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چکیده
یکی از موضوعاتی که در حقوق بینالملل پیرامون آن تعیین تکلیف نشده و از نقاط خاکستری
حقوقبینالملل محسوب میشود ،مسئله صالحدید است .خاکستری بودن صالحدید در حقوق
بینالملل ،به صاحب حق این امکان را میدهد که با اعمال آن ،متفاوت از قانون رفتار کند اما
در عین حال مسئولیتی نداشته باشد .موضوع صالحدید در عملکرد شورای امنیت ،دولتها و
قضات محاکم بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی دادگستری که مورد مطالعه این مقاله است.
در قالب صالحدید قضایی قابل مشاهده است ،اما محدوده و چارچوب آن مشخص نیست .در
این مقاله تالش میشود ضمن بیان مفهوم صالحدید و حوزههای قابل اعمال ،به تبیین این
موضوع بپردازیم که میان استبداد رای و استفاده از اختیار در قالب اصول و دستورالعملها
تفاوت وجود دارد و این اختیارات باید در چارچوبی قانونی اعمال شود .به عبارت دیگر
صالحدید به معنای اعمال سلیقه توسط صاحب حق نیست و قوانین بینالمللی خود یک
راهنمای مشروع برای اعمال این اختیار است .بنابراین در حقوق بینالملل برای اعمال
صالحدید در همه حوزهها ،محدوده و چارچوب تعیین گردیده است.
واژگان کلیدی :صالحدید ،شورای امنیت ،صالحدید قضایی ،دیوان بینالمللی دادگستری،
صالحدید دولتها ،حقوق بینالملل.
* دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
** استاد دانشکده روابط بینالملل وزارت امورخارجه (نویسنده مسئول) mousazadeh@yahoo.com
*** استاد حقوق بین الملل ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
**** استادیار حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایران
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مقدمه
هدف هر نظام حقوقی محقق ساختن نظم و عدالت در آن جامعهه اسهت .در ایهن میهان
قانون که ابزار ایجاد نظم در یک جامعه اعم از داخلی و بینالمللی اسهت همهواره دارای
قواعد روشن و کارآمد نبوده و حتی در برخی موارد ما با خالء قانونی مواجه هسهتیم .در
حقوق بینالملل ،اختیاری تحت عنوان صالحدید تعریف شده است که به صاحب حهق
این اجازه را میدهد تا در چنین مواردی به صالحدید خود عمل نماید و البتهه بهه نظهر
میرسد مسئله صالحدید در حوزههای مختلف ،متفاوت بوده و یکسان نمهیباشهد .امها
مسئله اینجاست کهه آیها صهالحدید در معنهای خودسهری و اعمهال سهلیقه اسهتد در
اینصورت صاحبان حق میتوانند با توجیه عملکرد خود نهه تنهها از عمهل بهه تعههدات
حقوقی طفره روند بلکه ادعای رعایت قواعد بینالمللی را نیهز داشهته باشهند .ایهن امهر
زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نظم و امنیت بینالمللی با آن پیوند خورده باشهد و
رفتار سلیقهای ،نظم حقوقی را که ادعای ایجهاد آن مهیشهود نقهن نمایهد .امهروزه در
عرصه بینالمللی استفاده از صالحدید هم در عملکرد دولتها و هم در عملکرد محاکم
بینالمللی و هم شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل مشاهده است .و بنابراین شناخت
حوزههای اعمهال صهالحدید و اینکهه آیها اعمهال صهالحدید در ایهن حهوزههها دارای
چارچوب و محدودیت میباشد هدف اصلی ایهن تحقیهق اسهت .اهمیهت ایهن تحقیهق
آنجاست که اگرچه برای شورای امنیت اختیارات گسترده تعریف شده است اما استبداد
رای شورای امنیت در قالب صالحدید در استفاده از این اختیارات ،مهیتوانهد آن را بهه
نهادی بدل کند که برخالف اهداف ایجادش ،عمل مینماید .همچنین در مهورد محهاکم
بین المللی خصوصا دیوان بینالمللی دادگستری که مورد مطالعه این مقاله است ،احکهام
دیوان را فاقد قانونیت و مشروعیت میکند و اعتماد دولتها به حل اخهتالف در دیهوان
را از بین میبرد .بعالوه در عملکرد دولتها نیز خودسری در اعمال صهالحدید ،تهالش
حقوق بینالملل در امضاءدار کردن حضور دولتها در عرصهه بهینالمللهی را فاقهد ا هر
میکند .در این مقاله به دنبال بررسی این امر هستیم که صالحدید به چه معنها و مفههوم
استد و صاحبان حق در اعمال صالحدید در حقوق بینالملل چه کسانی هستندد و در
هر حوزه ،این حق در چه مواردی قابل اعمال استد و آیا اساسا صهالحدید بهه معنهای
اعمال سلیقه است یا صاحب حهق در اعمهال آن دارای محهدودیت بهوده و در حقهوق
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بینالملل برای آن چارچوب تعیین شده استد روش تحقیق استفاده شده در این مقالهه،
روش اسنادی و کتابخانهای است.

 -1معنا ،مفهوم و انواع صالحدید در حقوق بینالملل
در فرهنگهای لغات فارسی تقریبا معانی یکسانی برای صالحدید بیان شهده اسهت کهه
همگی گویای یک مفهوم است .بطور مثال در فرهنگ لغت معین صالحدید بهه معنهای،
مصلحت دیدن ،صالح جستن ،صوابدید ،رجوع به صالح و صالح دانستن و مصهلحت
اندیشیدن آمده است( .معین )994 :1381 ،در فرهنگهای لغات انگلیسی البتهه بها بسهط
بیشتری به ارائه معنای این واژه پرداخته شده است.
در فرهنگ لغت النگ من ،1صالحدید اینگونه معنا شده است:
«توانایی اقدام و حق به اتخاذ تصهمیم درسهت و دقیهق کهه بایهد در یهک وضهعیت
مشخص و خاص انجام شود».
2
همچنین در فرهنگ لغت آکسفورد  ،در بیان مفهوم و معنای صالحدید ،آمده است:
«آزادی تصمیمگیری درباره آنچه که باید در یک وضعیت خاص و مشهخص انجهام
شود».
3
در فرهنگ لغت کمبریج هم معنایی مشابه آنچه که در دو فرهنگ لغت پیشین گفته
شد ،بیان شده است .در معنای صالحدید آمده اسهت« :حهق یها توانهایی تصهمیمگیهری
درباره آنچه که در یک وضعیت خاص باید اتخاذ شود».
همانگونه که مالحظه میشود در معنای لغوی صالحدید چند نکته مالحظه میشود:
نخست -واژه «حق» ،که نشاندهنده آن است که تنها صاحب آن میتوانهد تصهمیم
یا توانایی خود را اعمال نماید .به عبارت دیگر صاحب حهق دارای اختیهاری اسهت کهه
میتواند بر اقتدار و قضاوت خود عمل کند.
دوم -واژه «شرایط خاص و مشخص» 1که بیانگر این مفهوم است که صاحب حهق
تنها در یک شرایط استثنایی که ما آن را «شرایط خاص» عنوان کردیم میتواند حق خود
را اعمال را نماید.
1. https://www.ldoceonline.com/dictionary/discretion
2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/discretion
3. ttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discretion
1. particular situation
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سومین نکتهای که از این تعاریف میتوان برداشت نمهود ایهن اسهت کهه ،ههدف از
اعمال این حق یافتن بهترین و مناسبترین راه است .در واقع آنچه که بعنهوان صهالحدید
مطرح است باید با صوابدید ،مصلحت اندیشی ،نفع و نیکخواهی توام باشد.
با شناخت نسبی از معنای صالحدید به بررسی انواع آن مهیپهردازیم .الزم بهه ذکهر
است که صالحدید هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بینالمللی وجود دارد اما آنچه
مد نظر ما میباشد مطالعه انواع آن در حقوق بینالملل است.
در حقوق بینالملل صالحدید در سه حوزه مورد مطالعهه قهرار مهیگیهرد .نخسهت:
صالحدید شورای امنیت ،دوم :صالحدید دولتها و سوم :صهالحدید قضهایی .از آنجها
که در هر یک از حوزههای بیان شده صالحدید دارای معنا و محدوده متفاوتی میباشهد
بنابراین ذیال و بطور مختصر هر یک را مورد مطالعه قرار میدهیم.
 -2-1صالحدید در عملکرد شورای امنیت
در منشورملل متحد اختیارات بسیاری برای شورای امنیت بیان گردیده است که در مورد
برخی از آنها ابهاماتی در خصوص محدوده اعمال این اختیارات وجود دارد .در حقیقت
شورای امنیت بعنوان یکی از مکانیزمهای صهل سهاز در جامعهه بهینالمللهی محسهوب
میشود .براساس ماده ( )24منشور «به منظور اقدام سریع و مو ر از طهرف ملهل متحهد،
مسئولیت اولیه حفظ صل و امنیت بینالمللی به شورای امنیت واگذار گردیده و اعضهاء
موافقت نمودهاند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجهب ایهن مسهئولیت بهر
عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید».
در واقع آنچه که از ابتهدای تاسهی سهازمان ملهل در قالهب شهورای امنیهت مهورد
پیشبینی قرار گرفت عبارت بود از یک ارگان اجرایی کوچک با عملکرد مداوم که قادر
باشد به هنگامی که صل و امنیت بینالمللی مورد تهدید قرار میگیهرد اقهدام بهه اتخهاذ
تصمیمات سریع و مو ر نموده ،مکانیزم اجبارکننده پیشبینی شده در فصل هفتم منشهور
را بکار اندازد( .موسی زاده)116 :1389 ،
بدیهی است از آنجا که منشور خود را محدود به قدرت شورای امنیت نموده اسهت،
هرگونه تصمیم در نقن اصول و اهداف منشور میتواند یهک اقهدام ،خهار از حهدود
اختیارات قانونی 1تلقی شود .در راستای ایفاء وظایف شهورای امنیهت وفهق مهاده ()24
1. Ultra Vires
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منشور ملل متحد در ماده ( )39پیشبینی نموده است که «شورای امنیت وجهود هرگونهه
تهدید علیه صل  ،نقن صل یا عمل تجاوز را احراز و توصیهههایی خواههد نمهود یها
تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صل و امنیت بینالمللی چهه اقهداماتی بهر
طبق مواد  41و  42صورت دهد»
براساس ماده ( )39میتوان گفت که دایره دخالت شورای امنیهت و تصهمیمات ایهن
نهاد وفق ماده  41و  42منشور منوط به احراز این امر میباشد که آیا در مهورد اخهتالف
یا وضعیتی ،تهدید علیه صل  ،نقن صل یا عمل تجاوز ارضی صورت گرفته استد
با توجه به مذاکرات اولیه در خصوص ماده ( )39و منهدرجات موجهود در کارههای
مقدماتی – نگارش منشور قصد تدوین کنندگان منشور شناسایی صالحیت انحصهاری و
گسترده با امکان تفسیر موسع در زمینه اعمال تحریمها و مجازات ها بهه شهورای امنیهت
بوده است( .موسی زاده و کوهی)101 :1389 ،
از آنجاییکه هیچ مقررات خاصی برای تعیین محدودیتههای مربهوط بهه اختیهارات
شورای امنیت وجود ندارد ،برخی از نویسندگان اظهار داشهتهانهد کهه محهدودیتههای
قانونی بینالمللی برای اعمال قدرت شورای امنیهت تحهت عنهوان فصهل هفهتم منشهور
سازمان ملل متحد وجود ندارد(Oosthuizen,1999, 549) .
بدیهی است که در ماده ( )39نیز هیچگونه معیار مشخصهی پیرامهون احهراز تهدیهد
علیه صل  ،نقن صل یا عمل تجاوز ارضی بیان نشده است.
قاضی شهاب الدین در پرونده الکربی این مسئله را طرح مهیکنهد کهه آیها پیرامهون
اختیار شورای امنیت در اعمال ماده ( )39محهدودیتی وجهود داردد1در واقهع بهه نهوعی
قاضی شهاب الدین به دنبال بیان این امر بوده است که آنچه که در قالب مفهوم «احهراز»
بیان شده آیا به معنای اعمال سلیقه است یا از چهارچوبی خهاص برخهوردار اسهتد در
واقع اگر از چارچوب و معیارهایی پیروی نکنهد آنچهه کهه در قالهب اههداف و اصهول
منشور بیان شده ممکن است نقن شود.

1. Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention
Arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. US), 1992
I.C.J. 114, 142 (Apr. 14) (separate opinion of Judge Shahabuddeen) [hereinafter
Lockerbie].
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از همین رو شورای امنیهت در ( )5615نشسهت خهود در  8ژانویهه  2007پیرامهون
بررسیهای شوراء در مورد «تهدید به صل و امنیت بینالمللهی» در بیانیهه خهود اعهالم
میدارد:
«...شورای امنیت متعهد میشود که اهداف و اصهول منشهور سهازمان ملهل را مهورد
حمایت قرار دهد و تعهد خود را مبنی بر به رسمیت شناختن اصول برابهری ،اسهتقالل،
2
حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی و استقالل سیاسی همه کشورها مد نظر قرار دهد».
آنچه که اعمال صالحدید پیرامون احراز موارد تهدیدکننده یا ناقن صهل و امنیهت
بینالمللی را به یک موضوع چالش برانگیز بدل نموده است ،اقدامات متنهاقن و مهبهم
شوراء امنیت در این خصوص است .بنابراین اگر چه در ماده ( )39منشهور اشهارهای بهه
چارچوب احراز مواردی که ممکن است صل و امنیت بینالمللی را به خطهر بیانهدازد،
نشده است اما این به معنای اختیار بی حد و حصر شورای امنیت نیست.
شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسالوی سهابق در پرونهده تهادیچ
مقرر میدارد:
«شورای امنیت یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که توسط یک معاههده کهه در
حکم قانون اساسی برای این سازمان میباشد ،ایجاد شده است .بنابراین اگر چه شورای
امنیت در معرض محدودیتهای خاص قرار دارد با ایهن حهال قهدرت خهود را تحهت
همین قانون اساسی گسترده میداند .اما این اختیهارات نمهیتواننهد از محهدودیتههای
صالحیتی سازمان فراتر روند .در هر صورت نه متن و نه روح منشور ،شورای امنیهت را
1
بعنوان یک رکن مافوق قانون نمیپندارند».
آنچه که به روشنی از اظهار نظر دیوان کیفری بینالمللی قابل تشخیص میباشد ایهن
است که شورای امنیت اگر چه دارای اختیارات گستردهای است تا بتواند بهه مسهئولیت
اولیه خود یعنی حفظ صل و امنیت بینالمللی عمل نمایهد ،امها اعمهال ایهن اختیهارات
2
چنانچه با مد نظر قرار دادن محدودیتهای بیان شده در منشور همراه باشد از قانونیت
و مشروعیت 3برخوردار است.

)2. U.N. SCOR, 62d Sess., 5615th mtg. at 17, U.N. Doc. S/PV.5615 (Jan. 8, 2007
1. Prosecutor v. Duško Tadic Case No. IT-94-1-I, Decision on the Defense Motion
for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 28 (Oct. 2, 1995).
2. legality
3. legitimacy
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از همین رو برخی حقوقدانان از جمله قضات دادگاه کیفری بینالمللی بهرای روانهدا
در پرونده «جوزف کانیاباشی»4معتقدند که تصمیم شوراء پیرامون ماده ( )39خصوصا در
مورد احراز «تهدید علیه صل » به اندازه ای با ابهام مواجه اسهت کهه نمهیتوانهد مهال
تصمیم قضایی باشد .به عبارت دیگر تصهمیم شهوراء در ایهن خصهوص یهک تصهمیم
سیاسی است و برای اینکهه بعنهوان یهک تصهمیم قضهایی ههم محسهوب شهود ،کهافی
1
نمیباشد.
موضوع مهم در اینجا این است که مسئله صالحدید ،در عملکرد شورای امنیت وفق
ماده ( )39صرفا یک موضوع مربوط به صالحیت شورای امنیت است یها ممکهن اسهت
آ اری به مراتب بیشتر هم به همراه داشته باشدد به عبهارت دیگهر آیها ممکهن اسهت در
چنین وضعیتی – اعمال سلیقه پیرامون احهراز  -اساسها صهل و امنیهت بهینالمللهی در
معرض خطر قرار گیردد در اینصهورت نهه تنهها شهورای امنیهت مطهابق مهاده ( )24بهه
مسئولیت اولیه خود عمل ننموده بلکه برخالف آن نیز اقدام نموده و این بدان معناسهت
که قانونی که ذیل آن ایجاد شده و مطابق آن اختیارات یافته را نقن نموده است.
بر همین اساس در بند ( )2ماده ( )24منشور مقرر گردیده کهه شهورای امنیهت بایهد
طبق اهداف و اصول سازمان ملل متحد و مقررات منشور عمل نماید و به همهین علهت
شورای امنیت نمیتواند فراتر از محدوده اههداف و اصهول منشهور یعنهی اقهداماتی کهه
برخالف حفظ صل و امنیت بینالمللی است ،عمل نماید ).(Ibid,151
بدیهی است که در این حالت شورای امنیت در عملکهرد خهود ،توافهق دولهتههای
پدیده آورنده منشور را نادیده گرفته است .فراموش نکنهیم کهه ایهن اختیهارات شهورای
امنیت حاصل توافق دولتهایی است که منشور را ایجاد کردهاند و پذیرفتند تا شهورایی
تحت عنوان شورای امنیت چنین اختیاراتی داشته باشد .ایهن مفههوم از عبهارات پایهانی
ماده ( )24که اقدام شورای امنیت را از جانب دولتها میداند قابل برداشهت اسهت .در
واقع رابطه میان دولتهها و شهورای امنیهت رابطهه نماینهدگی اسهت و شهورای امنیهت
نمیتواند از حدود اختیارات اعطاء شده به خود فراتر رود .این اختیهارات اگهر چهه بهه
صراحت بیان نشده اما یافتن محدودیتهای آن میتواند حدود این اختیارات را روشهن
نماید .از آنچه که بیان شد این نتیجه حاصل میگردد که ،اگر چه در منشهور اختیهارات
4. Joseph Kanyabashi
1. Prosecutor v. Joseph Kanyabashi, Case No. ICTR-96-15-T, Decision on Defense
)Motion, 20 (June 18, 1997
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گستردهای برای شورای امنیت در راستای عمل به وظیفه خطیری که به این نهاد محهول
شده ،تعریف گردیده است و شورای امنیت میتوانهد در مهوارد متعهددی ماننهد احهراز
تهدید علیه صل یا نقن صل و یا تجاوز ارضی و همچنین در اعمال حق وتو توسهط
اعضاء دائم و ...به صالحدید خود عمل کند اما این اعمال صالحدید بهه معنهای اعمهال
سلیقه و خودرایی نیست و شورای امنیت در استفاده از این حق با محدودیتههایی نیهز
مواجه است از جمله اصول و اهداف منشهور و حقهوق بشهر ،کهه البتهه از آنجهایی کهه
موضوع اصلی بحث یافتن این معیارهها نیسهت از ورود بیشهتر بهه موضهوع خهودداری
میکنیم اما به همین نتیجهه بسهنده مهیکنهیم کهه صهالحدید شهورای امنیهت از جهن
صالحدید بدون حد و حصر نیست و اگر چه ظاهر آن بهه دلیهل ابههام ،گویهای اعمهال
سلیقه است اما در واقعیت محدودیتهای حاکم بر اختیار شهوراء ،نشهان مهیدههد کهه
اعمال صالحدید در عملکرد شورای امنیت دارای چارچوب بوده و این نههاد در اعمهال
این حق باید این معیارها را رعایت نماید.
 -2-2صالحدید در رویه دولتها
اگر چه اسناد مختلفی 1به مسئله حاکمیت دولتها اشاره دارنهد ،امها حقهوق بهینالملهل
همواره سعی دارد تا نه تنها حضور دولتها در عرصه بهینالمللهی را امضهاء دار نمایهد
بلکه تا جای ممکن دولتها را متعهد نماید تا در اعمال حاکمیت بر عرصه داخلهی نیهز
برخی نظامات را رعایت نمایند .زیرا دولتها نیز در اعمال حاکمیت بر دولت -ملهت از
نوعی صالحدید برخوردارند.
دکترین صالحدید نخستین بار در گزارش سال  1958کمیسیون حقوق بشر اروپا در
دعوای قبرس علیه بریتانیا بهکار رفت و پ از آن نیز در شمار فراوانی از گزارشهای
کمیسیون مذکور مورد استفاده قرار گرفت(Greer,200,5) .
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز برای اولین بار در قضیه ایرلند علیه بریتانیا به طور
صری به «حاشیﮥ صالحهههدید» اشاره کرد و اعالم داشت که مراجع دولتی دارای حاشیﮥ
صالحههدید وسیعی برای اتخاذ تصمیم ،هم در خصوص وجود وضعیت اضطراری و هم

 .1از جمله ،بند ( )7ماده ( )2منشور ملل متحد و بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد(  )3281پیرامون حقوق و
تکالیف اقتصادی دولتها
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در خصوص ماهیت و گستره تخطیهای الزم از کنوانسیون برای جلوگیری از وضعیت
مذکور هستند( .عبدی و زمانی)64 :1395 ،
آنچه که در بحث ما حائز اهمیت میباشد این است که اگر دولتهها نیهز در اعمهال
حاکمیت دارای صالحدید هسهتند ،ایهن صهالحدید در چهه حهوزهههایی قابهل اعمهال
میباشدد آیا این صالحدید بدلیل وجود مفهوم حاکمیت برای دولت دارای ویژگیههای
منحصر به فرد ،غیر از آنچه که برای شورای امنیت است ،میباشدد همچنین آیا میتوان
برای صالحدید دولتها نیز چارچوب و معیارهایی در نظر گرفتد بدیهی است کهه در
برخی از امور دولتها از درجهای از صالحدید برخور دارند که چنانچه بطهور صهحی
اعمال شود حتی اگر منجر به عدم ایفاء تعهدات بینالمللی دولتها نیز گردد ،آنهها بهر
این اساس مسئولیت نخواهند داشت .اما برای تبیین بهتر صالحدید دولتها ،حوزه ههای
اعمال آن را مختصرا بررسی خواهیم پرداخت.
 -2-2-1صالحدید دولتها پیرامون منافع ملی و اساسی
مهمترین عامل تا یرگذار بر سیاست خهارجی کشهورها منهافع ملهی اسهت .منهافع ملهی
اصولیترین منافع یک ملت است ،آن چیزی را در بر میگیرد که بین یک ملت مشهتر
بوده ،دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی میباشهد و در درجهه اول ههدفهها یعنهی حفهظ
تمامیت ارضی و بقاء یک ملت ،امنیت ملی ،حفظ افزایش قهدرت ،اعتبهار و پرسهتیژ در
برابر ملل و کشورهای دیگر قرار دارد.
اصوال مسئله منافع ملی و اساسی در عملکرد دولهتهها از آن جههت مهورد توجهه
است که چه در نظام داخلی و چه در نظام بینالمللی ،به گونهای است که تمامی قواعهد
و مقررات در انتها بنحوی به آن میرسند ،بنابراین از همین رو است کهه مبحهث منهافع
ملی و اساسی مشکالتی را در طول دوران سازمان ملل و حتی پیش از آن ایجهاد نمهوده
است( .شریفی طرازکوهی و پیری)11 :1390 ،
بند ( )7ماده ( )2منشور ملل متحد عدم دخالت در امهور داخلهی دولهتهها توسهط
دولتهای دیگر را از اصول حقوق بینالملل میداند .اما این خود دولتهها هسهتند کهه
تعیین مینمایند چه امری منافع ملی و اساسی آنها را مورد تهدید قهرار داده اسهت .امها
سوال اینجاسهت کهه محهدوده منهافع ملهی و اساسهی تها کجاسهتد بهه عبهارت دیگهر
موضوعاتی که در قلمرو منافع ملی و اساسی دولتهاست چگونه تعیین میشودد
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در پاسخ باید گفت ،تشخیص اینکه چه موضوعاتی در حیطه صهالحیت انحصهاری
دولت هاست در میثاق جامعه ملل (ماده  15بند  )8به حقوق بینالملهل واگهذار گردیهده
بود ،اما در منشور ملل متحد درباره تشخیص اینکه چه موضوعی جزء قلمرو اختصاصی
و در حیطه صالحیت ملی است اشاره به حقوق بینالملل نشهده اسهت( .پیهری:1392 ،
)145
در اینصورت آیا این امر به معنای آن است که تعیین محدوده منافع ملی و اساسی به
صالحدید خود دولتها واگذار شده استد در اینصورت هر دولتی ممکن است امهری
را بعنوان منافع ملی و اساسی متفاوت از دولت دیگر مدنظر قهرار دههد و در واقهع ایهن
همان اعمال سلیقه و خودسری است که بیشک مهر تاییهدی بهر عهدم توانهایی حقهوق
بینالملل در قاعدهمندی رفتار دولتها و ایجاد نظم حقوقی بهینالمللهی اسهت .بهدیهی
است که ،در پرتو رفتار بهینالمللهی دولتها ،به نظر این نتیجه اجتنابناپذیرمیباشد که
صرف عدم امکان تعریف عینی و واقعی از منافع ملی و حیاتی یک دولت ،مفهوم مزبور
را برای آنههههها جالب میسازد و به دولتها اجازه میدهد که به گونهای حقوقی و یک
سویه از تعهدات حقوقی فرار کنند و در عین حال مدعی رعایت حقوق بینالمللباشند.
(شریفی طرازکوهی و پیری)14 :1390 ،
از این رو حقوق بینالملل در مورد مسائل مختلهف سهعی نمهوده تها منهافع ملهی و
اساسی دولتها را تحت نظم حقوقی درآورد و از این منظر از خودسری و اعمال سلیقه
توسط دولتها به بهانه منافع ملی و اساسی در روابط بینالمللی جلهوگیری نمایهد .ایهن
امر هم در قطعنامه شورای امنیت1با تفکیک مسائل حقوق بشهری از حیطهه موضهوعات
مربوط به صالحیت ملی و هم در آراء دیهوان بهینالمللهی دادگسهتری در پرونهدهههای
متعددی پیرامون مسئله منافع ملی و اساسی اظهارنظر شده و به نوعی محدوده آن تعیین
شده است 2.الزم به ذکر است که ما به دنبال تعیین محدوده منافع ملی و اساسی نیسهتیم
بلکه به دنبال بیان این موضوع هستیم که آیا مسائل مربوط به منهافع ملهی و اساسهی بهه
صالحدید دولتها واگذار شده و یها حقهوق بهینالملهل در صهدد تعیهین چهارچوب و
محدوده برای آن بوده و از این جهت برای دولتها در استناد به منهافع ملهی و اساسهی
)1. S/RES/688 (1991
 .2بطور مثال در پرونده آزمایشهای هستهای فرانسه (استرالیا و زالند نو علیه فرانسه) ،پرونده نیکاراگوئه ،پرونده
سکوهای نفتی و...
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محدودیتهایی ایجاد کرده استد بر این اساس مشاهده میشود که صالحدید دولتها
در حوزه مربوط به منافع ملی و اساسی به معنای اعمال سلیقه و خودسری نیسهت و در
چارچوب حقوق بینالملل تالش هایی برای قاعدهمندی آن صورت گرفته اسهت .تعیهین
اینکه چه زمانی منافع ملی و اساسی یک دولت در خطر است به تشخیص خود آنهاست
اما مولفههایی هم وجود دارد که میتوان مدنظر قرار داد مانند به خطر افتادن موجودیت
و بقاء ملی ،زیربنای اقتصادی یک کشور و ارزشهای بنیهادین جامعهه .در ایهن حالهت
دولتها با اعالن وضعیت اضطراری میتوانند برخی تعهدات را اجرا ننمایند امها همهین
عدم ایفاء تعهد نیز در حقوق بینالملل تحهت قاعهده اسهت.حتی در میثهاق بهینالمللهی
حقوق مدنی و سیاسی 3که در صورت وجود شرایط اضطراری که موجودیت یک ملهت
را تهدید کند امکان تعلیق تعههدات حقهوق بشهری وجهود دارد بهاز ههم شهاهد تعیهین
محدودیتها و چارچوب برای اعمال این تعلیق هستیم .اما آنچه که همچنان در حقهوق
بینالملل بالتکلیف ماند ،مشروعیت بکارگیری سالح هسهتهای در صهورتی کهه بقهاء و
موجودیت یک دولت تنها منوط به استفاده از آن باشد.
 -2-2-2صالحدید دولتها پیرامون حمایت دیپلماتیک
حمایت دیپلماتیک در حقوق بینالملل ،ابزاری است برای یک دولت بهه منظهور انجهام
اقدامات دیپلماتیک یا اقامه دعوی بر علیه یک دولت دیگر ،به نفع اتباعش کهه حهق یها
منافع او توسط اعمال آن دولت تضییع شده اسهت .حمایهت دیپلماتیهک ههم در مهورد
اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی قابل اعمال است .ما در این پهژوهش بهه دنبهال
بیان مفهوم و شرایط اعمال حمایت دیپلماتیک نیستیم بلکه به دنبال پاسخ این پرسشهها
هستیم که نخست ،صالحدید در موضوع حمایهت دیپلماتیهک از چهه معنها و مفههومی
برخوردار استد و دوم اینکه در پرتو انسانی شدن حقوق بینالملهل آیها صهالحدید در
حوزه حمایت دیپلماتیک تحول یافته استد
از آنجایی که تابعیت یک پیوند سیاسی ،معنوی است که شخصی را به دولت معینهی
مرتبط میسازد( .نصیری )26 :1394 ،دولتها الزامی به اعطاء تابعیت بهه افهراد ندارنهد.
زیرا اعطاء تابعیت یک عمل حاکمیتی است و دولتها ،با آزادی کامل و با شرایطی کهه
مقتضی میدانند ،تابعیت را به هر که میخواهند اعطاء مهیکننهد .امها موضهوع در مهورد
 .3ماده ( )4میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
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حمایت دیپلماتیک قدری متفاوت است .به این معنا که چنانچه دولتی به فردی تابعیهت
خود را اعطاء کرد آن فرد دیگر تبعه او محسوب شهده و آسهیب بهه آن فهرد از جانهب
عملکرد دولت دیگر به مثابه آسیب به آن دولت تلقی میشود و دولتها نمهیتواننهد در
این خصوص منفعل باشند .اما سوال اینجاسهت کهه آیها دولهتهها الزامهی بهه حمایهت
دیپلماتیک در دفاع و حمایت از تبعه خهود در برابهر عمهل متخلفانهه دولهت دیگهر کهه
موجب آسیب و ضرر به تبعه آن دولت شده دارندد دیدگاه کالسیک بیهان مهیدارد کهه
دولتها حق اقامه دعوا دارند ،این دیدگاه منتهی به انتقال دعهوا از اشهخاص بهه دولهت
متبوع آنها میشود .این دیدگاه کالسیک در قضیه ماوروماتی تایید شده است .دیهوان
دائمی بینالمللی دادگستری بیان داشت که حق حمایهت دولهت از اتبهاعش یهک اصهل
اساسی در حقوق بینالملل است به این دلیل که افهراد قهادر بهه احقهاق حهق از طریهق
دعاوی نیستند( .شریفی طرازکوهی و پیری)133 :1390 ،
در نگاه سنتی حقوق بینالملل نه تنها شروط بسیاری برای اعمال حمایت دیپلماتیک
بیان شده بود بلکه از آنجاییکه حمایت دیپلماتیک یک عمل حاکمیتی محسوب میشهود
اعمال آن منوط به صالحدید دولتها میبود .به این معنا که با وجود همه شرایط اعمال
حمایت دیپلماتیک ،دولتها ممکن بود آن را در مورد یک تبعه اعمال کننهد و بهرعک
در مورد تبعه دیگر اعمال نکنند و این امر صرفا در حوزه صالحدید دولتها بود.
اما نگرش نسبت به موضوع حقوق بشر در طول سالها تغییر نموده اسهت .در واقهع
به طور فزآینده ،حقوق بشر به عنوان حقوق فردی محسوب مهیشهود و بهه افهراد حهق
برخورداری از ادعاهای منطبق با این حقوق و یا جبران خسارت در صورت نقهن ایهن
حقوق را میدهد .تجزیه و تحلیل قضاوتهای ملی و بینالمللی نشان میدههد کهه ایهن
توسعه بر تصمیمات دادگاهها نیز تا یر گذار بوده است)ibid, 2( .
در این راستا ،دیوانبینالمللی دادگستری در خالل بررسی قضایای متعدد ،رویکردی
شفاف نسبت به موارد خاص و چالش برانگیز حمایت دیپلماتیک اتخاذ نکهرده اسهت و
در آراء دیوان شاهد قرائنی قهاطع مبنهی بهر فاصهله دیهوان از رویکهرد سهنتی حمایهت
دیپلماتیک در تطابق با هنجارهای حقوق بشهری نمهیباشهیم .بهه طهور مثهال دیهوان در
قضایای الگراند و اَوِنا فرصت مناسبی را که برای بررسی جایگاه حق فهردی در حقهوق
مورد حمایت در حمایت دیپلماتیک و پیوند آن با حقوق بشر داشت ،از دست داد و در
سط نظری این بحث را الینحل باقی گذاشت که آیها یهک دولهت در اعمهال حمایهت
دیپلماتیک ،حق خود را طلب میکند و یا حق فرد زیاندیده را و یها ههر دو مهوردد در
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قضیه دیالو هم اگرچه دیوان تالش کرد تا بها تقویهت پیونهد حقهوق مهورد حمایهت بها
حقوق بشر ،حمایت دیپلماتیک را از این منظر مورد بررسی قرار دههد ،لهیکن موفقیهت
چندانی در رفع ابهامات موجود در خصوص تعهد دولتهها و انتقهال غرامهت بهه فهرد
زیاندیده ،حاصل نشهد( .حسهینی )14 :1390 ،امها عملکهرد دیهوان در حهوزه حمایهت
دیپلماتیک بدون دستاورد هم نبوده است .به نظر میرسهد ،بها نگهرش جدیهد بهه نههاد
حمایت دیپلماتیک در آراء اخیر دیوان در جهت حمایهت از حقهوق بشهر ،یکپهارچگی
انحصار دولت ها در این نهاد حقوقی دچار تزلزل شده است و این حق واجد دو چههره
شده است .از یکسو بعنوان حق دولت به موجب حقوق بینالملل سنتی و از دیگر سهو
بعنوان حق فرد و از مقوالت حقوق بشهری نیهز تلقهی شهده اسهت( .نیهاورانی ،ذبیحهی
شهری )48 :1394 ،از آنجا که این موضوع در حقوق بینالملل در زمره مواردی بود کهه
هنوز پیرامون آن تعیین تکلیف درستی نشده بهود و همچنهین دادگهاهههای ملهی نیهز در
رسیدگی به شکایات افراد از دولتهای متبوع خود مبنی بر عدم حمایهت دیپلماتیهک و
نقن حقوق آنها موضع یکسانی در برخورد با موضوع حمایهت دیپلماتیهک نداشهتند،
کمیسیون حقوق بینالملل کهه براسهاس منشهور ملهل متحهد وظیفهه تهدوین و توسهعه
تدریجی حقوق بینالملل را بر عهده دارد در راستای قاعدهمنهدی مفههوم صهالحدید در
حمایت دیپلماتیک اقداماتی را اتخاذ نمود از جمله گزارشهگرانی را تعیهین نمهود تها در
خصوص ارائه یک پیشنوی مواد مربوط به حمایت دیپلماتیک و تحول در این مفهوم
نظریاتی را بیان دارند (Yearbook,1996,248) .از سهال  1996کهه ایهن موضهوع در
دستور کار کمیسیون حقوق بینالملل قرار گرفت گزارشگران متعددی از جملهه محمهد
بنونا 1و جان دوگارد 2در این خصوص به تحقیق و اظهارنظر پرداختند .که اساسها بها دو
دیدگاه متفاوت به موضوع حمایت دیپلماتیک پرداختند .محمد بنونا در گزارش خود در
این خصوص به کمیسیون حقوق بینالملل اعالم داشت که ،موضوع حمایت دیپلماتیک
تابع رسیدگی قضایی نیست زیرا تعهد دولتها در ایهن خصهوص یهک تعههد اخالقهی
است نه یک تعهد قانونی(Bennouna,1998,para 48) .

1. Mohamed Bennouna, Special Rapporteurs of the International Law
)Commission(1998
2. John R. Dugard, Special Rapporteurs of the International Law Commission(200)2006
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آنچه در این خصوص مهم است تالشهایی بود که در آن سالها در مورد «رودلهف
ه » ،3در جریان بود از جمله تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان در این خصهوص کهه
به نظر میرسد محمد بنونا بدون توجه به این امر و اینکه حقوق بشر در حهال توسهعه
است و ابزارهای حمایتی آن نیز باید توسعه یابد ،صرفا عجوالنه به دنبال تاییهد ماهیهت
اختیاری حمایت دیپلماتیک و صحه بر این نگاه سنتی بود.
آقای جان دوگارد که در طهول سهالههای  2000تها  2006بعنهوان گزارشهگر ویهژه
کمیسیون حقوق بینالملل برگزیده شد ،تحقیقات خود را بها در نظهر گهرفتن تحهوالت
حقوق بشری اخیر انجام داد .بر این اساس در پیشنوی ارائه شده آمده است:
«اگر فردی که آسیب دیده است قادر به ادعای چنین آسیبی در محضر یک محکمهه
یا دادگاه بینالمللی نباشد ،دولت متبوع تبعه وظیفه قانونی به اعمال حمایت دیپلماتیهک
به نفع تبعهه آسهیب دیهده را دارد خصوصها ،چنانچهه آسهیب در نتیجهه نقهن فهاحش
هنجارهای یک قاعده آمره توسط دولت دیگر باشد(Dugard,2000, para74) .
این گزارش با نگاه مترقیانهتر به حقوق بشر و موضوع حمایهت دیپلماتیهک تهدوین
شد و در واقع حمایت دیپلماتیک را نه یهک حهق بلکهه یهک تکلیهف بهرای دولهت در
حمایت از اتباع خود اعالم نمود .نگاهی که منطبق با توسعه حقوق بشر بود و حمایهت
دیپلماتیک را از مفهوم صالحدیدی و اختیاری خود خار میکرد.
در سال  2006با تصویب طرح حمایت دیپلماتیک توسط کمیسیون حقوق بینالملل
نگاه سنتی به این اصل متحول شد و بیشتر جنبه حقوق بشهری بهه خهود گرفهت تها از
انحصار دولتها خار شود .از این رو ،برخالف تصور سنتی ،حتی افراد بهیتابعیهت و
پناهنده را مستحق برخورداری از حمایت دیپلماتیک میداند( .جعفری)55 :1397،
نگاهی به عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل متحهد و همچنهین کمیسهیون حقهوق
بینالملل در مورد حمایت دیپلماتیک بیانگر آن است کهه حقهوق بشهر در یهک فرآینهد
توسعه کلی امروزه از حقوق دولت به حقوق فرد تغییر یافتهه اسهت .البتهه ایهن تغییهر و
توسعه از زمان بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت .اگر چه «بوچارد» پ از جنهگ
جهانی اول نیز پیرامون موضوع حمایت دیپلماتیک اظهارنظر کرده بود و به طور واضه
حمایت دیپلماتیک را به عنوان یک مکانیسم مناسب و کارآمد برای حمایهت از حقهوق
بشر فردی مورد توجه قرار داده بود(Borchard,1919,13) .
3. Rudolf Hess
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اما تالشهای بینالمللی برای تعیین تکلیف پیرامون مسئله حمایت دیپلماتیک بهرای
تغییر این رویکرد منجر به آن شد که امروزه حمایت دیپلماتیک حق ههر تبعهه شهناخته
شود و نباید در حوزه صالحدید دولتها قرار گیرد و با منافع سیاسی دولتها در پیوند
باشد .قرار گرفتن مسئله حمایت دیپلماتیک در حهوزه صهالحدیدی دولهتهها آن را در
حیطه اعمال سلیقه دولتها قرار میدهد و منجر به آن میگردد که دولهتهها در اعمهال
آن ،منافع سیاسی خود را مدنظر قرار دهند تا منافع تبعهای که از اقهدام متخلفانهه دولهت
دیگر آسیبدیده است.با این توصیف باید گفت که موضوع اعمال حمایهت دیپلماتیهک
بعنوان یک امر صهالحدیدی امهروزه در حهال دگرگهونی اسهت و بهرای آن چهارچوب
مشخص گردیده و در پی این تحول بنیادین مفهوم اختیاری و صالحدیدی سهنتی خهود
را از دست خواهد داد .حال میخواهیم بررسی نماییم بر سومین نوع صالحدید قضهایی
چه شرایطی حاکم است.
 -2-3صالحدید قضایی
پیش از بررسی ماهیت صالحدید قضایی در حقوق بینالملل ابتدا به مطالعهه مفههوم آن
میپردازیم تا از این منظر به تببین بهتر مسئله نائل آییم.
 -2-3-1مفهوم صالحدید قضایی
دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا در یکی از رسیدگیهای قضایی خهود اقهدام بهه بیهان
مفهوم صالحدید قضایی نمود .این دیوان در بیان مفهوم صالحدید قضایی بیان داشهت:
«صالحدید قضایی قدرت قضات است مبنی بر اینکه تصمیمات قانونی خود را براساس
اختیار خود انتخاب کنند که منطبق با دکترین تفکیک قوا و استقالل قوه قضاییه اسهت و
میتوان گفت توانایی قضات در اعمهال چنهین اختیهاری ،یکهی از جنبههههای اسهتقالل
قضایی است .در صورت لزوم ،صالحدید قضایی به قاضی اجازه میدههد کهه در مهورد
یک امر موضوعی حقوقی یا یهک مهاده قهانونی 1از میهان طیهف وسهیعی از تصهمیمات
2
احتمالی ،یک تصمیم را اتخاذ کند».

 .1هنگامی که ماده قانونی ،مبهم یا ناقص بوده و تفسیرهای متعدد از آن میشود.
)2. Osborn v. Bank of the United States, 22 U.S. 738 (1824
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برخی منابع به هنگام ارائه مفهوم صهالحدید قضهایی آن را یهک قهانون ناشهناخته و
ظالمانه تفسیر کردهاند که کیفیت اعمال آن بسهتگی بهه قهانون اساسهی ،خلهق و خهوی،
احساسات و تعصبات قاضی دارد1.بسیاری از تعاریف ارائه شده نیز در مقام بیان مفههوم
منفی صالحدید قضایی بودهاند و برای آن محدودیتههایی ایجهاد نمهودهانهد .از جملهه
دیدگاه دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا که مقرر میدارد« :صالحدید قضهایی در مهورد
حل اختالف از طریق داوری اعمال نخواهد شد2».قاضهی مارشهال در پرونهده اوزبهورن
علیه بانک ایاالت متحده آمریکا بیان نمهود کهه« :صهالحدید در قضهاوت بهه معنهای در
3
اختیار گرفتن معیارهایی است که توسط قانون بیان گردیده است».
در شرایطی که این اختیارات توسط قانون به قاضی داده شده و او باید از تمهام ایهن
اختیارات در مسیر تحقق عدالت استفاده کند .دیدگاه قاضی مارشال اینگونه معنا مییابهد
که قاضی در راستای تحقق عدالت ،دارای اختیارات قهانونی در رسهیدگیههای قضهایی
است اما این اختیارات در چه زمانی باید اعمال شودد و آیا اساسا قاضی در اعمهال ایهن
اختیارات دارای محدودیتهایی نیز میباشدد به عبهارت دیگهر آیها در راسهتای اعمهال
صالحدید قضایی برای قاضی چارچوب تعیین گردیده استد پاسهخ بهه ایهن سهواالت
میتواند ما را در فهم بهتر مفهوم صالحدید قضایی یاری رساند .اما ابتدا به این موضوع
میپردازیم که اساسا در چه مواردی امکان اعمال صالحدید قضایی وجود دارد.
-2-3-2وضعیتهای قابل اعمال صالحدید قضایی
در بحث وضعیتهای قابل اعمال صالحدید قضایی ،به دنبال بررسی این امر هستیم که
صالحدید قضایی در کجا کاربرد دارد به عبارت دیگر قاضی در یک رسهیدگی قضهایی
چه زمانی متوجه میشود که نیازمند استفاده از ابزار صالحدید قضهایی اسهتد بنهابراین
ابتدا جایگاه صالحدید قضایی در تفکیک امر موضوعی را از امر حکمی مهورد بررسهی
قرار میدهیم.

1. Bouvier's Law Dictionary ,1839
)2. Cummings v. Missouri, 71 U.S. 4 Wall. 277 277 (1867
)3. Osborn v. Bank of the United States, U.S. 737 (1824
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 -2-3-2-1صالحدید قضایی در تفکیک قانون از حقایق:
بطور معمول هر دعوا از سه رکن تشکیل میشود :نخست :قاعده حقوقی یا حکمی 1کهه
دعوا بر آن مبتنی است ،دوم :واقعیت یا موضوع 2که سبب اجرای آن است ،سوم :نتیجهه
یا همان چیزی که مدعی به دنبال آن است هر چند احتمهال دارد محکهوم بهه بهیحقهی
گردد( .غمامی و اشراقی آرانی)278 :1388 ،
تفکیک قانون از حقایق در بسیاری از نظامهای حقوقی مهورد پهذیرش قهرار گرفتهه
است و میتوان برای آن آ ار قضایی قائل بود .بطور مثال در نظام حقوقی کهامن ال ایهن
تفکیک دارای کار ویژههایی است .اوال :میان موضوعات مختلف تفکیک شهده اسهت و
این امر برای تصمیمگیری افراد مختلف نسبت به موضوعات متعدد مناسب است .بهرای
نمونه در نظام حقوقی کامن ال بطور کلی اعتقهاد بهر ایهن اسهت کهه مسهائل مهرتبط بها
رخدادها میبایست به وجدان عمومی و تجربه هیات منصفه عامهه واگهذار شهود ،حهال
اینکه تعیین قواعد قابل اعمال بهتر است به کارشناسان و قضات آموزش دیهده حقهوقی
محول گردد( .سادات میدانی)61 :1391 ،
این تفکیک قانون از حقایق اگر چهه در رسهیدگیههای داخلهی در همهه نظهامههای
حقوقی رایج است اما توانسته در رسیدگیهای قضایی بینالمللهی نیهز راه خهود را بهاز
نماید و استفاده از همین شیوه در رسیدگیهای محهاکم بهینالمللهی نیهز قابهل مشهاهده
میباشد.
این تفکیک به تعبیر ریچارد بیلدر یکی از بدیهیات علم حقوق بشهمار مهیآیهد .امها
گرچه قضات بینالمللی در رسیدگیهای بینالمللی با الهام از رسیدگیهای ملی بنحهوی
تفکیک قانون از حقایق را دنبال نموده با این حال در مواردی این دو مفهوم با یکهدیگر
پیوند خوردهاند .اوال :در نظامهای حقوقی بینالمللی ،عهالوه بهر وظیفهه تعیهین درسهتی
حقایق مورد ادعا ،دادگاههای بینالمللی میبایست مبادرت به کشف و شناسهایی قواعهد
نیز بنمایند .بدین معنا که در کنار منابع نوشته حقوق بینالملل (معاههدات) ،عهرفههای
بینالمللی و اصول کلی حقوقی نیز در زمره منابع اصلی قرار دارند .محهاکم بهینالمللهی
در جریان شناسایی حقوق نانوشته نهاگزیر از تجزیهه و تحلیهل حقهایق گذشهته (رویهه
دولههتههها) هسههتند .در ایههن نقطههه حقههوق و حقههایق مجههددا بهههم مههیرسههند .انیهها در
1. Law
2. Fact
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رسیدگیهای بینالمللی همانند رسیدگیهای ملی شاهد موضوعات مختلط میباشیم کهه
از یک طرف با موضوع دعوی و از طرف دیگر با قانون حاکم بر دعوی ارتباط مییابند.
(سادات میدانی)63 :1391 ،
نتیجه مهم تفکیک امر موضوعی (حقهایق) از امهر حکمهی (قهانون) ایهن اسهت کهه
مشخص میگردد صالحدید قضایی در امور موضوعی راه ندارد و در امور حکمی قابهل
اعمال میباشد .زیرا امور موضوعی مربوط به طهرفین دعواسهت کهه بایهد بهرای ا بهات
ادعای خود دلیل بیاورند و امر حکمی با قاضی است که بایهد بهرای رسهیدن بهه حکهم
دعوی ارزش ا باتی ادله را بررسی کند و سپ به کمک قانون حکهم دعهوی را یافتهه و
رای مقتضی صادر کند .اما مواردی که ادله ارائه شده از جانب اصحاب دعوی در ا بهات
ادعای آنها کافی نبوده و در قاضی ایجاد یقین نمینماید تا بهه اقنهاع وجهدان رسهیده و
رای صادر نماید .بنابراین این سوال مطرح مهیشهود کهه در ایهن وضهعیت آیها قاضهی
میتواند برای کشف حقیقت راسا اقدام به جمع اوری ادله نمایدد
بدیهی است که تهیه دلیل از سوی قضات بجای مدعی «تحصیل دلیل» اسهت کهه در
نظامهای مختلف ممنوع و یا تا حدودی مجاز است .بنابراین قاعده این است که قاضهی
نباید نقش فعالی در این خصوص داشته باشد .زیرا مهمترین نگرانی هر نظهام حقهوقی،
نگاهبانی از اعتبار دستگاه قضایی است و آنچه بیش از همه اعتبهار مزبهور را مخهدوش
مینماید ،متهم شدن آن به دلیل خرو از بیطرفی اسهت و چهون دخالهت فعهال و پهر
تحر قاضی در دستیابی به دلیل میتواند پیروزی طرف مربوط را در پهی داشهته باشهد
رقیب او نسبت به بیطرفی دادگاه دچار تردید خواهد بود .همچنین عالوه بهر تحصهیل
دلیل وضیت دیگری نیز ممکن است موجب ایجاد چنین شکی شود و آن حهالتی اسهت
که قاضی به تلقین دلیل به یکی از اصحاب دعوی میپردازد .بهه ایهن معنها کهه او را در
استناد به دلیل راهنمایی میکند( .شم )53-54 :1387 ،
این مسئله در مورد دعاوی بینالمللی خصوصا در مورد دیوان بینالمللی دادگسهتری
از این جهت حائز اهمیت است که دیوان ،بعنوان یک مکهانیزم صهل سهاز بهرای حهل
اختالفات بینالمللی دولتها جایگزین جنگ شد و با این وصف زمانی نقش کارآمد در
حل اختالفات دولتها دارد که بتواند همانند یک دسهتگاه قضهایی بهال عمهل کهرده و
بیطرفی خود را ا بات نماید .خصوصا در مواردی که یک طرف دعوی دولتی قدرتمنهد
و طرف دیگر دولتی ضعیف است .در مورد ،قاعده منع تحصیل دلیل ،البته میان مکاتهب
مختلف فلسفی ،که نظامهای حقوقی متها ر از آنهاسهت خصوصها مکتهب لیبرالیسهم و
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سوسیالیسم اختالف نظر وجود دارد ،اما الزم به ذکر است که اگرچه تلقین دلیل موجب
مخدوش شدن بیطرفی قاضی و محکمه میشود اما قاعده منع تحصهیل دلیهل در عهین
حال میتواند در مواردی که به کشف حقیقت کمک میشود ،تعدیل یابد.
به همین دلیل امروزه به سختی میتوان نظام حقوقی را معرفی کهرد کهه قاعهده منهع
تحصیل دلیل را به گونهای مطلق پذیرفته باشد .و با ایهن وصهف مهیتهوان گفهت ،ایهن
قاعده امروزه تعدیل یافته است( .شم )54 :1387 ،
 -2-3-2-2اعمال صالحدید قضایی در قضایای دشوار

1

در مواردی ممکن است اتخاذ تصمیم در مورد موضوع دعوی توسط محکمه امکانپهذیر
نباشد .این امر زمانی اتفاق میافتد که قانون قابل اعمال بر دعوی وجود ندارد که مها بهه
آن خالء قانونی 2میگوییم و یا زمانی که قانون قابل اعمال با ابهام همراه است .به چنین
وضهعیتی در حقههوق روم ( )non liquetمههیگوینههد .و پرونههدههههایی کههه دارای چنههین
وضعیتی هستند به قضایای دشوار معروفند.
اصطالح ) (non liquetاز حقوق روم ناشی میشود و به این معنا اسهت کهه «امهری
روشن نیست» .در حقوق روم این اصطالح گویای وضعیتی بود که در آن تصمیمگیهری
در مورد یک پرونده به دلیل عدم اطالعات کافی بهه تهاخیر مهیافتهاد .امها امهروزه ایهن
اصطالح در مواردی بکار میرود که دادگاه نمیتوانهد در مهورد یهک پرونهده بهه دلیهل
وجود ابهام در قانون حاکم بر دعوی و یا خالء قهانونی در آن خصهوص تصهمیمگیهری
کند.
با این وصف میتهوان گفهت وضهعیت ( )non liquetمبتنهی بهر دو حالهت اسهت.
نخست :خالء قانونی و دوم :حالتی که قانون قابل اعمال مبهم اسهت .خهالء قهانونی بهه
معنای آن است که قانونی برای حل مسئله وجود ندارد.
بر این اساس باید گفت ،قضایای دشوار در حوزه صالحدید قضایی نه فقهط زمهانی
اتفاق میافتد که هنجارهای حقوقی بیش از یک نتیجه را ارائه میدهند ،بلکهه در خهالء
قانونی یعنی وضعیتی که هیچ قانونی که قاضی را در یافتن راه حل اختالف یهاری دههد
وجود ندارد ).(Ford, 1994: 56
1. Hard Case
2. Lacuna
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در شرایطی که هیچ حقوق خاص قابل اعمالی برای یهک وضهعیت خهاص موجهود
نباشد ،قضات باید از صالحدید و قدرت صالحدید خود برای اتخهاذ تصهمیم اسهتفاده
نمایند .بنابراین روند قضات در این شرایط چیزی نزدیهک بهه قانونگهذاری اسهت و بهه
قضات این صالحیت و توانایی را میدهد تا حقوق جدید ایجاد نمایند یا اصوال معنها و
دامنه شمول حقوق موجود را تغییر دهند( .چینهنگو )92-93 :1394 ،علت ایهن امهر آن
است که در چنین مواردی قانون قادر به ارائه یک پاسخ واض برای موضوع بیهان شهده
نیست تا از طریق آن بتوان تصمیمگیری نمود .خولیوس استون معتقد اسهت در جهایی
که قانونی وجود ندارد و یا قانون قابل اعمال ،روشن نیسهت دادگهاه وظیفهه دارد تها بها
توسل به صالحدید ،پیرامون آن تصمیمگیری نماید(Ford ,op. cit : 61) .
 -2-3-3مشروعیت صالحدید قضایی در حقوق بینالملل
همانطور که در مباحث پیشین مطرح شد ،صالحدید قضایی در رسهیدگیههای محهاکم
داخلی خصوصا نظام حقوقی کامن ال کارایی بیشتر دارد .اما آیا این مفهوم بعنهوان یهک
ابزار در رسیدگیهای بینالمللی نیز وجود داردد به عبارت دیگر آیا قاضهی بهینالمللهی
نیز میتواند در مواردی که خالء قانونی وجود دارد و یا قانون قابل اعمال مهبهم اسهت،
متوسل به صالحدید قضایی شودد در اینصهورت مشهروعیت اعمهال آن از کجها ناشهی
میشودد در یک نظام داخلی ،فرآیند قانونگذاری بر عهده پالمهان اسهت کهه نماینهدگان
مردم هستند و اختیار قضات در اعمال صالحدید که در واقع به آنها نوعی خودکفهایی
قضایی ارائه میکند ناشی از همین قانون است .اما معضل مشروعیت صالحدید قضهایی
توسط یک قاضی بینالمللی امری است که مهیتوانهد در صهورت عهدم ا بهات موجهب
بیاعتباری رای صادره شود .بنابراین الزم است تا این امر بررسی شهود کهه آیها اعمهال
صالحدید قضایی بعنوان یک اختیهار بهرای قاضهی بهینالمللهی ،توسهط منهابع حقهوق
بینالملل تجویز شده استد
در عرصه بینالمللی وظیفه قانونگذاری اساسا بر عهده دولتهاست که حاکمان ایهن
عرصه هستند .اما حقوق بینالملل بصورتهای مختلفی شهکل گرفتهه و مهیتهوان ایهن
موارد را در ماده ( )38اساسنامه دیوان بینالمللهی دادگسهتری در قالهب معاههده ،عهرف
بینالمللی ،اصول کلی حقوقی کهه از طهرف ملهل متمهدن بهه رسهمیت شهناخته شهده،
تصمیمات قضایی و دکترین مشاهده نمود که بعنوان منابع حقهوق بهینالملهل شهناخته
میشوند .با بررسی در منابع حقوق بینالملل مشاهده میشود که هیچکدام به صهراحت
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به صالحدید قضایی اشارهای نداشتهاند .در مورد دیوان بینالمللی دادگستری بها مطالعهه
اسنادی که به قضات اختیارات خاص در رسیدگی اعطهاء کهردهانهد از جملهه اساسهنامه
دیوان بینالمللی دادگستری نیز اعطاء چنین اختیاری به صراحت مشاهده نمیشود .اگهر
چه در برخی مواد اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری از واژه هایی مانند «میتواند» 1یا
«چنین اختیاری دارد» 2استفاده گردیده است اما به تنهایی از چنین واژه ههایی نمهیتهوان
اختیار وسیعی چون صالحدید قضایی را استنباط نمود .بلکه باید ابتدا مشروعیت اعمال
صالحدید قضایی در عرصه بینالمللی از طریق دیگری استنباط شود ،سهپ در تفسهیر
مواد قانونی مذکور در اساسنامه واژههای بیان شده را در معنای صالحدید قضایی تفسیر
نمود .در برخی اسناد به این نکته اشاره شده است که بند ( )2ماده ( )38اساسنامه مجوز
اعمال صالحدید قضایی در عرصه بینالمللی است .در واقع واژه بیان شده در این مهاده
بنام «انصاف»3در معنای صالحدید تعبیر شده است.
در برخی معاهدات بینالمللی ،رجوع به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری ،شرط
یا قید خاصی گنجانده میشود که به آن «شرط قضاوت براساس انصاف» میگوینهد .در
واقع طرفین بر این اساس توافق میکنند تا در صورت بروز اختالف ،از قاضهی یها داور
بخواهند تا براساس اصل انصاف رسیدگی کرده و حکم الزماالجرا صادر کنهد( .ضهیایی
بیگدلی)187 :1386 ،
در واقع باید گفت قضات دیوان نمیتواننهد بهه تشهخیص خهود و بهدون خواسهت
طرفین دعوی از این اختیار استفاده نماینهد .بهه عبهارت دیگهر ،چنانچهه راسها و بهدون
درخواست طرفین از اعمال قواعد حقوقی خودداری کنند موجبات بیاعتباری رای خود
را فراهم نمودهاند .اگر چه با وجود قوانین حقهوقی موضهوعه ،بهه درخواسهت طهرفین،
دیوان میتواند قانون حاکم بر دعوی را نادیده گرفته و بر مبنای اصول عهدالت و حکهم
وجدان و عقل به اختالف رسیدگی کند که بیشتر این نوع رسیدگی جنبه صل و سازش
دارد .اما صهالحدید قضهایی معنهایی وسهیعتر دارد بهدین معنها کهه اعمهال آن نیازمنهد
درخواست طرفین دعوی نیست .همچنین نوعی اختیار برای قضات است تها در مهوادی
که قانون قابل اعمال مبهم و یا روشن نیست به صالحدید خود عمل کنند که در اعمهال
 .1ماده ( )65اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری
 .2ماده( )47اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری
3. ex aequo et bono
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صالحدید باید اصول انصاف و عدالت را در نظر بگیرنهد و در واقهع اصهل انصهاف نهه
منشاء ورود صالحدید قضایی به عرصه بینالمللی بلکه بعنهوان یهک محهدودیت بهرای
قاضی بینالمللی است که در اعمال صالحدید قضایی نمهیتوانهد آن را در نظهر نگیهرد.
همچنین صالحدید قضایی همواره در صدور حکم بکار نمیرود بلکه در رسیدگیههای
قضایی نیز اختیار برخی اعمال مانند رجهوع بهه کارشهناس یها ارائهه نظهر مشهورتی در
صورت درخواست و غیره را به صالحدید قضهات واگهذار کهرده و بنهابراین اختیهاری
گستردهتر است .الزم به ذکر است که در بند ( )2مهاده ( )38اساسهنامه ،بهه ایهن مسهئله
اشاره شده است که در صورت درخواست برای رسیدگی و صدور رای براسهاس اصهل
صالح و صوابدید ،دادگاه این اختیار را دارد که این درخواست را بپذیرد یا رد نمایهد و
براساس قواعد موضوعه موجود رسیدگی کند .در واقع بند ( )2ماده ( )38نیهز امهری در
حوزه صالحدید قضات بینالمللی دادگستری اسهت و قضهات بهه صهرف درخواسهت
مکلف به پذیرش آن نمیشوند .اما مشروعیت صالحدید قضایی در عرصه بینالمللی از
کجا ناشی میشودد اگر چه میان منابع حقوق بینالملل برتری و رجحان وجهود نهدارد،
اما بطور سنتی قضات دیوانبینالمللیدادگستری ،در حل اختالفات مطروحه و تشخیص
قانون حاکم بر دعوی ،ابتدا از معاهدات شروع مینمایند .در صهورتی کهه در معاههدات
قانون حاکم بر دعوی را نیافتند ،به سراغ عرف بینالمللی مهیرونهد .و در صهورتی کهه
همچنان با خالء قانونی مواجه بودند به ناچار در اصول کلی حقهوقی بهه دنبهال راهحهل
اختالف مطروحه خواهند گشت .از آنجا که اصهل صهالحدید قضهایی بعنهوان یکهی از
اصول کلی حقوقی شناخته میشود ،بنابراین کانال ورود این اصل به عرصه بینالمللی را
میتوان اصول کلی حقوقی دانست .در بررسی اساسنامه دیهوان بهینالمللهی دادگسهتری
مشاهده میگردد که ،بند ( )1( )3مهاده ( )38اساسهنامه دیهوان بهینالمللهی دادگسهتری،
مقررهای است که استفاده از صالحدید قضایی را بهرای پهر کهردن خهالء ههای قهانونی
تجویز میکند .در زمانی که پیشنوی اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بهینالمللهی در
سال  1920نوشته میشد ،این ایده که محاکم بینالمللی مهیتواننهد بهه اصهول کلهی بهه
منظور پر نمودن خالءهای موجود در مفاد اسناد بینالمللی استناد کننهد مطهرح گردیهد.
براساس این ایده برخی از دادگاههای بینالمللی از جمله دیوان بهینالمللهی دادگسهتری
میتوانستند در برخی اختالفات به صراحت به بررسهی اصهول کلهی حقهوقی در حهل
اختالفات بپردازند(Ford, op.cit, 63) .
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بنابراین میتوان گفت اصول کلی حقوقی بعنوان دروازه ورود صالحدید قضایی بهه
عرصه بینالمللی میباشد .اما قضات دیوان در اعمال اختیهار صهالحدید قضهایی دارای
محدودیتهایی هستند و اختیارات آنها در این خصوص بهی حهد و حصهر نیسهت .از
جمله این محدودیتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف :محدودیتهای سازمانی:
دیوان بین المللهی دادگسهتری رکهن حقهوقی سهازمان ملهل متحهد اسهت و قضهات
نمیتوانند بدون در نظر گرفتن اصول و اهداف منشور حکم صادر نماید و یها بهدون در
نظر گرفتن قطعنامههای سازمان ملل متحد (شورای امنیهت و مجمهع عمهومی سهازمان)
حکم صادر نمایند.
ب -محدودیتهای رویهای:
از آنجا که احکام سابق دیوان برای این نهاد ایجاد رویهه مهیکنهد ،بنهابراین قضهات
دیوان نمیتوانند در اعمال صالحدید قضایی رویه سهابق خهود و نههاد سهلف خهود را
مدنظر قرار ندهند.
 محدودیتهای حقوق بشری:استاندادهای بینالمللی حقوق بشهر در واقهع بازتهابدهنهده ارزشههایی اسهت کهه
قضات در اعمال صالحدید و استفاده از اختیارات قضایی باید مدنظر قرار دهند.
د -محدودیتهای سیاسی:
دیوان بینالمللی دادگستری در اجرای وظهایف خهود نبایهد اجهازه دههد تها مسهائل
سیاسی چه از طریق دولتها و چه از طریق اعمال نفوذ شهورای امنیهت ،آراء دیهوان را
تحتالشعاع خود قرار دهد و ایهن امهر خصوصها در تصهمیمگیهری قضهات در حهوزه
صالحدید از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است .در این خصهوص دیهوان بهینالمللهی
دادگستری همواره سعی نموده است تا استقالل خود را از شورای امنیهت حفهظ کنهد و
این امر را در پروندههای1متعددی بیان نموده است .البته دیوان در عملکهرد خهود دارای
سیاست قضایی میباشد اما همواره از نفوذ مسائل سیاسی در تصمیمگیریها بدور بهوده
تا متهم به سیاسی کاری نشود.
البته الزم به ذکر است ،قضاتی کهه از نظهامههای مختلهف حقهوقی در دیهوان جمهع
گردیده اند ،نگاه یکسان بهه مقولهه صهالحدید ندارنهد و در مهواردی کهه دیهوان اساسها
1. Nicaragua, Lockerbie, Wall Cases

....24تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال سیزدهم ،شماره چهل و هفتم ،بهار 1399

میتواند اعمال صالحدید قضایی نماید ممکن است رویکرد قضات در اسهتفاده از ایهن
اختیار یکسان نباشد .در اینصورت باید راهحلی ارائه داد تا منجر به رویههای یکسهان در
این خصوص گردد که خود موضوع پژوهشی جداگانه است.
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نتیجهگیری
صالحدید حق و توانایی تصمیمگیری در یک وضعیت خاص اسهت کهه صهاحبان ایهن
حق در حقوق بینالملل ،شورای امنیت ،دولتها و قضات محهاکم بهینالمللهی هسهتند.
شورای امنیت در مهوارد متعهددی از جملهه اعمهال مهاده ( )39منشهور ملهل متحهد بهه
صالحدید خود عمل میکند که یک وضعیت را بعنوان تهدید یا نقن صل و یا تجاوز
ارضی احراز کند یا خیر .دولتها نیز در پیرامهون حمایهت دیپلماتیهک و منهافع ملهی و
اساسی دارای این حق هستند .اما در مورد قضات از آنجا که در مواردی که قانون قابهل
اعمال وجود ندارد و یا قانون مهبهم اسهت قضهات محهاکم داخلهی خصوصها در نظهام
حقوقی کامن ال به صالحدید خود عمهل مهینماینهد ،ایهن حهق از دروازه اصهول کلهی
حقوقی به عرصه بینالمللی راه یافته و به قاضی بینالمللی اجازه میدههد تها در چنهین
وضعیتهایی به صالحدید خود عمل نماید .البتهه شناسهایی ایهن وضهعیتهها و اینکهه
قضات در هر کدام باید چگونه عمل نمایند امری جداگانه است .امها اگهر چهه بهه نظهر
میرسد مفهوم صالحدید در حقوق بینالملل بالتکلیف بوده و صاحب حهق در اعمهال
آن بدون محدودیت میباشند اما با بررسی بیشتر مشاهده میگردد که در تمهامی مهوارد
صالحدید در معنای اعنمال سلیقه و خودسری نبوده و صاحبان حق در اعمال آن دارای
محدودیت بوده و صالحدید در حقوق بینالملل دارای چارچوب میباشهد .بهه عبهارت
دیگر میان استبداد رای و انتخاب براساس قواعد و اصول حقوق بینالملل تفاوت وجود
دارد و صاحب حق در اعمال صالحدید باید این قواعد و دستور العملهها مهدنظر قهرار
دهد.
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