر سرفتیه شیود .بیا
ای اوصاف بهنظر میرسد کیه روش اول معرفییشیده در ایی تحقنی  ،یعنیی روش اسیتقرا در
نظامها حقوقی داخلی بدون توجه به روش دوم که استنتاج در منق حقوق بن الملل اسیت،
در برخی موارد نتنجة مقلو را بهدسیت نمییدهید و در ن اییت الزم اسیت کیه ایی دو روش
بهنحو باهم تلفن شوند .با ای حال دیوان در قضایا متعدد با توجیه بیه اقتضیائات و منقی
حقوق بن الملل به اصولی استناد کرده است که همانطورکه سفته شد ،میتیوان از آن یا تحیت
عنوان «اصول کلی حقوق بن الملل» یاد کرد.
دیوان در قضنة فعالنتها مسلحانه در سرزمن کنآو (جم ور دموکراتنیک کنآیو علنیه
اوساندا) اعالم کرد که جم ور اوساندا اصل عدم استفاده از زور در رواب بن الملل و اصل عیدم
مداخله را نقض کرده است ( .)ICJ Rep, 2005: para. 345دیوان در قضنة قابلنت اجیرا تع ید
رجو به داور تحت بخش  21موافقتنامة  26ژوئ  1947مقر ملل متحد در نظریة مشیورتی
خود اعالم میکند که اصل بننادینی در حقوق بن الملل وجود دارد و آن ای اسیت کیه حقیوق
بن الملل بر حقوق داخلی برتر دارد ،اصلی که از مدتها پینش توسی حجیم عظنمیی از آرا
قضایی تأیند شده است ( .)ICJ Rep, 1988: para. 57در ای پرونده بیه اصیول میورد پیذیرش
ملل متمدن اشارها نمیشود و آرا قضایی بن المللی مورد استناد قرار میسنرند.
دیوان در قضنة قلمرو ماهنآنر (اسپاننا علنه کانادا) به اصل اساسی حقیوق بین الملیل معاصیر،
یعنی توسل به شنوهها مسالمتآمنز برا حل اختالفات اشیاره مییکنید ( ICJ Rep, 1998: para.
 .)56ای ن اد قضایی همچنن در قضنة حادبة هوایی  10آسوست ( 1999پاکستان علنه هند) ییادآور
شد که «تمایز اساسی بن پذیرش صالحنت دیوان توس یک کشیور و سیازسار اعمیال وییژه بیا
حقوق بن الملل وجود دارد ...فقدان صیالحنت دییوان کشیورها را از قنید تع دشیان بیه حیلوفصیل
اختالفاتشان با وسایل مسالمتآمنز رهیا نمییسیازد» ( .)ICJ Rep, 2000: para. 51دییوان در قضینة
آمباتنلوس( 1یونان علنه پادشاهی متحد) اظ ار مییدارد کیه دییوان از ایی اصیییییل محیرز حقیوق
بن الملل و پذیرفتهشده در رویة خود و رویة دیوان دائمی دادسستر بن المللیی ،کیه ییک دولیت را
نمیتوان بدون رضایتش مجبور به ارجا اختالفیاتش بیه داور کیرد ،عیدول نمییکنید ( ICJ Rep,
 .)1953: 19اصل رضایت در رجو به دادسستر یا داور بن الملل ،بارها در قضایا مختلیف میورد
تأکند دیوان قرار سرفته است .از جمله در قضنة شرکت نفت انآلنس و ایران (پادشیاهی متحید علنیه
ایران) ،دیوان بنان داشت که باید صالحنتش را برا پرداخت به ماهنت دعوا از قواعد عمیومی مقیرر
در مادة  36اساسنامه نتنجه بآنرد (.)ICJ Rep, 1952: 102-103
دیوان در نظریة مشورتی خود در قضنة صحرا غربی بیه اصیل تعنین سرنوشیت کیه از اصیول
حقوق بن الملل است ،اشاره میکند ( .)ICJ Rep, 1975: para. 59در قضنة اونا و سایر اتبا مکزییک
___________________________________________________________________
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(مکزیک علنه ایاالت متحدة آمریکا) ننز در خصیوص تع ید بیه جبیران خسیارت ییک عمیل خیالف
بن المللی با اشاره به رأ صادره در قضنة کارخانه کورزو توس دیوان دائمی دادسستر بین المللیی
در سال  ،1928عننا نظر دیوان اخنر را نقل میکند« :ای یک اصل حقوق بن الملل است کیه نقیض
یک تع د مستلزم جبران خسارت به طریقی مناسب است» (.)ICJ Rep, 2004: para. 119

 .3اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،بدون توجه به تعاریف نظر  ،شباهتها و تفیاوتهایشیان ،هیر
دو دربردارنییدة اصییول و قواعیید بییهمنظییور حمایییت از فییرد بشییر و کرامییت و هسییتند
( .)Kaziarshadulhoque, 2018: 68دیوان بن المللی دادسستر  ،با اینکه دادساه حقوق بشیر
ننست ،با ای حال با توجه به صالحنت عام آن ،بهخصوص اینکه در مادة  36اساسنامه رسندسی
به دعاو حقوقی ،به ع دة آن مرجع سذاشته شده است ،میتواند در شرایقی بیه همیان نحیوه
مثال دادساه اروپایی حقوق بشر ،دادساه آمریکایی حقوق بشر و بعضی مراجع قضایی بین المللیی
دیآر که به دعاو مربوط به حقوق بشر رسندسی میکنند ،اختالفات حقوق بشر را حیلوفصیل
کند .بهطور معمول در پشت صحنة منازعات بن دولتی ننز ،مسائل مربوط به حقوق بشر ن فته
است (جاللی .)71 :1382 ،حال با توجه به نقش دیوان بن المللی دادسسیتر بیهعنیوان رکی
اصلی ملل متحد و نقش بیبدیل آن در حلوفصل اخیتالفهیا بین المللیی و توسیعة حقیوق
بن الملل و از طرفی با توجه به اهمنت روزافزون حقوق بن الملل بشر در دننیا امیروز ،چقیور
میتوان از ن اد با مشی پوزیتنویستی و سنت محافظهکارانه ،انتظار حمایت از نظیامی حقیوقی
را داشت که ح ها مورد ادعا آن اصالتا ریشه در مکتب حقوق طبنعی دارد؟ ای انتظار ابیدا
انتظار بیجا نخواهد بود ،چراکه بنا به عقندة پرفسور الترپاخت...« :حمایت از شخصنت بشر و
حقوق بننادی آن هدف ن ایی تمام انوا حقوق ،ملی و بین المللیی اسیت» ( Ghandhi, 2011:
 .)555ازای رو بررسی رویة دیوان به قضایایی برمیخوریم که دیوان یا قضات آن در آن به اصول
کلی حقوق بن الملل مرتب با مسائل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پرداختهاند.
دیوان در نظریة مشورتی خود در قضنة مشروعنت ت دید با یا استفاده از سال ها هستها
به اصل بیطرفی اشاره میکند .دیوان در خصوص اعمال اصول حقوق بشردوستانه معتقد اسیت
که ای اصول در تمامی مخاصمات مسلحانة بن المللی ،بدون توجه به نو سال هایی که ممک
است بهکار رود ،مجر است ( .)ICJ Rep, 1996: para. 89قاضی ویرامانتر در نظریة جداسانیة
خود در رأ مورخ  11جوال  1996دیوان در خصوص ایرادات مقدماتی یوسسیالو در قضینة
کاربرد کنوانسنون منع و مجازات جنایت نسلکشی (بوسنی و هرزسوی علنیه یوسسیالو ) ،بیه
اصل جانشننی خودکار کشورها در ع دنامهها حقوق بشر و ع دنامهها میرتب بیا حقیوق
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بشردوستانه اشاره میکند و معتقد است که ای اصل از اصول حقیوق بین الملیل معاصیر اسیت
(.)ICJ Rep, 1996: 652
قاضی ترینداد در نظریة مخالف خود در قضنة اجرا معاهدة بن المللی محو تمام اشکال تبعینض
نژاد (سرجستان علنه فدراسنون روسنه) ،اظ ار میدارد« :اصول بننادی  ،اصل وفا بیه ع ید ،اصیل
برابر و اصل عدم تبعنض (در ردة حقوق ماهو ) و اصل برابر اطراف دعوا (در ردة حقیوق شیکلی)
هستند .اصل بننادی  ،همچنن  ،اصل بشیریت (کیه در تمیام بدنیة حقیوق بین الملیل بشیر ،حقیوق
بن الملل بشردوستانه و حقوق بن الملل پناهندسی نفوذ میکند) هست .اصل بننادی  ،افزونبیر ایی ،
کرامت فرد بشر (بهعنوان مبنا حقوق بن الملیل بشیر) اسیت .اصیول بننیادی حقیوق بین الملیل،
بهعالوه ،آن ا هستند که در مادة  2منشور ملل متحد وضع شیدهانید» ( ICJ Rep, 2011: 322, para.
 .)212قاضی ترینداد ادامه میدهد« :این یا برخیی از اصیول اولنیة 1واقعییانید کیه بیه نظیم حقیوقی
بن المللی ابعاد اخالقی سریزناپذیرش را دادهاند .این یا برخیی از اصیول اولنیه واقعیی کیه ارزشهیا
ال امبخش بدنه قواعد 2نظم حقیوقی بین المللیی را نماییان مییسیازند و در ن اییت ،بننیاد آن را پیی
میریزند .اصل اولنه با شالودة 3نظم حقوقی بن المللیی همسیان اسیت و از آن اییدة عیدالت عننیی4
(فراخور حقوق طبنعی) مستفاد میشود (.)ICJ Rep, 2011: 322, para. 213
دیوان در پروندة احمدو سادیو دیالو در بررسی ادعا سننه مبنی بیر اینکیه آقیا دییالو در
دوران حبس مورد بدرفتار قرار سرفته است ،بیه میادة  7منثیاق بین المللیی حقیوق میدنی و
سناسی و مادة  5منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اشیاره مییکنید .دییوان تأکنید مییکنید:
«افزونبر ای  ،بیشک ،ممنوعنیت رفتیار غنرانسیانی و تحقنرکننیده قاعیدها از قواعید حقیوق
بن الملل عام است که برا دولتها در هر شرایقی ،حتی فیار از هیر سونیه تع ید معاهیداتی،
الزماالجراست»  .)Ghandhi, 2011: 546دیوان همچنن در نظریة مشورتی خود در قضنة حی
شرط بر کنوانسنون منع و مجیازات جناییت نسیلکشیی اعیالم مییکنید کیه اصیول زیربنیایی
کنوانسنون منع و مجازات جنایت نسلکشی اصولیاند که توسیی ملیل متمیدن ،حتیی بیدون
وجود هنچسونه تع د معاهداتی برا دولتها الزامآور شیناخته شیدهانید (.)ICJ Rep, 1951: 23
دیوان در ادامه دو هدف عمده برا کنوانسنون منع و مجازات جنایت نسلکشی برمیشمرد که
عبارتاند از حفاظت از موجودییت برخیی از سیروههیا انسیانی و تأینید و صیحه سذاشیت بیر
ابتداییتری اصول اخالقی ( .)ICJ Rep, 1951: 23همچنن در قضنة فعالنتهیا مسیلحانه در
سرزمن کنآو (درخواست جدید( )2002 :جم ور دموکراتنک کنآو علنیه روانیدا) بیه نظرییة
مشورتی خود در قضنة ح شرط بر کنوانسنون منع و مجازات جنایت نسلکشی اشاره کیرده و
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مجددا تصریح میکند« :اصول زیربنایی کنوانسنون منع و مجازات جناییت نسیلکشیی اصیولی
هستند که توس ملل متمدن ،حتی بدون وجود هنچسونه تع د معاهداتی برا دولتها الزامآور
شناخته شدهاند» ( .)ICJ Rep, 2006: para. 64ایی ن یاد در نظرییة مشیورتی خیود در قضینة
مشروعنت ت دید با یا استفاده از سال ها هستها همچنن به شرط مارتنز 1اشیاره کیرد کیه
طب آن ،غنرنظامنان و رزمندسان تحت صالحنت و حمایت اصول حقوق بن الملل نشأتسرفته
از عرف مستقر ،اصول انسانی و اصول دیکتهشده توس وجدان عمیومی ،قیرار مییسنرنید ( ICJ
 .)Rep, 1996: para. 78اشاره یا استناد به اصیول حقیوق بشیر و حقیوق بشردوسیتانه در روییة
قضایی دیوان بسنار یافت میشود .برخی از ایی اصیول نشیأتسرفتیه از عیرف هسیتند ،برخیی
تدوی شده و در قالب قواعد معاهداتی درآمدهاند ،برخی دیآر تع دات عامالشمولاند و در ن ایت
برخی تا به مرحلة قواعد آمره در نظم نوی حقوق بن الملل ارتقا یافتهاند.
دیوان در قضنة تنمور شرقی (پرتغال علنه استرالنا) اعالم کرد که ادعیا پرتغیال مبنیی بیر
اینکه ح تعنن سرنوشت ملتها خصوصنت تع دات عیامالشیمول را دارد ،انکارناپیذیر اسیت و
ح تعنن سرنوشت ملتها توس منشور ملل متحد و در رویة دیوان شناسایی شده اسیت و از
اصول اساسی حقوق بن الملل معاصر است (.)ICJ Rep, 1995: para. 29
دیوان بار دیآر در نظریة مشورتی خود در قضنة پنامدها حقیوقی سیاخت ییک دییوار در
سرزمن فلسقن اشغالی به عام الشمول بیودن اصیل تعنین سرنوشیت تأکنید کیرده و ییادآور
میشود که ای اصل ساب بر ای در منشیور ملیل متحید ،منثیاق بین المللیی حقیوق میدنی و
سناسی و همچنن اعالمنة اصول حقوق بن الملل مربوط به رواب و همکار ها دوستانه بن
کشورها درج شده است ( .)ICJ Rep, 2004: 171, para. 88دیوان در نظرییة مشیورتی خیود در
قضنة مذکور همچنن در خصوص حقوق بن الملل بشردوستانه ،نظریة مشیورتی ارائیهشیده در
قضنة مشروعنت ت دید یا استفاده از سال ها هستها را یادآور میشود که اظ ار داشته بیود:
«تعداد بسنار زیاد از قواعد حقوق بشردوستانه قابل اعمال در مخاصمات مسیلحانه چنیدان در
رابقه با فرد بشر و مالحظات اولنة بشریت ،بننادی هستند که بایستی توس تمیام کشیورها،
بدون توجه به تصویب یا عدم تصویب کنوانسنونها دربردارنده ای قواعد توس کشور ،رعایت
شوند ،چراکه ای قواعد اصول غنرقابل تخقی حقوق بن الملل عرفی را تشیکنل مییدهنید» .از
نظر دیوان ای قواعد شامل تع داتی هستند که اساسا واجد خصنصة عامالشمولاند ( ICJ Rep,
.)2004: 199, para. 157
قاضی سنما در نظریة جداسانیة خیود در قضینة فعالنیتهیا مسیلحانه در سیرزمن کنآیو
(جم ور دموکراتنک کنآو علنه اوساندا) با اشاره به نظریات مشورتی ارائهشده توس دیوان در
قضنة مشروعنت ت دید یا استفاده از سال ها هستها و همچنن قضینة پنامیدها حقیوقی
___________________________________________________________________
1. Martens Clause
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ساخت یک دیوار در سرزمن فلسقن اشغالی ،اظ ار مییدارد« :بایید ییادآور شید کیه حیداقل
هستة تع دات منتج از قواعد حقوق بن الملل بشردوستانه و حقیوق بین الملیل بشیر ،تع یدات
معتبر عامالشمول هستند» ( .)ICJ Rep, 2005: 349, para. 39قاضیی سیت کامیارا 1در نظرییة
مستقل خود در قضنة عملنات نظامی و شبهنظامی در و علنه ننکاراسوئه (ننکاراسوئه علنه ایاالت
متحدة آمریکا) اظ ار میدارد« :می قوییا معتقیدم کیه عیدم اسیتفاده از زور و همچنین عیدم
مداخله -مورد اخنر نتنجة تساو کشورها و خودمختار است -نیهتن یا اصیول اصیلی حقیوق
بن الملل عرفی هستند ،بلکه میتوانند بهعنوان قواعد آمرة حقوق بین الملیل عرفیی شناسیایی
شوند که تع داتی را بر ع ده تمام کشورها میسذارند» (.)ICJ Rep, 1986: 199
دیوان در قرار مورخ  8آوریل  1993در قضنة کاربرد کنوانسنون جلوسنر از نسیلکشیی و
مجازات آن (بوسنی هرزسوی علنه صربستان و مونتهنآرو) ضم تعنن اقدامهیا میوقتی ،بیه
ققعنامة ) 96(Iمورخ  11سپتامبر  1946مجمع عمومی ملل متحد دربارة «جنایت نسلکشیی»
اشاره میکند که میسوید« :جنایت نسیلکشیی وجیدان بشیر را جریحیهدار مییکنید ،لقمیات
شدید به انساننت وارد کرده ...و در تعیارض بیا اصیول اخالقیی و رو و اهیداف ملیل متمیدن
است» .دیوان یادآور می کند که قبال ننز ای عبارات ققعنامیة میذکور را در نظرییة مشیورتی
خود در سال  1951در قضنة ح شرط بر کنوانسنون منع و مجازات جنایت نسلکشی ،بهکیار
برده است (.)ICJ Rep, 1993: para. 49
دیوان در نظریة مشورتی خود در قضنة آبیار حقیوقی حضیور مسیتمر آفریقیا جنیوبی در
نامنبنا (آفریقا جنو غربی) علیرغم ققعنامة  276شیورا امننیت ( )1970بیرا کشیورها،
همچنن اعالم میکند که اعمال تبعنضها ،استثنائات ،ممانعیتهیا و محیدودیتهیا بیهوییژه
براساس نژاد ،رنگ ،نژاد یا ملنت یا قومنت ،انکار حقوق بننادی بشر و نقیض وقنحانیة اهیداف و
اصول منشور ملل متحد است (.)ICJ Rep, 1971: para. 131
قاضی ویرامانتر در نظریة مخالف خود دالیل مخالفتش با نظریة مشورتی صیادره از سیو
دیوان در قضنة مشروعنت ت دید با یا استفاده از سال ها هستها را شر میدهد .و اظ یار
میدارد« :عقندة م ای است که استفاده یا ت دید به اسیتفاده از سیال هیا هسیتها در هیر
شرایقی غنرقانونی است .استفاده یا ت دید به استفاده از سیال هیا هسیتها  ،اصیول بننیادی
حقوق بن الملل را نقض میکند و انکار نآرانیها بشردوستانها اسیت کیه زیربنیا سیاختار
حقوق بشردوستانه است .استفاده یا ت دید به استفاده از سال ها هسیتها  ،تخقیی از حقیوق
معاهداتی و بهویژه پروتکل منع استفاده از سازها سمی  1925ژنو و تبصرة  1مادة  23مقررات
 1097الهه است .استفاده یا ت دید به اسیتفاده از سیال هیا هسیتها  ،مغیایر اصیل بننیادی
کرامت و ارزش فرد بشر که تمام حقوق به آن تکنه دارد ،است .استفاده یا ت دید بیه اسیتفاده از
___________________________________________________________________
1. Sette-Camara
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سال ها هستها محن زیست بشر را بیهسونیها کیه تمیام حنیاط بیر رو زمین را ت دیید
میکند ،به خقر میاندازد» (.)ICJ Rep, 1996: 433
قاضی ویرامانتر در ادامه میسوید« :ولو اینکه قتل و عام سسترده و بدون تبعنض بهوسینلة
سال هستها  ،آسنب جبرانناپذیر به نسلها آینده بهوسنلة سال هسیتها  ،ان یدام محین
برسشتناپذیر زیست بهوسنلة سال هستها و آسینب جبیرانناپیذیر بیه کشیورها بییطیرف
بهوسنلة سال هستها  ،بهطور واضح در معاهدات بن المللی منیع نشیده اسیت« ،اصیول کلیی
حقوقی مورد قبول ملل متمدن» بیهعنیوان قیانون اعتبیار دارد .اسیر عبیارت «بیهوسینلة سیال
هستها » در جملهها پنشن حذف سردد ،هنچکس نمیتواند انکار کند که اعمال ذکرشده در
جملهها توس حقوق بن الملل ممنو شده است .ای استدالل که اصیل ممنوعنیت ،در غنیا
شر دقن سال شکست خورده اسیت ،ظیاهر فریبنیده دارد» (.)ICJ Rep, 1996: 493-494
مشاهده می شود که براساس رویة قضایی دیوان ،که در بیاال بیه چنید میورد از آن اشیاره شیده،
اصول مرتب با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موکول به پذیرش آن ا توس دول عضو جامعیة
بن المللی ننستند و الزام به رعایت آن ا ناشی از وجدان عمومی و اقتضائات بن المللی است.

نتیجهگیری
اصول کلی حقوقی را هم از نظامها حقوقی داخلی و هم از منق حقوق بین الملیل مییتیوان
استخراج کرد .همانسونهکه دیدیم آن دیدساه سنتی و پوزیتنویستی که با تکنه بیر عنصیر اراده
در تبنن حقوق بن الملل و تعنن منیابع آن ،تأکنید صیرف بیر نشیأت سیرفت ایی اصیول از
نظامها حقوقی داخلی داشت ،دیآر چندان معتبیر بیهنظیر نمییرسید .فضیا جدیید حقیوق
بن الملل روزبهروز به مرام و مسلک حقوق طبنعی بنشتر متمایل میشود و تأکند آن بر حقیوق
بشر و حقوق بشردوستانه افزون میسردد ،بهسونها که بیرخالف حقیوق بین الملیل کالسینک،
امروز میتوان تا حدود افراد را ننز از موضوعات حقیوق بین الملیل بیهشیمار آورد .در چنین
فضایی اتکا بنشازحد به ارادة دولتها در مبحث منابع حقوق و کشیف قاعیدة حقیوقی چنیدان
موجه بهنظر نمیرسد .ازای رو باید در خصوص منشأ و نحوة استخراج اصول کلی حقوقی بهویژه
اصول کلی حقوقی مرتب با مسائل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه انعقاف بنشتر بیه خیرج
داد؛ انعقافی که ردپا آن تا حدود در نظریات مسیتقل ،مخیالف و موافی قضیات دییوان ،بیا
وجود محافظهکار خود دیوان در آرا و نظریات مشورتی صادرهاش ،دیده مییشیود و در بخیش
مرور رویة دیوان به چندی مورد از آن اشاره شد .از طرفی شاید بتیوان ادعیا کیرد کیه نظرییات
مستقل ،مخالف و مواف قضات دیوان ،رویة قضایی دیوان محسیو نشیده و بیهنیوعی دکتیری
حقوقی است .حتی با ای دیدساه ننز جا بسی امندوار است که دکتری به مرور مسنر خیود
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را در رویة قضایی باز کند ،چراکه مقاب قسمت چ ارم بند  1مادة  38اساسنامة دیوان ،دکتری
در زمرة وسایل فرعی تعنن قواعد حقوقی شناسایی شده است .خود دییوان هیم سیاهی مینش
محافظهکارانة خود را کنار سذاشته است .قضینة مشیروعنت ت دیید ییا اسیتفاده از سیال هیا
هستها و قضنة پنامدها حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمن فلسقن اشغالی مثالهیایی از
ای دست است .دیوان در نظریة مشورتی خود در قضنة پنامدها حقوقی ساخت یک دییوار در
سرزمن فلسقن اشغالی عننا عبارات بهکاررفته در نظریة مشورتی خیود در قضینة مشیروعنت
ت دید یا استفاده از سال ها هستها را ج ت یادآور تکرار میکند« :تعداد بسینار زییاد از
قواعد حقوق بشردوستانة قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه چندان در رابقیه بیا فیرد بشیر و
مالحظات اولنة بشریت ،بننادی هستند که باید توس تمام کشورها ،بدون توجه به تصویب ییا
عدم تصویب کنوانسنونها دربردارندة ای قواعد توس کشور ،رعایت شوند ،چراکه ای قواعید
اصول تخقیناپذیر حقوق بن الملل عرفی را تشکنل میدهند» .دیوان اضافه میکند که از نظیر
آن ،ای قواعد شامل تع داتی هستند که اساسا واجد خصنصة عامالشمولاند ( ICJ Rep, 2004:
 .)199, para. 157دیوان در برخی قضایا فرصیت را غننمیت شیمرده و توضینحاتی در راسیتا
روش کردن مف وم و قلمرو «اصول کلی حقوقی» و «اصول کلی حقوق بین الملیل» ارائیه داده
است .همانسونهکه دیوان بارها در قضایا متعدد خاطرنشان ساخته بسنار از اصیول و قواعید
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابقه با فیرد بشیر و مالحظیات اولنیة بشیریت ،بننیادی
هستند و بدون توجه به معاهدات فیمابن کشورها ،با توجه به خصنصة عامالشمولبودنشان ،در
هر حال الزماالجرا هستند.
حقوق بشر درخواستها بننادی افراد از حکومتهایشان است ،کیه مشیروعنت حکومیتهیا
اغلب منوط به ارائة پاسیخ مناسیب بیه ایی درخواسیتهاسیت ( Doebbler, 2003: 6 as cited in
 .)DACI, 2010: 114همچنن حقوق بشر ،که آن را حقوق بننادی ننز دانستهاند ،حقوقی طبنعی
است که به تمام افراد بشر اعقا شده است و از افراد بشر جدانشدنی ،انتقالناپذیر و تفکنکناشیدنی
است ( .)DACI, 2010: 113با ای اوصاف استناد دیوان به اصیول کلیی حقیوق بین الملیل کیه در
طبقة اصول حقوق بشر قرار میسنرند ،نهتن ا بینناز از تعریف کالسنک قاعدة حقوق بین الملیل
بر مبنا ارادة دولتهاست ،که مشروعنت خود دولتها ریشه در رعایت ای اصول دارد.
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