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چكيده

امروزه دیوار بلند تراضی دولتها و اعمال حاکمیت آنها مانع حلوفصل بسیاری از
چالشهای سیاست بینالملل شده است .تعارض منافع دولتها باعث شده که چالشها
جدید با نگاهی سهمخواهانه مواجه گردند؛ ازاینرو ،به نظر میرسد حقوق نرم که آستانة
مفهومی آن بسیار نزدیک به توافقات سیاسی است راهحل این مشکل باشد .حقوق نرم در
واقع یک ترجیح رفتاری است که میتواند در اشکال مختلفی همچون اصول ،هنجارها،
استانداردها و یا هرگونه بیانیهای ارائه شود و دستیابی به همکاریهای کارکردی میان
دولتها را تسهیل میکنند و جهت کلی حرکت را ،با توجه به اهداف سیستم ،به تابعانش
نشان میدهد ،بیآنکه وظیفه و تعهدی منجّز برای آنها ایجاد کرده باشند حقوق نرم با
کنار گذاردن مفهوم الزام ،راه را برای ورود همهجانبة دولتها به عرصة تدبیر مسائل
جدید سیاست بینالملل فراهم کرده است و راهگشای بسیاری از چالشهای بینالمللی
خواهد بود .این مقاله با تحلیل سازوکار حقوق نرم و اقتضائات زیست بشری در جهان
معاصر سعی دارد به این سؤاالت اساسی پاسخ دهد که آیا راهبرد بهکارگیری حقوق نرم
در هنجارسازی بینالمللی میتواند در حلوفصل اختالفات عدیده دولتها و ترمیم
چالشهای بینالمللی مؤثر باشد؟ در جهانی که بهواسطة تعارضات منافع دولتها شاهد
بحران در قانونگذاری بینالمللی هستیم ،حقوق نرم میتواند چالش بیاقدامی و خألهای
قانونی را مرتفع سازد؟ این پژوهش با بررسی مصداقی چالشهای سیاست بینالملل در
جهان امروز مواردی را که دولتها برای حلوفصل اختالفات خود به حقوق نرم متوسل
شدهاند ،برشمرده است.
واژگان كليدي

تحول مفهومی رضایت ،حقوق نرم ،هنجارسازی بینالمللی ،حلوفصل چالشهای
سیاست بینالملل
 دانشیار دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه نویسنده مسئول

abbas110as@yahoo.com

Rasoulrezaei69@gmail.com
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مقدمه

دانشمندان حقوق بینالملل برای فهم حقوق نرم و تحوالتی که موجب کاربرد فزایندة
آن در حلوفصل چالشهای سیاست بینالملل شده است ،نظریهها و فرضیههای
گوناگونی را مطرح کردهاند  .برخی وضع عبارت حقوق نرم را به لرد مک نر نسبت
دادهاند .اکنون این مفهوم چند دهه است که بهگونهای فزاینده در ادبیات حقوق
بینالملل وارد شده است و در مواقع بحران قانونگذاری به کارمی آید .حقوق نرم با
گسست مفهومی میان الزام و پایبندی راه را برای حلوفصل موضوعات چالشی سیاست
بینالملل فراهم آورده است .منافع متعارض و چندپارة دولتها امکان توافق بر روی
مسائل جدید عرصة بینالملل را دشوار کرده است .این پژوهش با برشمردن اقتضائات
جهانی شدن در دنیای امروز و بررسی چالشهای قانونگذاری در عرصههای مختلف
محیط زیست ،تغییرات آب و هوایی ،تجارت بینالملل و حقوق بشر به بررسی راهکار
میانهای میپردازد که عالوه بر حلوفصل چالشهای بینالمللی مانع از بیاقدامی در
تدبیر زیست بینالملل میگردد .سؤال اصلی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن
است ،پرداختن به این مسئله است که آیا حقوق نرم بهعنوان شکل تازهای از
قانونگذاری بینالمللی که بر مبنای تغییر و اصالح رفتار تابعان حقوق بینالملل شکل
گرفته است ،توانسته بر منافع سهمخواهانة دولت فائق آید و فرایند همکاری بینالمللی
را تسهیل سازد؟ فرضیة این پژوهش بر کارکردگرایی حقوق بینالملل استوار است که
بر طبق آن راهکارهایی همچون حقوق نرم که مبیّن هنجارهای عمومی هستند ،میتوانند
نتیجة مطلوب حقوق بینالملل را که همانا جهتدهی به رفتار تابعان آن است شکل
دهند .بر این اساس به نظر میرسد راهبرد بهکارگیری حقوق نرم در چالشهای مختلفی
همچون بحرانهای محیط زیستی نتیجهبخش بوده است و با قاعدهمندی مشترکات
بنیادین بشری توانسته دولتها را مجاب کند تا به هنگام مسائل چالشزای سیاست
بینالملل از حقوق نرم استفاده نمایند .چارچوب مفهومی این پژوهش همچنان که در
جایجای این مقاله مکنون است مبتنی بر کارکردگرایی حقوق بینالملل بنیان نهاده شده
و خاستگاه فلسفی آن نظریات پستمدرنیسم و ساختارشکنانة حقوقی است که
بهتفصیل بیان خواهد شد.
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چارچوب نظري و مفهومي پژوهش
 .9تحول مفهوم رضایت در سياست بينالملل (رضایت به الزامات سامانمند)

طی قرون متمادی بنیان حقوقی روابط بینالملل بر اساس توافق بین دولتها و توافق
مذکور نیز بر مبنای رضایت دولتها استوار گردیده بود و نظر بسیاری از حقوقدانان
برجسته ناظر بر اهمیت حصول رضایت دولتها بوده است .در اهمیت رضایت دولتها
برخی مبنای حقوق بینالملل را رضایت عمومی دولتها قلمداد کردهاند؛ و برخی دیگر
تا بدان جا پیش رفتهاند که ماهیت حقوقی یا غیرحقوقی یک پدیدار اجتماعی را عموماً
بسته به تراضی دولتها دانستهاند ،اصلی که دیوان دائمی دادگستری بینالمللی آن را در

رأی معروف لوتوس تأیید کرد .1رضایت به قواعد حقوقی و تراضی بر سر آن واالترین
تجلی اصل ارادی بودن حقوق بینالملل است .تا جایی که قصد و نیت و تراضی
طرفهای یک سند را مهمترین شاخص برای تعیین ماهیت حقوقی آن

دانستهاند.

«اما در مقابل برخی از حقوقدانان نقش رضایت دولتها را در شکلگیری
حقوق بینالملل امری اساسی ندانسته و با ارائة نظرهای خود درصدد کاهش
قدرت و حاکمیت دولتها میباشند .در این راستا برخی بر این نظر
میباشند که در عصر چالشهای روزافزون جهانی ،اعتقاد به کسب رضایت
(دولتها) باید تعدیل شود و رضایت لزوماً منافع دولتها را تأمین نمیکند؛
زیرا این مفهوم برخاسته از مفهوم تساوی حاکمیتهاست که در عمل یک
مانع جدی برای همکاری مؤثر دولتها در جهانی که نگرانیها و
اولویتهای متفاوت گسترده وجود دارد محسوب میگردد و برخی دیگر با

تأکید بر عصر «کاالهای عمومی جهانی» 2سخن از «زوال رضایت» 3به میان
آوردهاند .با توجه به اختالفات نظر گستردهای که در خصوص اصل رضایت
دولتها خصوصاً در دو دهه اخیر بروز کرده است و همچنین با توجه به
تحوالت بینالمللی معاصر و چالشهای فزایندة جامعة بینالمللی نقش ارادة
دولتها و بهتبع آن رضایت آنها در شکلدهی قواعد حقوق بینالملل دچار
تحوالتی شده است؛ به شکلی که میتوان برای توافقات بینالمللی ،خارج از
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ارادة صریح و تشریفاتی دولتها جایگاهی را بر نظام آیندة حقوق حاکم بر
جامعة بینالمللی بازشناخت» (موسیزاده ،1314 ،ص.)2
«برخی حقوقدانان معاصر خصوصاً حقوقدانان ایاالت متحده مانند اندرو
گوزمن ،آنتونی داماتو ،دیوید کندی ،آشلی دیکز ،سامانتا بسون ،بر این باورند
که تحوالت جامعة بینالمللی و نیاز به پیشبرد اهداف مشترک بشریت و
ضروریات کارکردی نظام حقوق بینالملل ایجاب میکند که موانع همکاری
دولتها برطرف گردد و اساس حقوق بینالملل بر پایههایی استوار گردد که
سیر تکاملی تغییرات جهانی را مورد توجه قرار دهد لذا در این راستا نظام
حقوق بینالملل معاصر باید مبتنی بر هنجارسازی غیررضایی باشد .این
رویکرد موجب میگردد تا مشکل اصلی حصول توافق بینالمللی که همانا
کسب رضایت دولتهاست ،برطرف گردد» (موسیزاده ،1314 ،ص.)8
بر این اساس هرچند که بپذیریم دولتها همچنان مهمترین واضعان قواعد حقوقی
بینالمللی هستند و تراضی آنها نقش مهمی در این کار دارد اما با تشکیل اجتماع
دولتها آنها ضرورتاً وارد فرایندی سامانمند میشوند که دیگر توان کنترل کامل آن را
ندارند؛ زیرا قاعدة حقوقی در درون نظامی شکل میگیرد که اگرچه نقش تراضی و
خواست دولتها را شناسایی کرده است اما در همان حال الزامات کارکردی سیستم
ایجاب می کند که تعیّن و تشخّص قاعده حقوقی را در برابر خواست و نیت دولتها
تضمین کند؛ چراکه اگر چنین نباشد حقوق بینالملل مجموعهای پراکنده از توافقات
خواهد بود که سرنوشت آن به خواست و اراده دولت بسته است .در این خصوص
آنتونی داماتو در مقالة خود از قول پروفسور جف میگوید :یکی از نویسندگانی که بر

روی تمایزات رضایت جمعی 5و رضایت خاص 4تمرکز کرده بود پروفسور جف است،
او معتقد است که رضایت به حقوق بینالملل در واقع رضایت به سیستم است و شامل
رضایت به هر یک از روابط در حقوق بینالملل نمیشود 1.بر این اساس میتوان نتیجه

گرفت که اقتضائات سامانمند ،رضایت دولتها را محدود و ضابطهمند کرده است،
شکلگیری یک جامعة بینالمللی به نهادهای قضایی این امکان را میدهد که به
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مجموعة ق واعد حقوقی نگاهی هدفمند و هماهنگ داشته باشد و آن را با توجه به
اصول و اهداف سیستم تفسیر نمایند.
بااینحال هرچند حقوق بینالملل هنوز از بند حاکمیت دولتها و تجلی بیرونی آن
یعنی اصل ارادی بودن و تراضی به قواعد حقوقی کامالً رهایی نیافته است اما تدبیر
واقعیات زیست بینالمللی معاصر ،گویای آن است که اگرچه تراضی دولتها بخش
عمدهای از قواعد حقوق بینالملل را بهویژه در حوزة حقوق معاهدات شکل داده اما
حقوق بینالملل در گذر زمان و در پاسخ به ضروریات زیست بینالمللی به رشدی
رسیده است که همة کارکرد آن ضرورتاً منوط به تراضی دولتها نیست؛ بهعبارتدیگر،
تراضی دولتها علّت موجبة قواعد حقوقی است ،اما علت بقای آن نیست؛ زیرا قواعد
حقوقی درونسیستمی شکل میگیرد که نقش عمدة تراضی دولتها را شناسایی کرده
است اما در همان حال الزامات کارکردی سیستم ایجاب میکند که تعیّن و تشخّص قاعدة
حقوقی را در برابر خواست و تراضی دولتها تضمین و به همان نسبت راه اصالح و
تعدیل قواعد را در یک فرایند سامانمند مشخص کند (شاکریان ،1312 ،ص.)44
قواعد عرفی ،اصول کلی حقوقی ،تصمیمهای سازمانها و مراجع قضایی
بینالمللی و نهایتاً حقوق نرم ازجمله راههایی هستند که تراضی را محدود میکنند و
امکان نظم حقوقی بینالمللی را فراهم میآورند .تا جایی که حقوق بینالملل توانسته
است به مرحلهای برسد که تراضی دولتها را در بخشهایی محدود کند ،بهگونهای که
دیگر آنها نمی توانند در چنین سیستمی آزادانه اراده و خواست خود را به کار گیرند؛
برای مثال ،در عرف که کماکان بهعنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بینالملل مطرح
است ما شاهد آن هستیم که عمالً ایجاد حقوق عرفی برساختة رضایت مستقیم دولتها
نیست و در واقع دولتها بدون آنکه نسبت به پیدایش آنها رضایتی داشته باشند با آثار

حقوقی آن مواجه میشوند ،3چنانکه کنوانسیون  1111وین دربارة حقوق معاهدات
بهدرست ی میان معاهده و عرف از جهت محدود ساختن تراضی دولتها تفاوت گذارده
است؛ زیرا معاهده تأسیسی مبتنی بر تراضی است؛ اما عرف ضرورتاً چنین نیست.
ازاینرو قانونگذاری مبتنی بر رضایت تامّه هماکنون مبدَّل به شیوهای نادر شده است.

8
1

از این رهگذر چنان برمیآید که رویه دولتی و اعتقاد به الزامآوری بر هم کنشی مستقیم
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بر یکدیگر دارند ،مطابق رأی نیکاراگوئه ،دیوان افزوده است که اگرچه در بادی امر
عرف نیازمند رضایت دولتهاست؛ اما پس از شکلگیری دیگر نیازی به رضایت نیست
و برای تشخیص تطابق یا تغایر رفتار دولتها با حقوق بینالملل به کار برده میشود نه

اینکه قاعده جدیدی در حقوق بینالملل تأسیس کرده باشد 11.شاید از همین روست که
لوترپاخت معتقد بود دوانین بینالمللی اختیارات قضایی و برداشتهای حقوقی خود را
بهوضوح در تعیین عرف بینالمللی به کار میبندند.

11

مادة  35کنوانسیون حقوق

معاهدات بهروشنی میگوید که یک معاهده نمیتواند تعهدات یا حقوقی را برای یک
دولت ثالث بدون رضایتش ایجاد کند اما مادة  38همان کنوانسیون اشعار میدارد که
هیچچیز در مواد  35تا  33مانع از آن نیست که قاعدهای که در معاهدهای آمده نتواند
برای دولت ثالث بهعنوان یک قاعده عرفی حقوق بینالملل شناختهشده الزامآور باشد.
از همین روست که در بسیاری از موارد که عرف از طریق کنوانسیونهای بینالمللی
مدون شده است قواعد خود را حتی برای آن دسته از دولتهایی که به آن کنوانسیونها
نپیوسته باشند نیز تسری میدهد .از جملة این کنوانسیونهای بینالمللی ،کنوانسیون
حقوق دریا  1148و  1182و نیز کنوانسیون حقوق و مزایای دیپلماتیک است که
بهخوبی مؤید این ادعا هستند که برای التزام به قواعد عرفی ضرورتی بر پیوستن به این
کنوانسیونها و رضایت دادن به آنها نیست.
دراینبین اما بیتردید سازمانهای بینالمللی در تعدیل رضایت دولتها نقش
بیبدیلی را ایفا کردهاند .از رهگذر تحوالت بینالمللی شصت سال اخیر ،نهاد حاکمیت و
رضایت دولتها بهتدریج در حال فرسایش و رنگ باختن است و بهتدریج اراده جمعی
جانشین اراده فردی و انحصاری دولتها میشود ،بهویژه بـا ابـزارهای هنجارسازی

سازمانهای بینالمللی که آغازگر این رنسانس حقوقی 12محسوب میشوند.

شورای امنیت سازمان ملل نیز بر اساس مادة  31منشور ملل متحد بدون آنکه
ذکری از توافق و یا تراضی دولتهای عضو کند ،تصریح میدارد که شورای امنیت باید
وجود هرگونه تهدید و نقض صلح و تجاوز را تعیین کند .این بدان معناست که تعیین
مصادیقی که ذیل صالحیت شورای امنیت قرار میگیرد دیگر منوط به تراضی

دولتهای عضو سازمان ملل نیست 13.بر همین اساس در قطعنامه 2111 /1333م از
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کشورها میخواهد کـه کنوانسیونهای نـوزدهگانه تروریستی را بپذیرند؛ 15همینطور در
قطعنامه  183از عراق بهعنوان یک دولت غیرعضو خواسته میشود که بدون قـید و
شـرط کـنوانسیون ممنوعیت سالحهای بیولوژیک  1132را امضا و تصویب نماید .بار
دیگر ،طی قطعنامه  12سپتامبر  2113شورای حکام آژانس بینالمللی انـرژی اتمی از
ایران میخواهد که پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط امضاء تصویب و حتی پیـش از

مـوعد اجـرا کند ،14یا قطعنامه  824شورای امنیت از کره شمالی میخواهد در قصد
خود مبنی بر خروج از پیمان مـنع گـسترش سالحهای هستهای  1118تجدیدنظر کند

و مجدداً التزام خود را به این کنوانسیون اعالم نـماید 11و یا قطعنامه  1414شورای
امنیت که از دول سوریه و لبنان میخواهد در خصوص ترور رفیق حریری،
نخستوزیر سابق لبـنان بـا کمیسیون بینالمللی تحقیق همکاری نماید

13

و یا

کنوانسیون مارپول  1183در خصوص مبارزه با آلودگـی نـاشی از کشتیها در دریا،
بدون توجه به عنصر رضایت از همه کشورها خواسته ضمایم راجع به نفت و مواد
سمی را بـپذیرند کـه علیاالصول این موارد مغایر با ماده  42کنوانسیون حقوق
معاهدات  1111است که مـقرر مـیدارد هر معاهدهای که بدون قصد و اختیار منعقد
شود ،بیاعتبار خواهد بود.

18

در سایر فعالیتهای سازمانهای بینالمللی نیز در عمل رسیدن به اهداف و کارکرد
مطلوب امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه درجاتی از تراضی دولتها را محدود شود .در
واقع هنگامی که به نهادی بینالمللی مسئولیتی واگذار شد ،او خود مسئول تعیین مصادیق
است که ذیل صالحیتش قرار میگیرد .همانگونه که دیوان در قضیه جبران خسارت

11

تصریح میکند براساس حقوق بینالملل سازمان قدرتی دارد که اگرچه بهصراحت در
منشور مقرر نشده است ،اما از الزامات اساسی برای اجرای وظایفش ضرورتاً استنباط
میشود (شاکریان ،1312 ،ص .)141بااینهمه ضرورتهای زندگی بینالمللی میتواند مبیّن
این نیاز باشند که این سازمانها برای رسیدن به اهدافشان از قدرتی بهرهمند هستند که در
اسناد مؤسس آنها صریحاً مورد رضایت دولتها قرار نگرفته است.
در بررسی عملکرد محاکم بینالمللی نیز شاهد آن هستیم که ورود به یک سامان
حقوقی هرچند با رضایت اولیه صورت پذیرد ،پیامدهایی دارد که مهار و لگام آن
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ضرورتاً در دست دولتهایی که بدان رضایت دادهاند ،نیست .در محاکم قضایی
بینالمللی اصل بر آن است که دولتها بر اساس رضایت خود برای ترافع دربارة یک
اختالف مشخص به دیوانهای بینالمللی مراجعه میکنند .بر همین اساس ماده 41

اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری 21تصریح دارد که تصمیم دیوان جز میان اصحاب
اختالف و جز دربارة خود اختالف اثری الزامآور ندارد.
اما بااینحال اولین گام در محدود کردن رضایت اصحاب دعوا تصمیم مراجع
قضایی برای تعیین صالحیت خود برای ورود به دعوی است؛ در واقع رضایت دولتها
تنها شرط الزم برای ورود در یک سیستم قضایی بینالمللی است؛ اما پس از وارد شدن
در این نظام دیگر لگام تحوالت در دست آنها نیست .اصحاب دعوی نیز از این جبر
سامانمند آگاه هستند و میدانند نپذیرفتن آرای احکام دیوان بینالمللی دادگستری آنها
را با ضمانت اجرای شورای امنیت مواجه خواهد ساخت .در برخی از مهمترین
احکامی که دیوان بینالمللی دادگستری دربارة کاربرد قاعده عرفی صادر کردهاند ،مانند
قضایای ماهیگیری در سال  211141و یا در قضیه بلژیک ضد هلند در سال 1141

22

موضوع این نبوده که آیا رضایت دولت متعهد حاصل شده است یا خیر؟ بهطور

مشخص دیوان در رأی فالت قاره دریای شمال به سال  231111برای اولینبار با نادیده
گرفتن تعهدات قراردادی کنوانسیون ( 1148حقوق فالت قاره) ،تقسیم بر اساس اصل
انصاف را از حقوق عرفی قلمداد کرد و پس از آن رویه خود را در دعوی رومانی ضد
اوکراین نیز در سال  252115ادامه داد و وضعیت جزایر را مالک تحدید حدود قرار

داد.

در این موارد شاهد آن هستیم که دیوان به محکومیت یک دولت بر اساس قاعدهای
رأی داده که آن دولت به آن رضایت نداده بود.
نقش برجسته حاکمیت در حقوق بینالملل موجب شده است کمتر به قواعد
غیررضایی در آن مانند قواعد عرفی ،برخی از تصمیمهای سازمانهای بینالمللی مانند
تصمیم شورای امنیت مبتنی بر فصل هفتم و یا اسناد حقوق نرم پرداخته شود .ارادی
بودن حقوق بینالملل و محدودیتهای آن به این موضوع میپردازد که تراضی دولتها
نقشی تعیینکننده در تعیین ماهیت حقوقی یک پدیدار اجتماعی دارد؛ اما درعینحال
ضروریات کارکردی هر نظام حقوقی سبب میشود تا آن نظام در هر درجه از پیشرفت
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که باشد ،الزاماتی را فارغ از خواست و تراضی تابعانش بر آنها تحمیل کند؛ زیرا هیچ
نظم حقوقی بیآنکه اراده تابعانش را تنظیم ،هدایت و یا محدود کند ،شکل نخواهد
گرفت .حقوق نرم در عمل ثابت کرده است که بیش از هر چیز در جهت تعدیل اصل
تراضی در حقوق بینالملل عمل کرده است.
توسعه حقوق بینالملل بر خواست و تراضی دولتها لگام میزند .دولتها برای
تدبیر زیست بینالمللی نهتنها دیگر یکهتاز میدان قانونگذاری بینالمللی نیستند ،بلکه
گستردگی و عمق مسائل بینالمللی آنها را واداشته است تا خود از دیگر فعاالن
بینالمللی برای مشارکت در وضع قواعد حقوقی کمک گیرند.
 .3پدیدارشناسي حقوق نرم

شناخت حقوق نرم بیش از دیگر عرصههای حقوق بینالملل نیاز به فهم ترکیبی از
نظریه و رویه دارد؛ ازاینرو ،شاید برای شناخت ماهیت آن ،ناگزیر بهنوعی

«فلسفهورزی در باب حقوق» 24هستیم تا ظرایف مفهومی و نسبت حقوق نرم با سایر
پدیدههای اجتماعی تبیین گردد .اولین سؤالی که به نظر نویسنده باید به آن پاسخ داد
این است که آیا اتصاف نرمش به حقوق با در نظر گرفتن ضوابط متصلّب علم حقوق
ممکن است و یا بهعبارتدیگر ترکیب اضافی «حقوق نرم» در بادی امر متناقض و
مغالطهآمیز به نظر نمیآید؟ آستانة مفهومی حقوق نرم چه محدودهای را در برمیگیرد و
اینکه آیا ممکن است نزدیکی مرزهای مفهومی ،شائبهای از کنشهای سیاسی یا
پدیدهای اجتماعی را وارد در تعریف گرداند؟
شاید بتوان خاستگاه نواندیشی در عرصة حقوق را در بستر نظریات انتقادی و
پسامدرن جستوجو کرد؛ این گفتمان که میتوان آن را یکی از پرآواترین جریانهای
فکری در دو دهة پایانی قرن بیستم خواند ،پسازآنکه فرانسیس لیوتار 21مقالة «شرایط

پسامدرن» را در سال  1131نگاشت بسیار فراگیر شد .پسامدرن بیانگر نقدی از
مدرنیسم بود که ابتدا در حوزههای هنری ،زیباییشناختی و ادبیات به کار گرفته شد و
بهتدریج سایر عرصهها را نیز درنوردید .پژوهشگرانی همچون دیوید کندی کسکنیمی و
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کارتی متأثر از آموزههای بزرگان پستمدرن همچون فوکو و لیوتار در تحلیل تاریخ،
اصول و قواعد حقوق بینالملل نیز نظریاتی را ارائه کردند.
مقدمات نظری پسامدرنها که به کلیتزدایی و عینیتزدایی از قانون میانجامد،
راه را برای اشکال غیررسمی قانونگذاری باز میکرد .حقوق نرم در چنین چارچوبی
کامالً میتوانست در نزد پسامدرنها توجیه شده و کارکرد خود را در نظم حقوقی
بازیابد .آنتونی کارتی در کتاب خود با عنوان نقدی بر حقوق بینالملل بر این عقیده بود
که آرزوی حقوقدانان بینالمللی منتقد ،جایگزینی یک نظم حقوقی بهاصطالح بیطرف
نیست ،بلکه هدف تسهیل توسعة گفتگوهای میاندولتی /میانفرهنگی و تفاهمی است
که ممکن است نزدیک شدن به یکدیگر را اجازه دهد؛ هرچند موقتی و شکننده باشد.
کسکنیمی باور داشت که حقوق بینالملل باید چارچوب پردازندهای باشد که
حلوفصل ماهوی را به جایی دیگر ،یعنی به فرایندها ،تفسیرها ،انصاف ،متن و مانند
آنها ارجاع دهد (شاکریان ،1312 ،ص.)218
به نظر نویسنده فرمزدایی پسامدرن از سازوکارهای حقوقی و نفی هرگونه عینیت
و قطعیت ،یقیناً ساحت حقوق را با مخاطره مواجه میسازد تا جایی که به نظر میرسد
برخی از این نظریات انتقادی فروکاستن حقوق بهعنوان یک ابزار سیاسی و اخالقی
است که بسیار مستعد سوءاستفادههای ابزاری توسط قدرتهای بزرگ هستند.

تعاریف پوزیتیویستی از حقوق که پژوهشگرانی همچون اسکار شاختر 23آن را

نمایندگی میکنند ،باور دارد حقوق سامانی بر پایه قواعد و تعهدات است که باید به
نصابی از الزامآوری برسند تا بتوانند رفتار تابعان را بهگونهای مؤثر محدود به حقوق

کنند28؛ ازاینرو ،عدهای تعریف مفهوم نرم را به حیطة حقوق موجب در هم ریختن
مرزهای مشخص حقوق از دیگر نظامهای کنترل اجتماعی میدانند و حکم بر نامطلوب
بودن چنین مفهومی میدهند.
آلن پله اما معتقد است که تعاریفی همچون تعریف شاختر عنصر بیرونی الزام و
اجبار را در تعریف حقوق وارد کرده است .پله مانند تعدادی از حقوقدانان ،قواعد

غیرالزامآوری را که به هدایت رفتار تابعان میانجامد نیز حقوقی میداند .در نگاه پله
منبع حقوق ضرورتاً ظرفی برای بیان قواعد دستوری نیست ،بلکه میباید آن را فرایندی
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دید که مبیّن هنجارهای عمومی برای حکومت بر روابط بینالملل است.
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چنانکه

قاضی ابیسب نیز میگوید :سازوکارهای هنجاری میتوانند حقوقی قلمداد شوند بدون
آنکه الزام حقوقی در پی داشته باشند.

31

حقوق نرم بیش از آنکه یک هنجار حقوقی باشد یک هنجار اجتماعی است که
درعینحال تعریف پذیرفتهشدهای برای آن وجود ندارد ،اما در این میان و پس از پایش
تعاریف متعدد از حقوق نرم به نظر میرسد تعریف خانم شلتن جامعیت بیشتری دارد؛
او حقوق نرم را سند نوشتهشدة غیرالزامآوری میداند که دولتها یا سازمانها از طریق

آن یک «ترجیح رفتاری» 31را تبیین میکنند .این ترجیح رفتاری که میتواند در اشکال
مختلفی همچون اصول ،هنجارها ،استانداردها و یا هرگونه بیانیهای ارائه شود ،دستیابی
به همکاریهای کارکردی میان دولتها را تسهیل میکند و جهت کلی حرکت را با
توجه به اهداف سیستم ،به تابعانش نشان میدهد ،بیآنکه وظیفه و تعهدی منجز برای
آنها ایجاد کرده باشد.

32

طرفهای یک قرارداد و یا معاهده نیز بر اساس فهم مشترکی که از این
«ترجیحات رفتاری» دارند ،میدانند که باید چگونه عمل کنند؛ برای مثال ،در حقوق
داخلی ایران ،فهمی عمومی از «اصل ال ضرر» وجود دارد که موجب شکلگیری
استانداردهای رفتاری میشود که ضرورتاً بهصورت یکنواخت و همسان نیز نیستند ،اما
اجرای همة آن استانداردها باید بهگونهای باشد که عدم اضرار به غیر را منتج شود.
 .3جانمایي حقوق نرم در منابع حقوق بينالملل

مادة  38اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری که صد سال تصویب آن میگذرد ،بهعنوان
مهمترین متنی که به بیان منابع حقوق بینالملل پرداخته است صرفاً ساختة دکترین است
که کمتر مورد مخالفت دولتها قرار گرفته و در مقام احصاء و برشمردن منابع حقوق
بینالملل ازجمله معاهدات ،عرف ،اصول کلی حقوقی و تصمیمات قضایی و آموزههای
شایستهترین حقوقدانان ملل گوناگون است که هیچگونه جنبة انحصاری و محدود ندارد.
چنانکه دیوان بینالملل دادگستری نیز بارها به قطعنامههای سازمانهای بینالمللی استناد
کرده و مویِّدات احکام صادرشدة خود را قطعنامههایی قرار داده که بهصورت مشخص در
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فهرست منابع مادة  38نیامدهاند 33.ازاینرو و با توجه به نظرات تفسیری کسانی همچون
آلن پله ،ورود منابع جدید حقوق به موارد احصایی فوق هیچگونه امتناعی ندارد.

35

به نظر میرسد اتکای بیشازاندازه به مادة  ،38تکافوی نیازهای رو به گسترش جهان
امروز را نمیکند .اگر اقتضائات کارکردی حقوق را بپذیریم موضوع آن نیست که مناسبات
بینالمللی ضرورتاً در قالب منابع سنتی حق بینالملل تدبیر شوند بلکه مهم آن است که
اقتدار در عرصة عمومی اعمال شود بهگونهای که بر تغییر رفتاری تابعان منجر گردد.
از طرفی ساختار ماهوی و نسبیتهای هنجاری در منابع حقوق بینالملل ما را

بهنوعی رویکرد طیفی 34رهنمون میدارد .شاید از آن هنگام که دیوان در رأی معروف
بارسلنا ترکشن ،سنگبنای ترتّب ماهوی را در حقوق بینالملل گذاشت و در آن تفاوت

اساسی میان تعهدات یک دولت «در قبال همه» 31و تعهدات دوجانبه دولتها را تبیین

کرد 33،زمینه را برای پذیرش نسبیت هنجاری قواعد حقوقی فراهم کرده است؛ نسبیتی که
بسان یک طیف یک سر آن قواعد آمره و سر دیگر آن را حقوق نرم مشخص میکند.

38

از آن طرف  ،اما چگونگی قرار گرفتن ابزارهای هنجاری همچون حقوق نرم در
منابع حقوق بینالملل از آن جهت که مورد استناد محاکم بینالمللی قرار نمیگیرند

مشکلآفرین و پیچیده است 31.دولتها در مواجهه با این ابزارها بسیار محتاطانه عمل
میکنند و همواره مت فتن به این موضوع هستند که ابزارهای جدید هنجاری از آن جهت
که جزء منابع حقوق بینالملل هستند لزوماً درجاتی از اجبار و الزام را بر آنها بار
نخواهند کرد.

51

 .1تعامل حقوق نرم با حقوق سخت (دوگانهاي از تكامل و تزاحم)

پس از اینکه جایگاه حقوق نرم در منابع حقوق بینالملل بررسی شد حال باید رابطة حقوق
نرم با سایر منابع حقوق بینالملل ازجمله حقوق سخت مورد واکاوی قرار گیرد.
برخی از پژوهشگران بهنوعی رابطة تکاملی میان این دو قائل شدهاند و برخی دیگر
از تزاحم بین حقوق نرم و حقوق سخت سخن گفتهاند اما به نظر میرسد صورتبندی
جورج شفر و مارک پوالک از روابط احتمالی بین حقوق نرم و حقوق سخت جامعیت

بیشتری داشته باشد 51.آنها در مقالة خود تحت عنوان مقایسة «حقوق نرم و حقوق
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سخت در امنیت بینالملل» بر این باورند در مسائلی که کنشگران قدرتمند بینالمللی بر
خطمشی مشخصی اتفاقنظر داشته باشند و «منازعات سهمخواهانه»

52

میان آنها در

کمترین حد خود باشد ،احتمال آنکه حقوق نرم و حقوق سخت را در جهت تکمیل
یکدیگر به کار گیرند ،زیاد است .شفر و پوالک معتقدند موافقت اصولی بین بازیگران

قدرتمند «شرط الزم و کافی» 53برای به ثمر نشستن موافقتهای بینالمللی است و در
چنین شرایطی حقوق نرم میتواند در نقش مکمل برای معاهدات و یا قواعد عرفی ظاهر
شده و راهکارهای منعطفی را برای تکمیل و پرکردن خألهای قواعد حقوقی ارائه دهد و
منجر به توسعة حقوق بینالملل گردد .چنانکه در زمینههای مشخصی از حقوق پناهندگان
به خاطر اهمیت و فوریت موضوع بهکارگیری حقوق نرم بسیار مؤثر واقع شده و در

بسیاری از موارد ،خألهای قانونی 55حقوق سخت را تکمیل کرده است.

54

در مفروضة دوم ،اگر تعارضات سهمخواهانه بین دولتهای یادشده زیاد باشد ،دست
یازیدن به حقوق نرم جنبهای ابزاری به خود میگیرد؛ در این هنگام دولتهای قدرتمند
برای کاستن از صراحت تعهدات حقوقی با کاربرد حقوق نرم و یا تأسیس رژیمهای رفتاری
غیرالزامآور ،آگاهانه درصدد تضعیف معاهدات منجِّز حقوقی برمیآیند .شاهد مثال این
فرضیه در اجالس شانزدهم کنوانسیون منع سالحهای شیمیایی 51خود را نشان داد.
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جدول شمارة  .9تعارض سهمخواهانه ،پيچيدگيهاي رژیم ،برهمكنش حقوق سخت و حقوق نرم
تعارض سهمخواهانه كم

تعارض سهمخواهانه زیاد

در این حالت حقوق نرم با حقوق
سخت تعامل متعارض در داخل
رژیمهای
منزوی و منفرد

در این صورت حقوق سخت

یک رژیم را خواهند داشت .عدم

با حقوق نرم تعاملی تکمیلی

تغییر حقوق سخت و حقوق نرم

خواهد داشت.

در رژیم ،فرصتها ،قواعد و
محتوا برای رسیدن به هدف
محدود خواهد شد.

حقوق سخت با حقوق نرم
تعامل تکمیلی خواهد داشت.
ولی با توجه به تفاوت در

رژیم پیچیده

ماهیت کاربست قواعد و

بهاحتمال زیاد تعارضات شدیدی

محتوای رژیم احتمال دارد که

میان حقوق نرم با حقوق سخت

تعامل تکمیلی در سطح

ایجاد میشود .تصمیمسازی،

باالیی قرار نگیرد .عدم تحقق

محتوای رژیم و ماهیت قواعد در

تعامل تکمیلی ناشی از

این حالت تفاوتهای فراوانی با

تعارض سهمخواهانه نیست،

یکدیگر دارند.

بلکه ناشی از تفاوت در
ماهیت قواعد در رژیمهای
پیچیده است.

53
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مادة  5این کنوانسیون مقرر میدارد دولتهای دارندة سالحهای شیمیایی باید ظرف

 11سال از الزماالجرا شدن آن ،کلیه این سالح را از بین ببرند؛ 58هرچند که دولتهای
عضو مانعی برای نابودسازی سریعتر این سالحها نیز قائل نشده بودند .البته الزم به ذکر
است که طبق سند ضمیمهای این کنوانسیون ،مهلت مقرر در مادة  5حداکثر تا  14سال
بعد از الزماالجرا شدن کنوانسیون ،یعنی  21آوریل  2112نیز قابل تمدید بود.
بااینحال و علیرغم استفادة دولتهای آمریکا و روسیه از مدت تمدید پنجساله،
اجالس شانزدهم در دسامبر  2111تصمیمی را بدون اجماع و با رأی منفی ایران تصویب
کرد که فاقد مؤلفههای الزامآور حقوقی بود؛ اعالم کرد در صورتی که آخرین مهلت مقرر
برای نابودی این سالحها رعایت نشود ،دولتهای دارندة سالحهای شیمیایی باید در
کمترین زمان ممکن برابر مقررات و کنوانسیون و پیوست راستیآزمایی آن سالحهای
باقیماندة خود را از بین ببرند .عبارت کمترین زمان ممکن گویای قید کیفی است که مرجع
ثالثی برای تفسیر آن تعیین نشده است؛ در نتیجه این خود دولتهای دارندة سالحهای
شیمیایی هستند که کمترین زمان ممکن را تفسیر میکنند (شاکریان ،1312 ،ص.)212
آنچه قابل تأمل است اینکه دولتهای بزرگ در صورتی که منافعشان اقتضاء کند با
استفادة ابزاری از حقوق نرم عدم پایبندی خود به تعهدات سخت را توجیه میکنند .این
کنوانسیون که مفاد منجِّز حقوقی با استفاده از سازوکاری نرم ،صراحت خود را از دست
دادند ،نمونة روشنی برای نشان دادن رابطة تزاحمی میان حقوق نرم و سخت است .در
واقع دولتهای قدرتمند با بهکارگیری حقوق نرم ،خود را از اقدامات اصالحی و
تبعات تنبیهی پیشبینیشده در این کنوانسیون نیز که در صورت احراز عدم پایبندی بر
آنان تحمیل میشد ،مصون نگه داشتند.
تصمیم اجالس شانزدهم مویِّد فرضیة دوم شفر و پوالک است؛ آنجا که قدرتهای
بزرگ قواعد حقوقی را به نفع خود نمیدانند با استفاده از حقوق نرم درصدد تعدیل و
یا فروکاهیدن صراحت آن برمیآیند .در این میان به نظر میرسد نباید از تأثیر اجماع
بینالمللی بر رابطة تکمیلی و یا معارض حقوق نرم و حقوق سخت غافل ماند؛ چنانچه
بر روی مفاد یک سند نرم اجماع بینالمللی شکل گیرد ،بهمراتب اثرگذاری تکاملی آن
بیشتر خواهد بود ،حالآنکه اگر اجماع بر روی سیاستها و قواعد مندرج در یک سند
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نرم وجود نداشته باشد ،توانایی دولتهای بزرگ در جهت کمرنگ کردن انجازات
حقوقی یک سند سخت تأثیر بیشتری خواهد داشت.
 .5عوامل مؤثر گزینش حقوق نرم براي حلوفصل چالشهاي سياسي بينالملل

وقتی دولتها نمیتوانند به پیامد تعهدات حقوقی برای تدبیر یک موضوع بینالمللی
ملتزم شوند و تن دادن به سازوکارهای متصلب حقوقی را برنمیتابند و یا اینکه موضوعی
بینالمللی به خاطر تعارض با منافع جمعی دولتها پشت دیوار بلند تراضی و ارادة
جمعی متوقف میشود تنها راهکار میانه که میتواند راهگشا باشد حقوق نرم است.
حقوق نرم هم وجهی از پایبندی به مقررات یک توافق نرم را دارد و هم اطمینان
خاطری است برای اینکه ناپایبندی به آن تبعات نقض یک قاعدة منجِّز حقوقی را در پی
نخواهد داشت؛ بهعبارتدیگر ماهیت غیرالزامآور این اسناد به دولتهایی که رضایت
آنها در فرایند مذاکرات تأمین نشده این اطمینان را میدهد که میتوانند در تدبیر یک
مشکل بینالمللی مشارکت کنند ،بیآنکه تعهد حقوقی الزامآوری را پذیرفته باشند.
افزون بر این حقوق نرم دارای مزایای کاربردی دیگری نیز هست که دولتها و دیگر
فعاالن عرصة قانونگذاری بینالمللی را بهسوی خود جلب میکند.
 .9-5حقوق نرم بهعنوان یك ابزار هماهنگكنندة بينالمللي

آنچه مسلم است اینکه هماهنگسازی حقوق با کاهش قدرت انحصاری دولتها و
تقویت نقش فعاالن غیردولتی در امر قاعدهگذاری همراه است .اسناد حقوق نرم
میتواند این مهم را محقق کند؛ میزان نفوذ و توان اقناعی اسناد حقوق نرم منوط به
عوامل گوناگون است .اعتبار و شهرت مقام تنظیمکننده سند ،مفاد و کیفیت قواعد
مندرج در آن ،شیوه و روند تنظیم ،میزان استقبال کارگزاران بینالمللی اعم از اشخاص
و مراجع حل اختالف قضایی و داوری و میزان آرایی که با ابتنا و یا ارجاع به سند نرم
صادر گردیدهاند ،در اعتبار و مقبولیت این اسناد اثرگذار

میباشند.

اگر از دریچة پایبندی به موضوع بنگریم ،خواهیم دید که سادهترین توضیح برای
کاربرد حقوق نرم مربوط به هماهنگی رفتار دولتها با سایر دستگاهها در قالب توافقات
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بینالمللی خواهد بود .در واقع ،با دولتهایی مواجه هستیم که عالقهای به انحراف از
رفتارهای وعده دادهشدة خود ندارند .آنها به دنبال سازوکاری برای هماهنگ کردن
روابط بین خودشان هستند؛ بهعبارتدیگر ،اختالفات پیچیدهای که عموماً شامل
درجهای از تنشهای سهمخواهانه بین اطراف یک توافق است ،میتواند با حقوق نرم
حلوفصل گردد و به هماهنگی برسد .هر طرف ممکن است یک نقطة کانونی را در
ارتباط با هماهنگی ترجیح داده باشد ،در این میان حقوق نرم میتواند یک طراز کانونی
به حساب آید که دیگران رفتار خود را نسبت به آن تنظیم کنند؛ این کار در نهایت به
تولید سطوح باالیی از پایبندی منتج خواهد شد.

51

در این خصوص خانم شلتن در مقالة حقوق نرم خود بر این باور است که اتحادیة
اروپا برای آنکه در فرایند تقنینی خود انعطاف ایجاد کند ،به حقوق نرم روی آورده
است .او میافزاید بهکارگیری حقوق نرم عالوه بر هماهنگی در وضع قوانین شرایط را
برای انطباق دولتهای اروپایی که بهتازگی به اتحادیه پیوستهاند ،با مقررات اتحادیه
تسهیل میکند .به نظر میرسد کمیسیون برای پاالیش قوانین غیرضرور خود بهسمت
روانسازی 41و سادهنمایی 41مقررات خود حرکت میکند که در این مسیر استفاده از
حقوق نرم را در دستور کار خود قرار داده است 42.در همین راستا اتحادیه اروپا برای

عالج بحران قانونگذاری 43به راهکارهای جایگزین همچون حقوق نرم روی آورده
است؛ این سازوکار در مادة  251معاهدة کمیسیون اروپایی به رسمیت شناخته شده
است که کمیسیون خود را ملزم به استفاده از ابزارهای انحصاری برای قانونگذاری
نکرده و برای وسعت عمل بیشتر از ظرفیتهای حقوق نرم نیز استفاده خواهد کرد.
خانم سندن معتقد است استفاده از حقوق نرم در مناسبات قانونگذاری اروپایی باعث
افزایش اثربخشی ،مشروعیت و شفافیت خواهد شد و میتواند بهعنوان یک جایگزین
رضایتبخش برای قانونگذاری استفاده گردد؛ با این راهکار زمامداری جهانی و تاباندن
نور بر روی پدیدههای حلناشدنی حقوق بینالملل آسان خواهد شد.

45
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 .3-5نظریه اجتناب از نقض احتمالي قوانين الزامآور

55

هنگامی که دولتها وارد یک فرایند قانونگذاری بینالمللی میشوند ،در ابتدا احتمال
نقض آن ،توسط خود را بررسی میکنند ،درصورتی که در برآورد سازوکارهای قانونی
به آن نتیجه برسند که ممکن است به کلیت توافق و یا برخی از مفاد آن ملتزم نباشند،
ناگزیر به استفاده از حقوق نرم روی میآورند.
دولتها بهخوب ی نسبت به این موضوع تفتن دارند که تبعات ناشی از نقض یک
سند سخت بسیار بیشتر از نقض یک سند نرم خواهد بود؛ لذا در همان ابتدا با رویکرد
اجتنابی حقوق نرم را برمیگزینند تا در صورت نقض با اقدامات تنبیهی و تحریمهای
قانونی مواجه نشوند .عمل متقابل 41دلیل دیگری است که بهکارگیری حقوق نرم را

برای دولتها مرجح میکند ،آنها برای اجتناب از تبعات محتمل واکنشی دولتها
ترجیح میدهند میزان الزام خود به معاهده را به حداقل برسانند؛ در این راستا به حقوق
نرم گرایش پیدا میکنند  .تنقیص اعتبار اما دلیل دیگری است که حقوق نرم را با اقبال
دولتها مواجه ساخته است ،هرچند حقوق سخت سطوح باالیی از الزامآوری را

تضمین میکنند ولی درعینحال بسان شمشیری دولبه 43عمل خواهند کرد ،مجازاتی

48

که بهواسطة نقض چنین تعهداتی متوجه حیثیت و اعتبار دولتها میگردد بسیار
پرهزینهتر از سودی است که احتماالً نصیبشان خواهد شد.
 .3-5به رأيگذاري مطلوبيت قوانين (نظریة تفویض)

41

61

گاهی دولتها نسبت به مطلوبیت قوانین پیشنهادی خود اطمینان ندارند .آنها در واقع
تغییرات پیشآمده را در شرایط پیشبینی میکنند و با عرضة آن در قالب حقوق نرم،
مبادرت به استمزاج قوانین پیشنهادی از دولتها و سایر توابع حقوق بینالملل میکنند.
در واقع با این روش حقوق نرم در رویة دولتها پرورانده میشود و قِوام مییابد.
یکی از ادعاهایی که گهگاه در ادبیات حقوق بینالملل دیده میشود ،این است که
حقوق نرم برای اصالح بهعنوان یک موضوع عمومی بسیار آسانتر از حقوق سخت
است .گاهی دولتها قادر به تصویب اسناد الزامآور نیستند ،لذا ترجیح میدهند بهجای
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اسناد سخت زمینه را برای تنظیم اسناد نرم فراهم کنند .تئوری تفویض که بر اساس آن
گاهی دولتها از محبوبیت ،کارآمدی و اقبال احتمالی جهانی از سندی که قصد
تصویب دارد ،اطالع و اطمینان ندارند .لذا ترجیح میدهند ابتدا آن را در قالب سند نرم
به جوامع بینالمللی عرضه کنند تا میزان مطلوبیت و اقدام جهانی آن سند را دریابند.

11

«قوانین نمونه» 12ابزار دولتها و قانونگذاران ملی آنها ،در اصالح و بهروز کردن

قوانین داخلی و بینالمللی خود به شمار آمده و مجال مناسبی در دسترسی دولتهای
کمتجربه در امر قانونگذاری ،به بهرهمندی از مجموعه مقرراتی است که توسط
متخصصانِ امر و با مطالعات تطبیقی در تجربیات نظامهای حقوقی مختلف فراهم
گردیده است .مزیت این نوع اسناد در مقایسه با کنوانسیونها در این است که دولتها
و قانونگذاران آنها از آزادی عمل و امکان ایجاد تغییر و هماهنگی آن در چارچوب
نظام حقوق ملی خود برخوردار هستند و البته شاید این خصوصیت از دستاورد ایجاد
وحدت و هماهنگی توسط این اسناد تا حدودی خواهد کاست .تجربه ثابت کرده است
که قوانین نمونه در غالب موارد در تنظیم الگو و استانداردهای داخلی و بینالمللی
قانونگذاری موفق عمل کرده و در فرض اینکه طرفین برای خود حق شرط نیز قائل
شوند باز هم در مقام قانون حاکم بر قرارداد ،مجال ایفای نقش خواهند داشت.
 .1-5مشتركات بنيادین حقوق بينالملل

13

64

شاید بتوان برای تعدیل نقش رضایت دولت متوسل به تأسیس نهادهایی شد که الزامات
حقوقی را بدون رضایت اجماعی گسترش میدهند ،اما از آن جهت که تأسیس خود
همین نهادها نیاز به یک رضایت اجماعی اولیه دارد ،مشکل حل نخواهد شد .مبانی
مشترک حقوق بینالملل راهحلی برای این مشکل ارائه میدهد.

14

برخی از علمای حقوق بر این باورند که جهان در حال گذار از اجتماع بینالمللی
بهسوی جامعة بینالملل است .جامعه در تعریف جامعهشناختیاش عبارت است از
اجتماعی که در آن پیوندهای افراد به مرحلهای رسیده است که حس مشترکی دربارة
ضروریات زندگی اجتماعی میان آنها پیدا شده است ،این حس مشترک از عوامل
متعددی است که در نهایت منافع و ارزشهای مشترکی را میان افراد آن جامعه ایجاد
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میکند .زمانی که ضروریات تدبیر زیست بینالملل ،جامعة بینالمللی را وامیدارد تا به
رخدادهای بیرونی واکنش نشان دهد اما به دالیلی مانند تعارض منافع و اختالفهای
سیاسی یا ناروشن بودن شرایط در آینده امکان رسیدن به تعهدات صریح حقوقی مدون
و منجز نیست ،حقوق نرم راهکار کاربردی و میانهای است که میتواند جامعه را از
موضع سکون و بیاقدامی برهاند .حقوق نرم همچنین میتواند ارزشهای مشترک
بشری را در قالبی نو و سیال بگنجاند .اگرچه ممکن است این قالبها در
چارچوبهای سنتی قانونگذاری بهراحتی تحلیل نشوند ،اما مسلماً حقوق نرم تنها
راهحلی است که میتوان با توسل به آن تداوم همکاریها حول مشترکات حقوقی
بینالمللی را تضمین کرد (شاکریان ،1312 ،صص.)12-43
اما به نظر میرسد تأکید بر ارزشهای مشترک بشری و قرائتی ایدئولوژیک از
جامعة بینالمللی ممکن است حاکمیت برخی از دولتهای ضعیف را به نفع ارزشهای
جوامع غربی به چالش بکشد .به نظر نویسنده اگر نتوان به تحلیلی صحیح از مقتضیات
جامعة بینالمللی دست یافت ،هرآینه با این تالی فاسد مواجه خواهیم بود که تعدادی از
دولتها حاکمیتشان را برتر از دیگران تلقی کنند و در مقام قانونگذاری بینالمللی
عمالً ارزشها ی منسوب به خود را مدون کنند .در این صورت است که تحت لوای
ارزشهای مشترک بشری بهنوعی استبداد نوین از نوع حقوقی آن خواهیم رسید.
 .6حقوق نرم و هنجارسازي بينالمللي (بيثباتي یا استحكام سياست بينالملل)

برای تدبیر الزامات همزیستی در عرصة بینالملل و همچنین قانونمندسازی پدیدههای
نوظهور در حقوق بینالملل فعاالن این عرصه با دو گزینه مواجهاند :یا به ترتیبات کلی
موجود در اسناد الزامآور قناعت کرده و تا حد امکان تالش کنند آن قواعد را بر
موضوعات جدید تطبیق دهند و یا اینکه داوطلبانه به تدوین اصول راهنما و
دستورالعملهای هنجاری موردنیاز برای پیشبرد امور بپردازند .چنانکه «اولریش
فاستنرات»

11

اشاره میکند سازوکار حقوق نرم میتواند شفافیت مفاهیم و یا

هنجارسازی حقوقی را در قالب یک اجماع همهجانبه به سامان برساند.
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شروع مذاکرات با هدف تدوین مقررات الزامآور در قالب حقوق سخت که فرایند
تصویب آن مستلزم طی شدن مراحل گوناگون و زمانبر است ،مطلوبیت خود را در
حوزة پدیدههای نوظهور از دست داده است .ناگفته پیداست که معاهدات حاصل
تبادلنظر و مباحثات طوالنیاند و امکان تجدیدنظر در ترتیبات آنها نیز نیازمند طی
شدن مراحل مختلف است.
حقوق نرم میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان تشریفات مربوط به تهیة قوانین از
یک سو و تأمین نیازهای هنجاری از سویی دیگر عمل کند .البته باید توجه داشت که
دل بستن به حقوق نرم ،توسل به راهکاری شکننده برای قانونمند کردن پدیدههای
نوظهور است و تنها راه تبدیل این دست هنجارها به قواعدی قابل اتکا ،امکان استناد
به آنها در قالب حقوق عرفی و یا بهبود سطح الزامآوری این اسناد به معاهدات است؛
اما آنچه مسلم است آنکه این امر میتواند انتظارات مشروع کنشگران بینالمللی برای
تدبیر مسائل روزآمد را بهنحو رضایتبخشی برطرف کند؛ برای مثال ،در حوزة حقوق

فضایی اسنادی با عنوان قطعنامههای هنجاری 18در سازمان ملل تصویب شدهاند که تهیه
و تدوین این اسناد بر عهدة کمیتة «استفادههای صلحآمیز از فضای ماورای جو سازمان

ملل (موسوم به کوپوس)» 11و کمیتههای فرعی آن است .این اعالمیهها بیتردید از نظر
قدرت الزامآوری همپایه و هموزن معاهدات فضایی نیستند ،اما این قبیل قطعنامهها که
با نام اعالمیه و بدون رأیگیری در صحن مجمع عمومی به تصویب میرسند ،خاصیت
هنجارسازی دارند و بهدلیل ماهیت نوظهور حقوق فضا و تحوالت سریع فناورانه آن،

جامعة بینالملل ناگزیر از بهکارگیری حقوق نرم است (امینزاده و عالقهبند حسینی،
 ،1314ص.)113
در همین راستا دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیه قارة دریای شمال تأکید
میکند برای آنکه بتوان پدیدهای را در زمرة قواعد عمومی حقوق تلقی کرد آن پدیده
باید اساساً ویژگی «هنجارسازی» 31را داشته باشد 31.بهعبارتدیگر ،آن دسته از قواعدی

که انعکاس دهندة ترجیحات رفتاری هستند برای تبدیل شدن به قوانین حقوقی باید
حداقل نصابی از هنجارسازی را در خود داشته باشند .در همین سو دیوان در رأی
مشورتی خود دربارة حقوقی بودن کاربرد سالحهای هستهای پا به میان گذارد و اینبار
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با صراحت بیشتری از تفاوت میان الزامآوری حقوقی و «ارزش هنجارین»

32

یک

قطعنامه سخن گفت .این رأی که برخی از آن بهعنوان بنیان نظری ورود اسناد نرم به
نظام حقوق بینالملل نام بردهاند ،در بند  31خود اشعار میدارد :قطعنامههای مجمع
عمومی سازمان ملل حتی اگر الزامآور نیز نباشند ،گاهی اوقات واجد ارزشهای
هنجارین هستند ،آنها در شرایطی نشانه های مهمی برای اثبات وجود یک قاعده و یا
پیدایش یک باور راسخ فراهم میآورند .مجموعهای از این قطعنامهها میتوانند به
توسعة تدریجی حقوق بینالملل کمک کنند و باعث ایجاد قوانین جدید در حقوق
بینالملل گردند.

33

اما ابتنای حقوق بینالملل بر نسبیت هنجاری و سلسلهمراتب قواعد حقوقی ممکن
است در درازمدت به بیثباتی و تزلزل حقوق بینالملل بیانجامد .پروفسور پراسپر ویل
در مقالة مهمی که تحت عنوان «بهسوی نسبیت هنجاری در حقوق بینالملل» در سال
 1183در مجلة آمریکایی حقوق بینالملل منتشر کرد ،معتقد بود که اگر حقوق بینالملل
بر خاستگاه ارادة دولتها بنیان نپذیرد کارکرد خود را از دست خواهد داد و تکثر
هنجاری در نهایت ارزشهای نامتعینی را به همراه خواهد آورد که نظام حقوقی
بینالملل را سست و آسیبپذیر خواهد کرد .او نسبیت هنجاری را عارضهای دانست
که در ساختار حقوق بینالملل رخنه کرده است و ممکن است بهصورت ابزاری در
خدمت منافع قدرتهای سلطهگر قرار گیرد.

35

اگر نخواهیم در تمامی نظرات با پروفسور پراسپر ویل همرأی باشیم اما باید
بپذیریم که در قرن بیستم شاهد سرعت گرفتن در فرایند تولید هنجارهای حقوقی
بودهایم؛ هنجارهایی که رسالت تنظیم امور جامعة بینالملل را برعهده داشتند .بدینسان
حقوق بینالملل بهعنوان شاخهای از علم حقوق که رسالت تنظیم این جامعة متکثر را
برعهده داشته بهطوری که در این قرن بیش از هر زمان دیگری با پدیدة توّرم هنجارها

34

روبهرو شده است.
در واقع به نظر میرسد عرصه کنونی حقوق بینالملل بیش از هر زمان دیگر
عرصه ارتباط تنگاتنگ میان دولتها و نیز ارتباط میان عرصههای مختلف حقوق
بینالملل همچون تجارت و محیط زیست ،حقوق بشر و توسعه اقتصادی است .نتیجه
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طبیعی این حالت از یک سو گسترش عددی هنجارهای بینالمللی و از سوی دیگر
افزایش احتمال تعارض میان این هنجارهاست .در واقع اسباب این تعارض را باید بیش
از هر چیز در طبیعت حقوق بینالملل جست ،حقوق بینالمللی که اساساً فاقد قوه مقننه
و مجریه مرکزی است .در نتیجه جامعه بینالملل شاهد ایجاد هنجارهای حقوقی از
سوی دولتها و سازمانهایی است که بهطور افقی به تولید این قواعد مشغولاند .نتیجه
منطقی چنین حالتی کاهش هماهنگی میان بخشهای مختلف حقوق بینالملل است
امری که در درجه اول منجر به دامن زدن به چندپارگی و تکثر حقوق بینالملل میشود
(علیزاده ،ص.)11
 .9گسست الزام حقوقي از پایبندي در حقوق نرم و تسهيل در حلوفصل چالشهاي بينالملل

حقوق نرم ،از درجه الزام 31کمتری از قواعد سنتی حقوق بینالملل برخوردار است ،اما
توان اثرگذاری بر رفتار دولتها و دیگر تابعان حقوق بینالملل را دارد .از این منظر
حقوق نرم همچنان حقوقمحور است ،اما این حقوقمحوری ضرورتاً در اشکال سنتی
یعنی تعریف حقوقی بودن با معیار الزام حقوقی نیست .حقوق نرم ربط میان الزام

حقوقی و پایبندی 33را سست کرده است و از این منظر رهیافتی نو برای حقوقی تلقی
کردن پدیدارهای اجتماعی پیش روی میگذارد.
پایبندی عبارت است از سازگاری عملکرد یک دولت با یک ترجیح رفتاری که
مبتنی بر اصل آزادی اراده و انتخاب باشد .بر این اساس میتوان با وضع چنین
سازوکارهایی حتی از طریق اسناد غیرالزامآور به هدف غایی که همان تغییر رفتار
دولتها و ترغیب آنها به انجام رفتاری مطلوب است ،رسید .بدین ترتیب دیگر قاعده
حقوقی بر اساس ویژگی الزامآوری آن تعریف نمیشود بلکه قاعده حقوقی طیفی از
قواعد الزامآور حقوقی در معنای سنتی است تا قواعد حقوق نرم را در برگیرد.
سازوکارهای پایبندی از چهار رکن اساسی تشکیل میشوند؛ اول گزارشدهی و
خود اظهاری است که بر پایة اعالمیهای آغاز میشود و هدف از آن در اختیار قرار دادن
اطالعاتی است که امکان نظارت ،بازرسی و راستیآزمایی عملکرد آن دولت را برای
اجرای اصول و تعهدات مندرج در سند مربوطه نشان میدهد .رکن دوم نظارت بر
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حسن اجرای تعهدات است که توسط نهادها و ارکان اجرایی و بهحسب اختیاری که
سند مؤسس به آنها داده است ،بر حسن اجرای تعهدات نظارت میکنند و یا اقدام به
بازرسی از فعالیتهای دولتها میکنند.
رکن سوم واکنش به ناپایبندی است که به دو صورت انگیزشی و تنبیهی صورت
میپذیرد؛ مانند کمکهای فنی و مالی برای اجرای بهتر معاهده و نیز مجازاتی مانند
اقدامات سختگیرانه برای وارد کردن دولت خاطی به رعایت تعهداتش و در آخر رکن
چهارم که روشهای حلوفصل اختالفات را در بر میگیرد .این روشها در واقع
کارکردی پیشگیرانه دارند و هدف از آن عالج واقعه پیش از وقوع است ،درحالیکه به
آیینهای سنتی حلوفصل اختالفات معموالً هنگامی رجوع میشود که نظم حقوقی در
نتیجة اختالفی که رخ داده آسیب جدی دیده باشد (شاکریان ،1312 ،صص.)313-211
 .3ضمانت اجراي حقوق نرم در نظام مسئوليت بينالمللي

هر ضمانت اجرا دربرگیرنده مجموعهای از بایدها و نبایدهای رفتاری است که بهواسطه در
پی داشتن عقوبت یا تشویق ،موجب تغییر رفتار میشوند .بخشی از این ضمانتها از سوی
قانونگذاران تعیین شدهاند؛ یعنی اِعمال و بهکارگیری آنها مبتنی بر حاکمیت دولت،
تضمین شده است .بر همین اساس میتوان اجرای آنها را از نهادهای ذیصالح مطالبه کرد
اما در مقابل نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که از سوی قانونگذار به رسمیت

شناخته نشده است که از آن بهعنوان «ضمانتهای اجرای فراحقوقی» 38یاد میکنیم.

تفکیک ضمانت اجرا به دو نوع حقوقی و فراحقوقی بر مبنای مقام وضعکننده
آنهاست؛ ضمانت اجرای حقوقی مجموعه عوامل بازدارندهای است که گسترة آنها بر
اساس حکم قانونگذار بوده و صالحیت اجرای آنها نیز بر همین مبنا تعیین میشود؛
حالآنکه در ضمانت اجراهای فراحقوقی عامل و محرک اصلی ،نیروی درونی و ارادة
شکلگرفته در دولت است که مبنای آن قوه قاهره حاصل از قانون یا دولت نیست .این
نوع ضمانت اجراها میتواند مکمل ضمانتهای حقوقی قلمداد شده و مبتنی بر
همافزایی ،قوت تأثیر آنها را افزون سازد .همچنان که ممکن است ضمانت اجرای
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حقوقی و فراحقوقی متعارض با یکدیگر بوده و دولتها را به انجام رفتارهایی متفاوت
رهنمون

سازند.

چنانکه اشاره شد ،ضمانت اجرای فراحقوقی مبتنی بر گزارهها و الزامات حقوقی
نیست؛ یعنی مبنای ایجاد الزام در این نوع از ضمانت اجرا بهجای حکم قانونگذار
حس التزام درونی است که بر اساس مراعات مصالح و منافع دولت شکل گرفته است.
از این سو توافقاتی را که از سازوکار ضمانت فراحقوقی بهره میبرند «توافقات

خودالزام» 31مینامند؛ چراکه بررسی بروز نقض تعهدات آن و یا مطالبه خسارت در آن
به مرجع حل اختالف ثالث واگذار نمیشود ،بلکه اجرای توافق و به کار بستن
ضمانتهای آن تماماً بسته به اعتبار طرفین است« ،از همین رو شاید بتوان یکی از
عوامل اساسی در ضمانت اجرای فراحقوقی را اعتبار و شهرت متعهد دانست؛ برای
مثال ،دولتی که برای ایفای تعهداتش به دادگاه فراخوانده و محکوم میشود تنها یک
دعوی حقوقی را از دست نداده ،بلکه بیش از آن ،اعتبارش در حوزة بینالملل آسیب
دیده است؛ ازاینرو ،بخش معظَمی از اعتبار دولتها بسته به عملکرد قابل پیشبینی و
پایبندی آنها نسبت به تعهداتشان است» (شاکریان ،1312 ،ص)312؛ لذا اگر در
مواردی تداوم یا ایجاد یک رابطه ،نیازمند داشتن اعتبار باشد و از آن سو هزینة پیوستن
به یک معاهدة منجَّز با ارجاعات قضایی ،برای دولتها پرهزینه قلمداد گردد،
سازوکارهای الزامآور فراحقوقی بیشترین میزان اثرگذاری و مطلوبیت را خواهند داشت
(شیروی و وکیلی مقدم ،1313 ،صص.)13-5
اما در اینکه آیا نقض حقوق نرم موجد مسئولیت بینالمللی است ،به نظر میرسد
باید در ابتدا سرشت تعهدات ،اعم از سخت یا نرم مورد توجه قرار گیرد و نه مسئولیت
ناشی از نقض آن .میتوان فرض کرد که مسئولیت ناشی از حقوق نرم ،ناقص بوده و یا
در مرتبهای پایینتر از قواعد حقوق سخت قرار دارد .سؤال اساسی که در اینجا مطرح
میشود این است که آیا میتوان قائل به وجود یک وضعیت بینابینی شد که نه قانونی
باشد و نه غیرقانون ی؟ اگر مرحلة واسطی بین این دو در نظر گرفتیم ناگزیر از پذیرفتن
ضمانتهای نرم نیز خواهیم شد .در این خصوص تفکیک واکنشهای غیردوستانه از
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اقدامات تالفیجویانه راهگشا خواهد بود که از سوی دولتها و بهمقتضای سرشت
تعهدات نقض شده به کار گرفته میشوند (امیر ارجمند ،صص.)411-441

برخی از پژوهشگران حقوق بینالملل ،مفهوم «مسئولیت نرم» 81را مطرح میکنند .آنها

بر این باور هستند که در ضمانت اجرای حقوق نرم «حسن نیت» 81به اجرای تعهد میتواند

یک اصل مهم تلقی شود ،چنانکه در دستورالعمل اجرایی «صندوق بینالمللی پول» 82نیز
سازوکاری بر همین مبنا شکل گرفته است که با ابتنای بر آن صندوق بینالمللی پول ضامن
تعهد دولتها برشمرده میشود .درواقع دولتها ملزم به پذیرفتن مسئولیت نیستند اما
درعینحال التزام عملی آنها به اجرای تعهد توسط حسن نیت خود و سایر اعضا حمایت

میشود .باور به حسن نیت حاکی از نوعی «تعهد اخالقی» 83است که دولتها خود را
متعهد به انجام آن میدانند و آن را متقابالً نسبت به یکدیگر اجرا میکنند.

85

و یا سازوکار شفافیت که در سند نهایی اجالس تغییرات آب و هوایی پاریس بدان
تصریح شده است .در مادة  13سند مذکور بهجای تأکید بر پایبندی تأسیس یک شبکة

«تقویتشدة شفافیت» 84بهمنظور ایجاد «اعتماد متقابل» 81و ترغیب اجرای مؤثر پیشبینی

شده است .در مادة  14توافق پاریس نیز هرچند «سازوکار تسهیل اجرا» 83و ترغیب

پایبندی مدنظر قرار گرفته شده است ،لیکن مبنای این سازوکار تشکیل کمیتهای است
که باید «کارشناسمحور»

88

بوده و در تسهیل اجرای سند بهگونهای شفاف،

«غیراتهامی» 81و «غیرتنبیهی» 11عمل شود .همچنین کمیتة مذکور باید ظرفیتهای ملی و
شرایط اطراف معاهده را مورد توجه خاص قرار دهد .به نظر میرسد کمیتة موصوف

در مادة  14توافق پاریس اساساً یک «کمیتة پشتیبان» 11باشد تا یک «کمیتة انضباطی».12

به همین جهت از نظر برخی از نویسندگان توافق پاریس اساساً یک «بیانیة حسن

نیت» 13است تا یک سند حقوق الزامآور؛ در واقع در این بیانیه اطراف مذاکرهکننده به
یک تصمیمگیری دستهجمعی نرم رسیدهاند (موسیزاده ،ص.)18
جمعبندي

وقتی دولتها نمیتوانند به پیامد تعهدات حقوقی برای تدبیر یک موضوع بینالمللی
ملتزم شوند و تن دادن به سازوکارهای متصلب حقوقی را برنمیتابند و یا اینکه
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موضوعی بینالمللی به خاطر تعارض با منافع جمعی دولتها پشت دیوار بلند تراضی
و ارادة جمعی متوقف میشود ،تنها راهکار میانه که میتواند راهگشا باشد« ،حقوق نرم»
است .حقوق نرم هم وجهی از پایبندی به مقررات یک توافق نرم را دارد و هم اطمینان
خاطری است برای اینکه ناپایبندی به آن تبعات نقض یک قاعدة منجِّز حقوقی را در پی
نخواهد داشت؛ بهعبارتدیگر ،ماهیت غیرالزامآور این اسناد به دولتهایی که رضایت
آنها در فرایند مذاکرات تأمین نشد ،این اطمینان را میدهد که میتوانند در تدبیر یک
مشکل بینالمللی مشارکت کنند ،بیآنکه تعهد حقوقی الزامآوری را پذیرفته باشند.
افزون بر این حقوق نرم دارای مزایای کاربردی دیگری نیز هست که دولتها و دیگر
فعاالن عرصة قانونگذاری بینالمللی را بهسوی خود جلب میکند .ازجمله آن مزایا
میتوان به رأیگذاری مطلوبیت قوانین ،هماهنگ کردن اقدام دولتها و هنجارسازی
بینالمللی اشاره کرد .حقوق نرم اگرچه از درجه الزام کمتری از قواعد سنتی حقوق
بینالملل برخوردار است ،اما توان اثرگذاری بر رفتار دولتها و دیگر تابعان حقوق
بینالملل را دارد .از این منظر حقوق نرم همچنان حقوقمحور است اما این
حقوقمحوری ضرورتاً در اشکال سنتی یعنی تعریف حقوقی بودن با معیار الزام حقوقی
نیست .حقوق نرم ربط میان الزام حقوقی و پایبندی را سست کرده است و از این منظر
رهیافتی نو برای حقوقی تلقی کردن پدیدارهای اجتماعی و حلوفصل منازعات
سهمخواهانة سیاسی است.
حقوق نرم بیش از آنکه یک هنجار حقوقی باشد ،یک هنجار اجتماعی است که
درعینحال تعریف پذیرفتهشدهای برای آن وجود ندارد ،اما در این میان و پس از پایش
تعاریف متعدد از حقوق نرم به نظر میرسد تعریف خانم شلتن جامعیت بیشتری دارد.
او حقوق نرم را سند نوشتهشدة غیرالزامآوری میداند که دولتها یا سازمانها از طریق
آن یک «ترجیح رفتاری» را تبیین میکنند .این ترجیح رفتاری که میتواند در اشکال
مختلفی همچون اصول ،هنجارها ،استانداردها و یا هرگونه بیانیهای ارائه شود ،دستیابی
به همکاریهای کارکردی میان دولتها را تسهیل میکنند و جهت کلی حرکت را ،با
توجه به اهداف سیستم ،به تابعانش نشان میدهد ،بیآنکه وظیفه و تعهدی منجز برای
آنها ایجاد کرده باشند.
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