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            پيشگفتار
 

قانون  حاکميتعناصر اساسی  موردمداران در سياست هالزم ب رائه اطالعاتو ارراهنمای پيشهدف 
 .است

فرايند شکل گرفت.  "هاو حكومت  هادولت ثات "شورای تعامل سران سابقراهنما در مباح ايده تدوين اين
ی رائول والنبرگ در نهمؤسسه حقوق بشر و حقوق بشردوستالب به ابتكار و تحت نظارت آوری مطامعج

 سازی حقوق در الهه هلند طی گشت.المللیند سوئد و مؤسسه بينودانشگاه ل
سازی المللیبرنامه حکومت قانون در مؤسسه بينتوسط دکتر رونالد جانس، رئيس  نويسنخستين پيش

 انسانی و اجتماعی ی علوممؤسسه مطالعات پيشرفته درطی مدت عضويت هانری شرمرز حقوق الهه و 
ی نظارتی تکميل گشت. پس از آن محتويات کار توسط سپس باقی کار توسط اين دو مؤسسه تهيه شد. هلند

ت پيشنهادامورد بازبينی قرار گرفت و نظرات و  المجالسبيناعضای شورای تعامل و نمايندگان اتحاديه 
 یدکتر هانس کورل، رييس هيأت امنا نهايی توسط. سرانجام، بازبينی شداخذ  ارزشمندی از کارشناسان

 مؤسسه رائول والنبرگ و مشاور حقوقی سابق سازمان ملل متحد صورت گرفت.
به شکل خالصه تدوين شود تا آنجا که امکان دارد  اصول راهنما بر اين استوار بوده است که تا اين منطق

تواند با اين حال میمند گردند. رغم مشغله خود از آن بهرهمداران در سطوح مختلف بتوانند علیستسيا
 نگاران و تمامی کسانی که تمايل دارند درپيشگان، روزنامه، سياستگيرندگانی ساير تصميمممورد استفاده

های رو به سادگی به زبانکه متن پيش  همچنين الزم بودند قرار گيرد. اين رابطه اطالعاتی کسب كن
 است که در متن از عکس يا تصوير استفاده نشده است. دليلانتشار باشد. به همين مختلف قابل ترجمه و 

 ی ديگر با اجازه مؤسسه و مشروط بههاترجمه متن به زبان انگليسی است. با اين وجود، زبان اصلی متن
. استپذير امکانصحيحی از متن به دست بدهد  ترجمه نيز برداشتآنکه پيشگفتار حاضر درج گشته و 

مه شده نيز هستند قابل دسترسی های ترجل انتشار نسخهسايت مؤسسات نظارتی که محی در وبمتن اصل
 .است

 
 2012ند و الهه، اوت ول
 

 سازی حقوق المللیبين یهه براالمؤسسه             رائول والنبرگ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مؤسسه
 سام مولر       ماری توما

 رئيس        رئيس
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 مقدمه .1
 

ها در گوشه و ها و سازمانکه توسط مردم، دولت مان و رويايی جهانی مبدل گشتهقانون به آر حاکميت
 یو حقوق های سياسینظام بنای قانون سنگ حاکميتاين است که  . باور عمومیشوديت ميجهان حما كنار

 المللی مورد شناسايی قرار گرفته است.روابط بينای به عنوان عنصر بنيادين ملی بوده و به شکل فزاينده
سراسر جهان بر لزوم  یهادولتو  کشورها ، سران2005در سال  سران جهانیاجالس در سند نهايی 

دند. يک سال بعد، مجمع عمومی المللی توافق كرقانون و اعمال آن در سطوح ملی و بين حاکميتتوجه به 
المللی تصويب کرد و از آن قانون در سطوح ملی و بين حاکميتا ای در رابطه بتحد قطعنامهسازمان ملل م

 جلسات ساالنه خود اين کار را تکرار نمود.پس در 
جلسه  2012که برای اجالس شصت و هفتم خود در سال  گرفت، مجمع عمومی تصميم 2010در سال 
 برگزار كند.المللی قانون در سطوح ملی و بين حاکميتدر سطح عالی در مورد خاصی 

است. همچنين اين قانون در هر دو سطح مذکور  حاکميتهدف از تدوين اين اصول راهنما تشريح مبانی 
 بينقانون در سطح  حاکميتقانون در سطح ملی از برخی جهات به  حاکميتدهد که مینوشتار توضيح 

 عکس.و برالمللی وابسته است 
 هادولتو  کشورهاشورای تعامِل سران سابق  بر اساس مباحثات ميان اعضای و تکوين اين نوشتار ئیپيدا

ی بيست و ششمين جلسه نهايی خود كه در یاين اعضا در اطالعيهصورت گرفت.  2008در ژوئن سال 
ميان ساير موضوعات به  شد، از ) صادر2008ئن ژو 27تا  25( در استکهلم ی شورامقدماتی ساليانه

 الملل" پرداختند.ی "استقرار حقوق بينمسئله
-به عنوان يک سازمان بين 1983سال در  ،آيد میسايتش برهمانگونه که از وب، مزبور شورای تعامل

که رتبه یعالان دولتمردگروهی از  یالمللتجارب، نيرو و ارتباطات بين استفاده ازالمللی مستقل به منظور 
و  ی، اقتصادیمسايل سياس یشورا برا یاعضا .تأسيس شدهريک مناصب باالئی در کشور خود داشته اند 

 دهند.یارائه م یعمل یهاحلها و راهبطور مشترك توصيهكه بشريت با آنها مواجه است  یاجتماع
رسيدند که الزم است نظر سياست  به اين نتيجه خود 2008ی سال سازی اطالعيه ها در حين آماداعض اين

 جلب نمود. قانون  حاکميتملل و مفهوم المبانی حقوق بينمداران را به  
ی الهه ائول والنبرگ و مؤسسهی ری حقوق بشر و حقوق بشردوستانهی مؤسسهبه وسيله فکرپس اين س

0Fانیی عدالت جههای پروژهنشست یسازی حقوق تكامل يافت و در طللیالم بين یبرا

مورد بحث قرار  1
 فهرسترا درارزيابی وضعيت کشور خود  ینتيجه شايد برای خوانندگان اين نوشتار جالب باشد که گرفت.

1Fقانون حاکميت

 ند.آمده مورد مطالعه قرار ده که در انتهای اين سند 2
نيز مشارکت  )شدتاسيس  1889که در سال  المللی مجالسسازمان بين( المجالساتحاديه بين ،رايندفدر اين  

داماتی در زمينه صلح و اق، تعامالت پارلمانی در سطح جهانیبرای  اين اتحاديه مرکز تجمعی  داشت.
. يکی از اهداف اين است مبتنی بر نمايندگی یدمکراس یقطعبرای استقرار  نيز و ملت ها همکاری ميان

 تقويت و توسعه ابزارهای اقدام ودگی از اقدامات نهادهای نماين ه شناخت بهترئمشارکت در ارا ،اتحاديه
 اين نهادهاست.

                                                                                                                                                                               
 
 
1 World Justice Project 
2 Rule of Law Index 
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مشارکت  سازی اين سنددر آماده نهفعاالان اين نهادها يندگگفته هويداست، نمااز موارد پيش همانطور که
 اند.داشته

ابطه با اين موضوع وجود دارد. با اين حال ای در رگسترده منابع نوشتاری در حال حاضر بدون ترديد،
ظرف مدت  بتوانند مدارانسياست بدين منظور كه رسيد،مفيد به نظر مینی مختصر در اين زمينه وجود مت

  .با اين موضوع آشنا شوند قانون حاکميتارتقای  یهاو راهنقش ضمن تمركز خاص بر  یكوتاه
های نظاماز  یکننده برختواند منعکسا تنها میراهنماصول ند که محتوای اين آگاه کامالً  مؤسسات مزبور

ها قرار گيرد. اين نظام یمورد استفاده تمام ، اميد است که اين مطالب بتوانددد. با اين وجودنيا باش قانونی
توجه گيرد مورد المجالس صورت میديه بيناتحا ه شده توسطئ، ارجاعاتی که به مطالب ارادر اين زمينه

 .خواهد بود ایويژه
متمركز است  مدارانیسياست برد داشته باشد که اين راهنما تنها ديگر ممکن است اين تلقی وجو از طرف

کنند غافل می ای در درون کشورها فعاليتنطقهکه در سطح محلی و م دارند و از آنان یهمم که مناصب
راهنما  که اين نداميدوار ات ناشرراهنماموسسبا اين حال،  .استاجتناب ناپذير  تقريبا امرمانده است. اين 

 .دهند نيز مفيد واقع شودای انجام میر سطوح محلی و منطقهرا د با ارزششان خدماتای کسانی که حتی بر
 

 حاکميت قانون در سطح ملی .2
 

 مفهوم حاکمبت قانون در سطح ملی .2.1
 

 حاکميت قانون چيست؟ .2.1.1
 

 قانون به اين معنا است که شهروندان و حاکمان بايد از قانون تبعيت کنند. حاکميتاساسا 
شود؟ در اين قانون نسبت به چه مسايلی اعمال می حاکميتسازی است. فف ساده نيازمند شفااين تعري

 قانون به چه معناست؟ ،عبارت
در سطوح  هو قضايي قوه مجريههای بين مقامات ملی (حکومت و ديگر بخش رابطه درقانون  حاکميت
شود. به ا اعمال میهشرکت سسات و) و شهروندان، سکنه و ساير بازيگران خصوصی، مانند مؤمختلف

شوند يا چگونه بايد با مظنونين به است که چگونه قوانين وضع می آن قانون درباره حاکميتعنوان مثال، 
 ها بايد وضع و وصول گردند.ارتکاب جرايم رفتار کرد يا اينکه چگونه ماليات

قانون به  حاکميتدد. گرقانون همچنين در روابط بازيگران خصوصی در جامعه اعمال می حاکميت
در اثر دريافت غرامت  لفن همراه و يا خودرو، استحقاقمواردی از جمله خريد و فروش اموال نظير ت

شود. ازدواج، طالق و ارث نيز مربوط میرانندگی يا روابط خانوادگی، نظير  وادثح از یديدگی ناشزيان
توان از اعمال فروش اراضی می همچنين در مواردی همچون حق کاشت يک قطعه زمين يا خريد و

 قانون سخن راند. حاکميت
روابط ميان نهادهای  و نيز افراد تحت حكومتو  حاكمانقانون به روابط ميان  حاکميت بطور خالصه،
. تذکر اين نکات از آن مربوط است هاها و شرکتاشخاص حقيقی يا حقوقی نظير انجمن بيلقخصوصی از 

 . كننده اقتدار حكومتي نيستدقانون فقط محدو حاکميتف باور برخی، خالجهت حائز اهميت است که بر 
مورد اشاره قرار گرفت به  در روابطی کهقانون  حاکميتقلمرو  مانگونه که گذشت، تفاوت مهمی دره

 شاهددر رابطه با ميزان رسوخ قانون در جامعه را های متفاوتی توان ديدگاهخوَرد. بطور کلی، میچشم می
ت در تنظيم مقررات ی حكومخواستار دخالت گسترده ،یطرفدار رفاه اجتماعبه اصطالح های ولت. دبود
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در نقش محدودتر حكومت  قائل به اقتصاد آزاد یداراهای که دولت اقتصادی و اجتماعی هستند در حالی
 .هستند های اقتصادیحوزه

و نه هيچ چيز  تضمين "قانون و نظم"  باشد تنها تواندینمدولت يک  هدف  شت کهبايد توجه دا با اين وجود
دولت مؤيد آن است که  شودعايت حقوق بشر مرتبط ميردر نهايت با  حاكميت قانون. اين واقعيت که ديگر

قانون مستلزم آن است که  حاکميت. به ديگر سخن، دار شود اجتماعی خاصی را عهده یبايد كاركردها
با اين حال، روشن است ای از جمله در قلمرو اقتصاد بپردازد. ی ويژهقنين و تنظيم روابط اجتماعدولت به ت

ميزان  بسته به یتا حدو  متفاوت می باشداز کشوری به کشور ديگرغور تنظيم اين روابط که حدود و ث
 .استدارد نزد مردم خود حكومت اعتمادی که 

که در ساير  گردند درحالیفتق میقوياَ توسط دولت رتق و  کشورها، بسياری از روابط اجتماعی برخيدر 
با اين وجود حتی در ای برخوردار است. ، دولت در اين امور از نقش محدود و حتی حاشيهکشورها

ی نخست نيز اين اعتقاد وجود دارد که تنظيم تمامی روابط اجتماعی توسط قانون نه ممکن کشورهای دسته
قواعد به عنوان مثال،  رسند،تر به نظر میمناسبن زمينه در اي طلوب خواهد بود. ساير قواعدو نه م

ی  قانون به کليه حاکميتاه سخن آنکه تجاری. کوت روابطربوط به همسايگی و يا قواعد مذهبی، قواعد م
 د.شوخصوصی مربوط نمی بازيگرانروابط شهروندان و ديگر 

مورد هيچ استثنائی اين  درو ستا ضابطه اصلیهمواره حاکميت قانون اعمال قدرت  به هنگام با اين حال،
 پذيرفته نيست. 

را برای انجام آن کار  ، بايد مجوز قانونیاست رسمی در مقام اعمال قدرت نخست، زمانی که يک مأمور
را در اختيار  الزم قانونی مجوز ، بايدرا دارد یداشته باشد. به عنوان مثال، اگر مأموری قصد تفتيش منزل

در چه  یمجاز به اعمال چه قدرتچه کسی کند میين قانون است که مشخص در حقيقت، اباشد.  داشته
 باشد.شرايطی می

از  یند. به عنوان مثال، در بسياربايد از قانون تبعيت كن دوم آنکه، مأموران در زمان اعمال قدرت
و مطلع حکم بازداشت  كشورها مأموران در زمان بازداشت يک شخص به موجب قانون ملزم به ارائه

ند. همچنين الزم است که بازپرس اين مسأله را به مظنون تذکر دهد که كردن شخص از علل بازداشت هست
 عليه او استفاده شود.  یقانوندر دادگاه  ممکن است نش تمامی سخنا

کس بدون حقوق هر فرد بايد رعايت شود و هيچ د. بايد اعمال گرد چگونه قدرتکند که میقانون معين 
کسی که بازداشت و يا متهم می شود بايد به وکيل مدافع دسترسی داشته شود.  روانه زندانمحاکمه نبايد 

 باشد. 
 یو در روابط ميان افراد و نهادها ندکون اعمال قدرت را دربند قانون میقان حاکميتبه طور خالصه، 
 .استآفرين خصوصی نيز نقش

 
 قانون و مسؤوليت سياست مداران حاکميت .2.1.2

 

است که اعمال قدرت سياسی  مهمبسيار ، شدذکر خواهد  د معمولی، به داليلی که بعداَ برای هر شهرون
آن گونه که در  تمايل دارد،توسط قانون مهار گردد. بدون ترديد، مطلوب نيست که دولت هر آنچه را که 

ونداِن انجام دهد. اين مسأله که رفتار آنان و نيز شهر ميل خود به ،های ديکتاتوری مرسوم استحکومت
ت ايجاد محيطی گردد از اهميت بااليی برخوردار است چراکه قانون زمينه را جه ايشان مشمول قانون

 افراد و آزادی ايشان یشخصحفظ امنيت  همه امور از درله بينی مساعد كرده و اين مسأپايدار و قابل پيش
 باشد.می موثر ئنمطم یگرفته تا معامالت تجار
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قوانين  تابعشهروندان  ای از رفتارحتي بخش عمدهنون متضمن آن نيست که تمام يا قا حاکميتبا اين حال، 
رفتارشان  آنكه، شهروندان به درستی نسبت به كامالً برعكس. قرار گيرد یو مقررات حقوقی هرچه بيشتر

کمتر ادی عمل معترضند، چراکه قوانين بيشتر به معنای آزقرار گيرد قوانين و مقررات  هرچه بيشتر تابع
 .است

متفاوتی داشته باشد. در  جهت گيری  در قالب قانون گذار ممکن استمداريک سياست از طرف ديگر،
قانون، نقص، ضعف، خطر و يا وضعيتی نامطلوب  حاکميت منظرتواند از قانون می نبودنشرايط،  برخی
-ازات يا ساير ضمانتمج ،بدون توجه به قواعد روشن حقوقیبتوانند نبايد  مجريان قانوند. شوتلقی 

قواعد حقوقی،  و بدون تبعيت از یبتوانند بدون مجوز قانون ند. همچنين نبايداجراهای مشابه را وضع كن
 ه و يا مزايايی در نظر بگيرند.شدامتيازاتی را قائل 

که  طورند هرآناننتوان و مأمورا تصميم گيرندگانساير  باشد که توجه داشتهمدار بايد همچنين، يک سياست
تصور کند آزاد است هر کاری نبايد  یمدارسياست هيچ ر خالصه،. به طومی خواهند اعمال قدرت کنند

خرسند باشد. يک  گرددکه توسط قانون متعهد و محدود می بلکه الزم است از اينمی خواهد می تواند بکند 
جد و جهد رد، يگنون انجام میمدار بايد برای رسيدن به نظامی که در آن، اعمال اختيارات مطابق قاسياست

 د.زيادي كن
مداران، با هر عنوانی که در نظام سياسی ل قدرت سياسی مربوط است، سياستعمااِ  بهبنابراين، تا آنجا که 

که با اعمال و به طريق اولی به خودشان اجازه دهند  یماموران دولتخود از آن برخوردارند، نبايد به 
 چارچوب، خارج از در جهت نقض قانون یاند و يا با استفاده از قدرتهنبودمجاز  قدرتی که به كاربست آن

 ند.قانون عمل كن
ی يک حكومت مشغول بکارند، از اهميت ی مجريهمدارانی که در قوهاين مسأله به خصوص برای سياست

های يتی محدودی گريز از قانون در راستای اجرای سريع امور بدون طای برخوردار است. وسوسهويژه
 .ترين معضل اين قوه است، مهمیدست و پاگير ماهوی و شكل

ی يار باشند که اعمال قدرت به اندازهبايد همواره هش نيز کارندی مقننه مشغول بمدارانی که در قوهسياست
 ر مجرياندر اختياای ستردهصالحديد گقانون آنها دريابند كه اگر  ه باشد.ی قانون مهار شدالزم به وسيله

اخير ثابت  یها. در سالمتعهد بدانند، یاصالحات الزم در چنين قانونيد خود را به انجام با دهد،یقرار م
 موسع در آن باالست و حقوق بنيادينتعاريف بسيار  هستند كه خطر یتروريستی قلمرويشده كه قوانين ضد

 د.شونقض میبا آنها  به راحتی افراد
به  یاز جايگاهش، حصول اطمينان از آن است که قدرت حكومت نظرمدار، صرفمسؤوليت يک سياست

 گردد.یمی قانون مهار شده و مطابق قانون اعمال  وسيله
 

 قانون: قانونی بودن، دموکراسی و حقوق بشر حاکميتی اصلی سه مؤلفه .2.1.3
 

 طالحاصی قانون در واژه است که شود آنقانون مطرح می حاکميتپرسش اساسی که در رابطه با تعريف 
 .استدر اين مبحث ضروری  سه منظر به چه معناست؟ تمايز قانون دقيقاً  حاکميت
های از ويژگی یامجموعه یقواعدی كه دارا به عنوانکه قوانين  مستلزم آن استقانون  حاکميتنخست، 
يت مفهوم يا ماه دربارهشوند که ها از آن جهت رسمی ناميده می ژگی. اين وي، تعريف شوندندهسترسمی 

 یکه تقنينباشد  یهايويژگيدربرگيرنده  يك مصوبهتواند اين باشد که مثاِل ويژگی رسمی می قوانين نيستند.
ای ت صدور و انتشار آن بگونهاشد و کيفيب چاپ شده یی رسمدر روزنامه اينكهدهد، یمبودن آن را نشان 

 .ش باشندفهمقادر به راحتی آن بباشد که تمام مخاطبان 
طور کلی در اين خصوص دو گزينه وجود دارد. قوانين قوانين است. بی تقنين در رابطه با شيوه منظر دوم

ی وسيله هستند تصويب شوند و يا به ممکن است توسط اشخاص منتخب مردم که در برابر آنان پاسخگو
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 يا در و ی دموکراتيک تصويب شونده شيوهاست ب مردم از فرايند تصويب بگذرند. ممکن نغير منتخبي
تواند در يک نظام قانون تنها می حاکميتاست  یبديهمتولد گردند.  دموکراسی در آن وجود نداردنظامی که 

 سياسی دموکراتيک محقق گردد.
نهادهای انتخابی به وسيله پارلمان يا  يک کشور لزوماً ی قوانين  کليه با اين وجود، الزم به تذکر است که

ای يا منطقه یبه ويژه نهادهای ركان ديگراتيار تصويب قانون به اخ. ممکن است شوندوضع نمي ديگر
های دموکراتيک نيز ممکن است نمايندگانی در پارلمان نظام یمحلی تفويض گردد. همچنين در برخ

 یلی اين است که کسانی که از قدرت قانونگذاری اصحضور داشته باشند که منتخب مردم نيستند. مسأله
 قانون و نظارت مناسِب قانون اساسی قرار گيرند. برخوردارند، موضوع

های سياسی برخي نظامتواند در قانون تا حدی می حاکميترسمِی های توان انکار کرد که ويژگینمی
-مداران قدرت خود را از طريق قانون اعمال میها، سياستحقق گردد. در اين نظامدموکراتيک نيز م غير

آن است که به وسيله قانون اداره می ها اين نظامه مشخصدانند. ع قانون نمیکنند اما معموالً خود را تاب
 .شوند ولی حاکميت  قانون در آن ها جاری نيست

مستلزم  حاكميت قانونی اساسی آن است که حتوای قانون است. در اينجا مسألهمنظر سوم در ارتباط با م
ا حقوق مدنی و سياسی صادق است. به عنوان تباط ببه خصوص در ار ،. اين مورداست حقوق بشر رعايت

رسد. با اين نظر میقانون بدون رعايت آزادی بيان و گردهمايی دشوار به  حاکميتمثال، تصور وجود 
های بشری از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نيز در اين خصوص مطرح حال، ساير حق

 گردند. می
در به لحاظ اهميتی که دارند،  دموکراسی و حقوق بشريعني قانون  حاکميتدر اين نوشتار، دو منظر اخيِر 

بر  نيزاين اصول راهنما مباحث  باقيماندهمورد اشاره قرار خواهند گرفت. هاي مربوط ادامه طي بند
 .متمرکز استقانون  حاکميتمشخصات 

 قانونگذارانِ  بودنِ  وعيت قوانين در مفهوم مورد اعتماد شهرونداناز شرط مشراين بدان معنا نيست كه 
ويژه توسط يک از طريق يک فرايند دموکراتيک، باين اعتماد تنها  توان غافل شد. بلکه اساساً صالح مي

 گردد.ی رأی مخفی محقق میملی يا پارلماِن منتخب به وسيله مجمع
  

 قانون در سطح ملی حاکميتالزامات  .2.2
 

2Fگرايیلواص .2.2.1

3 
 

، اين بدان معناست که اساساً قانون محسوب گردد.  حاکميت یاساس يکی از الزامات تواندمی یيگرالواص
قوای مجريه، مقننه و  اقتداراتدر جهت تعريف  نظام حقوقی هر قوانين بنيادين در از یامجموعهوجود 
د که کدام اركان دولت در قبال اعمال اين بايد تعيين كننی يک دولت ضروری است. قوانين بنيادين  قضاييه

 یدر برابر شهروندان و ساير نهادها و دارات در ميان اين اركانتمسؤول هستند و چگونه اين اقاقتدارات 
 ند.آيدرمیاجرا به خصوصی 

                                                                                                                                                                               
 
 

-مشروطه«باشد که اغلب و به اشتباه در فارسی می ) constitutionalism(  ی برگردان صحيح واژهبه نظر مترجم،  ئیگرااصول - 3
 شود. ترجمه می »گرايي
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د. دارات متعدد را معين كنی اعمال اقت عبارات کلی، محدوده لببايد در قا اين قانونمهم تر از همه آنکه که 
کرده و معين نمايد چه  را مشخص ام حقوقیقواعد نظبه ديگر سخن، قانون اساسی بايد ساختار اساسی و 

و اساسی، امکان تعيين دقيق  قانونی چارچوبد. بدون اين نباشمجاز به اعمال قدرت میی و چگونه انکس
 قانون وجود نخواهد داشت. حاکميتمعقول ميزان وفاداری دولت به 

ی جامعی از  و به عنوان خالصهدر قالب يک سند رسمی و مکتوب  اين دسته از قواعد اساسی عمدتاً 
 نام دارد.قوانين بنيادی شکل گرفته و "قانون اساسی" 

ی اعمال  نحوه یکنندهوب آنها به هيچ وجه منعکسهايی وجود دارند که قوانين اساسی مکتدولتمتأسفانه، 
ين اساسی مکتوب هايی، قواند. در چنين دولتنباشی نمیچارچوبتأمين الزامات چنين ی  و يا شيوه اقتدارات

 ظاهر سازی نيست. چيزی جز 
 هايیدولت. همچنين دارندقانون اساسی مکتوب نهستند که هايی بايد توجه داشت که دولتدر عين حال 
-اهيت قانون اساسی میبا م متعدد ای از قوانين و اسناد(مانند اسرائيل) که دارای مجموعه وجود دارند 

 یبديهبا قانون اساسی مکتوب قرار بگيرند.  تركيبدر ئی هانظام که چنين اين امکان نيز وجود دارد باشند.
در برخی کشورها، در اين راستا، هستند. متعهد آشنايی با قانون اساسی کشور خود  به ،مدارانسياست است

 د.شواعضای جديد پارلمان برگزار میآموزشی برای يا  یآمادگسمينارهای 
 

 ماسبق نشدن و پايداری، عطف به فهم پذيریعموميت،  .2.2.2
 

که همه از وجود آن  هدايت كنندتوانند اعمال مخاطبين خود را ست که قواعد حقوقی تنها زمانی میروشن ا
 قواعد آگاه باشند. در نتيجه قوانين بايد منتشر شوند، اين امر عموميت نام دارد.

-بود از قانونی که آن را فهم نمی نخواهند باشند، چراکه مردم قادر قابل فهمد به قدر کافی قوانين باي بعالوه،
 ند.کنند تبعيت كن

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين  ند.و عطف به ماسبق نشو ناظر به آينده باشندقوانين  الزم استهمچنين 
ی  به ويژه در حقوق کيفری از اهميت زيادی برخوردار است. به همين خاطر است که اين اصل در اعالميه

-یاين اعالميه مقرر م 11ی  ده) نيز مورد اشاره قرار گرفته است. بند دوم ما1948ر (جهانی حقوق بش
-يا حقوق بينبه موجب حقوق ملی  در زمان ارتکاب، به سبب فعل يا ترک فعلی که: "هيچ کس نبايد دارد

مللی و الهای بين ته شود..." ساير کنوانسيونمجرم شناخانگاری نشده به عنوان بزه کيفری جرم الملل،
 اند.ای حقوق بشر نيز متعاقباً اين حق بنيادين را مورد تاييد مجدد قرار دادهمنطقه

با اين وجود، يک استثنای مهم بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين وجود دارد و آن، مسؤوليت ناشی از 
چنين قوق مدنی و سياسی المللی حميثاق بين 15ی  ماده بند دو است. اين استثنا در المللیجنايات بينبرخي 

خاطر فعل يا به محاکمه و مجازات شخص  يچ چيز در اين ماده نبايد مانعمورد اشاره قرار گرفته است: "ه
انه ها مجرم ی ملت قبول جامعهحقوقي مورد ارتکاب، به موجب اصول کلی  در زمان ترک فعلي شود كه

صالحيت ابهی هستند. در اين رابطه، وق بشری نيز حاوی مقررات مش." ساير معاهدات حقه استودب
 .بايد مورد اشاره قرار گيرد) نيز 1998المللی به موجب اساسنامه رم (ديوان کيفری بين

ند و به پايداری و ثبات خود را حفظ كن ،نافزون آنکه، قوانين و به ويژه قوانين اساسی بايد در طول زما
. د، تبعيت از آنها دشوار خواهد شدنسرعت تغيير كن د. اگر قوانين بهسرعت دستخوش تغيير و تحول نگردن

-گردد و اجرای برنامهحتوای قانون میی دائمی نسبت به م اين تغييرات مکرر همچنين منجر به ايجاد شبهه
اندازی يک واحد  به عنوان مثال، اگر شخصی به دنبال راه .سازدیممدت را غيرممکن  بلند های قانونی
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ی نزديک اطمينان  های مالياتی در آيندهه از ثبات نسبی قوانين مالياتی يا معافيتتجاری است، الزم است ک
 خاطر داشته باشد.
ت زمان معينی که در آن امکان تعيين مد د. بايد پذيرفت کهنپايداری درجات متفاوتی دار بی شک، ثبات و

تر از ديگر مهمها برخی زمينهپايداری قوانين در تغيير بمانند وجود ندارد. افزون بر آن، قوانين بدون 
 تصميمات ريزی دقيق وامهکه قوانينی که موضوعاِت مستلزم برن يک قاعده کلی اين استهاست. حوزه

های کوتاه ی يگيرتصميم نيازمندموضوعات قوانينی که ناظر به بايد کمتر از  دنكنبلندمدت را تنطيم می
 گيرند.هستند، مورد تغيير و تبديل قرار مدت 

3Fساندی تايمز عليه بريتانياآرای خود موسوم به  همترينروپايی حقوق بشر در يکی از مدادگاه ا

4 )1979( ،
 را مورد اشاره قرار داد: "قانون بايد به قدر کافی قابل دسترسی باشد. گفتهبسياری از الزامات پيش

ناظر بر آن  اوضاع و احوالبه با توجه قابل اعمال در هر مسأله شهروندان بايد در خصوص قواعد حقوقی 
مانی که با دقت کافی تدوين نشده تا ی حقوقی تا ز يک قاعدهکافی برخوردار باشند...  اطالعاتاز مسئله 

 ،شهروندان بايد بتوانندد: شوتواند "قانون" تلقی نمی ،شان قادر سازدتنظيم اعمال شهروندان را به
معقول به اوضاع و احوال  آن دررا به ميزانی که ص خال يك عمنتايج  ،درصورت لزوم با گرفتن مشورت

 ند."بينی كنرسد پيشنظر می
 

 های پارلمان مسؤوليت ويژه .2.2.3
  

د. آنها بايد برعهده دارن گفتهيت از اصول پيشای در حمايژه، مسؤوليت وهاگذاری يا پارلمانلس قانونمجا
له نيازمند مراقبت ند و اين مسأها را تضمين كنآن و پايداریِ  قابل فهم بودنن، وانيی انتشار و عموميت ق جنبه

د، بلکه متضمن وجود هماهنگی شودقت در انتخاب واژگان محدود نمی تنها به فهم پذيری.و توجه است
که با رعايت باشد. با اين حال، ممکن است مقررات جديد جديد و مقررات از پيش موجود می ميان قوانين

-گمراهند شونگاه که در ارتباط با قوانين و مقررات از پيش موجود قرائت میاند، آاصل شفافيت تدوين شده
فهم  کننده به نظر رسيده و با وجود داشتن کلمات مشابه، معانی متفاوتی از آنها افاده گردد. افزون بر آن،

اب راحتی اسبای از ابهام قرار گرفته و بمقررات در هالهتعدد وضع بيش از حد قوانين و با  پذيری
 کند.ی شهروندان و مقامات را فراهم میسردرگم

با   کنندگان هستند.های قانونگذارِی کافی نزد تدويننيازمند فنون و مهارت قابل فهمقوانين  تدوين تيجه،در ن
که برای پارلمان يا  یكارمندان ادارمجلس است، اما اغلب توسط ی نمايندگان  بر عهدهامر  ه انجام ايناينک

 حاکميتترام به شود. به اين ترتيب، در يک نظام حقوقی که شوق احیکنند انجام مها کار میهخانوزارت
 ای کافی جهت انجام وظايفهپروراند، الزم است که اين افراد از مهارت و توانايیقانون را در سر می

 خود برخوردار باشند.
و مشاوره از نهادهای مستقل در  گذاری، درخواست راهنمايیکيفيت قانونتضمين ين، به منظور همچن
صاحبان و  کارگریهای دولتی، اتحاديهغير هایمومی و خصوصی، به ويژه از سازمانع یهابخش

نی و . عالوه بر آن، مراوداتی که ميان نمايندگان پارلمااستگذاری ضروری در طول فرآيند قانونصنايع 
 .های قانونگذاری بسيار مؤثر هستندو مهارتفنون گيرد، در تقويت ساير کشورها صورت می های مقام

پاره ای پارلمان ها موسسه خاصی برای تعليم هنر تدوين متون قانونی دارند که در آن حتی کارمندان 
 پارلمان های کشور های ديگر تعليم می بينند.  
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ع دادن ارجادر واقع، ی رسمی است.  در روزنامه نيز چيزی بيش از يک اعالِن صرف انتشار قوانين
-امكان موجود در قوانين اتتغييرقوانين جديد و به منظور آگاه شدن ازبه اين نشريات  شهروندان و مقامات

 انتشار قوانينقرار گيرد،  . با توجه به حجم باالی اطالعات روزانه که بايد مورد توجه مردمپذير نيست
 ند.شور میمتأث وانينر به ويژه به کسانی است که از تغيير قرسانی مؤثمستلزم اطالع

ی مجريه است، رسانی در اين خصوص بر عهده قوهاندازی و مديريت ستادهای اطالعرغم اينکه راهعلی
وسيله بسيار  تواند يکد. در اين رابطه، اينترنت میبر کيفيت انجام آن نظارت كن پارلمان نيز الزم استاما 

ی که . در جوامعين برای گروه های مختلف باشدموثر برای شناساندن و در دسترس قرار دادن قوان
کار گرفته رسانی بايد بترس نيستند، ساير ابزارهای اطالعراحتی در دسمکتوب و اينترنت ب اطالعاتِ 

 .ارائه دهد یبيشترتواند اطالعات المجالس نيز میبينی  شوند. در اين رابطه، اتحاديه
ی  تر نيز مورد اشاره قرار گرفت، تکليف اوليهپيش کهرغم آنکه اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين علی

 یهايان هم در اين رابطه مسؤوليت، اما پارلمبه ويژه دادستانان عمومی است قوای مجريه و قضائيه و
برخوردار است، اهميت در حقوق کيفری که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين از بيشترين  دارد. بويژه،

و  اند ها قبل به تصويب رسيدهکه مدت ندشومي مواجه با قوانين و مقرراتی كراته بدادستانان و قضات 
-توانند و بايد از چنين وضعيتند. مجالس قانونگذاری مینيست یدر به حل مشکالت حقوقی جارديگر قا

بقت ويژه  قوانين کهنه نظارت کرده و از مطاب که بر ادبيات قوانين نوشته، بند، به اين ترتيی اجتناب كنئها
ند. عطف به ماسبق اطمينان حاصل كن حقوق دانانار و گذ، قانونیوممنظر افکار عآنها با موازين کنونی و 
 گردد.اصالح قوانين محقق می در صورت لزوم ی نظارت مداوم و در نتيجهنشدن قوانين و مقررات 

 انتشار و در دست بودنهمی بر عهده دارد. ی مجريه نيز در تحقق الزامات اصل قانونی بودن نقش م قوه
ای ذينفِع قوانين و هاطالعات گروه ی مجريه تضمين كند قوهد که شوقوانين زمانی به خوبی محقق می

در اين  .ن مختلف قابل فهم استبرای مخاطبارسانی شده و زبان اين اطالعات نيز مقررات مرتباً بروز
-د از طريق اينترنت يا ساير رسانهافرا است الزم .استاينترنت از نقش انکارناپذيری برخوردار  رابطه،

های ، سازمانبه حرفه های ديگرهای مانهای مربوط به حقوقدانان، سازی با سازمانهای گروه
 دولتی، دفاتر خدمات حقوقی و غيره در ارتباط باشند.غير

 
 صالحديد .2.2.4

 

 د كهشواعمال  یی قوانين چهامکان دارد از دريی که ئتلزم آن است که قدرت دولتی تا جاقانون مس حاکميت
ی موارد از  تواند در کليهها هستند. اما قدرت سياسی نمیی واجد ديگر ويژگ کلی، از پيش شناخته شده و

، جزء الينفک ويژه کارگيری قدرت از طريق احکامب طريق قوانين اعمال شود. اعمال صالحديد و
نون، مقاماتی که مجاز به اعمال صالحديد يا قا حاکميت. با اين وجود، جهت تحقق معيار استزمامداری 

 د.ی قواعد عمومی عمل كنن ر محدودهصدور احکام ويژه هستند بايد د
يکی اين مسأله بدون ترديد،  .دقيدانه به اين قدرت صالحديد متوسل شوی مجريه نبايد بی قوهعالوه بر اين، 

گاهی اوقات مقابله با تهديدهای  کهعات مرتبط با اعمال قدرت سياسی است، چرااز دشوارترين موضو
الزم  است. گاهاعمال محدوديت بر حقوق مدنی و سياسی  مستلزم محرمانگی و بعضاً  وارد بر امنيت ملی

مداران بايد در انجام اين داف مهم ديگری تعديل گردد. سياستدر رويارويی با اه قانونحاکميت است 
 ند.ها با حسن نيت عمل كنتعديل

ر ايجاد اين تعادل قوانينی هستند که نحوه دسترسی به اطالعات را تعيين می کنند و همچنين  عوامل مهم د
يشتر در اين خصوص از طريق های براهنمايی اين که اين قوانين چطور اجرا می شوند يا بايد اجرا شوند.

 .دسترسی است للی حقوق بشر قابلالمهای بينی دادگاه و رويه نظارت بر معاهداتهای نهادنظرياِت 
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4Fها بخش امنيتی: اصول، سازوکارها و رويه نظارت پارلمانی بربا عنوان  المجالسبينی  اتحاديه راهنمای

5 ،
المللی صول بينامذکور راهنمایدهد. مناسبی را در اين رابطه ارائه میی  هاقانونی و رويه چارچوب

بودن، تهديد استثنايی، تناسب،  غ، موقتیاز جمله قانونی بودن، اعالن، ابال مربوط به وضعيت اضطراری
که تخطی از آنها  اشاره دارد یخاصهای بنيادين حق بهمورد آخر  تشريح می کند.را  یناپذيرخدشهو 

 ممكن نيست.
به  آندر اعالن وضعيت اضطراری و يا تصويب  فعاالنهكند ی توصيه م پارلمانبه  راهنماهمچنين، اين 

نها مرجع صالح ی مجريه ت اجازه ندهد قوه شركت كند تا ،در اين خصوص فرمان دولتصادر شدن  محض
 در صدور فرامينی با اين درجه از اهميت باشد.

 
 تفکيک قوا .2.2.5

 

 قانون مستلزم آن است که قوای اصلی يعنی مقننه، مجريه و قضائيه از يکديگر منفک باشند. حاكميت
تی اداره شوند (به عنوان مثال ز طريق نهادهای متفاوگانه اكند که قوای سهتفکيک قوا نه تنها ايجاب می

شد با م قضايی)، بلکه مستلزم ممنوعيت عضويت افراد در بيش از يک قوه نيز میحكومت، پارلمان و نظا
 د).ی نيز فعاليت كنتواند در مقام قاض(به عنوان مثال نخست وزير نمی

 کشورها نهادهايی وجود دارند که در تماماست: بدون ترديد، تفکيک مطلق و کامل قوا هرگز وجود نداشته 
 مقرراتتواند ی مجريه می به عنوان مثال، قوهند. كندر اعمال اقتدارات دو قوه فعاليت می ،زمانهم طورب

بطور  مقرراتاز   یاشکال خاص م اجرايی و غيره)، يا در صدور(فرامين، احکا كرده وضعخاصی را 
ای حقوق عرفی و حقوق نوشته، هدر هردو دسته از نظاموه بر اين، عال. عمل كندبا ساير قوا مشترك 

 آورد،آنها در آراء متعدد به عمل می ین موجود و نحوه اجراتفسيری که از قوانيبه سبب  ی قضايی رويه
د. به بيان ديگر، زمانی که قضات در مقام اعمال شوتلقی می ی حقوق موجود به عنوان بخشی از پيکره

 ند.كننيز کمک میی حقوق در سطح ملی  ، در حقيقت به توسعههستند یقضايقتدارات ا
آفرينی  زمان، در هر دو نهاد مذکور نقشدهند که هماری از کشورها به افراد اجازه میبسيافزون بر آن، 

 تواند عضو پارلمان هم باشد.وزيری که در کابينه حضور دارد میبه عنوان مثال، در انگلستان،  .كنند
تعادل و نظارت نسبی نظام وضعيتی که در بيشتر کشورها در اين خصوص وجود دارد ايجاد ر حقيقت، د

د که هيچ کدام از شون نهادها و افراد متعدد توزيع میدر ميااست و نه تفکيک مطلق قوا. قدرت به شکلی 
بطور مرتب  سوی آنهاارات از د چرا که اعمال اقتدندانمطلق نمی ، خود را دارای قدرتاص و نهادهااشخ

 ی اصلی در اينجا نظارت گيرد. مسألهسازی قرار میبينی و متعادلمورد باز با اجراي اقتدارات ديگر
 .ی مجريه است پارلمان بر قوه

قانون  حاكميتبرای از اهميت بااليی يک ساز و کارمناسب برای نظارت دو قوه بر يک ديگر در نتيجه، 
يک نهاد و يا يک فرد عمل  ه اگر قوای مقننه و مجريه در قالبل بايد گفت کاست. به عنوان مثا برخوردار

 .محقق نخواهد شد هرگز قانون حاكميتی کليدی  تحديد قدرت به عنوان مسألهند، كن
 

 ی قضائيه قوه .2.2.6
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بتواند به عنوان  ی است کهطرف و مستقلی بی ی قضائيه وجود قوهپيش شرط ضروری حکومت قانون 
 د.را تضمين كن قانون احترام به ده و تالفات ميان مردم را حل و فصل كراخ مرجعآخرين 
ت و ی ميان حكوم اين اختالفات در رابطهاست. برخی از ناپذيراجتناب  می جوامع، بروز اختالفاتدر تما

ی روابط ميان شهروندان يا ديگر نهادهای خصوصی  نيز در حوزه ديگر یبرخد. ندهمی یوشهروندان ر
 .شوندی حادث م

پليس مردی را متهم به شرکت در  ی موضوعی دارند. به عنوان مثال، برخی از اين اختالفات جنبه
د که شوگردد. يا اينکه زنی مدعی مینکر حضور خود در محل مورد نظر مید اما او مكناغتشاش می

قرض كرده باشد را از او  یاينكه هرگز پولاش که همسايه اش مبلغی به او بدهکار است در حالیهمسايه
 كند.یانكار م

داشتِن قرارداد معتبری در خريد يک  یبه عنوان مثال، شخصی مدعی حکمی دارند.  ساير اختالفات جنبه
ور که در مزب خانهش آگهی فرو موجود در قيمتخود را نسبت به  شود چرا که معتقد است قبولیخانه می

است. از طرف ديگر، مالک نيز مدعی  اطالع دادهک های محلی چاپ شده بود، به ماليکی از روزنامه
وت دع باشد چراکه آگهی مزبور فقطخانه خود نمی در کار نبوده و او مکلف به فروشاست که قراردادی 

، نه پيشنهاد فروشی که در صورت قبولی بتواند قراردادی در معنای حقوقی پديد هبه انجام مذاکره بود
 آورد.
 

 ندقانون حل و فصل شو بايد به موجب اختالفات
 

ند. رأی دادگاه بايد با توجه به مسائل گفته بايد به موجب قانون حل و فصل شواز نوع پيش یاختالفات
د نموضوعی، حکمی و انطباق قانون بر مصاديق صادر گردد. در غياب اين آراء، اختالفات ادامه خواه

 .د شدنور حل و فصل خواهها و در بدترين حالت از طريق زيافت و يا با ساير شيوه
ند، بايد تفسير صحيح از ت و شهروندان از قانون تبعيت كنافزون بر اين، اگر قرار بر اين است که مقاما

 تواند صالح است که می رأی يک ارگانی اعمال آن بر مصاديق برای ايشان آشکار باشد.  قانون و نحوه
فراتر  اختالف ميان طرفين آنحل از قضاييه قوه  ه وجود آورد. بنابراين، اهميترا ب درک روشنیچنين 

 رساند.تبعيت از قانون ياری میبه مقامات و شهروندان در فهم و بطور کلی . در حقيقت، اين قوه رودمي
 

 استقالل
 

ه در د. کسانی کقانونی گرفته شو دادگاهتصميماتی از اين دست بايد توسط شخص ثالثی نظير قاضی يا يک 
قانون و نه چيز  به موجببايد  آنهاتمام فشارهای خارجی فارغ باشند.  ند بايد ازكنخدمت میی قضائيه  قوه

بوده و تحت  حكومتی نخست مستقل از  به عبارت ديگر، تصميمات اين قوه بايد در درجه ند.نديگر حکم ک
ای متعهد حرفهرفتار و امانت  یدهاكُ به  ضاتقنگيرد. از طرف ديگر، الزم است تأثير قوای ديگر قرار 

 بوده و برای انجام قضاوت عادالنه خود را پاسخگو بدانند.
خدمت و اب قضات، امنيت تصدی امر قضا، شرايط ايد از طريق قوانين مربوط به انتصاستقالل اين قوه ب

ت مصون از دخالت و تأثير حكوم تا حد ممكناين قوه و  ،هشدتضمين و تقويت  ،های تعيين دستمزدشيوه
 باشد.
 

 بی طرفی
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طرف قاضی مزبور بیی دوم، فارغ بودن يک قاضی از فشارهای خارجی به اين معناست که  در درجه
د. اين امر جانبدارانه رفتار نكن یي تحت بررسباشد. به عبارت ديگر، نسبت به هيچ يک از طرفين دعوا

کان جرح او را داشته قاضی، ام جانبدارانهمستلزم آن است که طرفين در صورت مظنون شدن به رفتار 
د. همچنين، قضات بايد وشنظر از پرونده کنار گذاشته که قاضی مورد  باشد ممكن است اين  باشند. نتيجه

 ند، خود را از پرونده کنار بکشند.ک از طرفين دعوا ارتباطی  داربتوانند در مواردی که با هري
رود. به همين ی قضائيه را نشانه می ل قوهستقالطرفی و ارين تهديدهايی است که بیتفساد يکی از بزرگ

 . ايناز ضروريات استو امثال اين موارد امنيت تصدی امر قضا  تأمين منظور، داشتن دستمزد مکفی و
 تثبيت شوند. ترتوسط سطوح باال وضع شدهای رفتار و امانت حرفه دهاي رعايت كُ موارد بايد با تعهد به 

 
 ایاخالق حرفه

 
 ،قواعد و ترتيبات مکفی نيازمندجی ون بر همه به شکل مساوی و فارغ از فشارهای خاراعمال صحيح قان

 .استدر يک فرايند حل اختالف  كنندگانشركتای و رفتار نيکو در ميان تمامی موازين عالی اخالق حرفه
رفته و بدين وسيله، همچنين، قضات نبايد در زندگی خصوصی خود راه سازش و مصالحه در پيش گ

 رجی به مخاطره افکنند. قضات بايدپذير شدن در مقابل فشارهای خا طرفی خويش را با آسيبتقالل و بیاس
، تمايل به سرپيچی از قانون دارند بطور معمول شهروندان عادی که یحتی در موارد به ظاهر بی اهميت

 .پيرو قانون باشند
لو قانونی كه ممكن است آنها را در و یهااست که قضات حتی در تصدی فعاليت افزون بر آن، الزم

قضات در  شرکت به عنوان مثال، امکان .ندكن محتاطانه عملفشارهای خارجی قرار دهند هم  معرض
در خصوص دادستانان نيز همين  برانگيز است. قانونی بسيار ترديد کامالً  یكازينوهاقمار  یهایباز

 رويکرد صادق است.
 

 نقش سياست مداران
 

كنند، از  رعايتبه شکل علنی پذيرفته و ی قضائيه را  طرفی قوهاستقالل و بی مدارانسياست اين مسأله که
خصوص  بايد نظرات شخصی خود را درن مداراناست. به عنوان مثال، سياستدار سزايی برخوراهميت ب

علنی کردن علنی سازند.  دهشريان که هنوز منتج به رأی قطعی نی در حال ج ی دلخواِه يک پرونده نتيجه
-گردد که اين سياست می تر، مردمو در مقياس وسيعات موجب اين برداشت از سوی قضات، اين نظر

 ی رأی مزبور را دارند. مداران قصد اعمال فشار خارجی بر نتيجه
ی يک رأی معين خودداری کرده و يا  مداران از ابراز عقيده در باب نتيجههمچنين، الزم است که سياست

بته اين بدان معنا ال اجتناب ورزند. ،ينکه تصميم دادگاه در خصوص رأی مورد نظر نادرست بودهاز بيان ا
در  ند؛ بلکه ممکن استاظهارنظر در باب رويه قضايی نيست مداران مطلقاٌ مجاز بهنيست که سياست

 ،دبا موازين موجو قضائی و يا يک سلسله از چنين تصميمات تصميم يک  تن صورت ناسازگار دانس
به بيان نظرات اما در هر صورت، الزم است  ند.يا قوانين جديدی را پيشنهاد كن قوانين را اصالح کرده و

در قضايای خاص نپردازند. کلی اکتفا کرده و هرگز به اظهار عقيده در باب نادرست بودن تصميم قضات 
در اين صورت، د. نباش ریجا منطبق با قانونِ  ها کامالً  احکام صادره از دادگاه واقع ممکن استدر 

 گذار خواهد بود.با قانون ها آن نادرست بودن مسؤوليت
ات دارند علنی که راجع به شرايط  و وضعيت استخدامی قض مداران در مباحثهمچنين، الزم است سياست

م در سخنان خود به لزو مدارانسنجيده نيست که سياست بسيار محتاطانه عمل كنند. به عنوان مثال، اصالً 
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سخن د كنن ی که آراء "نادرست" صادر میتو يا از اخراج قضاکرده اشاره  شغلی قضاتحذف امنيت 
 برانند.
امنيت شغلی در خصوص نظر  مجاز به اظهار مطلقاً  مدارانن مسأله بدان معنا نيست که سياستالبته اي
ل و بی طرفی دادگاه ها مشروط به اين که مقرراتی که نهايتا وضع خواهند شد شرط استقال تندنيس قضات

 را تامين کنند. 
تضمين اجرای  گرفته و به منظورضائيه را نيز به نوعی در بری ق ی مجريه که قوه نظارت پارلمان بر قوه

رلمان، مخل استقالل ی متفاوتی است. اجرای اين تکليف از سوی پا گيرد، مسألهصحيح عدالت صورت می
 .قضات نيست

 
 ترسی باشندها بايد قابل دسدادگاه

 
ی مهمی است. مردم نبايد به اين خاطر که رجوع به محاکم بسيار  ها مسألهالوصول بودن دادگاهسهل

ند. دسترسی به عدالت در نظر كنالفات خود به دادگاه صرفپرهزينه، دشوار يا پيچيده است، از ارجاع اخت
 شود.شمرند، عنصر مهمی تلقی میت قانون را محترم میيماکامعی که حجو

استماع دعاوی و رسيدگی به آنها نبايد بسيار سخت و دشوار باشد.  اين بدان معناست که موازيناوال 
اختالفات  چراکه در غير اين صورت ناپذير استها اجتناباعمال برخی محدوديتدرست است که 

 اين محدوديت حال د كرد. اما در هرند و نظام قضايی را مختل خواهد شنشماری به محاکم ارجاع خواه بی
 بايد هدف معقولی را دنبال کرده و برای دسترسی به هدف مزبور ضروری باشند. ها 

 حضورقابل فهم است که  های کيفری،فنی رسيدگیها و ماهيت ن مثال، با توجه به اهميت مجازاتبه عنوا
ساده با  جزئی و نسبتاً  یيل در دعاوی حقوق. اما حضور وکالزامی باشدنونين در دادگاه وکيل به همراه مظ

-رخوردار باشند، ضروری به نظر نمیاين شرط که قضات از اختيارات کافی جهت اعمال قوانين مرتبط ب
  رسد.

پرداخت هزينه  که قادر به یافراد های مالی برایی دادرسی بايد متعادل بوده و کمک دوم آنکه هزينه
حل متداولی در حل تواند راهمعاضدت حقوقی نيز می طرح باشند در نظر گرفته شود.دادگاه و وکيل نمی

 د.ها محسوب شوالوکالهل گرانی حقمشک
ق معاضدت حقوقی رايگان در کنوانسيون اروپايی حقوق بشر، مردم از ح 6به عنوان مثال، به موجب ماده 

نام ايری عليه  های کيفری برخوردارند. دادگاه اروپايی حقوق بشر در يکی از آرای معروف خود بهپرونده
5Fايرلند

های به تأمين معاضدت حقوقی در پروندهها، تحت شرايط خاص، مکلف که دولت مقرر داشت، 6
 نبايد خيلی طوالنی باشد. های بعدی آن است که فاصله تا مقر دادگاه باشند. مسألهمدنی نيز می

 
  به تاخير انداختن عدالت به معنی انکار عدالت است 

 
دعاوي در مدت و  ها طوالنی نباشدی به دعاوی در دادگاهآن است که رسيدگ سيار مهميکی از مسائل ب

همه می دانند که زمان طوالنی رسيدگی به پرونده ها اجرای عدالت را به د. زمان معقولی حل و فصل شون
را  خطر می اندازد. اين مسئله موضوعی است که پارلمان بايد به آن توجه کند و بخصوص امکانات الزم

 نه چندان طوالنی عملی شود. صحيح عدالت در مدت زمانی اختيار دستگاه قضائی قرار دهد تا اجرای  در
 

                                                                                                                                                                               
 
 
6 Airey v. Ireland 
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  آيين های رسيدگی بايد منصفانه باشند
 
 

اشند. اين بدان معناست که منصفانه ب هادادگاههای رسيدگی در نکات ياد شده، الزم است که آيين افزون بر
ند. همچنين ضروری است که طرفين از حق د به صورت علنی برگزار شودگی بايجلسات رسياصوالً 

سازی ادعاهای خود برخوردار باشند، امکان پاسخگويی به داشتن وکيل و فرصت کافی جهت آماده
باالتر  یمرجع قضايادعاهای طرف مقابل را داشته و از حق تجديدنظرخواهی و بازبينی رأی در يک 

  مند باشند. بهره
 

 های جايگزين در حل و فصل اختالفاتحل راه .2.2.7
 

 د. راهی جز رفتن به دادگاه حل و فصل كرديگر یهااز راهتوان میاختالفات را  ون،قان حاکميتاز منظر 
واقعيت اين است . مورد پذيرش واقع شوندبه خوبی توانند یمهای جايگزين در حل و فصل اختالفات حل
های جايگزين در  حلوری وجود دارند که به عنوان "راهو دا گریاز جمله ميانجی ی متعددیها روش که

6Fات"حل و فصل اختالف

 يرند. عالوه بر اين، نهادهای شبهتوانند مورد استفاده قرار گشناخته شده و می 7
سوءاستفاده می توانند به شکايات مردم از که  وجود دارند 7F8یبه شكايات مردم یرسيدگ مرجعی نظير يقضا

 ان دولت و سازمان ها رسيدگی کنند. ماموراز قدرت 
طه با هزينه و در راب راحت دسترسی نسبتاً  امکان: ندبسيار ا های جايگزينحلمزايای استفاده از اين راه

تر احکام صادره، کاهش حجم باالی دعاوی در محاکم اجرای راحت مسافت، سرعت نسبتاً باال، پذيرش و
ساختار قضايِی تر در تر و سادههای رسيدگی خالصهيين آيين. افزون بر آن، امکان تعقضايی و غيره

ساير موارد اجباری و  های سازشهايی با صالحيت رسيدگی به خواسته کمتر، آيينرسمی مانند دادگاه
 .مشابه وجود دارد

درون نظام رسمی قضايی و چه بيرون از آن، به افزايش های جايگزين، چه در حلدر صورتی که اين راه
پذيرفتنی قانون  حاکميتد، نه تنها از منظر ننظام حل و فصل اختالفات منجر شو رايی و تأثيرگذاریکا

در اين خصوص  شرط الزمكنند. با اين وجود، پيشرا تقويت نيز ميقانون  حاکميت واقع در، بلکه هستند
ماع عادالنه حق است ملشاهای رسيدگی بتوانند از طرفين اختالف حمايت حقوقی الزم آن است که اين آيين

  .را واجد باشندطرفی را به عمل آورده و ملزومات استقالل و بی
8Fدر اين خصوص بايد اضافه کرد که در بسياری از کشورها يک نهاد حقوق بشر ملی

 وجود دارد.  9
يات توانند اين شکاکايات فردی را برعهده دارند و میی دريافت و بررسی ش بسياری از اين نهادها وظيفه

با فراهم  دنتوان اين نهادها میصورت لزوم، ند. در نهادهای دولتی مرتبط پيگيری كن را از طريق ساير
 پديد آورده ورا ميان آن دو مکان حصول توافق ی گفتگوی محرمانه ميان خواهان و خوانده، ا کردن زمينه
د و نمعمول به پارلمان گزارش ده به طوراين نهادها مکلفند ند. عالوه بر اين، ايفا كن را  گرنقش سازش

 حقوق بشر در کشور مؤثر باشد. یكلتواند در تغيير قوانين و وضعيت اين مسأله می

                                                                                                                                                                               
 
 
7 alternative dispute resolution 
8 Ombudsman 
9 National Human Rights Institution:NHRI 
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9Fنهادهای حقوق بشر ملی اصول پاريس در خصوص وضعيتشتر در اين باره از طريق اطالعات بي

قابل  10
 تصويب به  1993دسامبر  20و در تاريخ مجمع عمومی   134/48شماره ی  دسترسی است که در قطعنامه

 .ندرسيده ا
 

 ساير تصميم گيرندگان .2.2.8
 

نين پرداخته و وجود دارند که به اعمال قوانيز مقامات و مؤسسات ديگری  ی قضائيه، عالوه بر قوه 
روشن است که دستگاه اجرائی در تمام سطوح موظف است . كنندی اتخاذ مشهروندان  تصميماتی موثر بر

 مودی، ی انتظامیير و دادستان، نيروتفاوتی ميان وزهم مراعات کند، و از اين نظر  قوانين را هم اجرا و
تصميمات  حفاظت از محيط زيست و غيره وجود ندارد. نهاد ريزی شهری،  ل برنامهو، مسؤیماليات

ی ماليات يکی از اين  اداره به شکل عميقی بر زندگی شهروندان اثرگذار است. نهادهابسياری از اين 
قانون و تضمين رعايت قانون از سوی  چارچوبحرکت کردن اين مؤسسات در . در نتيجه، هاستونهنم

قانون بسيار  حاکميتدر کارکرد صحيح  نهادها. در حقيقت، اين استايشان از بيشترين اهميت برخوردار 
 ند.هست مؤثر
 

 اجرای مناسب .2.2.9
 

به بيان حت قانون در آوردن آن است. مهار اعمال قدرت دولت از طريق ت همچنين قانون حاکميتهدف 
 آيد. ی مقامات صالح اعمال گردد و بر اساس قانون به اجرا در ه وسيلهديگر، قدرت بايد تنها ب

مردم شاهد چنين  و که عموِم قوانين مؤکداً اجرا شوندقانون مستلزم آن است  حاکميت افزون بر اين،
قدرت عمومی پشتيبانی و است که قوانين مورد احترام  آن قانون مستلزم حاکميتمچنين، هاجرائی باشند. 

 .قرار گيرند
رود که تابع قانون باشند، الزم است که بتوانند اجرای واقعی قانون را در جامعه اگر از مردم انتظار می

که  ندتوان از مردم توقع داشت به قانون احترام بگذارند اگر آنان دريافته يا به تجربه آموخته باشنميببينند. 
ای متفاوت " به گونهضوابطبه اعمال " و يا مقامات و شهروندان در حقيقتشود ستی اجرا نمیقانون به در

تفاوتی نسبت به  اعتمادی و بیدر واقع، سرپيچِی گسترده از قانون سبب بیپردازند. " میکتاب قانوناز "
 نظام حقوقی خواهد شد.

رفتارهای واقعی ايفا ن سازگاری ميان قواعد قابل اِعمال و ی مستقل نقش مهمی در تضمي ی قضائيه قوه
 .از اقتداراتش سهم موثري داردی مجريه  نظارت بر عدول قوهدر   بطور مشخص،  د؛ وكنمی

 کارند به روشنی از جايگاهمشغول ب هاو کسانی که در آن نهادهااز طرف ديگر، اين مسأله که تمامی 
 حاکميتاگر آنان  ی خود اهميتی حياتی دارد. به نوبه ،ات آن را بشناسندو مطالب قانون آگاه بودهحاکميت 

قانون نخواهند بود. نيز در صورتی که از  ند، قادر به اجرایيا آن را درک نكن قانون را نشناخته
های  ند. تالشکن نيست بتوانند آن را اعمال كنقانون مطلع نباشند، مم حاکميتو اهميت های اساسی  ويژگی

قانون، بلکه  حاکميتت، نه فقط در رابطه با کليات ور اطالع رسانی به تمامی سطوح حكومر به منظپايدا

                                                                                                                                                                               
 
 
10 Paris Principles relating to the Status of NHRIs. 
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در اين البته  .استی جزئياتی که ايشان در کارهای روزانه با آن سروکار دارند، امری ضروری  درباره
 نبايد از نقش نظارتی پارلمان از طريق ايجاد سازوکارهای مناسب غافل شد.راستا 

 
 ستثنائاتا .2.2.10

 

ذكر آنها فراتر از قلمرو تر از اين باشد، اما تواند بسيار طوالنیقانون می حاکميتست الزامات رسمی فهر
 الزم است به پاره ای نکات ديگر اشاره شود. قرار خواهد گرفت. با اين وجود،  مختصر یراهنمااين 
 

 وجود ندارد انعطاف ناپذيریهيچ معيار 
 

 ياسياه  يا اين يا آن، قانون دارای ويژگی حاکميتکه پيشتر نيز اشاره شد: الزامات اولين مورد همان است 
وجود ندارد که  انعطاف ناپذيریدر حقيقت، هيچ معيار  نيستند، بلکه از درجات مختلفی برخوردارند. ،سفيد

 يا خير. ندقانون به درستی تحقق يافته ا حاکميتشرائط بتواند نشان دهد 
قابل ت. با اين وجود، ساده اس ،باشد قابل فهمقانون بايد برای مخاطبان خود که  گفتن اينبه عنوان مثال، 

 نيافتنی است. دست فهم بودن کامل امری
اين امر عموما پذيرفته شده ای است که همه کلمات ممکن است در شرايط خاصی به صور مختلف تفسير 

را ندارند، روشن  وسايل نقليه حق ورود به پارک کهقرر دارد م محلی قانوناگر به عنوان مثال،  شوند.
ه پارک ممنوعند. اما اسکيت و تخته اسکيت ها از رفتن بهها و دوچرخها، موتورسيکلتاست که اتومبيل

ای هستند که بر سر مفهوم آن تمامی کلمات دارای يک معنای هستهشود،  چطور؟ همانطور که مشاهده می
  ماند.ردپايی از عدم اطمينان باقی میاره اختالفی وجود ندارد، اما همو

د، اما وجود ناشمه قابل فهم بعالوه بر اين، با آنکه عبارات قانون بايد تا جايی که ممکن است برای ه
از طرف ديگر، بسياری از  رسد.به نظر مینا پذيراجتناب  قانون شفافيتاصطالحات فنی جهت تأمين 

برند که تاب تفاسير اليل معقولی، از واژگانی در متن قانون بهره میو اغلب به د عامداً  های حقوقی نظام
-های بيناند و کنوانسيوندر قوانين اساسی کشورها وارد شدهمتعددی را دارند؛ موازين حقوق بشری که 

10Fند. بسياری از مقررات مربوط به انصافهای بارزی در اين خصوص هستالمللی مثال

11Fيتمعقوليا  11

در   12
 گيرند. نيز در همين دسته جای میبوط به جبران خسارات و قراردادها مرقوانين 

نبايد اغراق کرد. تضمين اين مسأله  قانون قابل فهم بودنبر  عواملو ساير ها ابی تأثير اين در ارزي طبعا
ی خود به درستی آگاه که شهروندان و مقامات در بيشتر مواقع و در اکثر موارد از تعهدات و حقوق اساس

يک امر قانون همواره  حاکميت باهای حقوقی نظام انطباقکته اينجاست که ميزان پذير است. نشند امکانبا
 نسبی و در نتيجه قابل بحث است. 

 
 ارچوب فراگيرچ
 

دارا ماهيت اصول کلی را  گفتهپيشی ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد آن است که الزامات  مسأله
تر و ترتيبات در قالب قواعد جزئیی بيشتر، اين الزامات بايد پااليش شده و . به منظور اثرگذارهستند

                                                                                                                                                                               
 
 
11 equity 
12 reasonableness. 
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نقطه يا  ارچوبی فراگيرمتضمن چيزی کمتر يا بيشتر از چاصول اين قانونی پرورش يابند. به ديگر سخن، 
12Fآغازين

خاب قانون بايد در قالب قواعد خاص و جزئی درآيند. در اين راستا، انت حاکميتنيستند؛ الزامات  13
 های زيادی بايد صورت بگيرد. 

سی دعاوی کيفری و در جريان دادر غيرمتخصصاشخاص های حقوقی، ل، در برخی از نظامبه عنوان مثا
شوند.  کار گرفته میهای حقوقی اين افراد بکه در برخی ديگر از نظام کنند، در حالیحقوقی شرکت نمی

طرفانه و مستقِل ابزار تأمين الزامات حل و فصل بی در هر دو دسته از اين کشورها، دادرسی به عنوان
 گردد.شرايط يک استماع عادالنه تلقی میی فراهم کردن  اختالفات و نيز وسيله

ی قضائيه  های حقوقی به قوهآن است که بيشتر نظام دتوان مطرح كرمثال ديگری که در اين خصوص می
ن را با قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و مطابقت آ اند که قوانين مصوب مقنن رااقتدار را دادهاين 

با اين  ند.نيست  اساسی برخوردار های حقوقی، از اين ابزار نظارتیکه ساير نظام در حالی .ندارزيابی كن
مطابقت قوانين های نظارتی مناسب جهت تضمين سازوكاروجود، ممکن است در هر دو نظام مذکور 

 داشته باشد. قانون اساسی وجود با یعاد
مورد  دشان رسيکه به اطالع را جرم يا تخلفی های حقوقی، دادستانان وظيفه دارند هردر برخی نظام

در های حقوقی دادستانان از قدرت صالحديد بيشتری ديگر از نظام یب قرار دهند، درحالی که در برختعقي
ر، ممکن است اجرای حقوق کيفری به اين رابطه برخوردارند. با اين وجود، در هر دو نظام حقوقی مذکو

 گيرد. بينی صورت شکل مناسب و قابل پيش
 

 راه حلی که مناسب همه موارد باشد وجود ندارد
 

قانون چگونه بايد  حاکميتهيچ پاسخ ساده و درستی برای اين پرسش که الزامات  به بيان خالصه، معموالً 
تا  که های حقوقیتلفی وجود دارد. نظامهای مخراه ورند وجود ندارد. بلکه، برای تأمين اين منظفراهم شو

 حاکميت، ممکن است الزامات ق قواعد و نهادها تفاوت دارندمحتوای دقي حد بسيار زيادي در خصوص
قابل اعماِل جهانی  یالگويک  ال، هيچ نظام حقوقی قادر نيستند. با اين حبه يك اندازه تأمين كنقانون را 

ن قانو حاکميت. در حقيقت، در خصوص تبديل اصول کلی الزامات ارائه كندون قان حاکميتبرای اجرای 
 های حقوقی پيچيد. ی نظام کليهای وجود ندارد که بتوان برای به قواعد دقيق حقوقی، هيچ نسخه

قانون  حاکميتاست که با  یالگويملی او تنها  یالگومداری نبايد بپندارد که هيچ سياست افزون آنکه، 
زمانی و بطور مشخص های حقوقی ميان کشورها ی همکاری مطابقت دارد. اين مسأله به ويژه در زمينه

 قانون در کشورهای مزبور است.حاکميت  ها ايجاد يا تقويتهدف از اين همکاریکه يابد اهميت می
  
 گرايینسبی خطر 
 

د. برخی از قواعد و ترتيبات قانونی به راحتی كرگرايانه عمل د شد، نبايد نسبیبا وجود تمامی آنچه که يا
گونه تدابير امنيتی از سوی و بدون هر كنند. اگر قضات مستقيماً قانون را نقض می حاکميتالزامات اساسی 

قانون زيرپا  حاکميتان را اخراج كند، به ميل خود ايش دبتوانقوه مجريه ه مجريه منصوب گردند و يا قو
ها بدون آنکه مورد محاکمه قرار گيرند ايشان را هفته وان مردم را بازداشت کرد و. اگر بتودشی مته گذاش

و در  . اگر اَعمال دولت در اِعمال قدرت عمومیشودیمقانون نقض  حاکميتزندان نگه داشت،   در
 .شودیم ناديده گرفتهقانون  حاکميتبين نظارتی قوه قضائيه خارج گردد، برخورد با شهروندان از ذره

                                                                                                                                                                               
 
 
13 baseline 
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 است؟ ناپذيرقانون در سطح ملی اجتناب حاکميت چرا .2.3
 

ند تنها يک دليل وجود ندارد. از قانون تبعيت كن اينکه چرا الزم است مقامات و شهروندان در پاسخ به
 با يکديگر در ارتباطند. نظر دارد که بيشتر آنها کامالً قانون دستيابی به اهداف مختلفی را در  حاکميت

 
 درتدن اعمال قمحدود كر .2.3.1

 

منازعی در برخورد با شهروندان خود حكومت از قدرت بالی آنها،  در بسياری از کشورها، اگر نه در کليه
. به صورتی مورد تنبيه قرار دهد كرده يا مجازاترا تواند شهروندان خود . حكومت میاستبرخوردار 

نمايد. در حقيقت قدرت می مالی يا ساير مزايا را فراهم هایکند و کمکها را وضع میماليات حكومت
 .استبر زندگی شهروندان اثرگذار  عميقاً  حكومت

ند، اعمال قدرت به حدود و آن عمل كنقانون و مطابق  چارچوباگر مقامات خود را ملزم بدانند که در 
قانون اختيار صالحديد را محدود کرده و از اعمال نادرست  حاکميتغور قانون محدود گشته است. ث

 د.كن و هوس و اعمال تبعيض جلوگيری می ، هوای قدرت، خودسری، تعصب دمختارانهای خوقدرت، اجر
 کند.ت میابثقانون را حاکميت ير بودن ناپذاجتنابترين دليلی است که اين مهم

. اما داليل ديگری نيز در اين خصوص شوندمی قدرت خودسرانه منتفعشکی نيست که شهروندان از نبود 
بايد به گذاران خارجی به کشوری که در آن تمامی معامالت رسمی ه عنوان مثال، سرمايهذکر است. ب قابل

 ند. شوت مقامات بستگی دارد جذب نمید و يا حفاظت از اموال به تمايالی رشوه انجام پذير وسيله
ی معامالت  د کليهورتی موفق خواهد شد که تضمين كندولتی که خواهان جذب سرمايه است در ص

های امکان دسترسی به شيوهگيرد، اف و پايداری از قوانين انجام میی شف پيکره چارچوبی در اقتصاد
ند. تبعيت قدرت دولتی از كنمقامات مطابق قانون رفتار میجبرانی وجود دارد، تصميمات قابل اطمينانند و 

 قوانين، هم برای تجارت و هم برای حقوق کارگران سودمند خواهد بود.
 

 و آزادی نیامنيت قانو .2.3.2
 

قانون  حاکميت يکی ديگر از ارزش هائی که حکومت قانون بر آن استوار می باشد امنيت قانونی است.
 شرط اعتماد دوجانبه است.پيش
چه  حكومت کهكنند  یبينپيشقدرت را مطابق قانون اعمال کند، شهروندان قادر خواهند بود  حكومتاگر 

اهد گرفت و چگونه نسبت به اعمال ايشان واکنش نشان خواهد زمانی و چگونه قدرت خود را به کار خو
نظير جريمه، اين اطمينان دنبال کنند که با مجازاتهائی توانند كسب و كار خود را با یمشهروندان  داد.

هايی يارانهتوانند از مزايا و ساير . همچنين میحكومت روبرو نخواهند شدحبس يا ساير مداخالت اجباری 
 ملزم به پرداخت آنهاست برخوردار گردند. ر اساس قوانين مربوطحكومت بکه 

همه انتظار داشته باشد که تقريباً هميشه مطابق قانون تواند از قانون رعايت گردد، هرکس می حاکميتگر ا
اين که قوه قضائيه و دستگاه های  د شد.مورد چه قواعدی اعمال خواه که در هر داندعمل كنند و می

مرجع مطمئنی برای طرح شکايت خواهند  هرگاه کسی خالف قانون عمل کند ل و بی طرفمستقاجرائی 
  .موجب تقويت حس امنيت قانونی می شودبود 

يک ديگر را نمی شناسند و يا آشنائی اندکی از يک ديگر دارند بسيار اين مسأله به ويژه در جايی که افراد 
به اين مسأله د. كناه مدت يا بلند مدت تشويق میودات کوتمردم را به ورود در مرامهم است. امنيت قانونی 
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ی اقتصادی را تسهيل  توسعهقانون در اين معنا  حاکميتچراکه  مراودات اقتصادی سودمند است یويژه برا
 د.كنمی

اره رفاه شخصی نيز سودمند است. اگر مردم درب براي امنيت قانونیيای اجتماعی مذکور، عالوه بر مزا
ن باشند، قادر ن نسبت به اعمال خود مطمئهای ديگراتوانند انجام دهند و نيز چگونگی واکنشآنچه که می

ند. يکی از ابعاد داشته باشند و بر اساس آنها وارد عمل شو های کوتاه مدت و بلند مدتخواهند بود انتخاب
مزبور ممکن است به  د. البته، آزادیريزی كنکس بتواند برای زندگی خود برنامهآزادی اين است که هر

قانون  حاکميت ، اما اين موضوع ديگری است و از اهميتتهی از محتوا شودنظير فقر سبب عوامل ديگر 
 د.قانون هستن حاکميتنيز اغلب حاصل نبود کاهد. مسائلی نظير فقر شود نمیکه يک ارزش تلقی می

 
 قانون ی در مقابلبرابر  .2.3.3

 

و  های دولتی . اگر مقامقانون استحاکميت ساز زمينه است کهسومين ارزشی  برابری در مقابل قانون
ه از ديد قانون يکسان به شمار ند، ديگر قادر نخواهند بود با اشخاصی کقضات قانون را عادالنه اعمال كن

ی نامناسب با  توانند به خاطر تعصب، فساد يا روحيه. همچنين، نمیكنندروند به شکل متفاوتی رفتار می
 ی مفهوم بنيادين عدالت قانون بر پايه حاکميت .كنند رفتار آميزبه شکلی تبعيض خاص وهیشخص يا گر

 باشد. مشابه میی موارد  ساوی در کليهاستوار است که به معنای رفتار م
که با افراد برابر بايد به شکلی . مفهوم اين امر آن است است شکلیعدالت،  نوعکه اين  استالزم به تذکر 

با اين حال، همانطور  شوند.که چه کسانی از ديد قانون برابر تلقی می كندیمشخص نمر کرد اما برابر رفتا
های  عليه تبعيض در بسياری از نظامای ی پايدار و مترقيانه شاهد مبارزهدانند، قرن بيستم که همگی می

شتری نسبت به هر زمان ن و کودکان امروزه از حقوق بيهای قومی، معلوالحقوقی بوده است. زنان، اقليت
 شود. های حقوقی به شکلی برابر با آنان رفتار میديگری برخوردار بوده و در بيشتر نظام

بسياری مورد تأييد قرار گرفته و تقويت گشته است. برخی  المللیِ ی تبعيض در معاهدات بين جانبهمحو همه
المللی محو ينعبارتند از: کنوانسيون ب تهيه شده اند سازمان ملل متحد چارچوبدر  که از اين معاهدات

13Fشکال تبعيض نژادیتمامی ا

14Fالمللی محو تمامی اشکال تبعيض عليه زنان، کنوانسيون بين14

انسيون ، کنو15
15Fحقوق کودک

16Fآنهاه حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواد المللی، کنوانسيون بين16

، و 17
 .17F18نکنوانسيون حقوق معلوال

يک موضوع در مقابل قانون برابر هستند هرچه کمتر  افراد  همهقانون که  حاکميتاين الزام در نتيجه، 
عليه افراد  ممنوعيت تبعيضی  کنندهای تضمينفزاينده طوربآين الزام با کمک قانون است.  شکلیصرفاً 

 .است
وجود ارتباط ر بر هر قدبه عنوان مثال، معهذا ذکر اين موضوع به مفهوم انکار مشکالت موجود نيست. 

 تاکيد شود کم شده است. حاکميت قانون  زنان و موقعيت  ميان تقويت
 

                                                                                                                                                                               
 
 
14 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
15 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
16 Convention on the Rights of the Child 
17 Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 
18 Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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 المللیقانون در سطح بين حاکميت .3
 

 المللیقانون درسطح بين حاکميتمفهوم  .3.1
 

به شکل سنتی، عبارتی معمول و مصطلح  قانون حاکميت. است قانون در سطح ملی پرورش يافته حاکميت
ای پذيرفته شده به شکل گسترده اين مسأله ی اخير، چند دهه یيست. با اين وجود، طالملل نبين وقدر حق
  قانون احترام بگذارد. حاکميتالمللی نيز بايد به بين و سياسیِ  حقوقی که نظاماست 

المللی وجود ندارد. در هر دو مورد، قانون در سطح ملی و بين حاکميتفهوم هيچ تفاوت اساسی ميان م
المللی، ابتدائاً اما قانون در سطح بين حاکميتيت گردد. ون مفيد اين معناست که قانون بايد رعاقان حاکميت

تواند مانعی بر سر راه گردد. اما اين تفاوت نمیالمللی اعمال میهای بينها و سازماننه انحصاراً، بر دولت
المللی قانون در سطح بين حاکميتتر، هبه بيان ساد د.باش المللیاين مفهوم از سطح ملی به سطح بينانتقال 

المللی های بينها و سازمانتابعان خود، يعنی دولت از سوی هالملل بايد بحقوق بينبه اين معناست که 
 گردد.راد و ساير نهادهای خصوصی نيز میرعايت گردد. در بسياری از موارد، اين حکم شامل اف

المللی  ی بين های حقوقی و سياسی ملی و جامعهاساسی ميان نظام داشت که تفاوتی باا اين حال، بايد توجه
ميان دولت و شهروندانش اعمال  ی سلسله مراتبی بر رابطه قانون در سطح ملی ابتدائاً حاکميت  وجود دارد.

بايد سازمان يافته و عمل  قانون بدان معناست که چگونه دولت حاکميتتر، گشود. اما در مقياس بزرمی
 د.نك
تعداد  و کشور 190المللی بيش از ی بين د. جامعهالمللی مصداقی ندارلسله مراتب ياد شده در سطح بينس

19Fجهانی" حكومتيا " 18F19"کشورخود جای داده است. هيچ "ابر  را در بين المللیهای زيادی سازمان

وجود  20
 ها تابع آن باشند.ها و سازمانندارد که تمامی دولت

ون توسط حکومت و ارکانش در سطح ملی، قان به عنوان يک مثال در نظر بگيريم.گذاری را بياييد قانون
وجود ندارد و قانونگذاری با تالش مشترک  یقتدرگذار مالمللی، قانوندر سطح بيناما  شود.تصويب می

 گيرد.المللی صورت میهای بينها و سازماندولت
 .یعرفی و حقوق قرارداددارند: حقوق  الملل دو منبع اصلی وجوددر حقوق بين

ی اجتماع وسيعی از  به وسيلهآور بوده و رفتارِی الزامها که متضمن قواعد ی دولت حقوق عرفی از رويه
ا چه کشور ها به اين مسأله بستگی دارد که . بنابراين، حقوق عرفیشودميتشکيل  شده، شناسايی کشورها

، مواجه گردد کشورها ای که با اعتراض عمومیاعدهقمورد پذيرش قرار دهند؛  ،چيزی را به عنوان قاعده
 نخواهد شد. شناخته جزئی از حقوق عرفی

که در عبارت چيزي  توافقات بايد محترم شمرده شوند، همان بر اين مبنا قرار دارد که معاهداتحقوق 
 ل از توافقمتشک معاهدات، حقوق بنابراين مورد اشاره قرار گرفته است. "pacta sunt servandaالتين "

. است(معاهدات چندجانبه) بر سر موضوعات مختلف  کشور(معاهدات دوجانبه) يا چند  کشورميان دو 
  باشند.ها به معاهداتی که عضو آن نباشند يا به آنها شرط وارد كنند ملتزم نمیتدول
 عاهداتی که است. برعکس، گاهی م الملل عرفیوق قراردادی همان تدوين حقوق بينموارد، حق برخيدر 

الملل عرفی در نظر گرفته به عنوان حقوق بين رسندتصويب میبه  کشورهابااليی از اکثريت  از سوی
آور خواهند بود. اند هم الزامها را تصويب نکردههايی که آنصورت برای دولتشوند و در اين می
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ی  ژنو که به عنوان هسته 1949های ق ديپلماتيک و کنسولی، کنوانسيونوين درباره حقو یهاکنوانسيون
 گيرند.ات حقوق بشری در اين دسته جای مید و برخی از معاهدنشومرکزی حقوق بشردوستانه شناخته می

را  راتی هستند که تاب تفاسير متفاوتیبرخی از معاهدات، به ويژه در قلمرو حقوق بشر، متضمن مقر
دول آمريکايی، همچنين  حقوق بشرقوق بشر و دادگاه ان اروپايی حالمللی نظير ديوهای بيندارند. دادگاه

ق به موف سازمان ملل متحد در محو تبعيض عليه زنان  مانند کميته ساير نهادهای نظارت بر معاهدات
ر اين دهی مناسب در تفسياند که به شفافيت و جهتی قضايی و نظرات مشورتی مبسوطی شده ی رويه ارائه

فسيربرداری ت حد و مرز، راه را برای مسائلبی هنجارهای اين حال، اينبا  .كندمعاهدات کمک شايانی می
 د.سازنآيند، هموار میاخالقی پديد میهای المللی و تفاوتهای فنی، امنيت بينی پيشرفت که در نتيجه

و . در سطح ملی، مسؤوليت اجرا، تعقيب را مورد توجه قرار داد ی اجرای قانون مسأله توانهمچنين، می
اجرای ی ضمانت للی، نيروی پليس يا نظام يکپارچهالمض قانون با دولت است. در سطح بينمجازاِت نق

نين تا حد زيادی وجود ندارد. بلکه، اجرای قوا دسرادامشابه  یمرجعبه غير از برخی استثنائات،  ،قوانين
اقدام کند و يا از ديگران  ه تصميم و صالحديد خود کشور بستگی دارد: کشور تصميم می گيرد که راساب

تحد در اين رابطه ضروری است که در اشاره به نقش شورای امنيت سازمان ملل متقاضای ياری نمايد.  
 شود. به آن پرداخته می 3.2.3 بند

تواند وحدت المللی نمیهای حقوقی ملی و بينهای ياد شده ميان نظامتفاوت]مانطور که قبال اشاره شد، 
دو قانون در  حاکميتالزامات مشترک  د. همچنين بردار كنرا خدشهدر اين دو نظام  قانون تحاکميمعنايی 

 حاکميتاند که تحقق های مذکور مؤيد اين نکتهباشد. با اين وجود، تفاوتنمی  اثرگذار نظام مزبور نيز
 ست.يی جدی مواجه اهاالمللی با چالشقانون در نظام بين

 
 المللیسطح بين قانون در حاکميتالزامات  .3.2

 

 به آينده باشد ناظرو  قابل فهململل بايد همگانی، در دسترس، احقوق بين .3.2.1
 

و  قابل فهمانين همگانی، در دسترس، المللی مستلزم آن است که قوی بين قانون در جامعه حاکميتتحقق 
ان هيچ تفاوتی مي . در اين رابطهاشندب تابع قواعد روشنی به آينده بوده و فرآيند تصويب قوانين ناظر

 المللی وجود ندارد. بينحاکميت قانون در سطح قانون در سطح ملی و  حاکميت
روست چراکه، های بيشتری روبل در مقايسه با حقوق ملی با چالشالملدر نخستين نگاه، حقوق بين

قابل فهم ، نليت در دسترس بودوگذار مقتدری وجود ندارد که مسؤيز اشاره شد، قانونهمانطور که پيشتر ن
الملل با حقوق بين امنيت قانونیلکه، مسؤوليت ب .دار شودعهدهالملل را حقوق  بين امنيت قانونیو  بودن
 دهند.ت پرداخته و حقوق عرفی را شکل میاست که به انعقاد معاهدا ئیها دولت

ه و بده بستانند و گردد. معاهدات اغلب محصول مصالحهايی را موجب مینگرانیبدون ترديد، اين مسأله 
موجب ندجانبه معاهدات دوجانبه و چزياد د. تعداد كنکمک نمی قابل فهم بودن متونضوع هميشه به اين مو

. بنابراين، در اين رابطه، ارجاع شوداز آنها بسيار دشوار  یناش عهداتحقوق و تپيگيری و نظارت بر شده 
20Fن ملل متحد"امر به امين معاهده به ويژه "مجموعه معاهدات سازما

 تواند کارگشا باشد.می 21
تاب تفاسير متفاوتی را برخی از معاهدات، به عنوان مثال در قلمرو حقوق بشر، حاوی مقرراتی هستند که 

معاهدات،  ت برنظار نهادهاياز  یپيشتر نيز اشاره شد، تعداد زياد ر کهدارند. با اين وجود، همانطو
                                                                                                                                                                               
 
 
21 United Nations Treaty Collection. 
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ن تر شدکنند که به روشنبدع خود صادر میر کنوانسيون مُ نظريات عمومی مختلفی را در خصوص تفسي
در رسيدگی به  نظارت بر معاهدات ینهادهامچنين، برخی از اين د. هكناسناد کمک شايانی میمواد آن 

 اند.  ی قضايی مناسبی پديد آورده رويه شکايات فردی،
های باشد. احکام دادگاهدقت الزم می فاقد بطه با جزئيات، آشكارارا شفاف است اما در حقوق عرفی عموماً 

اند. البته، تالش زيادی در رفع اين نقيصه الملل کامالً ناشناختهدر باب مسائل مربوط به حقوق بين ملی
گردآوری و تدوين اصول کلی  نتيجه بايد اضافه کرد که هيچ مجموعه معتبری ازصورت گرفته است. در 

 حقوقی وجود ندارد.
 رغم تمامی آنچهد. علینخورهای حقوقی ملی نيز به چشم میت در بسياری از نظامبرخی از اين مشکال

ی قرار دارد. در بسياری از در معرض تفاسير متفاوتگفته شد، مشکل اصلی اينجاست که حقوق بشر 
د، . با اين وجواستهای حقوقی، فهم اينکه قانون به چه جزئيات دقيقی نظر داشته امری دشوار زمينه

 ند.نمايی شو المللی وجود دارند نبايد بزرگتی که در سطح ملی يا بينمشکال
صاحب نظران عمده ای است. الملل موسسات حقوق بينازدياد قواعد و های اخير يکی ی  دغدغهاز 

های نظامشمار زيادی از  بهو به عبارت ديگر است شده گسيختگیاز هم الملل دچارمعتقدند که حقوق بين
موجود به شکل فاحشی  یهنجارهانگرانی که عده ای نگران آنند که . خواهد شد ديگر تقسيم از يک مجزا

با دشواری مواجه شود  آنهااز بين بردن ناهمگونی ميان به طوری که در تناقض با يکديگر قرار بگيرند، 
 الملل از بين برود. حقوق بين امنيت قانونیو  قابليت فهم فيت،و شفا

21Fالمللون حقوق بينبا اين حال، کميسي

 پيشروی  تدوين و توسعه، به عنوان رکن سازمان ملل متحد در 22
الملل، مديريت خطرات گسيختگی حقوق بينخود در رابطه با از هم الملل، در گزارش اخيرحقوق بين

الزم در حل  هایها و مهارتی روش عهموجود در اين زمينه را در صورت بذل توجه کافی به توس
 پذير دانست.ها و قواعد امکانجارها، نظامتعارض هن

وين  1969. کنوانسيون برخوردار استجنبه های قوی از همچنين الملل الزم به تذکر است که حقوق بين
22Fدر باب حقوق معاهدات

اختتام  ، تفسير وانعقادد مرتبط را در خصوص از قواعی عظيمی  مجموعه، 23
فرايند  قابل فهم بودنانون در باب ت قيماکمعاهده، الزامات ح دهد. به لطف وجود اينمعاهدات به دست می

 گذاری، حداقل در قلمرو حقوق معاهدات به خوبی تأمين گشته است.قانون
ده است. به عنوان مثال، تا حدود زيادی تسهيل كر را معاهداتاينترنت دسترسی به حقوق  افزون بر آن،

های  . احکام ارگاناست ینترنت به راحتی قابل دسترسمعاهدات سازمان ملل متحد از طريق اي  مجموعه
به عنوان مثال، گردد. های مختلفی در خصوص آن ابراز میخوبی منتشر شده و نظرات و تحليل بهقضايی 

 د.المللی اشاره كرهای کيفری بينالمللی دادگستری و دادگاهی قضايی ديوان بين توان به رويهمی
به آن توان نکات ديگری را نيز شد، حصری نيست و میوت مزبور ارائه ی که از نقاط ضعف و قفهرست
، امنيت قانونی از از ميزان مطلوبی متمرکز خود، عموماً رغم ماهيت غيرالملل، علی. حقوق بينافزود

های اصلی و ماهوی مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، ، حداقل در حوزهقابليت فهمبينی و قابليت پيش
 .ها برخوردار  استحقوق درياها و حقوق مسؤوليت دولتر، حقوق اقتصادی، حقوق کا
، قابليت دسترسی قابل فهم بودن به آن مفهوم نيست که بايد راضی بود و دست روی دست گذاشت.البته اين 

لش رين چاتتواند و بايد بهبود يابد. با اين حال، تأمين الزامات مزبور، مهمالملل میحقوق بين انيت قانونیو 
 د.شوالملل قلمداد نمیحقوق بين
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 طرفمحاکم مستقل و بی .3.2.2
 

-ا آن مواجه است، حل و فصل مسالمتالمللی بت قانون در سطح  بينيماکچالش بزرگ ديگری که تحقق ح
 .آميز اختالفات است

آميز المتفصل اختالفات به صورت مسی حل و  المللی دو شيوهی بين ، در جامعهدانندهمانطور که همه می
عی جميله، ی ديپلماسی يعنی مذاکره، مسا وجود دارد: ديپلماسی و دادخواهی. بسياری از اختالفات به وسيله

يابند. اما اگر ديپلماسی براي حل و فصل اختالف مزبور نامناسب باشد يا از حل تحقيق و سازش فيصله می
به يک به بيان ديگر، اختالف خود را  ند.متوسل شو، طرفين ممکن است به دادخواهی اختالف عاجز بماند

  دهند.آور ارجاع شخص ثالث غيرذينفع جهت صدور حکم الزام
شود  برعکس، اينگونه استدالل می كامالً المللی با کمبود سازوکارهای دادخواهی مواجه نيست، ی بين جامعه

 ند.هست که اين ابزارها بسيار بيشتر از ميزان الزم
يا داوران منتخب طرفين  ديوان دائمی داورینزد ر قالب داوری به عنوان مثال، دادخواهی ممکن است د

های قضايی  ممکن است در قالب روش نظر در يک دعوای خاص انجام گيرد. همچنين، اختالف مورد
 فيصله يابد.

تی دائمی ماهي د که بيشتر آنها ازالمللی وجود دارای و بينپانزده دادگاه منطقهبسته به تعريف دقيق، بيش از 
23Fالمللی دادگستریالمللی عبارتند از: ديوان بينهای بينبرخوردارند. اين دادگاه

 اصلی قضايی که رکن 24
24Fلی حقوق درياهاالملسازمان ملل متحد است، ديوان بين

25Fالمللی، ديوان کيفری بين25

ادگاه اتحاديه ، د26
26Fاروپا

27F، ديوان اروپايی حقوق بشر27

28Fريکايیدول آم، دادگاه حقوق بشر 28

و ديوان آفريقايی حقوق بشر و  29
29Fهاخلق

30. 
الملل هيچ ق بينهای قضايی در حقوها و ساير ارگانها، هيأتدادگاه طرفیدر خصوص استقالل و بی

ای و صالحيت قضات المللی دادگستری عموماً با اعتبار باال، امانت حرفهديوان بينمشکلی وجود ندارد. 
المللی ند. عضويت در ديوان بينيز از همين ويژگی برخورداراکم مذکور ن. ساير محشودیخود شناخته م

سازمان ملل  عضو کشورهایاند، تمامی ی آن پيوسته به اساسنامهکه  کشور هائیدادگستری برای تمامی 
 .پذير استسازمان امکان عضو های غيرمتحد و در شرايط خاص برای دولت

های  در نظام، ماهيت صالحيت ايشان است. ندلمللی با آن روبرو هستاهای بينترين چالشی که دادگاهمهم
صالحيت دادگاه را در رسيدگی به  مجاز نيستنداختالف يت قانون، طرفين ماکح نظرنقطهحقوقی ملی، از 

حل و  خواهد شد که بسياری از اختالفات به چالش بکشند. اگر غير از اين باشد، نتيجه آن خود یدعوا
 مانند.ی میباقفصل نشده 

ها از صالحيت اجباری برخوردار است که دادگاهت قانون در سطح ملی مستلزم آن يماکروشن است که ح
ی و صدور حكم در رسيدگ یبراهای ملی در تشخيص صالحيت خود اشند. اين بدان معناست که دادگاهب

 .عوادنه رضايت طرفين  کنند،طرفی حکم می، بر مبنای معيار بیمورد يک اختالف

                                                                                                                                                                               
 
 
24 International Court of Justice 
25 International Tribunal for the Law of the Sea 
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. دادگاه اروپايی حقوق از صالحيت اجباری برخوردارند گفتهالمللی پيشحال، برخی از محاکم بين با اين
تواند ليل آن اين است که هيچ دولتی نمیق بارز اين صالحيت اجباری دانست و دتوان مصدابشر را می

ساير محاکم از چنين  آيد.مزبور، به عضويت شورای اروپا در بدون پذيرش صالحيت اجباری ديوان
يت اجباری برخوردار نيستند و برای رسيدگی به دعاوی، به رضايت طرفين نيازمندند. ديوان حصال
تياری در آرای ترافعی خود ساز صالحيت اخالمللی دادگستری مصداق بارز و در عين حال مسأله بين

 .است
المللی ونده در ديوان بينبا مسدود کردن پرد بود در صورت تمايل، نخوانده قادر خواه یهادولتدر نتيجه، 

 د.نها و ابزارهای قضايی يا داوری، اختالف را حل نشده باقی بگذاردادگستری يا ساير ارگان
-های ادعايی حقوق بيندر باب نقض یناخوشايند است: اگر احکام قطع ی ديگری نيز ريچهاين مسأله از د

الملل زير سؤال خواهد رفت. در حقيقت، اين باور ق بينمحتوای دقيق حقو روشنی، دالملل صادر نشو
المللی دادگستری صادر شده باشد، در مسائل اگر حکمی شفاف از طرف ديوان بين جمعی وجود دارد که

مشابه آن، يا اختالفی بروز نخواهد کرد و يا در صورت بروز اختالف، از طريق ديپلماسی فيصله خواهد 
 يافت.

صالحيت  از پيشتوانند می کشور هاالمللی دادگستری، ی ديوان بين اسنامهاس  36ه ماد بر اساس بند دو
در حال  د.ناجباری ديوان را در دعاوی که طرف مقابل آن نيز به اين صالحيت تن داده باشد، بپذير

اند. صالحيت اجباری ديوان را پذيرفته دولت 67کنون، تنها ، اين مقرره چندان مؤثر نيست. تاحاضر
 اند و بدين ترتيب اينها وارد كردههای مبسوطی را به اين اعالميهشرطها کشور، بسياری از اين تأسفانهم

 به امري واهي مبدل شده است.پذيرفته باشد در بيشتر موارد شرط كه طرف ديگر تعهد مشابهي 
صالحيت اجباری ، پذيرش المللیيت قانون در سطح بينماکهای اصلی تحقق حروشن است که يکی از راه

الگو توان به عنوان يک . از اروپا میاست اساسنامه آن 36ماده  المللی دادگستری مطابق بند دوديوان بين
در دادگاه اتحاديه اروپا ری توانند بدون پذيرش صالحيت اجبانمی کشور هادر اين زمينه ياد کرد: 

اتحاديه اروپا و شورای اروپا  عضويتزامبورگ و ديوان اروپايی حقوق بشر در استراسبورگ، به لوك
المللی  دادگستری توسط ی صالحيت اجباری ديوان بين اگانهآيند. البته اين مسأله جدای از پذيرش جددر

 .های اروپايی استدولت
ه، آن است که تفسير و المللی بروز کردتكثر هنجارها، نهادها و محاکم بينی ديگری که در ارتباط با  مسأله

د. با اين حال، شودشوارتر میبرای قضات هر روز به صورت هماهنگ الملل قررات حقوق بيناعمال م
و المللی، با مراجعه به آرای مشورتی صادره از ساير محاکم قضات چه در سطح ملی و چه در سطح بين

و گفتمان ارتباطات  اند. رويهبا يکديگر بر اين مشکل فائق آمدهوجهی ايجاد مراودات چندسطحی يا چند
عدم قطعيت در تواند به جلوگيری از بروز ناهماهنگی و مراجعه به آرای نهادهای مشابه میگسترده و 

 د.الملل کمک كنال قواعد حقوق بيناعم
 

 اجرای مناسب .3.2.3
 

30Fهنکين ه نام "لوئیالمللی بدانان برجسته بينيکی از حقوق

ام تم ها تقريبادولت تمام گويد: "تقريباً " می31
 ند."كنها رعايت میدر تمامی زمان تمام تعهدات خود را تقريباً  وق بين الملل و تقريباً اصول حق

                                                                                                                                                                               
 
 
31 Louis Henkin 
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 و مورد مباحثه توجه عموم مردم را جلب می کند افتد و اغلب الملل اتفاق میبا آنکه نقض قواعد حقوق بين
 ناظران و فعاالن. بيشتر دهستند که قاعده را تائيد می کنناستثنائاتی اين گونه نقض ها گيرد، اما قرار می

رسد که شوند. در نتيجه، به نظر نمیالملل عموماً رعايت میحقوق بين المللی باور دارند که مقررات بين
  .باشد یالملل مسأله مهماجرای حقوق بين

هيچ  المللی،ی بين نيست. همانطور که پيشتر نيز اشاره شد، در جامعه بخشرضايتبا اين حال، اوضاع 
هايی وجود دارند . درست است که ارگانقدرت انحصاری برای اجرای قانون وجود نداردبا  ع مرکزیمرج
اما بسياری از اين باشند، حصول به آن را دارا میتالش برای حداقل قدرت برقراری امنيت يا مجوز و که 

 ستند.ها ناكارآمد هارگان
دانند، مجاز به انجام حد است که همانطور که همه میل متها، شورای امنيت سازمان ملبارزتريِن اين ارگان

 المللی يا لزومتهديد عليه صلح و امنيت بين است كه یدر موارد اقدامات و حسب ضرورت توسل به زور
 .حفظ و استقرار آن را احراز كرده است

است.  شدههم مت اعمال موازين دوگانهو شورا به  بر انگيز استشورا اغلب سؤال  بی طرفیاين حال،  با
ی حق وتوی اعضای دائم خود از کار باز ايستاده  به وسيله يل اين امر آن است که شورا مکرراً يکی از دال

موارد،  یبرخالملل بوده است. در های حقوق بينناشده باقی ماندن نقضجبرانی اين امر نيز  است و نتيجه
 اند.ملل متحد را نقض كردهمنشور اعضای شورای امنيت از جمله اعضای دائم آن، خود 

های ان ملل متحد از اقتدار تشخيص نقضهايی نظير شورای امنيت سازمکه ارگان حالی افزون بر آن، در
، اما ندالمللی برخوردار يعنی صلح و امنيت بين المللیی بين الملل مرتبط با منافع جمعی جامعهحقوق بين

دهد، مي یروج از قلمرو منشور ملل متحد ميان دو دولت که در خار برای حل اختالفاتی هيچ سازوکاری
، اغلب، حل و فصل المللی دادگسترین بيناختياری بودن صالحيت ديوا دليلنين، به . همچوجود ندارد

 رد.گيات از طرق قضايی نيز صورت نمیاختالف
31Fتر"در نتيجه، در موارد "خصوصی

باقی  ديدهي زيانهابرای دولتجهت اعمال قانون ، تنها راهی که  32
"معامله  ی قانونی که به جويانهتوانند به اقدامات تالفییها مخودياری است. به عنوان مثال، دولت ماند،می

32Fبه مثل"

روابط  های اقتصادی يا مسافرتي و قطعاين اقدامات وضع محدوديت دست بزنند. معروف است 33
خود ممنوع هستند ه اقداماتی دست بزنند که بخودینند بتواها میکشورگيرند. همچنين را دربرميديپلماتيک 

ی اقتصادی  . محاصرهيابندمی گيرند، مشروعيتمقابل انجام می کشورغير قانونی  اما چون در برابر عمل
 يکی از اين موارد است.

در تمام موارد يكسان کارايی آن بااين حال، مشکلی که در خصوص خودياری وجود دارد آن است که 
گردد. دليل ديگر ها که امری نسبی است بازمیمر آن است که به ميزان قدرت دولتو دليل اين ا ستني

طرفی وجود ندارد که احراز كند واقعاً نقض تعهدات شخص ثالث بیناکارآمدی خودياری آن است که هيچ 
نی بر قانون باشد، نه الملل اتفاق افتاده است يا خير. در حقيقت، حل و فصل اختالفات بايد مبتحقوق بين

 قدرت.  
  

 است؟ ناپذيری اجتنابالملليت قانون در سطح بينماکچرا ح .3.3
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33 Retorsion 
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المللی منافعی مشابه حاكميت قانون در سطح ملی را يت قانون در سطح بينماکشود که حاغلب گفته می
 بری را در روابط ميانو برا بينیالمللی قابليت پيشحاکميت قانون در سطح بيناز اين منظر،  د.كن دنبال می
با اين  .كندالملل ارتقا بخشيده و استفاده خودسرانه از قدرت را محدود میو ساير تابعان حقوق بين کشور ها

 .وجود داردالملل  ها و افراد از حقوق بينها، سازمانبراي لزوم تبعيت دولت ديگری وجود، داليل بسيار
است که به دنبال ايجاد و حفظ  ای از هنجارها و نهادهاجموعهالملل به شکل سنتی منخست آنکه حقوق بين
های آن يعنی حقوق د. افزون بر آن، يکی از شاخهنباشمی بين المللیی  جامعهصلح و امنيت در 

 دهند. بار رخ میدر مواقعی است که مخاصمات خشونت بشردوستانه به دنبال انسانی کردن رفتار جنگی
، كردندهمه از آن تخطی میالملل وجود نداشت و يا ت که اگر حقوق بينباور بر اين اسهمگان را 

هرج و  م باالمللی توأی بين شد. يک جامعهبسيار دشوار می بلکه، ، اگرنه غيرممکنبرقراری صلح و ثبات
در آن برقرار است در معرض  و حقوق بين الملل ت قانونيماکای که حمرج بسيار بيشتر از جامعه

افزارها نيز قوق بشردوستانه رعايت نشود، جنگ. همچنين، روشن است که اگر حگيردیم خشونت قرار
 د.اهند شتر خوکشنده

ت اای است. جنايای به دنبال حل مشکالت جهانی يا منطقهالملل به شکل فزايندهافزون بر آن، حقوق بين
و دريا، گرم  محيط زيست (آلودگی جو اختالل در بازار اقتصادی و تهديدالمللی، المللی، تروريسم بينبين

ای و از ترکيبات هسته در معرض خطر، خطرات ناشی و گياهان های حيات وحششدن کره زمين، گونه
هيچ کشوری به تنهائی قادر به حل اين مشکالت ند. های بارز اين مشکالت هستساير مواد خطرناک) نمونه

المللی،  ت قانون در سطح بينيماکاست. ح نياز للیالمينهمکاری و وضع مقررات بدر اين زمينه به  نيست.
 .كندمی ترای را آساننی و منطقهحل مشکالت جها

. درست مرتبط استی حقوق بشر  ای در همه جای دنيا با مسألهالملل همچنين به شکل فزايندهحقوق بين
قوانين است، با اين حال، ه بوداست که حقوق بشر همواره دارای اجزای الينفکی در قوانين اساسی ملی 

 .شوندلمللی حقوق بشر است كه تأييد و تثبيت میای نظام بين ملي حقوق بشر به وسيله
توانند  رتی نيز میو ساير سازوکارهای نظا المللی حقوق بشرهای بينالملل، دادگاهعالوه بر اين، حقوق بين

ت در عمليات بازرسی و نظاری عمل كرده و مجريه در سطح مل  بر قوهنظارتی شديدتر  به عنوان اهرم
وتاه سخن آنکه تبعيت از حقوق بعد خواهد آمد. ک ارد در بند. شرح تفصيلی اين مورا تكميل كنندسطح ملی 

 الملل در افزايش حمايت از حقوق بشر در سطح ملی اهميتی اساسی دارد.بين
المللی در نهايت به  قانون در سطح بين تيمکااين که ح :اشتراک دارند نكتهدر يک  گفتهپيشتمامی مطالب 

 .شودمي یمنته حفظ حقوق و منافع ابناء بشر
 

 المللیقانون در سطح ملی و بين حاکميتنگ ارتباط تنگات .4
   

 ارتباط ميان اين دو سطح .4.1
 

المللی دارای وجوه بين با حاکميت قانون در سطحيت قانون در سطح ملی ماک، حهمانطور که مشاهده شد
که قانون بايد  متضمن يک نکته است و آن اين سطح قانون در هر دو حاکميتراک بسياری است. اشت

يکسان باشد، به  سطحقانون نيز در هر دو  حاکميتهای ردد. همچنين، ضروری است که ويژگیرعايت گ
و  بل فهمقاد، قوانين بخوبی اعالم شده، نينی شوبپيش طرفکه سازوکارهای قضايی مستقل و بی اين معنا

 و بر همگان به شکل برابر اعمال گردند. قابل دسترس باشند
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قانون در سطح ملی  حاکميتالمللی به تحقق قانون در سطح بين حاکميت واقعه د اين تفاسير، آيا باما با وجو
آيا قانون در سطح ملی بهره ببرد؟  حاکميتتواند از المللی میقانون در سطح بين حاکميتآيا  وابسته است؟

 المللی تقويت گردد؟حاکميت قانون در سطح بينی  تواند به وسيلهحاکميت قانون در سطح ملی می
ملی و  حقوقالمللی تا اين حد آشکار نبود. با اين وجود، امروزه، ح ملی و بينو، ارتباط ميان سطدرگذشته

 ظر گرفته شوند بلکه کامالً درهمنی قانون، جدا از يکديگر در  توانند حداقل در زمينهالمللی نمیحقوق بين
 باشند.تنيده می

حقوق  مربوط بهکه تا جايی که  اساسی است حقوق توان در اين رابطه مطرح کردی که میبهترين مثال
مقررات وربوط به حقوق بشر در حقوق بين الملل می با  برابر قابل توجهی به ميزان، می شودشهروندان 

که به موازين يا  دتوان قانون اساسی تازه تصويبی را تصور كربه سختی می ه عنوان مثال، امروزه. بباشد
گردد که از قوانين اساسی اين مطلب درج میارجاعاتی نداشته باشد. در برخی  بين المللیاسناد حقوق بشر

 د.شوالملل، بخشی از قانون داخلِی کشور تلقی میحقوق بين
در حقوق محيط زيست و حقوق توان ان اين دو حوزه را میتنگاتنگ مي ساير مصاديق از وجود ارتباط

 گذاری يافت.سرمايه
مدنظر قرار گيرد آن است که با وابسته به قوه مقننه مداران ای که بايد از سوی سياستتهدر حقيقت، نک

ن به در تصويب قواني گذار ملیعمل قانون ی، آزادهای مختلفدر زمينه المللیی معاهدات بين رشد فزاينده
گذار ملی اين است که قوانين های قانونترين دغدغه. امروزه يکی از مهممحدود شده است یمقدار زياد

شرح و مصاديق  در تعارض نباشند. المللی که دولت در آنها عضويت دارد ينمصوب داخلی با معاهدات ب
33Fت و يکمدموکراسی در قرن بيسبا عنوان پارلمان و  المجالسبينتوانيد در کتاب اتحاديه اين مورد را می

34 
 ، بيابيد.مورد ارجاع قرار گرفته که در انتهای اين اصول راهنما

بنابراين، به موازات ارزيابی يی برخوردار است. ت بسزااين مسأله به ويژه در قلمرو حقوق بشر از اهمي
معاهدات حقوق  با هامطابقت قوانين مصوب پارلمان با قانون اساسی کشور، الزم است که مطابقت آن

 بشری نيز بررسی گردد.
حقوق بشر  المللیی اجرای موازين بين ظارت بر نحوههمچنين، بايسته است که مجالس ملی نيز در ن

ی مالحظات جالبی  که بدان اشاره شد، دربرگيرندهالمجالس کتاب اتحاديه بيند. داشته باشنهمکاری الزم را 
ت که پارلمان . يکی از اين موارد، روشی اسآمريکای التين است ر آفريقا وی انجام اين کار د از نحوه

ايجاد شده  که از طريق معاهده ای منطقه ایحقوق بشر نظارت بر رکنيک  ات برزيل در اجرای نظر
-کارگاه بينيک د که در نذاری وجود دارگهايی برای مجالس قانونتوصيهاست. عالوه بر اين،  بكار بسته

34Fگذاریدهای حقوق بشری و قانونالمللی مربوط به نها

35Fدر شهر ابوجا  35

. به تصويب رسيدند 2004سال  36
اشاره نهادهای حقوق بشر ملی توان به اصول پاريس در ارتباط با اساسنامه در اين خصوص، همچنين می

 .ندبه تصويب رسيد 1993دسامبر  20خ يمجمع عمومی در تار 134/48کرد که در قالب قطعنامه شماره 
ی حقوق ملی نيز پوشش داده  يلهالملل به وسنا نيست که تمامی عناصر حقوق بين، اين بدان معبدون شک

د، تمامی متوسل به دفاع مشروع شوديگر  کشوریدر مقابل  کشوریاگر براي مثال، عکس. شوند يا برمی
قيقت، حقوق د. در حشوجستجو  یالملل عرفو حقوق بينملل متحد  سازمانبايد در منشور قواعد حقوقی آن

 د.كنی در اين خصوص نقشی ايفا نمیمل

                                                                                                                                                                               
 
 
34 Parliament and Democracy in the Twenty-First Century 
35 International Workshop on Human Rights Institutions and Legislatures 
36 Abuja 



32 
 

المللی ديوان بينداشت،  برای رسيدگی به اين مسأله صالحيت خواهد عالوه بر آن، دادگاهی که اصوالً 
ه که ديوان در رسيدگی به يك مسأل داخلی. البته ايننظام  يکاست، نه يک دادگاه محلی در  دادگستری

همانطور که پيشتر نيز اشاره شد، موضوعی کامالً يا خير،  باشدر برخوردا خاص از صالحيت یدعوا
 .متفاوت است

دهد که آيا  یمورد اين مسأله رو درهمچنين، اگر اختالفی بين مالک يک قطعه زمين و مقامات محلی 
های و دادگاه يا خير، حقوق ملی قابل اعمال خواهد بود تواند مجوز ساخت و ساز دريافت کندمالک می

 .المللی، قضيه را بررسی خواهند كرد، و نه بينملی
منطبق باشد. الملل اعمال بايد با حقوق بين ای قانون قابلوضوع متفاوت است که در چنين قضيهاين يک م

باالترين دادگاه ملی يا  امحکاز ا یيكشود  ، ادعاهشد نشان داده، همانگونه که در عمل به عنوان مثال اگر
انسيون اروپايی حقوق بشر درج که به عنوان مثال در کنو كندنقض مي نداردهايی رايک مقام صالح، استا

بر  یديوان مبناين تشخيص . قابل طرح خواهد بودديوان اروپايی حقوق بشر نزد اين موضوع  ،اندشده
 ست که دولت مورد بحث بايد قانون ملی خود را بهرد بدان معنااسيون، در بسياری از مواز کنوان تخلف

 د.منظور اجتناب از تکرار همان تخلف، اصالح كن
کنوانسيون اروپايی حقوق  6به عنوان مثال در يک قضيه ديوان اروپايی حقوق بشر احراز کرد که مادۀ 

بشر مورد تخطی واقع شده است زيرا دسترسی به دادگاهی که بتواند تصميمات يک نهاد دولتی را بررسی 
ثير قرار گيرد. در حقوق و تعهدات مدنی يک شخص تحت تأعث شده همين امر با وکند وجود نداشته 

شان كه بعداً تبرئه يا اتهامات یانزنداني DNAهای داشتن نمونهقضيۀ ديگری ديوان احراز کرد که نگه
دو مورد بايد در سطح  گردد. در هريم خصوصی طبق کنوانسيون محسوب میحق بر حر ساقط شده، نقض

 اتخاذ گردد. ملی اقداماتی قانونی
حاکميت ت قانون در سطح ملی و يماکحارتباط متقابل و هرچه بيشتر منصفانه است که  یااين نتيجه پس

-کند و تحکيم میتقويت می و متقابل قابل مالحظهبه صورت را  آنها یهر دو المللیقانون در سطح بين
 بخشد.

 
 است؟الملل وابسته در سطح ملی به حقوق بين ت قانونيماکحچرا  .4.2

 

گفته شد  پيشتردر سطح ملی ارتباط دارد. از آنچه  قانون حاکميتبا  بطور مستقيمالملل اغلب حقوق بين
خورد. اين حقوق به چشم می یترالمللی با وضوح بيششود که اين مسأله در نظام حقوق بشر بينیروشن م

حق بر آزادی بيان،  هايی ماننددر مقابل شهروندان و ساكنان كشور با تضمين آزادیها را قدرت دولت
المللی ميثاق بين 12تا  6مواد  نگاه کنيد بهثال به عنوان مکند (جتماعات و مناسک عبادی، محدود میا

طرف در يک قوۀ قضائيۀ مستقل و بیوجود المللی حقوق بشر همچنين نظام بين حقوق مدنی و سياسی).
 ).14مادۀ همان،  اه کنيد بهنگ( به عنوان مثال ضروری می داند را سطح ملی 

 
 حقوق بشر

 
تا اند. بنابراين به عنوان مثال ر معاهدات حقوق بشری را امضا و تصويب کردهتقريباً تمام کشورها بيشت

36Fاجتماعی و فرهنگی المللی حقوق اقتصادی،به عضويت ميثاق بين کشور 160) 2012ت امروز (او

و  37
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37Fقوق مدنی و سياسیالمللی حبه عضويت ميثاق بين کشور 167

ای اند. همچنين معاهدات منطقهدرآمده 38
وظايف مهم هر هستند. يکی از  هاحقوق بشری نيز وجود دارند که تعداد زيادی از کشورها عضو آن

يک از معاهدات حقوق بشری هست و در كدام يك  مداری اين است که بداند کشورش عضو کدامسياست
 .عضويت ندارد

تا حد زيادی  امروزهاند.الملل عرفی برخوردار شدهاز جايگاه حقوق بين اين حقوقز ا افزون بر آن بسياری
عرفی دست يافته است. اين امر  المللپذيرفته شده است که اعالميۀ جهانی حقوق بشر به جايگاه حقوق بين

رده باشند، ای مربوط را امضا و تصويب نكحتی اگر معاهدات جهانی يا منطقه ،کشور هاست که بدان معنا
ثير مهمی بر حقوق بشر تأالمللی حقوق بنابراين نظام  بين هستند.ری حقوق بنيادين بشاحترام به به  ملزم

 يا بايد داشته باشد. ملی دارد
 

 المللبرتري حقوق بين
 

الملل عمل کنند و ها متعهدند مطابق حقوق بينالملل بر حقوق داخلی برتری دارد. دولتحقوق بين
نقض آن متقبل مسئوليت گردند؛ خواه اين نقض توسط قوۀ مقننه ارتکاب يافته باشد يا قوۀ مجريه درصورت 
ه عنوان ، بخودحتی به قانون اساسی داخلی ، توانند به حقوقنمی هادولت اين بدان معناست كهيا قضائيه. 

توان گر، با حقوق ملی نمیند. به بيان ديالملل استناد كنبه موجب حقوق بين دفاعی برای نقض تعهدات خود
 الملل طفره رفت يا آن را کنار گذاشت.از حقوق بين

را در سطح  قانون ، حاكميتمی شودحقوق بشرآن قسمت که مربوط به ويژه ه و بالملل حقوق بين  بنابراين،
اشته وجود د ت قانونيماکحهايی در ارتباط با در نظام حقوق ملی خالءکند. اگر تعميق میو  ملی تقويت

 الملل متوسل شد.توان به حقوق بينرای جبران اين وضعيت میب باشد،
 

 های مشخصمحدوديت
 

 تاثير کامل مقرراتاست.  تاريک ترای اين تصوير به نحو قابل مالحظه در بسياری موارددر حقيقت، 
 در سطح ملی محدود شود.های مختلف به شيوه ممکن استبشر حقوق مربوط به المللیبين
 صدددر  تیزمانی که دول مشکل شروطی است که کشور ها هنگام الحاق به معاهدات می گذارند.لين او

مقررات را نسبت به خود  ی برخیاثر حقوق دخواهكه می اعالم کندد توانمی استپيوستن به يک معاهده 
 د.يا تغيير ده هدمحدود کر

ويژه آن دسته از معاهدات حقوق بشری که عاهدات حقوق بشری و ببرانگيز است که ماين يک مسئلۀ بحث
. بسياری توانند تابع حق شرط قرار گيرندالملل عرفی برخوردارند تا چه ميزان میاز جايگاه حقوق بين

که در هر حال اصوال روشن است ف معاهدات حقوق بشری است. اهداموضوع و  قدند حق شرط مغايرمعت
 .در سطح ملی نيست ت قانونيماکحفع المللی حقوق بشر به نحق شرط بر نظام بين

 
 کاربرد در سطح ملی

 
. همانگونه که قبالً نظام داخلی يک کشورحقوق ملی در الملل باربوط است به ارتباط حقوق بينمسئلۀ دوم م

حقوق ند که ها تعهد دارحقوق داخلی برتری دارد و دولت الملل برشد، شکی وجود ندارد که حقوق بين گفته
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ست که و به آن احترام بگذارند. اما مسأله اين است که آيا اين تعهد بدان معنا را تقويت كردهالملل بين
ملی در اختالفی که با ديگر شهروندان  یحقوق هایدر دادگاه يالمللتوانند از حقوق بشر بينشهروندان می

 ارد.ه برای پاسخ به اين سوال وجود درايا دولت دارند، استفاده کنند؟ تقريباً سه 
 

 سيستم يگانگی و دوگانگی
 

حقوق  اجرایه بين دو سيستم متفاوت برای در وهلۀ اول مهم است ک در بحث راجع به اين موضوع
38F: سيستم يگانگیدر سطح ملی، تمايز قائل شد معاهدات

39Fدوگانگیو سيستم  39

ن امدارکه سياست . مهم است40
 تعلق دارد. يک از اين دو سيستم ند کشورشان به کدامبدان قوه مقننه

آور الزامبه عنوان قانون داخلی  نفسهیف اين است که معاهدات مصوب سيستم يگانگی مهم ترين اثر عملی
ق حقوق مدنی و اگر دولتی به حق آزادی بيان شهروندی به نحوی که در ميثا ،ند. به عنوان مثالشومي

و  در يک دادگاه ملی طر نقض حق خودتواند دولت را به خاسياسی مقرر شده، تجاوز کند، آن شهروند می
40Fخوداجرا بين المللیبشر در اينجا، حقوقمسئول اعالم کند.  به اسناد ميثاق مذبور

اين امر اثر است.  41
در اين . شودميحقوقی ملی جذب خود در نظام قوقی ملی دارد، زيرا معاهده بخودیمستقيمی در نظم ح

 نياز ندارد. قانون اجرايی خاصی بهها گاهدتوسط دا ل براي اجرالالمحقوق بينسيستم، 
مشابه، بايد تغيير  یاحصول به نتيجه یبرا ،المللی، تعهدات ناشی از معاهدات بينیدر سيستم دوگانگ 

تواند يک معاهدۀ بدان معناست که چنين دولتی نمی. اساساً اين وارد شوندملی  قوانينيا در  هدشکل پيدا کر
 د.ء كنامضا ،ی قانون داخلی خود برای مطابقت آن با تعهدات ناشی از معاهدهالمللی را بدون بررسبين

. به اين می گرددتباط با ساير دول متعاهد اعمال ، تعهدات ناشی از معاهده در اروضعيتاما در هر دو 
 ند.ولاند مسؤسبت به تعهداتی که بر عهده گرفتههای طرف معاهده در مقابل يکديگر نکه دولت است معنی

حقوق مدنی و سياسی تضمين  بنابراين مثالً اگر دولتی به حق آزادی بيان شهروندی به نحوی که در ميثاق
 های طرف اين ميثاق مسئول است.، تجاوز کند، آن دولت به خاطر اين تجاوز در مقابل ديگر دولتشده

نحو مناسبی در قانون های عضو تعهدات ناشی از معاهده را به در يک سيستم دوگانه اگر يکی از دولت
اثبات مسئوليت  که حقوقش مورد تجاوز واقع شده، دردرج نکرده باشد، شهروندی منداخلی خود منتقل يا 

هايی مواجه خواهد شد. اما بسته به ملی با دشواری یهادادگاهدر لملل اخطی از حقوق بيندولت برای ت
-المللی، به ويژه دادگاهبه نهادهای نظارتی بينمانند مراجعه  یديگرهای جبرانی موضوع، ممکن است راه

 المللی حقوق بشری، وجود داشته باشد.های بين
بخشی از يک نظام متمايز تلقی  الملل به عنوانق بينحقو ،ای هم وجود دارد. طبق اين نظريهوضعيت ميانه

يی، اعمال گردد. بيشتر اجراگونه قانوِن تواند در سطح داخلی بدون هيچمی یخاصتحت شرايط  شود كهیم
 اند.ا در عمل اين موضع را اتخاذ کردهکشوره

هستند. اما  بخشکند. اساساً همۀ آنها رضايتها امر نمیاز اين روش الملل به استفاده از هيچ يكحقوق بين
 ت اصلی آنها حائز اهميت است. تشخيص نقاط ضعف و قو

الملل در نظام حقوقی ملی بستگی به الزام حقوق بيناين است که نيروی ترين ضعف سيستم دوگانگی مهم
در مورد . دولت نه تنها به عمل آورده باشدديگری  اتاقدام که دولت عالوه بر تصويب معاهده،اين دارد 
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 گنجاندنتبديل يا اين  ميزانحقوق ملی بلکه درمورد  الملل درت و زمان تبديل يا گنجاندن حقوق بينضرور
 کند.می یگيرنيز تصميم

فتد،  اتفاق نيالملل در حقوق داخلی اصالً تبديل يا گنجاندن حقوق بينبه بيان ديگر اين امکان وجود دارد که 
 الملل به ويژه حقوقها اغلب حقوق بينکه دولتتوجه به اين . با دهدی رو ند، يا خيلی کُ يا به ميزان کم

بيشتر ه مدافعان حقوق بشر نيست ک آورجبتعدانند، را عامل محدود شدن قدرت خود می بين المللیبشر
 سيستم يگانگی يا موضع ميانه به سيستم دوگانگی ترجيح دارد. كنند كهیاستدالل مچنين 

-ملی می محاكموليت سنگينی را بر عهدۀ مسؤست که ترين مشکل يگانگی و موضع ميانه اين ااما مهم
اجرا کنند بايد به  یالملل را بدرستحقوق بين یجراعامل ابه عنوان که نقش خود  نگذارند. قضات براي آ

لۀ به خوبی آموزش ديده باشند. يک مسأآن  كاربرد یبراالملل آگاهی داشته و از حقوق بين یاندازه كاف
های بسيار متفاوتی تفسير و الملل را به شيوهدر کشورهای مختلف حقوق بين قضات ديگر اين است که

 کنند.می اجرا
 

 ستدالل در اين بندکاربرد کلی ا
 

الملل در سطح ملی به حقوق بين ت قانونيمحاککه چرا  برای توضيح اين پر واضح است که در اين بند
نيز وجود دارند های ديگری بود. اما بايد تصريح كرد كه حوزهحقوق بشر  ست، تمرکز اصلی بروابسته ا

المللی حمايت از مالکيت توان رژيم بينمثال می . به عنوانكندی پيدا مآنها نيز ارتباط  که اين استدالل با
را ذكر كرد كه تحت حمايت سازمان تجارت جهانی  منعقد شده معنوی يا بسياری از معاهدات چندجانبه

 توان بهد. در اين راستا میدهنديگری را نيز تحت پوشش قرار میهای بسيار زياد عالوه بر تجارت، حوزه
41Fزمان تجارت جهانیساحل و فصل اختالف سازوكار 

که حداقل اشاره كرد  استالمللی بين یسازوكاركه  42
 را تضمين کند. تا حدودی اجرا حکمتواند می
 

 المللی به حقوق ملی بستگی دارد؟در سطح بين ت قانونيماکحچرا  .4.3
 

  ند.ككمك مي المللیدر سطح بين قانون حاكميتحاكميت قانون در سطح ملی به آن روی سکه اين است که 
ميزان زيادی بستگی دارد به اين که قانون در سطح  المللی بهدر سطح بين قانون حاكميترسد به نظر می

 .شودیماجرا  یبه چه نحوملی 
 

 ها و قانونگذاراننقش دولت
   

ويژه به د. دامورد تاکيد قرار  نمی توان به اندازه کافی در اين رابطه را ان ملیرنقش دولت و قانونگذا
به  رسيده انديب پارلمان به تصو  قانون اساسی ی که توسط دولت منعقد و مطابقمعاهدات مهم استار بسي

 .4.2و 4.1های بند جوع کنيد بهرند. نحو مطلوبی در سطح ملی اجرا شو
 

 يک پرسش بسيار مهم
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با حاكميت ی ح ملدر سط قانون متقابل حاكميتکه به ارتباط  یپرسش بسيار مهم نين بايدهمچ راستادر اين 
اشاره شد که در  واقعيتبه اين  3.2.3. در بخش مطرح گردد شودیمربوط م بين المللی قانون در سطح

 اند.را نقض كردهمنشور ملل متحد  موارد اعضای شورای امنيت، از جمله اعضای دائم آن، یبرخ
نقض حقوق داخلی  در است. در آن موقعيت، کشورها 2003جنگ عليه عراق در سال  باريک مثال تأسف

 منافع ملیحفظ . رهبران اين کشورها در آن زمان معتقد بودند با عراق وارد جنگ شدند المللو حقوق بين
ا ناديده بگيرند. ر قانون اكميتح. آنها آماده بودند تا قوانين استمغاير با  یاستفاده از زورمستلزم شان 

 اند.را نقض كردهالمللی معيارهای حقوق بشر بين  که هستندتروريستی اقدامات ضدپاره ای ازمثال ديگر 
ميقاً به آن بايد عالمللی دارد اهميتی که برای آينده صلح و امنيت بين به دليل ت کهاس یلۀ بسيار مهمئاين مس

ندارد که به جزئيات پرداخته شود، اما عدم  در اين راهنمای مختصر امکان آن وجود . اگرچهپرداخته شود
 .غير صادقانه استنيز آن  اشاره به

اعمال شود. آسان است که  هازمان یو در تماممورد تمام افراد  در بطور مطلقبايد  ت قانوناكميح
 ر افراد عقايدی داشته يا از رويهها موافقيد، اما اگت به افرادی اعمال کنيد که با آنرا نسب قانونحاكميت 

 قانون ادعا كنند حاكميتفيد، اين خطر وجود دارد که برخی مخال هاند که شما شديداً با آنهايی تبعيت كن
 گردد.نسبت به اين افراد اعمال نمی

اگر تنها های بزرگ، و به ويژه اعضای دائم شورای امنيت، که رفتار دولت خاطر نشان شودکافی است 
آنچه  ن عوامل می باشد.نباشد قطعا يکی از اي المللی در آينده برای حفظ صلح و امنيت بينعامل تعيين کننده 

. را به عهده بگيرندرهبری در اين مورد  بی های غرار است اين است که دمکراسیاز اهميت ويژه برخود
 .يستچنين ن هامروز متاسفانه . عيب و نقص باشدين زمينه بايد بیاعمال آنها در ا ،حقيقتدر 
 

 محاکم ملی نقش
 

توانند در اين محاکم مینقش بسيار مهمی دارند. سطح ملی  الملل درمحاکم ملی نيز در اجرای حقوق بين
کنند، نقش مهمی الملل اجرا میفراد تعهدات خود را طبق حقوق بينها و اها، سازمانکه دولت تضمين اين

المللی به ميزان زيادی به محاکم ملی بستگی در سطح بين ت قانونيماکحند. به بيان ديگر، آيندۀ داشته باش
 دارد. 

ها در جايگاهی  نيستند که  د. آننوجود داردر اين فرايند  ملی محاکم  هايی برای مشارکتمحدوديت بعاط
 الملل روی میتابعان حقوق بين تمامانواع اختالفاتی که بين  تمامالملل را درمورد حقوق بين مقررات تمام

مواردی که انند مداخله كنند، مثل وتواردی وجود دارد که محاکم ملی می. اّما مبه اجرا درآورنددهند، 
برای خود فرض بنيادين  بشر اتباع کشور ديگری به خاطر نقض حقوقمحاکمه های ملی برای دادگاه

 صالحيت می کنند. 
 را دارند، المللبين حقوق مقرراتصالحيت اعمال های ملی هافزون بر آن حتی در مواردی که دادگا

ناپذير خواهد بود، نه فقط به ای از تجديدنظر نهايی اجتنابحلهن مرالمللی به عنوابين ع به محاکمرجو
ند، ل باشلالماهنگی در تفسير و اعمال حقوق بينکنندۀ يکپارچگی و همتوانند تضمينها می که آن خاطر اين

د بررسی شونملی اتخاذ می  توانند درمورد کيفيت تصميماتی که در سطوحها می بلکه به اين خاطر که آن
 .را به عمل آورندمضاعفی 

های عضو شورای اروپا در اعمال کنوانسيون اروپايی به عنوان مثال حتی اگر محاکم ملی در تمام دولت
کردند، رجوع به ديوان اروپايی حقوق بشر شناس عمل می، فعال و وظيفهدر قضايای مربوط حقوق بشر

 ناپذير بود.اجتناب ير و اجرای اين معاهدههمچنان به عنوان داور نهايی تفس
 در سطح بين ت قانونيماکحرسد که محاکم ملی برای آيندۀ تر به نظر میدرست نظربا اين وجود، اين 

توانند به طور ها محاکم ملی میالمللی از اهميت خاصی برخوردارند. قضايای زيادی وجود دارد که در آن
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کنند، الملل ايفا میشان را طبق حقوق بينهداتتع ها و افرادها، سازمانکه دولت ی در تضمين ايناصول
محاکم ملی از جايگاه مناسبی برای  كنندی كه ثابت مداليل چندی وجود دارد در واقع آفرين باشند. نقش

 ايفای اين نقش برخوردارند.
 

 توانند بکنند؟محاکم ملی چه می
 

 وكارهای حل و فصل اختالفات بينسازر المللی و سايتوانند خالء اقتدار محاکم بيناول، محاکم ملی می
 المللی را پر کنند.

المللی حل و فصل اختالفات بينسازوكارهای توانند جايگزينی سريع و کم هزينه برای ملی می محاکم دوم،
درسی نيازمند آن است که دا ت قانونيماکحکه شود چرا اين يک مزيت مهم محسوب میالمللی باشند. بين

 .يفتدباشد و عدالت به نحو فاحشی به تاخير ن ولت در دسترسبه سهدر دادگاه 
های از طريق اعطای صالحيت یالمللها و محاکم بينها اغلب تمايلی به تفويض اختيار به دادگاهدولت سوم،
ها کند و دولتها وارد میارات دولتهايی را بر اقتدالملل محدوديتيی خود به آنها ندارند. حقوق بينقضا

ند. محاکم ملی اغلب های فراملی بدهرا به دادگاهها تعيين مرز دقيق اين محدوديتاجازه مايل نيستند  اً عموم
که هرچه  استنكته اخير از آن جهت برای حاكميت قانون واجد اهميت  شوند.تر قلمداد میقابل قبول

  گيرد.تر صورت میآراء صادره نيز راحتتبعيت از  بوليت بيشتر باشد،مق
هتری نسبت به محاکم الملل با مقتضيات محلی، از جايگاه بمحاکم ملی معموالً در تطبيق حقوق بينارم، چه

مديريت و در  ترآگاهها و هنجارهای حقوقی محلی ها به ارزش برخوردارند. آن از دسترس و نهادهای دور
امکان محدودی حوزۀ حقوق بشر  المللی به ويژه دری بينکه بسياری از هنجارها . از آنجاترندمجربآنها 

42Fچيزي که حاشيۀ انعطاف -باقی می گذارند های حقوقی ملی را هنجارها و ارزش اببرای انطباق 

ناميده  43
اين احتمال وجود دارد که تصميمات  .يک امتياز مهم محسوب می شودقضاوت در سطح ملی   -شودمی

 د.ناجرا شو یبا سهولت بيشترد و در نتيجه نتر باشولدولت و شهروندان  قابل قب برايمحاکم ملی 
ضروری هستند.  المللی در مقابل حجم کاری زيادها و محاکم  بينملی برای حمايت از دادگاه محاكم پنجم،

که  قبل از اينای حقوق بشر اين شرط گذاشته شده که های منطقهکه در کنوانسيون واقع، يکی از داليلیدر 
های جبرانی داخلی بايد ، شيوهصالح گردند ها برای بررسی آن کنوانسيون جببه مونهادهای ايجاد شده 

 .شوند همين نكته است یط
 

 اصل تکميلی بودن
 

. اين اصل استالمللی کيفری ی بودن در اساسنامۀ رم ديوان بيناصل تکميل اين امر نيز يکی از داليل درج
م وظيفه دادگاه های داخلی به نحو قابل قبول موجود الزم برای انجامادام كه شرايط به اين معنا است که  

  است دولت ها خود صالحيت محاکمه جنايات بين المللی را دارند.
-اين نهادها نمی می بودالمللی متکی ها و محاکم بينبر دادگاه المللی کامالً در سطح بين قانون اكميتحاگر 
د و اتافخير میغيرموجه به تأ یالت به نحونتيجه عدند مشکل حجم کاری زياد خود را حل کنند و در ستتوان

 د.شناديده گرفته می ترتيبين ه اب
بخواهند نقش ذکر شده را ايفا کنند بايد از باالترين کيفيت برخوردار  یمل یهاکه اگر دادگاه واضح استاما 
به ويژه استقالل و  ،مورد بحث قرار گرفت که قبالً در سطح ملی،  قانون حاكميتها بايد شروط  ند. آنباش

                                                                                                                                                                               
 
 
43 margin of appreciation  
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در آيندۀ ها بطور قطع فاسد بدانند، اين دادگاه. اگر شهروندان محاکم ملی را طرفی را واجد باشندبی
 نخواهند داشت. یالمللی مشارکت مثبتدر سطح بين قانون حاكميت

يست، بلکه در سطح ملی ن قانون حاكميتبه بيان ديگر، تالش برای ارتقاء کيفيت محاکم ملی تنها به نفع 
 المللی هم مطلوب است.در سطح بين قانون حاكميتبرای 

 
 

 برای مطالعهبيشتر بع منا .5
  

و بشردوستانه رائول  سسه حقوق بشرت مؤسايمنابع برای مطالعه بيشتر در پيوندهای موجود در وب
 د:نباشسازی حقوق در دسترس میمللیالالهه براي بين سسهوالنبرگ و مؤ

 
 موسسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه رائول والنبرگ: نشانی اينترنتی

http://www.rwi.lu.se/ 
:نشانی اينترنتی موسسه الهه برای بين المللی سازی حقوق  

http://www.hiil.org/ 
  

الس: نشانی تار نمای اتحاديه بين المج    
http://www.ipu.org/english/home.htm 

 نشانی تار نمای پروژه عدالت جهانی:
http://worldjusticeproject.org/41 
  

:بطور اخص به نشريات زير ارجاع داده می شود  
:مدرک نهائی بيست و ششمين نشست ساالنه شورای عملکرد سران اسبق کشور ها و دولت ها به نشانی  

http://www.interactioncouncil.org/final-communiqu-29 
  
Human Rights: Handbook for Parliamentarians کتاب                                                                            

منتشر شده  2005که مشترکا از سوی اتحاديه بين المجالس ودفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 
  :و در تار نمای زير قابل دسترسی است

http://www.ipu.org/PDF/publications/hr_guide_en.pdf 
  

 کتاب
Parliament and Democracy in the Twenty-First Century: A Guide to Good Practice  

:که در تارنمای زير قابل دسترسی است 2006از انتشارات اتحاديه بين المجالس    
http://www.ipu.org/PDF/publications/democracy_en.pdf 
  

 کتاب
Parliamentary Oversight of the Security Sector 

 
تشر شده و من 2003کنترل دمکراتيک نيروهای مسلح در ژنو در سال که مشترکا از سوی اتحاديه بين المجالس و مرکز 

:در تارنمای زير قابل دسترسی است  
http://www.ipu.org/PDF/publications/decaf-e.pdf 
 

 کتاب
Human Rights and Parliaments: Handbook for Members and Staff 

http://www.rwi.lu.se/
http://www.hiil.org/
http://www.ipu.org/english/home.htm
http://worldjusticeproject.org/41
http://www.interactioncouncil.org/final-communiqu-29
http://www.ipu.org/PDF/publications/hr_guide_en.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/democracy_en.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/decaf-e.pdf
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که  2011انون بين المللی وکال و سازمان کمک های بين المللی بريتانيا در سال از انتشارات کنسرسيوم وست مينيستر، ک
:در تارنمای زير قابل دسترسی است  

http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_HRI/HRI_Activities/Parliamentary_S
trengthening.aspx 

 کتاب
Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)  

دسترسی در تارنمای زير: قابل  
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm 
  

 ايند کس حاکميت قانون که تحت نظارت پروژه عدالت جها نی تهيه شده و در تارنمای زير قابل دسترسی است: 
The Rule of Law Index established under the auspices of The World Justice Project  
http://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/ 

http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_HRI/HRI_Activities/Parliamentary_Strengthening.aspx
http://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_HRI/HRI_Activities/Parliamentary_Strengthening.aspx
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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