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 یکدیگر به رعیات حقوق بین الملل بشر دوستانه  ھا در ترغیب تعّھد دولت:ضمان اجرا در حقوق بشر دوستانه

 ھنگامه صابری

 چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

 صفحه ١٣٧٨،٢۵٩

و تــدوین اثــر   به خوبی تالش قابل ستایش نگارنده محترم آن را در تتّبـع              کتاب حاضر،اثری خواندنی و بسیار ارزشمند است که         

اقدامات انفــرادی  -١"  سه جستار،مطلب ذیل مورد بحث،کاوش و مداّقه قرار گرفته است          در این کتاب،طیّ  .گذارد به نمایش می  

 قواعد بشردوستانه  ھا به منظور تضمین اجرای دولت

 .بشردوستانه در پرتو ماھیت قواعد آن  ھا به منظور تضمین بین المللی اقدامات جمعی دولت-٢

 .بشر دوستانه در پرتو ماھیت قواعد آن  ھا در تضمین اجرای حقوق بین المللی تعھد دولت-٣

ــایان توجھــی              ــث ش ــب جســتارھای ســه گانــه از مباح ــد              در قال ــگیری از نقــض قواع ھمچــون اتخــاذ تــدابیر در جھــت پیش

در برابــر نقــض حقــوق بشردوســتانه،نقش ســازمان ملــل متحــد         بشردوســتانه،نظارت بـر اجــرای قواعــد بشردوســتانه،واکنش             

ــژه          ــتانه،راھکارھای ویـ ــوق بشردوسـ ــرای حقـ ــمین اجـ ــوق           درتضـ ــت حقـ ــه رعایـ ــب یکـــدیگر بـ ــت ترغیـ ــمان در جھـ   متخاصـ

و روشــھای   رعایت قواعد بشردوستانه بین المللی از سـوی متخاصـمان           ھای ثالث برای تضمین  بشردوستانه،مسئولیت دولت

ھــای ثالــث در محاکمــه کیفــری مرتکبــان نقــض قواعــد بشردوســتانه بیــن            اجــرای آن،مســئولیت مشــترک متخصــامان و دولــت         

 .آمده است  به خوبی سخن به میان...تعھداتی مطلق و غیر مشروط و  المللی،تعھدات بشردوستانه به عنوان

نمایـد، خاّصـه اینکــه       ای است و قابــل اسـتفده مــی      ھای مطروحه در کتاب حاوی نکات ارزنده       اعتراف باید کرد که جزء جزء بحث    

نـیز از محّسـنات ایـن          وجود مقدّمـه و ارزیــابی   .بسیار ارزشمندی بھره برده است  نگارنده در به سامان رساندن تحقیق از منابع      

 .یگری الزم است اگرچه حلقهء ارتباطی بین جستارھا مفقود است و نیز ھر جستاری فاقد نتیجه.شود کتاب محسوب می

بسـیار مفیــدی اســت،بنابراین در ایــن نگــاه اجمالی،منحصــرا نظـری بــه           گفته آمد که مفردات بحث به تنھایی حاوی مطالب       -١

اثبات رسیده را مورد بررسی قرار دھم و شخص نگارنده را نســبت بـه ایردھایـم                  مایل ھستم فرضیه به.افکنم ترکیب بحث می 

یکــدیگر بــه رعایـت حقـوق بیـن           ھا در ترغیب   تعھد دولت «قطعا خواننده تصّور خواھد فرمود،سخن این است که       .به داوری طلبم  

را که نگارنده محترم در متن کتاب بــه           ناصواب است،ولی نه،سخن ما ھرگیز این است،اّما آنچه             ای فرضیه»الملل بشردوستانه 

 اثبات آن نشسته و 

 بشردوستانه  بین الملل  حقوق

 نیا ناصر قربان
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 مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید

تاب             جھت مبرھن ساختن آن تمامی ھّمت خود را مبذول        اجـرا در حقـوق       ضــمانت «فرموده نیز آن چیزی نیست که در عنوان ک

و البته این خود را جــای      قرار گرفته است    »ھا در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه             تھد دولت .بردوستانه

 .آمده است  کننده چیزی باشد که در متن گردد؛ عنوان کتاب باید منعکس خود اشکالی محسوب می

معظــم   دارد،دول ژنــو اعــالم مــی  ١٩۴٩یــک مشــترک چھــار معاھــده      مــاده«" در قســمتی از مقدمــه کتــاب چنیــن آمــده اســت         

 ».شوند که مفاد معاھدات حاضر را در ھر شرایطی اجرا کرده و اجرای آن را تضمین نمایند متعاھد،متعھد می

لت        این ماده برای نخستین بار در تاریخ قواعــد حقـوق            « را ملـزم      ھـای عضـو یــک معاھـده بیــن المللـی           بیــن الملــل عمومی،دو

ضمین کننـد، تعھــدی نامتعـارف               قرار داد را بر عھده می      سازد که عالوه بر اینکه خود اجرای مفاد آن       می گیرند،اجرای آن را نیز ت

 ).سیزده/مقّدمه(»حقوقدانان قرار گرفته است  مھری نسبی که به ھمین دلیل مورد بی

راھکارھـای    نوشتار حاضر با ھدف معرفی تعھد مندرج در ماده یک مشــترک و بررسـی   «" در قسمت آخر مقدمه نیز آمده است

 )ھفده/مقدمه(».اجرای آن تھیه شده است

تعھـدات     نوشتار حاضر بـا ھــدف معّرفـی تعّھــدی اسـتثنایی در میـان                «"  خوانیم که نگارنده چنین می     (در بخشی از نتبجه کتاب      

ماده یــک  .بشردوستانه  تعھد تضمین اجرای حقوق بین المللی      ...برخاسته از حقوق بین الملل عمومی برای دولتھا تھیه شده              

برای متعاھدین است؛تعھد اجــرا و         ژنو و نخستین پروتکل ضمیمهء آنھا مبّین تعھدی دوگانه             ١٩۴٩مشترک معاھدات چھارگانه   

 )٢۴١(»...اسناد  تضمین اجرای مفاد آن

نده         اثبات آن سامان یافته،استفاده مـی        چنانکه از عبارتھای مذکور که مطالب متن در جھت       محـترم آن اســت     شـود،تئوری نگار

و بســیار واضــح  »!!نماینـد   ھای دیگــر تضـمین   قواعد حقوق بشردوستانه را توسط دولت      ھا متعھدند که اجرای    تمامی دولت «که

ھا  تعھد دولت «قرار گرفته  عنوان کتاب    و حال آنکه آنچه      .بسیار سنگین و در واقع غیر قابل اجرا     است که این تعھد،تعھدی است     

بنابراین مناسب آن است کــه بیـن       .و قابل اجرا    تعھدی است آسان »در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه           

 .و عنوان آن سازگاری وجود داشته باشد  متن کتاب

ھـا در ترغیــب یکـدیگر بـه رعایـت           دولــت) به تصــویر صـفحه مراجعـه شـود     (تعھد «نکته شایان ذکر دیگر در این باره آن است که          

نیز فشـار افکـار عمومــی         » حقوق بشردوستانه  ẓPublic OpinionẒاگر تعّھدی اخالقی است که از ضمانت اجاریی اخالقــی و 

شـده     گیری تصـریح   ضمانت اجرا سخن به میان آمده و در نتیجه          برخوردار است و حال آنکه در متن،از الزامی حقوقی به عنوان      

ویژگیھـای    ای اخالقی است،بلکه از تمامی        نه شعار و نه صرفا موعظه      بدین ترتیب تعھد مندرج در ماده یک مشترک      «است که 

 )٢۴٣ص .(آور حقوقی برخوردار است یک تعھد الزام

ھا چه ساز و کاری برای اجـرای ان تعھــد در اختیـار دارنــد و                 است که دولت    ای که از نظر محقق محترم پنھان مانده این        نکته-٢

ھـای دیگـر اسـت کــه       آیا اجرای حقوق بشر دوستانه توسط یک دولت در اختیار دولــت          !توانند این تعھد را ایفا نمایند     چگونه می 

ھد چیســت؟اگر چنانکـه اّدعــا فرمـوده              .نمایند  بتوانند آن را تضمین و تامین    انــد ایــن تعھـد،از     افزون بر این،ضـمانت اجـرای ایـن تع

آور و  کــه مگــر بــرای یــک تعھــد الــزام        آور برخــوردار اســت،باید بــدین پرســش پاســخ گفــت        تھــد الــزام     ھــای یــک تمــامی ویژگــی 

قوق بشردوســتانه را             توان گفت ھر گاه کشوری    ای مھمتر از ضمانت اجرا وجود دارد؟و آیا می        حقوقی،ویژگی نگ ح در زمان ج

ــرده                  ــاء نک ــرای آن را ایف ــویش در تضــمین اج ــد خ ــون تعھ ــورھا چ ــت نکند،ســایر کش ــی        رعای ــن الملل ــد دارای مســئولیت بی ان

یک                 یکی از استداللھایی که     .مؤلف محترم تامل کردنی است       ھستند؟استدالل مورد توجه خاص قرار گرفته،استدالل به مـاده 
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در   ترجمـه نادرسـت از ایــن مـاده موجــب شـده اسـت کـه            «"اند آورده. وجود دارد ẓRespect and to ensure respectẒ  مشترک

بیـن     در جنگ ھیچ نشانی از توجه بــه تعھــد تضـمین اجـرای حقـوق                  ھای موجود به زبان فارسی در زمینه حقوق حاکم        نوشته

ضمن انتقاد به ترجمه رسمی به عمل آمده که کامال بجاست،سـعی              ]  نشود صحیح است  [».المللی بشردوستانه یافت شود   

صد البته چنین معنای مھمی   که!!ھا را اثبات کنند تعّھد تضمین اجرا توّسط سایر دولت ẓensure respectẒاند از عبارت  فرموده

بـه یــک معنـا نباشـد و دّومـی تاکیــد اّولــی تلّقــی           ممکــن اســت ẓensure respectẒو  ẓRespectẒ  آری.کنــد را ھرگز افاده نمی

متعھــد بــه عرایـت مقــررات کنوانسـیون و تضــمین و              دولـت  «توان چنین معنایی از عبارت دریافـت کـه         آسانی می    ولی به .نشود

اسـت    و از ایـن روســت کـه موظـف      ».اجرای آن توّسط اتباع،بویژه جنگجویان و نھادھای درگیر در منازعه مسلحانه است               تامین

 مقدمات ضروری برای اجرای مقررات بشردوستانه
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لت               مطالب متن در جھت اثبات این نکته است که تمامی دولــت      ھـای   ھــا متعّھدنــد اجـرای حقــوق بشــر دوسـتانه را توسـط دو

نوان کتـاب آمـده                                »تضمین«دیگر ھـا    صــرفا تعّھـد دولــت     نمایند که تعّھـدی بسـیار سـنگین و غـیر قابــل اجراسـت امــا آنچـه در ع

 .که تعھدی آسان و قابل اجراست  یکدیگر به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه است»ترغیب«در

مرتبط با نظم عمومـی بیـن المللــی نقــض شـده            ای منفعت ھر دولت در حمایت از حقوق بشر،آن زمان مصداق دارد که قاعده        

 .باشد

 منفعتی حقوقی داشته باشند  ھا در حمایت از آن قاعدهء نقض شده باید حقوقی را دربر گیرد که ھمهء دولت

اشـاعه     داخلی یا معیارھـای بشردوسـتانه بیـن المللــی و ھمچنیـن                ھمچون اقدمات تقنینی به منظور منطبق ساختن قوانین        

اجـرای  «و ایــن برداشـت را مـواّد منــدرج در فصـل         .آگاھی نسـبت بــه آن مقـرّرات در میــان نظامیـان و غیرنظامیــان را فـرامم آورد            

در طّی چند ماده که در تمامی کنفرانسھا با کمــترین تغیــیر و          .کند شده،تایید می    که در کنوانسیونھای چھارگانه تعبیه         »قرارداد

 " مقرر شده است  یا حتی بدون تغییر تکرار شده چنین

مـوارد     ھر دولت داخل در جنگ باید بــه وسـیله ســرفرماندھان خـود لــوازم اجـرای مــواد بــاال و ھمچنیــن              " کنفرانس اّول ۴۵ماّده 

 .بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد فراھم آورد پیش

در زمان صلح و جنگ متــن ایــن قـرارداد را ھــر چـه بیشـتر در کشــور خــود                کنند که  ھای معظم متعاھد،تعّھد می      دولت"۴٧ماده 

تعلیمــات کشـوری بگنجاننـد        ھای تعلیمات نظامی و در صورت امکـان در برنامـه        اشاعه دھند و مخصوصا تدریس آن را در برنامه        

 .بر اصول آن واقف باشند  بطوری که عاّمه مردم خصوصا نیروھای مسّلح داخل در جنگ و کارکنان بھداری و کشیشان

نمایاند،اثری از تعھدی که نگارنده محترم در صدد اثبات آن است یافت           ھا می  در این مواد که راه اجرای کنوانسیونھا را به دولت       

بطــور اشـاره راه اجـرای آن را          تعھدی را مّد نظر داشتند،نباید در فصل مربوط به اجرا حـتی           آیا اگر کنوانسیونھا چنین     .شود نمی

 بنمایانند؟

آیا تعھد تضـمین اجـرا حقــوق بیـن الملـل         «مطرح شده زیر این عنوان است که  یکی از مباحث خوبی که توّسط مولف محترم-٣

در نھایت بایـد     «اند که  دست داده   و پس از بحث و برسی این نتیجه را به        »یافته است؟   بشردوستانه به حقوق بشر نیز تسّری     

آنھا تردید کرد،حقوق بشر نتوانسته است از مزایای    بودن era ommesتوان در خصوص  گفت به غیر از معدود قواعدی که نمی

اّما حکومت حقوق بیـن المللــی بشردوسـتانه در              «]٢٣٩ص  [» .تعھد تضمین اجرای خود از سوی تمامی دولتھا برخوردار شود            

یی، نظــارتی و جزایــی خـاص از یکســو و روشـن نبــودن وضـعیت                              ویژگـی     زمان جنگ و بنابراین برخورداری از سازوکارھای اجرا

بـه حقـوق بشـر      ]را  تعھـد تضـمین   [ دیگر مانع از آن است که بتوان به سـادگی          امریت در بسیاری از قواعد حقوق بشر از سوی       

 )٢۴۵ص (».تعلیم داد

است که در بحث مھّمـی چـون متعھــد دانسـتن دولتھــا در تضـمین اجــرای                    انتظار بسیار طبیعی از نویسندگان محترم این        "اّوال

ھدی کامـال             "آن سختن بگوید   »فلسفه«حقوق بشر دوستانه،عمیقا و مفصال در آغاز بحث از مبانی         به تعبـیر خــود وی تع وقتی 

بـا ایـن    )سـوم (جسـتار پایــانی   .تواند بــه مبــانی تعھـد نــپردازد   رساند،نمی قرار گرفته را به اثبات می       مھری نامتعارف که مورد بی  

)٢١صفحه  (٢٩شماره » کتاب ماه علوم اجتماعی 
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تو ماھیــت قواعـد آن           الملل ھا در تضمین اجاری حقوق بین        تعھد دولت «است   عنوان شکل گرفته   کـه البتــه    »بشردوسـتانه در پر

  بحـث مبنــای نیســت،طرح شــده و ثانیـا بــه اختصـار از آن            ولی اّوال در پایان بحث که جایگــاه      .تواند بحثی مبانی تلّقی شود      می

منفعــت  omnes ergaبین المللی،مبانی اخالقی،عدالت،تعھـدات عــام     قاعدهء آمره و نظم عمومی.سخن به میان آمده است

بر حقـوق بنیــادین بشـر از مسـایلی              ẓactio pupularisẒمشترک  نیسـت کــه در چنیــن بحــث       و تعھدات اساسی دولتھـا در برا

بر روی یـک        مھّمی بتوان از آن سخن نگفت بـا معنایــی    ẓensure respectẒواژه   و یا از کنار آن به سادگی گذشت و در عـوض 

سـوال کــه آیـا ایــن تعھــد بــه حقــوق بشــر نــیز تســّری             شد،پاسخ بـه ایـن    و اگر مبانی بحث روشن می     .تکیه کرد  ظّنی و مبھم 

 .نمود تر می یابد بسیار آسانتر و منطقی می

بارســلونا تراکشـن      بیـن المللی،بویــژه آنچــه در مقّدمـه حکــم دیــوان در قضـیه              رسد از مجموع آراء دیوان دادگستری  به نظر می

بشر،خصوصـیّتی عینــی      ھــا در قلمـرو حقـوق     توان استفاده نمود که تعھدات دولـت        آمده،با تمام ابھامی که دارد این مقدار می       

تعھـدات بــا آن تعھـداتی کـه بــرای        ایـن  .ھــای متعھـد اسـت      زیرا موضوع آنھا حمایت از حقوق اساسی افراد در قبال دولـت  .دارد

مربــوط بـه حقـوق بشــر دولــتی دیگـر از خــود            موضـوع تعھـدات    .آورد،متفاوت است  دولتھا،حقوقی مشخص و متقابل بوجود می      

دفـاع   .مبنای ھمبستگی ھمهء دولتھاست      حساسیت نشان دھد، باید قصد و غرض وی دفاع از ارزشھای مشترکی باشد که           

 .در برابر ھمه دولتھا قابل استناد است  آورد که ارزشھای مشترک برای ھر دولت منفعتی پدید می  از این قبیل

ھا در قبال کل جامعه بین المللی با منفعت ھر دولت در          تعھدات دولت «دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن صریحا اعالم نمود که      

حقــوق داری منفعــتی حقوقـی      ھــا در حمایــت از آن  مـرتبط اسـت تـا آنجـا کـه ھمـهء دولـت               رعایت حقوق ناشی از آن تعھدات    

بین المللی دادگستری به رغم آنکه بر این باور بود که در نظـام بیــن المللـی ھیــچ دولــتی اصــوال                     در این قضیه دیوان  ».ھستند

را ندارد،این واقعیت را آشکار ساخته است که در موارد مربوط به قواعد بنیادین حقوق بین الملل و                  حقو دفاع از منافع عمومی  

اند، ھــر دولـت در رعایــت تعھــدات دارای منفعــتی حقوقـی            ھا در برابر کّل جامعه بین المللی بر عھده گرفته            دولت  تعھداتی که 

عده           توان دریافت که منفعت ھر دولت در حمایت    از این حکم می   .است ای مــرتبط بــا  از حقوق بشر آن زمان مصداق دارد کـه قا

گیرد کــه ھمــهء دولــت        نظم عمومی بین المللی نقش شده باشد قاعده نقض          ھـا در حمایـت از آن      شده بایــد حقوقــی را در بر

ھـا دقیقـا بیــن الملـل،        قواعد آمره حقوق بین الملــل، تعھـدات عـام و تعھـدات اساسـی دولــت               .منفعتی حقوقی داشته باشند    

برابـر و     ھا در حمایت از آن دارای حقی      حقوقی است که ھمهء دولت    ھا دقیقا دربردارنده    تعھدات عام و تعھدات اساسی دولت   

 .منفعت حقوقی یکسانی ھستند

ھا با توجه به ھمین منفعت،آن دولتی را که بــه واسـطهء               مسئولیت دولت  ماده پنجم طرح کمیسیون حقوقی بین الملل درباره           

از ایـن مـاده اسـتفاده       . نامیـده اســت  ) Etatlese(وارد شـده اســت،دولت متضــرر       ای عمل خالق دولتی دیگر به حقوقش لطمه     

ھـا بـا صــرف      گردد ھر یک از دولت    بین المللی که ناظر بر حمایت از حقوق بشر است نقض         که اگر یکی از قواعد عام    .شود می

تواننـد بــرای    ھــا در صـورتی مـی    با این حـال دولـت    . شود قلمداد می»متضّرر«نظر از ماھیت قراردادی، عرفی یا امری آن قاعده،       

  نتیجه جنایتی بین المللی یعنی نقض شدید قاعده امری          حق به اقدامات قھری متوّسل شوند که اعمال ناقض حقّ        اعمال آن

ھا مواجھــه بــا   حقوق بین الملل پیرامون مسئولیت بین المللی دولت             شایان گفتن است که با عنایت به طرح کمیسیون        .باشد

جنایـت   «" طرح مزبــور مقـرر داشـته اســت     ۵٣کند ماده   برای آنان تعھد ایجاد می         نقض حقوق بشر تنھا حّق دولتھا نیست بلکه      

وضعیت ناشــی از جنایـت را     )الف"  کند که   است برای ھر دولتی این تکلیف را ایجاد می           بین المللی که دولتی مرتکب آن شده      

 .مشروع نشناسد

 .به دولتی که جنایت را مرتکب شده است در جھت حفظ وضعیت ایجاد شده یاری نرساند)ب

 .ھای دیگر در جھت انجام تعھدات ناشی از بندھای الف و ب ھمکاری کند با دولت)ج

Page 6 of 10 ٢٢تا  ٢٠حقوق بین الملل بشر دوستانھ از صفحھ »  ٢٩شماره » کتاب ماه علوم اجتماعی

٢٠١٢/٠٣/٢٩file://C:\Documents and Settings\GraffF\Desktop\KOE029Htm66386.html



 .امحاء آثار جنایت ھمکاری کند  ھا در جھت انجام اقداماتی برای با سایر دولت)د

ھـای   منشور ملل متحد، سازمان موظــف بــه تـرویج احــترام جھـانی و موثـر حقـوق بشـر و آزادی                ۵۵افزون بر این بموجب ماده   

 ۵۶اساسی برای ھمگان است و مطابق ماده 
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توان گفت ھر گــاه کشـوری در زمـان جنـگ،حقوق بشردوسـتانه را رعایـت نکند،سـایر کشــورھا چــون تعّھــد خـویش در                       آیا می 

 بین المللی ھستند؟  اند،دارای مسئولیت تضمین اجرای آن را ایفا نکرده

اھلّیـت تمّتع،مظھـر     .مجاز دانسته نشـده اسـت          به موجب قوانین مدنی کشورھا،حّتی سلب تمّتع یا استیفاء از حقوق مدنی                

بارز شخصیت حقوقی است و رمزی است که خداوند در طبیعت انسان به ودیعه نھاده است و با تولد او ایجاد و تنھا بــا مـرگ                           

 رود او از میان می

  شوند که برای نیل به آن در ھمکاری با سـازمان ملــل متحــد اقـدامات فـردی یــا دسـته جمعـی                  منشور،کلیه اعضاء متعھد می  

 make an obligationمعـنی     آمده است که بـه    ẓPledge themselvesẒجالب توجه است که در ماده مزبور تعبیر .معمول دارند

 .باشد می make an written promiseو یا  make an undertakingیا، 

منشــور  ۵۶  تــوان در حـّد تعھـد منــدرج در مــاده      چھارگانه را در نھایت می    باری؛تعھد مندرج در ماده یک مشترک کنوانسیونھای    

تعھـد   ] مقـدم اسـت     آن،تعھدات اعضاء بموجب آن بر ھـر تعھــد دیگـری        ١٠٣ماده   که مطابق [دانست و چنانکه دولتھا در منشور      

گفــت تعھـد بــه ترغیـب و       تــوان اند که در امر ترویج حقوق بشر با سازمان ھمکاری کنند،در کنوانسـیونھای ژنــو ھـم مــی                 نموده

ھـای محکـم اخـالق و معنویــت اســتوار اسـت و در           اند و نه تضمین اجراء و اتین تعھد بر پایه     تشویق حقوق بشردوستانه نموده  

 .ھمبستگی و ھمکاری است بسیار بدیھی است  حقوق بین الملل که حقا حقوق

نخســت گویــای آن    دو نکته وجـود دارد،عبـارت      .اند و ما آن دو را نقل کردیم    آورده  در دو عبارتی که در بحث پایانی و ارزیابی      "ثانیا

ھـا    خــود از سـوی تمــامی دولـت       از مزایـای تعھــد تضـمن اجــرای     .ھســتند erga omnes  اسـت کــه قواعــدی کـه دارای ویژگـی        

قواعد آمره است و قواعدی از حقوق بشر کـه            ورزد که تعھد تضمین،خاص   و عبارت دوم تاکید و تصریح می      )٢٣٩ص  (برخوردارند

 omnesمتعّجبانه باید پرسید آیا تمامی مقررات بشردوستانه از ماھیــت           .ھا وجود نتواند داشت    آمره نیستند تعھد تضمین در آن      

erga          رسـد ایـن     ھا در اجرای قواعد عام و آمراه تعھد دارند؟به نظـر نمــی            دولت  و آمریت برخوردارند؟و آیا سخن در این است که

لی محــور بحـث در کتـاب از                   که دولت   پر واضح است .تعھد نامتعارف و نامالوف باشد      ھا در اجرای قواعد آمـره و عــام متعھدنـد و

شد،نه آنکه در یک    می  ای کاش در ھر در ھر یک از دو عبارت،این این ھر دو مالک مطرح               افزون بر این  .عمومیت برخوردار است  

گـوییم کـه ماھیـت      سـخن مـی      جا آمریت را معیار تلقی کنیم و در جای دیگر عام بودن را و فراموش نکنیــم کــه مــا از مقرّراتــی            

متعاھــد برســمیت شـناخته شــده        کنوانسیونھای چھارگانه حـق فسـخ قــراردادی بـرای دول معظـم                 قراردادی دارند؛در تمامی    

ندارم،اّما یــک نکتـه تـوجھم را بــه             با آنکه قصد ورود به مفــردات   ] کنوانسیونھا،چھارگانه ١۵٨و  ۶٣،۶٢،١۴٢مواد .[است بحــث را 

براساس مـواد   "اند  در قسمتی از جستار پایانی چنین مرقوم فرموده      .کنم ای به ایراد آن می   به اختصار اشاره     خود جلب نمود که  

یـا     تواننــد از تمــام  حمایت اسناد مزبــور تحـت ھیــچ شـرایطی نمـی             مشترک چھار معاھده ژنو ھیچ یک از افراد قابل        ٨و   ٧،٧،٧

بیـن     تصـریح بـر اعـراض ناپـذیری حقـوق         .شـده اسـت اعـراض کننـد          بیـنی  ھا در آن اسناد پیش     قسمتی از حقوقی که برای آن    

قرار داشتن در جایگاھی فوق حقوق قراردادی یا حّتی صرفا عرفی حکایت                المللی،بشردوستانه به روشنی از مرتبه آن یعنی       

بر آن اســاس از تمــام یــا بخشـی از آنھـا چشــم پوشـید                  توان دست به انعقاد قــرار دادی   کند،زیرا نمی  می یـک قاعـده    . زد کــه 

 »....شود که دارای ماھیت آمره باشد  تواند اعراض ناپذیر تلقی حقوقی تنھا زمانی می

پیشـتر متــذکر شـدیم کـه در       .کنیــم ماھیت قراردادی را از آن سلب مـی         گوییم چگونه   وقتی از مقّررات قراردادی سخن می      "اوال

)٢٢صفحه  (٢٩شماره » کتاب ماه علوم اجتماعی 
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تواند تعھــد خــود در بــاب قاعـده آمــره را          مگر دولتی می  .متعاھدان ملحوظ شده است      کنوانسیونھای چھارگانه حق فسخ برای       

 فسخ کند؟

منــدرج در     طبیعی این ســخن آن اســت کـه تمـامی مقـررات بشردوسـتانه                نتیجه.التزام به لوازم این سخن ممکن نیست     "ثانیا

 توان چنین ادعایی نمود کنوانسیونھا دارای ماھیت آمره باشند که ھرگز نمی

یک                  می.ھم داشته باشد    تواند مبنای دیگری    اعراض ناپذیر بودن حق می   "ثالثا دانیـم کـه حـق حمایــت سیاسـی توّسـط انبــاع 

بدین ســبب کـه                       حـق حمایـت       کشور قابل اعراض نیست و بنــابراین شـرط کــالوو از وجاھــت حقوقـی برخــوردار نیسـت،اّما آیـا 

 این حّق جامعه و دولت است و نه حق یک فرد که بتواند از آن اعراض کند؟  سیاسی جزء قواعد آمره است یا بدین عّلت که

را جـز منتفـع       منــافع مـادی  .نامید که از حقوق مادی کــامال متفــاوت اسـت       » حقوق شخصیت «توان ای از حقوق را می     پاره"رابعا

نمایـد ولـی حقــوق       تواند آن را انتقــال دھـد یـا اسـقاط کنــد و یــا از آن اعــراض        می  گردد و بدین جھت   مند نمی کسی از آن بھره

قوق مدنـی                       این.شخصیت بستگی به جامعه دارد      است که بموجب قوانین مدنی کشورھا حّتی سلب تمّتــع یـا اسـتیفاء از ح

خداونــد در طبیعـت انسـان بــه       تمّتع،مظھر بارز شخصیت حقوقـی اسـت و رمـزی اســت کـه           اھلّیت.مجاز دانسته نشده است

حقوقی از انســان یعــنی مـرگ حقوقـی او           سلب شخصیت  .گردد ودیعه نھاده است و با تولد او ایجاد و تنھا با مرگ او نابود می           

تواند قابلیت دارا شـدن حــق      یک از افراد انسان نمی     ھیچ.ولذا اھلیت تمتع در اختیار آدمی نیست که بتواند آن را از سلب کند             

سـلب تمـام آن حقــوق باشـد ماننــد آنکــه کســی تمــام              را از خود سلب کند بطوری که بعدا نتواند آن حق را بدست آورد،خواه             

  ھیــچ کــس.مدنی خود را سلب کند یا قسمتی از آنرا از خــود ســلب نمایــد، ماننـد حـق زوجیـت،حق تملــک و ماننــد آن                 حقوق

تواند حق ازدواج را از خود سلب کند بدین معنا که نتواند ھمسری برگزیند بنوعی که ھرگــاه قـرارداد نکـاحی منعقـد کنــد                          نمی

عنوان نمونــه    به.توانند حق اجراء حقوق مدنی را از خود سلب کنند    نمی  افزون بر این افراد انسانی .رابطه زوجیت حاصل نشود

توان بطور کّلی حق تمّتع و یا حق اجرای تمام یــا      ھیچکس نمی«"کند مقرر می  قانون مدنی جمھوری اسالمی ایران  ٩۵٩ماده 

 ».کند  قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب

شـود و اگـر آمـره       است؛چه،سلب حق موجب زوال شخصیت آدمی مـی         سخن این است که قاعده عدم جواز سلب حق،آمره      

تفاوتی بیــن حقـوق      حقوق مدنی و سیاسی آمره تلّقی شوند آنگاه باید گفت             بودن ممنوعیت سلب حق،موجب شود تمامی   

لی تعبیــه شـده           ھـای   ھــا و میثـاق   بشردوستانه و حقوق بشر وجود ندارد و تمامی حقوقی که برای بشر در اعالمیه            بیـن المل

 !گردند است آمره محسوب می

و حقــوق   از آنجا که شناسایی حیثیــت ذاتـی کلیــه اعضـاء خـانواده بشـری          «خوانیم در مقدمه اعالمیه جھانی حقوق بشر می       

بین المللـی حقـوق       و در مقدمه میثاق  »...دھد و صلح در جھان تشکیل می       یکسان و انتقال ناپذیری آنان اساس آزادی،عدالت        

با توجــه  «" چنین آمده است   اجتماعی و فرھنگی یا عبارات یکسان        .حقوق اقتصادی    مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین المللی       

سان و غـیر قابـل             به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعالم گردیده است شناسـایی حیثیــت              ذاتــی و حقــوق یک

بـه اینکـه حقـوق مـذکور ناشـی از             بشر مبنای آزادی،عدالت و صلح در جھـان اسـت،با اذعـان            انتقال علیه کلیه اعضاء خانواده    

 .است  حیثیت ذاتی شخص انسان

تالش تحســین برانگـیزی در طــرح و تبییــن یکـی از                 شود که در پایان این نوشتهء مختصر مجّددا تاکید می     مؤلــف محــترم کتــاب 

کشـور ارائــه نمــوده کـه       مسائل مھم حقوقی نموده و در این راه تا حدود زیادی توفیق به دست آورده و اثری به جامعه علمی                  

کنـم توفیــق    از خداوند بزرگ مسئلت مـی   .در ضمن توصیف و تعریف آن صورت پذیرفت       بسیار مفید است و این بررسی اجمالی     

 .خدمت به دین و حق و دانش به تمامی ما عنایت فرماید
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