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  سخن ناشر

اي که اعضاي اصلی آن را  ی به عنوان تنها جامعهالملل در جامعه بین
د، چه فرجامی براي نده کیل میواحدهاي سیاسی برخوردار از حاکمیت تش

که حاکمیت  ؟ و در عصر جهانی شدنقابل تصور است الملل حقوق بین
توان  مفهوم سنتی خود را از دست داده و دچار فرسایش گشته است آیا می

» وحدت«را به سوي سرمنزل » نظام حقوقی«الملل به عنوان یک  حقوق بین
و در نهایت تالشی آن را به نظاره نشست و در  کثرترهنمون دانست یا باید 

در انتظار ظهور حقوقی فراملی به دومین دهه قرن بیست و یکم پاي نهاد؟ 
سازمان جهانی  با استقرار ،1990قطبی اوایل دهه  نظام تکمسیر گذار از 

اساسنامه دیوان کیفري  گسترده  اًمقبولیت نسبتدر اواسط این دهه، و  تجارت
اندازي از آینده، هنوز آبستن  چشم  ،دهه همینالمللی در واپسین سالهاي  بین

با آنها روبروست و   الملل در ادامه مسیر، نمود که حقوق بین تحوالتی می
سپتامبر  11چنین نمودي در نخستین سالهاي قرن بیست و یکم با واقعه 

به   قید و بند با تروریسم، و چالشهاي مطرح، و تشدید مقابله بی 2001
اندازي از  تأملی در حال و چشم  واقعیت پیوست. اینک نگاهی به گذشته،

  بینی است. الملل همچنان مبهم، اما قابل پیش فرجام نامعلوم حقوق بین

تألیف سرکارخانم » الملل: وحدت در عین کثرت نظام حقوق بین«کتاب 
ده است تا ضمن اثبات این امر که حقوق دکتر آرامش شهبازي کوشی

الملل یک نظام حقوقی است، وحدت و پکپارچگی آن را نیز بنمایاند.  بین
هاي حقوقی شهردانش ضمن تبریک به مؤلف،  هشمؤسسه مطالعات و پژو

امیدوار است که کتاب به ویژه مورد استفاده دانشجویان و پژوهشگران 
  .الملل در ایران قرار گیرد حقوق بین

  وحید اشتیاق



 6

  



 7

  

  
  





 9

  فهرست اختصارات

AFDI Annuaire française de droit international  
AJIL 
Ariz. J. Int'l Law 

American Journal of International Law 
Arizona Journal of Intrnational law  

Am. U.L. Rev. 
Berkeley J. INT'L L. 
Brit.J. Philo, Sci. 
CAHDI 

American University Law Review 
Berkely Journal of International Law 
British Journal of Philosophical Science 
Committee of Legal Advisers on Public International Law 

C.F.R. Code of Federal Regulations (United States) 
Ch. Envt'l Mgmt. Chinese Environmental Management 
Ch. Leg. Sys. Nwspr. China Legal System Newspaper 
Ch. Y.B. Int'l L. Chinese Yearbook of International Law 
Den. J. Int'l L. & Pol'y Denver Journal of International Law and Policy 
Ecol. L.Q. Ecology Law Quarterly 
Env't J. The Environment Journal 
Env't Rep. Environment Reporter (BNA) 
Envt'l L. Environmental Law 
Envt'l L. & Pol'y J. Environmental Law and Policy Journal 
Envt'l Pol'y & L. Environmental Policy and Law 
EJIL. European Journal of International Law 
F.2d. Federal Reporter Second Edition (United States) 
G.A. Res. United Nations General Assembly Resolution 
Gaz. St. Cnc'l Peo. Rep. 
Ch. 

Gazette of the State Council of the People's Republic of 
China 

Geo. Int'l Envt'l L. Rev. Georgetown International Environmental Law Review 
Harv. H.R.Y.B. Harvard Human Rights Yearbook 
Harv. Int'l L.J. Harvard International Law Journal 
Harv. L. Rev. Harvard Law Review 
Hou. J. Int'l L. Houston Journal of International Law 
H.R.L.J. Human Rights Law Journal 
H.R.Q. Human Rights Quarterly 
ICJ International Court of Justice Reports 
ILM International Legal Materials 
I.L.R. International Law Reports 
Ind. J. Int'l L. Indian Journal of International Law 
Int'l & Compar. L.Q. International and Comparative Law Quarterly 
Int'l Env't Rep. International Environment Reporter 
Int'l Hrld. Trib. International Herald Tribune 
Int'l J. International Journal 
Int'l J. Refugee L. International Journal of Refugee Law 



 الملل: وحدت در عین کثرت نظام حقوق بین  

 

 10

Int'l L. & Politics International Law and Politics 
Int'l Prot. Env't International Protection of the Environment 
Int'l Soc. Sci. J. 
JWL 

International Social Science Journal 
Journal of world Trade 

Mich. J. Int'l L. Michigan Journal of International Law 
Neth. Int'l L. Rev. Netherlands International Law Review 
N.Y. Times New York Times 
N.Y.U.J. Int'l L. & Pol'y New York University Journal of International Law and 

Policy 
O.J. Eur. Comm. 
O J I S 

Official Journal of the European Communities  
Oxford Journal of Intrnational Studies  

Pace Envt'l L. Rev. Pace Environmental Law Review 
Phil. & Pub. Aff. Philosophy and Public Affairs 
Prologue: J. Am. 
Archvs. 

Prologue: The Journal of the American Archives 

R. Int'l Arb. Awards United Nations Reports of International Arbitral Awards 
R. 3rd For. Rel. L.U.S. Restatement Third of the Foreign Relations Law of the 

United States 
Rec. Cours Recueil des cours de l'Academie de droit international 
Rev. des droits de l'hom. Revue des droits de l'homme 
Rev. Gen. de Droit Int. 
Public 

Revue Generale de Droit International Public 

Rivsta. Giur. dell'Amb Rivista Giuridica dell'Ambiente 
Rutgers L. Rev. Rutgers Law Review 
S.D.L. Rev. South Dakota Law Review 
So. Afr. J. Hum. Rts. South African Journal of Human Rights 
Soc. Theory & Prac. Social Theory and Practice 
Stat. 
Theoretical Inq. L., 

United States Statutes at Large 
Theorethical Inquries Law 

Tex. Int'l L. J. Texas International Law Journal 
T.I.A.S. United States Treaties and Other International Acts Series 
Tn. L. Rev. Tennessee Law Review 
T. S. Treaty Series 
U.N. GAOR United Nations General Assembly Official Record 
U.N.Y.B. United Nations Year Book 
U.S.C. United States Code 
U.S.T. United States Treaties 
U.S.T.S. United States Treaty Series 
Vir. J. Int'l L. Virginia Journal of International Law 
YBILC Yearbook of the International Law Commission 
Y Int'l Env L Yearbook of International Environmental Law 

 



 11

  فهرست اجمالی مطالب

  
  27  ....................................................................................................  مقدمه تحلیلی

  57  ..................................  الملل نظام حقوقی حاکم بر سیستم حقوق بین بخش اول:
  59  ................................................  یالملل ی و سیستم بینالملل جامعه بین :فصل اول
  78  .........................  الملل المللی و سیستم حقوق بین جامعه حقوقی بین :فصل دوم
  114  .....................................  ربط هاي ذي الملل و مؤلفه نظام حقوق بین :فصل سوم
  136  .........................................................................................................  بهره کالم

  141  ..................الملل ر نظام حاکم بر سیستم حقوقی بینوحدت یا تکثّ بخش دوم:
  143  ....................................................  وحدت و کثرت، امکان یا امتناع :فصل اول
  192  .........الملل از حیث هنجاري نظام حاکم بر سیستم حقوق بین تکثر :فصل دوم
  235  .........................................................................................................  بهره کالم

  241  ........  هنجاري و سازمانی الملل در عصر تکثر الگوهاي حقوق بین بخش سوم:
  243  ..................  الملل در مواجهه با کثرت هنجاري الگوهاي حقوق بین: فصل اول
  الملل در گستره صالحیتها در نظام حقوق بین الگوهاي متصور از تکثر :فصل دوم

  ........................................................................................................................  283  
  332  .........................................................................................................  بهره کالم
  337  ........................................................................................................  سخن آخر





 13

  مطالبتفصیلی فهرست 

 
 

  9  ...............................................................................................  اختصارات فهرست

  11  .....................................................................................  مطالب اجمالی فهرست

  19  ...............................................................................................................  دیباچه

  25  ................................................................................................  مقدمه چاپ دوم
  27................................................................................................  تحلیلی مقدمه

  38  ...............................  انگلیسی زبان به موضوع حقوقی ادبیات) نخست

  44  ........................................فرانسه زبان به موضوع قوقیح ادبیات) دوم

  47...............................................................................................  مفاهیم تعریف

  57...................................الملل بین حقوق سیستم بر حاکم حقوقی نظام :اول بخش

  57............................................................................................................  درآمد

  59  ................................................  المللی بین سیستم و المللی بین جامعه :اول فصل

  60.......................................................  المللی بین جامعه مفهوم در تأملی. اول بند

  61.................................................المللی بین جامعه و المللی بین اجتماع. دوم بند

  64.....................................................»المللی بین جامعه« مفهومی تحول. سوم بند

  71.......................................  »المللی بین جامعه« در ثالث وجود فرض. چهارم بند

  77............................................................................  المللی بین سیستم. پنجم بند



 الملل: وحدت در عین کثرت نظام حقوق بین  

 

 14

  78  .........................  الملل بین حقوق سیستم و المللی بین حقوقی جامعه :دوم فصل

  79.....................................................................  الملل بین حقوق سیستم. اول بند

  94......................................المللی بین حقوقی جامعه مفهوم و متحد ملل. دوم بند

  95  .........................................................................  متحد ملل منشور) الف

 کمیسـیون  رویکردهـاي  در المللـی  بین حقوقی جامعه مفهوم تجلی) ب
  101  ...................................................................................للالم بین حقوق

 المللـی  بـین  دیـوان  آراء در المللـی  بـین  حقوقی جامعه مفهوم تجلی) ج
  104  ...........................................................................................  دادگستري

  106  ......................  المللی بین حقوقی جامعه مفهوم عینی امتناع و امکان. سوم بند

  114  .....................................  ربط ذي هاي مؤلفه و الملل بین حقوق نظام :سوم فصل

  114  .......................................................................  حقوقی نظام ماهیت. اول بند

  117  ...........................  الملل بین حقوق نظام با مرتبط مفاهیم میان ارتباط. دوم بند

  118  ....................................  الملل بین حقوق نظام و حاکمیت رابطه) الف

  125  ........المللی بین و ملّی حقوقی هاي سیستم با حقوقی نظام رابطه) ب

  131  .............  الملل بین حقوق نظام مفهوم با شدن جهانی مفهوم پیوند) ج

  136  .........................................................................................................  کالم بهره

  141  ..................الملل بین حقوقی سیستم بر حاکم نظام تکثّر یا وحدت :دوم بخش

  141  .........................................................................................................  درآمد

  143  ....................................................  امتناع یا امکان کثرت، و وحدت :اول فصل

  143  ...............................  الملل بین حقوق نظام در وحدت مفهومی درك. اول بند



 فهرست مطالب  

  

15

  150  ..............................  تاریخ بستر در الملل بین حقوق وکثرت وحدت. دوم بند

  150  ..........................................1870-1914: وحدت سرآغاز تکثر) الف

 نظـام  یـک  سوي به حرکت جهت در ابزاري عنوان به ي،ساز نهادینه) ب
  151  ...............................................................  1914-1925: واحد حقوقی

: الملـل  بـین  حقوق از منسجم سیستمی وجود فرض با تکثر بر غلبه) ج
1939- 1925......................................................................................  154  

  156  .....................  1939-1960نامتحد، جهان از نما تمام اي آئینه تکثر،) د

  158  .......................  1960-1989: بشریت مشترك حقوق تجلی تکثر،)   ه

 بـه  1989: واقعیت پذیرش سوي به توهم از رهایی راستاي در ثر،تک) و
  160  ......................................................................................................  بعد

  162  ..........................  الملل بین حقوق سیستم وحدت و درکثرت تأملی. سوم بند

 حقـوق  در تکثـر  یـا  وحـدت  تجلـی  ؛)خودبسـنده ( خـاص  رژیمهاي.چهارم بند
  166  .....................................................................................................  الملل بین

  177  .....................................................  حقوقی رژیمهاي خودبسندگی. پنجم بند

  181  ...............................  الملل بین حقوق در انگراییجه و گرایی منطقه. ششم بند

  186  ......................................................  تکثر تحقق در ساز زمینه تدابیر. هفتم بند

  192  .........هنجاري حیث از الملل بین حقوق سیستم بر حاکم نظام تکثر :دوم فصل

  192  ..............................................................  هنجارها تعارض در تأملی. اول بند

 و خـاص  قواعـد  نقـش ( نظري رویکردهاي در هنجاري تعارض) الف
  195  .......................................................................................  )مؤخر قواعد

  201  .............................  عمل در الملل بین حقوق هنجارهاي تعارض) ب



 الملل: وحدت در عین کثرت نظام حقوق بین  

 

 16

  203  ...........................................  قراردادي تعهدات ماهیت در تعارض. 1

  210  ...........................................  قراردادي تعهدات اجراي در تعارض. 2

  212  ............................................  اعمال قابل قانون برابر در صالحیت. 3

  214  .............................................................  تفسیر برابر در صالحیت. 4

  219  .......................................  الملل بین حقوق قلمرو در صالحیتها تکثّر. دوم بند

  المللی بین قضایی مراجع تکثر از ناشی احتمالی منافع و مخاطرات) الف
  ............................................................................................................  222  

 مراجـع  میان در تکثر موضوع به الملل بین حقوق کمیسیون رویکرد) ب
  225  ................................................................................  المللی بین قضایی

  لملـل ا بـین  حقوق قلمرو در صالحیتی تکثر و هنجاري تکثر میان رابطه. سوم بند
  ..................................................................................................................  228  

  231  ....  آن تکثر عین در الملل بین حقوق سیستم بر حاکم نظام وحدت. چهارم بند

  235  .........................................................................................................  کالم بهره

  241  ........  سازمانی و هنجاري تکثر عصر در الملل بین حقوق الگوهاي :سوم بخش

  241  .........................................................................................................  درآمد

  243  ..................  هنجاري کثرت با مواجهه در الملل بین حقوق الگوهاي :اول فصل

  246  .......................  المللی بین هنجارهاي از مراتبی سلسله الگوي ترسیم. اول بند

 در الملـل  بـین  حقـوق  نظـام  بـراي  اساسـی  قـانون  یـک  بـه  باور) الف
  254  ..............................................................................  نظري رویکردهاي

  258  ...................  عمل در الملل بین حقوق نظام اساسی قانون به باور) ب

  272  .........................  هنجارها میان در حقوقی پلورالیسم بر مبتنی الگوي. دوم بند



 فهرست مطالب  

  

17

  281  .............  هنجارها در تکثر براي مفروض الگوهاي میان در گزینشی. سوم بند

  الملل بین حقوق نظام در صالحیتها گستره در تکثر از متصور الگوهاي :دوم فصل
  ........................................................................................................................  283  

  284  ..........................................  المللی بین قضایی سیستم تکثر در تأملی. اول بند

 برتـري  با المللی بین قضایی مراجع میان در مراتبی سلسله الگوي ترسیم. دوم ندب
  289  .........................................................................  دادگستري المللی بین دیوان

 حقوق سیستم انسجام حفظ در دادگستري المللی بین دیوان جایگاه)الف
  290  .............................................................................................المللی بین

  292  ..........................................  المللی بین قضایی مراجع هاي کارویژه)ب

 در دادگسـتري  المللـی  بـین  دیـوان  برتـر  نقـش  از حقوقی حمایتهاي)ج
  299  .............................................  المللی بین قضایی سیستم مراتب سلسله

 قضـایی  سیسـتم  در دادگستري المللی بین دیوان برتري در تأملی. نخست
  300  ..............................................................  حقوقی اسناد در المللی بین

  301  ..................................................................  متحد ملل منشور. 1

  304  ............................................  معاهدات حقوق وین کنوانسیون. 2

 در دادگسـتري  المللـی  بـین  دیـوان  برتـري  بـه  نسبت دولتها رویکرد. دوم
  308  .................................................................  المللی بین قضایی سیستم

 یک عنوان به دادگستري المللی بین دیوان روي پیش چالشهاي برخی) د
  310  .............................................  المللی بین قضایی سیستم در برتر دیوان

 قضـایی  سیستم در پلورالیسم بر مبتنی صالحیتی تکثر از الگویی ترسیم. سوم بند
  315  ....................................................................................................  المللی بین

  317  ......................  المللی بین قضایی مراجع میان در نزاکت جایگاه) الف



 الملل: وحدت در عین کثرت نظام حقوق بین  

 

 18

  320  ...........  المللی بین قضایی مراجع صالحیتهاي تعارض در نزاکت) ب

  323  ..........................................  قضایی مراجع میان در رقابت جایگاه) ج

 قضـایی  سیسـتم  در نزاکـت  و رقابـت  بـر  مبتنی الگوي مضار و منافع. چهارم بند
  328  ....................................................................................................  المللی بین

  332  .........................................................................................................  کالم بهره

  337  ........................................................................................................  آخر سخن

  345  ................................................................................................................  نمایه

  349  ...................................................................................................  منابع فهرست

  349  .....................................................................................  فارسی منابع ـ نخست

  349  ........................................................................................................  کتب.1

  351  ...................................................................................................  مقاالت. 2

  352  ..............................................................................................  ها نامه پایان. 3

  352  ........................................................................................  خارجی منابع ـ دوم

i) Books  ....................................................................................................  352  

ii) Articles  ................................................................................................  362  

iii) Cases  ..................................................................................................  374  

iv) Documents  .........................................................................................  377  



 19

  دیباچه
نمایـد ارتبـاطی هدفمنـد و     هر نظام حقـوقی را مبـرهن مـی   » وحدت«آنچه 

سیستماتیک میان اجزاء و عناصر مختلف سیستم حقوقی است. روشن است 
هـاي   در الیه» کثرت«انگاشتن  که وجود چنین وحدتی لزوماً به معناي نادیده

ت درونی نظام حقوقی نیست. وحدت در عین کثرت، و کثرت در عین وحد
وصف اساسی هر نظام حقوقی است و آن نظام را در مسـیر تحکـیم روابـط    

هـاي   هـا و الیـه   اجتماعی بر نظمی عادالنه هدایت کرده و ارتباط میان بخش
  نماید.  درونی نظام را تبیین و تشریح می

اي چون هگل و کلسن، نظام حقوقی در  در حقوق داخلی که به زعم فالسفه
انـد،   دولت و نظام حقوقی واحـد و یکپارچـه   وجود دولت مستحیل گشته و

قاعده حقوقی از تناسب شکلی و ماهوي الزم برخوردار بوده، و رابطه میـان  
عـالوه   قابل ترسیم است. بـه  قواعد حقوقی در هرَمی از رابطه سلسله مراتبی

 هـاي  میان پیشرفت و تکامل هنجاري و سازمانی نظـام، و گسـتره ضـرورت   
مادي و معنوي موجود در جامعه، موازنه و تقارن مشهودي وجـود دارد. در  

هاي بنیـادین جامعـه    به عنوان تجلی و نماینده ارزش این نظام قانون اساسی
ــوقی خودنمــایی مــی  ــارك نظــام حق ــع   در ت کنــد و چــارچوب کلــی توزی

  .سازد ها و اجراي اصل تفکیک قوا را معین می صالحیت

ی نه دولت واحد جهانی موجودیـت عینـی دارد و نـه    الملل اما در جامعه بین
در معناي فنی و تکنیکی خـویش تجسـمی عینـی و ملمـوس      قانون اساسی

هـا) و تصـریح    یافته است. وصف حاکمیتی اعضاي اصلی این جامعه (دولت
(قضـیه جبـران    1949ي در رأي مشـورتی سـال   ترالمللی دادگسـ  دیوان بین
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خسارات وارده به ملل متحد) که تلقی سازمان ملـل متحـد بـه عنـوان یـک      
المللی، معادل برخورداري سازمان از حاکمیت مستقل  شخصیت حقوقی بین

ی را لمللـ ا داند، تصویري نامتقارن از شکل و ماهیت اعضاي جامعـه بـین   نمی
به تصویر کشیده است، تصـویري کـه در آن گرچـه تنهـا معـدودي واجـد       

تواننـد نادیـده    شوند، اما جمع کثیر فاقد حاکمیت نیز نمـی  حاکمیت تلقی می
نمـاي   شوند. با ایـن وصـف، اگـر هـر نظـام حقـوقی آیینـه تمـام         گرفته نمی 

خویش است سیماي فعلـی حقـوق    هاي اجتماعی موجود در جامعه واقعیت
الملـل را   تـوان حقـوق بـین    الملل و فرجام آن چه خواهد بـود؟ آیـا مـی    بین
راستی یـک نظـام حقـوقی واحـد و منسـجم تلقـی کـرد، یـا اینکـه تنهـا            به

اي از قواعـد اولیـه پراکنـده اسـت کـه بـه ضـرورت در مجموعـه          مجموعه
  اند؟  ه نامتحدي گرد هم آمد

رسد. حقیقـت آن اسـت    نظر نمی نین بنیادین ساده بههایی چ پاسخ به پرسش
که به ویژه در دوران پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، 

ی، و بـه تبـع آن در   المللـ  تحوالت شکلی و ماهوي شگرفی در جامعـه بـین  
مفاهیمی  الملل پدیدار گشته است. در این دوران مفهوم و ماهیت حقوق بین

هـاي اساسـی بشـر، قواعـد آمـره، تعهـدات فراگیـر و         چون حقوق و آزادي
المللی، چون گذشـته مفـاهیمی تصـنعی و صـرفاً      الشمول، و جنایات بین عام

المللـی توسـعه    هـاي بـین   شوند. در عصر حاضر سازمان اخالقی قلمداد نمی
زیسـت  هـاي   و تقریبـاً در تمـام حـوزه     انگیـزي یافتـه   کمی و کیفی حیـرت 

هـایی   و جایگاه خود را به عنـوان نهـاد    المللی حضوري نسبتاً موفق یافته بین
انـد. تـأملی جـدي در     ه ی امـروز تثبیـت نمـود   المللـ  ضروري در جامعه بـین 
هــایی کلیــدي چــون حفــظ صــلح و امنیــت جهــانی،  واگــذاري مســؤولیت

وق بشـر، و تعقیـب و محاکمـه    المللی از حق آزادسازي تجارت، حمایت بین
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روشـنی   المللـی، بـه   هاي بین المللی به سازمان متهمان به ارتکاب جنایات بین
حاکی از آن است که در جهان معاصر امور بسیار مهمی از سیطره حاکمیـت  

المللـی وانهـاده شـده     هاي بین ها خارج شده و مدیریت آن به سازمان دولت
المللی، با تکیه بـر   از صاحبنظران بیناست. بر همین اساس است که شماري 

سرشت و ماهیت تعهدات ناشی از منشـور سـازمان ملـل متحـد، و شـأن و      
منشـور، و نیـز    103منزلت این تعهدات، ضـمن تصـریح بـه جایگـاه مـاده      

اقتدارات عالیه شوراي امنیت در زمینه حفظ صلح و امنیت جهـانی در قبـال   
 قانون اساسـی «را در حکم  ی، منشور ملل متحدالملل تمام اعضاي جامعه بین

اند. با ایـن حـال، رهیافـت تلقـی منشـور بـه        ه قلمداد کرد» یالملل جامعه بین
مسـائل شـکلی و مـاهوي متعـدد      ی بـا المللـ  عنوان قانون اساسی جامعه بین

ی الملل توان ابراز داشت که جامعه بین است. بر این اساس هر چند می مواجه 
نه صرفاً یک ساختار فرمان محور، بلکه پیش از هـر چیـز تجمعـی هدفمنـد     

توان با تأسی بـر منزلـت منشـور بـه      مبتنی بر همبستگی است، اما هنوز نمی
هـایی از ظهـور یـک جامعـه      قانون اساسی ملـل متحـد، تنهـا زمزمـه    عنوان 

اي واحـد و منسـجم تلقـی نمـود کـه       ی را در حکم استقرار جامعـه الملل بین
الملــل و تحقــق حقــوق و آرمانهــاي بشــري و  انســانی شــدن حقــوق بــین

  بشردوستانه غایت بالذات آن است.

هـا نیـز از    ها، در حوزه توزیـع صـالحیت   نجاربه موازات ترتب در ماهیت ه
است که نـه   یاد شده » دادگاهی جهانی«ي به عنوان المللی دادگستر دیوان بین

پردازد، یا با ارائه مشـاوره یـا    ها به قضاوت می تنها در اختالفات میان دولت
نماید. از  ها را راهنمایی می دولت المللی و نیز هاي بین تفسیر قضایی، سازمان

المللـی   المللی که جهت مقابلـه بـا جـرائم بـین     سوي دیگر دیوان کیفري بین
افراد پاي به عرصه وجود نهاده است و اینک یکصد و ده دولت به عضویت 
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اند، با اتکاء به شوراي امنیـت و پیونـد میـان اساسـنامه      ه اساسنامۀ آن در آمد
توانسته است حـوزه صـالحیتی خـویش را بـه      دخویش و منشور ملل متح

هــاي قضــایی  نهــاد قلمــروي فراتــر از اعضــاي اساســنامه بگســتراند. تکثــر
و با فروپاشـی یوگسـالوي سـابق     1990المللی که به ویژه از اوایل دهه  بین

دن برخـی  اي یافته است حکایت از آن دارد کـه جنـایی شـ    سابقه سرعت بی
الملل از قالب ماهوي فراتر رفتـه، و از حیـث سـازکار     هاي حقوق بین نقض

باشد. با وجود این نـه رابطـه میـان مراجـع      اجرایی نیز در حال پیشرفت می
المللی مذکور به روشنی معـین گشـته اسـت و نـه در رأس آنهـا       قضایی بین

ار گرفته اسـت  مرجعی عالی (مانند دیوانعالی کشور در نظام قضایی ملی) قر
تا در صورت بروز تعارض در اعمال صالحیت، تفسیر و یا اتخاذ تصمیمات 

المللـی   متعارض به مداخله پرداخته و از ایجاد تشتت در رویه قضـایی بـین  
المللـی از   ممانعت به عمل آورد. توجه به این امـر در سیسـتم قضـایی بـین    

ن داشـت کـه   تـوان اذعـا   اهمیت خاصی برخوردار است. با این وصـف مـی  
هاسـت و از   اي از قواعـد و نهـاد   سـو منظومـه   الملل مدرن از یک حقوق بین

کـه اگـر بـه حقـوق      اي سیاسـی اسـت. تـا جـایی     سوي دیگر رویه و پروژه
هـا بنگـریم، از میـزان     اي از قواعـد و نهـاد   الملل صرفاً به عنوان مجموعه بین

هاي متنـوع و   ازکارهاي آن با حقوق داخلی و س تفاوت و تمایز قواعد و نهاد
  شد.  زده خواهیم  فرد آن شگفت هاي منحصر به ویژگی

اي اسـت کـه    ی، نـه مدینـه فاضـله   المللـ  واقعیت چنین است که جامعه بـین 
شایسته یک نظـام حقـوقی متکامـل و کـامالً پیشـرفته باشـد، و نـه آنچنـان         

یکسـره غیرحقـوقی و    شود کـه قواعـد بـازي در آن    آنارشیک محسوب می
ی، روایتگر مسـیري اسـت کـه    الملل سیاسی باشند. روند تحوالت جامعه بین

هـا و اعتبـار    الملل در پیمودن آن بیش از پیش بـر منزلـت هنجـار    حقوق بین
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المللـی صـحه گذاشـته و گـاه حتـی بـه        قواعد حقوقی در صحنه روابط بین
هـا نیـز تأکیـد     فرسایش حصـار حـاکمیتی دولـت   اقتضاي چنین تکریمی بر 

  نماید.   می

سرکار خانم دکتر آرامش شهبازي بـا پـرداختن بـه موضـوع وحـدت نظـام       
الملل در رساله دکتراي خود و چاپ و انتشـار آن بـا اصـالحاتی     حقوق بین

چند، به واقع اثري بدیع به جامعه حقـوقی ایـران عرضـه داشـته اسـت. بـا       
دکتر شـهبازي، امیـدوارم ایـن کتـاب مـورد اسـتفاده       تبریک به سرکار خانم 

  جامعه حقوقی کشور قرار گیرد.

  سیدقاسم زمانی
  1389فروردین ماه 
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  مقدمه چاپ دوم
الملل: وحـدت در   یننظام حقوق ب«سال از انتشار چاپ اول کتاب  6از  یشب
از قبل به  یشب یه،راقم سطور نسخه اول یام،گذرد و در گذر ا یم »کثرت ینع

کـه تنهـا در حقـوق     یاسـت. وحـدت   یافتـه کثـرت وقـوف    ینت در عوحد
ـ  یونـد کائنات را به هـم پ  یست،ن یالملل متجل ینب کـه تنهـا در    یزده و کثرت
  است.  یدهرا به فراخور احوال درنورد یتیو گ یافتهالملل نمود ن ینب قوقح

 يو ضعف ساختار يبا تورم هنجار یزاز هر چ یشمعاصر ب لالمل ینب حقوق
نوظهور  يها یدهپد یگري،از هر زمان د یششود و جهان معاصر ب یته مشناخ
وحـدت   یدهبند هر دو انجام یمکند. آنچه به انسجام ن یقاعده را تجربه م یو ب

و گسسـت   یـایی هر دو قرار داده تـا پو  یارمجال را در اخت یناست و آنچه ا
ب، تاب کتا ینا يموضوع محور یث،ح ینخود را به رخ بکشند، کثرت. از ا

کند تا از  یپژوهشگران و عالقمندان فراهم م يبرا يا قابل مالحظه یتو ظرف
قـرار داده و   یـل وحدت و تکثر را مورد تحل ینرهگذر موضوعات مختلف ا

  کنند.  ییفرسا در آن قلم

با توجه  یک،نزد يا یندهاست در آ یدو ام یرفتهدر متن صورت پذ اصالحاتی
 یدر قالـب کتـاب   یـادین بن ییراتیبا تغ یهتن اولم ید،جد یاتو نظر یاتبه واقع

هـا و   نامـه  یـان گـردد. پا  یمتقـد  یو پژوهشگران گرامـ  یانمستقل به دانشجو
ـ  يرسائل متعدد شـده و   هنگاشـت  ینـه زم یـن الملـل در ا  یندر حوزه حقوق ب
ابعـاد   یو عالقمنـدان، برخـ   یاناست تا پژوهشگران، دانشـجو  یدهمچنان ام

موجـود   یـات خود، به ادب ینشه را به مدد دانش و بمقول ینمبهم و نوظهور ا
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  :ینک. ایافزایندب

  

  يشهباز آرامش
  یاسیدانشکده حقوق و علوم س استادیار

  یعالمه طباطبائ دانشگاه
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