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چكيده
مطالعه تطبيقي جايگاه «زمان» در ايجاد قاعدة حقوق بينالملل عرفي نشان از وجود نظراتي متمايز ،متعارض و حتي
متناقض دارد .با توجه به اينكه وجود عنصر مادي ،يعني رويه عام و عنصر معنوي ،يعني پذيرفته شده به عنوان حقوق
که از آن به باور حقوقي نيز ياد شده است ،الزمة تشكيل حقوق بينالملل عرفي دانسته ميشوند ،پژوهش پيشرو بر آن
است تا به اين سؤال پاسخ بدهد که جايگاه «زمان» در تكوين و به دنبال آن ،شناسايي قاعدة حقوق بينالملل عرفي
ن ملل مختلف ،به منزلة
چيست؟ با توجه به اينكه رويه قضايي بينالمللي و آموزههاي حقوقي برجستهترين حقوقدانا ِ
وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي است ،جستار حاضر با مطالعة رويه ديوان بينالمللي دادگستري و همچنين
برجستهترين آثار انديشمندان اين حوزه و مطالعات گزارشگر ويژة کميسيون حقوق بينالملل به عنوان مهمترين نهاد
تدوين و توسعه تدريجي اين زمينه از حقوق ،به تحول در اين مفهوم پي برده و ضمن تبيين نظرات سنتي و نوين،
مطرود را از پذيرفته شده تمييز داده و در نهايت ثابت ميکند که زمان ،عاملي است که به دو رکن الزم براي ايجاد
آن ،قوام ميبخشد؛ عامل زمان در شكلگيري قواعدي از اين دست ضروري مينمايد ،اما طول مدت در خصوص
هر قاعده عرفي نسبت به مورد ديگر متفاوت است.
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مقدمه
سيال بودن ،خصيصه حقوق بينالملل است و اين ويژگي در حقوق بينالملل عرفي که از منابع
اصلي و اوليه حقوق بينالملل دانسته ميشود ،بسيار چشمگير است .قائل شدن به ايفاي نقش
«زمان» در تشكيل قواعد حقوق بينالملل عرفي ،بر سيال بودن اين زمينه از حقوق دامن زده
است .حقوقي که علياالصول بايد ثبات داشته باشد تا موجب امنيت شود .در عصر کنوني حقوقي،
هيچ ترديدي وجود ندارد که حقوق بينالملل عرفي بايد توأمان ،متشكل از رويه همساز و باور به
الزامي بودن آن باشد .با توجه به ظهور نظريات مطروح در حقوق بينالملل عرفي از جمله نظرية
عرفي آني( )Instant Customکه در واقع ناظر به مسئله زمان در شكلگيري عرف بينالمللي
است ،سؤال پژوهش پيشرو اين است که« ،زمان» در ايجاد قاعدة حقوق بينالملل عرفي چه
جايگاهي دارد؟ فرضيه جستار حاضر آن است که زمان ،نقشي سازنده در کنار دو عنصر ديگر دارد.
با توجه به اينكه حقوق بينالملل عرفي از منابع اصلي حقوق بينالملل عمومي دانسته ميشود و
نگرش مربوط به شكلگيري چنين قاعدهاي ،موجب شناسايي يا عدم شناسايي آن ميشود،
پرداختن به آن بسيار حائز اهميت مينمايد.
اين در حالي است که ،متأسفانه تا به امروز ،هيچ کتاب ،مقاله يا تحقيقي در ادبيات فارسي
حقوق بين الملل نيست که بر اين مقوله به طور مستقل و مشخص ،نظر دوخته باشد 1.از آنجا
که ،نوشتار پيشرو يک پژوهش کمّي نيست ،روش پژوهش به مفهوم تحقيقات کمّي در آن
وجود ندارد .راستيآزمايي فرضيههاي پژوهش پيشرو ،متضمن يک کار ذهني است و از طريق
توصيف ،تحليل منطقي و تطبيقي رويه ديوان بينالمللي دادگستري و آموزههاي برجستهترين
انديشمندان ملل مختلف و گزارشهاي گزارشگر ويژة کميسيون حقوق بين الملل صورت ميگيرد؛
زيرا ،براي نخستين بار ،کميسيون حقوق بين الملل بر آن شده است تا به طور مستقل ،مباحث
گوناگون حقوق بينالملل عرفي را سامان بخشد که البته در صورت عدم دقت الزم وکافي به
ظرافتها و نكات مرتبط با شكلگيري عرف بينالمللي ،ممكن است آثار سوئي به ويژه در مورد
منافع کشورهاي در حال توسعه به بار آورد .ازاينرو ،نماي ندگان دولتها بر لزوم عدم خدشه به
انعطاف عرف تأکيد نمودهاند.

 .1براي مالحظه جايگاه زمان در حقوق مسئوليت بينالمللي بنگريد به :مژگان راميننيا ،نقش عنصر زمان در ارزيابي
مسئوليت بينالمللي دولت ،فرهنگ شناسي.1391 ،
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) (ILC First Report, 2013: 2; A/CN.4/666, 2014: 12کميسيون و به خصوص گزارشگر
ويژة آن ،مايكل وود ( )Michael Woodهم ،هشيارانه عمل کرده و با کاربست عبارات منعطف،
موسّع و کلي (نه مبهم) ،در صدد احتراز از ايجاد اين اختالل در عرف

برآمدهاند1.

تاکنون چهار گزارش از سوي ايشان تهيه شده است که البته هنوز هم موضوع در جريان بوده
و خاتمه نيافته است.
در واقع ،تحليل پيشرو با تأسي از فلسفه هگل ،مبتني بر يک ديالكتيک سهگانه است که پس
از تبيين تز و آنتيتز ،از آن دو گذر کرده و به سنتز نايل ميشود .يافتههاي اين تحليل ،نهتنها
بنيادين است ،بلكه به دليل آن که ميتواند در شناسايي يا عدم شناسايي قواعدي از اين دست
مؤثر افتد ،کاربردي و عملي نيز قلمداد ميشود .مقالة پيشرو ،از رهگذر تبيين دوعنصري بودن
حقوق بينالملل عرفي ،به نقش زمان در ايجاد هريک از اين دو عنصر و تحوالت آن ميپردازد.
 -1نظرية دوعنصري حقوق بينالملل عرفي
ا ين بــاور در مي ـان قري ـب بــه اتفــاق انــديشـــمنــدان حقوق ب ينالملــل وجود دارد کــه
حقوق بينالم لل عرفي با يد وا جد دو عنصـــر مادي (عيني) 2و معنوي (ذهني) 3باشــــد.
) (ILC Second Report, 2014: 11البته ه ستند اندي شمندان شناخته شدهاي که نظري جز
اين دارند؛ ) (Hoof, 1983: 5 & 86; Brownlie, 2003: 7 & 8ليكن ،آنچه بيشــتر پذيرفته
شـــده اســـت ،نظرية دوعنصـــري اســـت) (ILC Second Report, 2014: 11که انعكاس
آنرا ميتوان در ب ند ب ماده  38اســـاســـ نا مه ديوان بينالمللي دادگســـتري مالح ظه

نمود4.

1. See e.g.: First report, op. cit, pp. 17- 19; Second report, op. cit, p. 2, para. 2 as well as p. 65,
Annex, Draft conclusion 2.
2. "Material" or "Objective" Element.
3. "Subjective" Element.

 .4ماده  38اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري اين گونه مقرر ميدارد -1 :ديوان بين المللي دادگستري که
مأموريت دارد اختالفاتي را که به آن رجوع مي شود بر طبق حقوق بين المللي حل و فصل نمايد موازين زير را
اجرا خواهد کرد:
الف -عهدنامههاي بين المللي را اعم از عمومي و خصوصي که به موجب آن قواعدي معين شده است که
طرفين اختالف آن قواعد را به رسميت شناختهاند؛ ب -عرف بين المللي به عنوان رويهاي کلي که به صورت
قانون پذيرفته شده است؛ ج -اصول عمومي حقوقي که مقبول ملل متمدن است؛ د -با رعايت حكم ماده 59
تصميمات قضايي و عقايد برجسته ترين مبلغين ملل مختلف به منزله وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
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همچنين ،مطابق با بند نود و نهم از گزارش نخســت ،منتقدان اعمال تغيير يا تجديدنظر در عرف
اد عا ميکرد ند که «عرف نوين» 1را نميتوان به هيچ و جه حقوق بينالم لل عرفي دانســـت.
) (Kammerhofer, 2012: 152 & 157; Hoof, 1983: 164هواداران روش ســـنتي تأک يد
دار ند که اي جاد «انواع جد يدي» از حقوق بينالم لل عرفي در عرف ،خ لل اي جاد ميک ند.
) (Estreicher, 2003: 15; d’Amato, 1987: 101-105برخي ديگر نيز بر اين باور بودند که
روشهاي غيرسنتي ،بيثبات هستند(Orakhelashvili, 2008: 100) (Tasioulas, 2007: 307) .

با اين همه ،برخي نيز ،هدف ايجاد مفهومي مشترک يا نظريهاي کلي و فراگير در خصوص عرف
را در ســر ميپروراندند .به واقع ،فقدان انديشــهاي مشــترک در خصــوص حقوق بينالملل عرفي
ميتوانست و ميتواند مشكلزا باشد 2.اين مشكالت ،عالوه بر محتواي قاعدة حقوق بينالملل عرفي
در احـــراز آن نيز وجود دارد (ILC First Report, 2013: 55; Kammerhofer, 2004: 536) .با
اين همه کميسيون و گزارشگر ويژة آن در صدد همسانسازي اين عقايد گوناگون برآمدنـد.
منظور از عنصر مادي ،همان رويه عام تابعان فعال حقوق بينالملل است؛ يعني اينكه راجع به
موضوعي ،رفتاري يكسان داشته باشند .حال اين رفتار ميتواند شامل فعل 3يا ترک فعل 4شود.
) (ILC Second Report, 2014: 66در اينباره گفتني است که ،به لحاظ عبارتپردازي ،بدين
منظور در برگردان واژه « »Inactionاز عبارت «فقدان فعل» استفاده شده است تا با لفظ «ترک فعل»
که ترجماني مشهور از واژه « »Ommissionدر ادبيات پارسي حقوق بينالملل است خلط
نشود5.عناصر مادي عرف ،دربرگيرندة مكاتبات ديپلماتيک ،بيانيههاي سياسي ،نظرات کارشناسان

 -2مقررات اين ماده حقي را که ديوان بين المللي دادگستري دارد و به موجب آن مي تواند در صورت تقاضاي
طرفين درباره آنها به نحوي تساوي طبق قانون حكم دهد خللي وارد نمي آورد( .برگرفته از ترجمه دفتر هماهنگ
کننده سازمان ملل متحد در ايران ،چاپ ششم)1388 ،
1. Modern Custom.

 .2در اينباره بنگريد به:
A. T. Guzman, "Saving Customary InternationalLaw", Michigan Journal of International Law,
27, 2005, p. 128.
3. Action.
4. Inaction.

 .5به عنوان نمونهاي از به کارگيري عبارت «ترک فعل» در برگردان واژه « »Ommissionبنگريد به :عليرضا ابراهيمگل،
مسؤوليت بينالمللي دولت ،متن و شرح مواد کميسيون حقوق بينالملل ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي
شهردانش ،چاپ پنجم ،1392 ،صص.234 ،105 ،30
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رسمي حقوق ،دستورالعملهاي رسمي در مورد مسائل حقوقي و آراي قضايي داخلي و بينالمللي
است که ارزش هريک از اين منابع متفاوت بوده و به شرايط همان مورد بستگي دارد.
) (Crawford, 2014: 3زين روي ،حتي سخنرانيهاي مقامات عالي رتبه يک کشور نيز ميتواند
به منزله رويه عام تلقي شود (Charlesworth, 1987: 5) .البته لزوماً هر سخنراني به مثابة رويه
نيست ،بلكه ميتواند دليلي بر وجود رويه عرف در حال ظهور به شمار آيد .اين عنصر ،نقشي
اساسي در شكلگيري و احراز حقوق بينالملل عرفي ايفا ميکند(ICJ Judgment, 1986: 14) .

رويه بايد عام و منسجم باشد .گزارشگر در اين خصوص معتقد است که «منظور از عام بودن ،اين
است که به اندازه کافي گسترده و بيانگر [اين عام بودن] 1باشد؛ لذا جهاني بودن ،عنصري الزم
براي تحقق رويه عام تلقي نميشود(ILC Second report, 2014: 67) ».

عنصر معنوي نيز باور به الزامي بودن رفتار است .وجه تمايز عرف و عادت در وجود يا فقدان عنصر
معنوي است؛ به عبارت ديگر ،صرف وجود رويه دولتها دليلي بر وجود عرف نيست.
) (Byers,2001: 130 & 131در واقع ،دولتهاي ايجاد کننده قاعده عرفي جديد بايد باور به وجود
آن قاعده داشته باشند تا رويه آنها مطابق با موازين حقوقي قلمداد شود .در پيشنويس نتايج
گزارشگر ويژه در مورد عنصر ذهني چنين گفته شده که« :پذيرش رويه عام به مثابة حقوق به اين
معناست که ،رويه با مفهومي از تعهد حقوقي همراه باشد ».در ادامه نيز آمده است که پذيرش،
عادت را از عرف جدا ميکند(ILC Second report, 2014: 67) .

رويهاي تاب تشكيل عرف را دارد که توأم با باور به الزامي بودن باشد .در اينباره ،دادگاه ويژة
سيرالئون در رسيدگي به قضيه دادستان عليه نورمن 2اظهار داشت که رويه دولت و مفهوم تعهد از
پيش موجود( 3باور حقوقي) الزمه تشكيل عرف هستند و در ادامه افزود که رويه فاقد عنصر معنوي،
صرفاً يک عادت خواهد بود (SCSL Judgment, 2004: 13).يكي از مشكالت در استعمال
عبارات اين است که ،کلمات در زبانهاي مختلف ،کاربردهاي گوناگون دارند و در اين کار نيز تالش
بسيار شده است که از واژهاي کوتاه و در عين حال ،مرتبط استفاده شود .بيانيه دولت ،مكاتبات
ديپلماتيک ،رويه قضايي ملي ،نظر مشاوران حقوقي دولتها ،انتشارات رسمي در زمينه حقوق
بينالملل ،رويه معاهداتي و اقدامات مرتبط با قطعنامههاي ارکان سازمانها و کنفرانسهاي بينالمللي
1. Representative.
2. Norman.
3. Pre-existing Obligation.
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و غيره ،در زمره اشكال تمثيلي ادله پذيرش به حساب ميآيند؛ حتي فقدان فعل نيز ميتواند دليلي
براي «پذيرفته شده به عنوان حقوق» تلقي شود(ILC Second Report, 2014: 67).

چ نان چه گذشـــت ،وجود هر دو عنصـــر فوق براي احراز عرف بينالمللي الزم اســـت که
البته گاهي اين دو عنصـــر ،آن قدر به ي كديگر نزد يک ميشـــوند که انفكاک ناپذير مينماي ند.
) (Thrilway, 2014: 62; London Statement, 200: 7ب نابراين ،ميتوان نتي جه گر فت
که وجود يكي از آنها به تنهايي به منزلة وجود عرف نيســت .البته همانطورکه گفته شــد ،برخي
در صــدد يکعنصــري کردن عرف برآمدهاند و بر يكي از اين دو عنصــر تأکيد کرده و يا اينكه
عنصـــر ســـومي را براي آن قائل شـــدهاند؛ براي مثال ،انجمن حقوق بينالملل ،تالشـــهايي در
را ستاي اين امر انجام داده ا ست که به هيچ وجه مورد پذيرش واقع ن شده و موفق نبوده ا ست؛
) (ILC First Report, 2013: 3لذا ،عليرغم برخي ديدگاههاي متفاوت ،روش

«دوعن صري»1

مقبول ترين نظر يه در اين باره اســـت که وجود اين دو عنصـــر براي احراز عرف را الزم و
کافي مي داند.
قواعد حقوق بينالملل عرفي در زمره منابع اصلي حقوق بين الملل شمرده ميشوند.
(ضيائي بيگدلي )153 :1391 ،در ماده  38اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري ،توجه خاصي
به عرف شده و در زمرة سه منبع اصلي حقوق بينالملل به حساب آمده است( .فلسفي:1391 ،
18؛  )Pellet, 2012: 773از آنجا که ،خصيصه بارز قواعد عرفي ،انطباقپذيري سريع با تحوالت
بينالمللي است( ،زرنشان )28 :1392 ،بايد گفت ،حقوق بينالملل عرفي به تمام معنا ،عرفي
است؛ تا جاييکه اگر از سرايت عرفي بودن به تعريف آن سخن برده شود ،عبث و بيراه نخواهد
بود .خصيصه پويايي عرف سبب شده است تا احراز آن ،خود ديگر ماجراي تابيدهاي به حساب
آيد که هر قاعدهاي از اين دست ،آن را پيش رو دارد .تالشهاي بسياري در خصوص نحوه احراز،
تشخيص و شناسايي حقوق بينالملل عرفي صورت گرفته (ممتاز )1 :1393 ،و نظرات متعدد و
گوناگوني در اين باره اظهار شده که پذيرفتهترين آنها ،نظريه «دو عنصري» است .ديوان
بينالمللي دادگستري و سلف آن ،ديوان دائمي بينالمللي دادگستري به اقتضاي قضاياي مطروح
به ابعادي از حقوق بين الملل عرفي پرداختهاند (فلسفي )43 :1389 ،و به عنوان دادگاه جهاني،
اين منبع اصلي و اوليه حقوق بينالملل را به زير ذرهبين گذاردهاند .کميسيون حقوق بينالملل
1. 'Two-elements' Approach.
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نيز با تعيين گزارشگر ويژه درصدد بررسي مسئله احراز حقوق بينالملل عرفي برآمده که خود
مؤيد اهميت موضوع است.
حقوق به عنوان پديدهاي اجتماعي بر محور زمان حرکت ميکند .در واقع ،قواعد زمانپذير هستند
و با توجه به تحوالت اجتماعي نظم و نسق مييابند .شناسايي و احراز قاعده عرفي ،اعتراض
مستمر در طول زمان ،نمايان شدن عناصر دوگانه عرف در طول زمان ،پيوند و در عين حال،
انفكاک قاعده عرفي و معاهدهاي ،تبديل قاعده عرفي به قواعد آمره در طول زمان ،تغيير و يا نسخ
قاعده عرفي به واسطه ايجاد قاعده مؤخر عرفي در طول زمان ،همگي از مظاهر زمان در فرايند
حقوق بينالملل عرفي قلمداد ميشوند .به تعبير يكي از حقوقدانان ،حقوق بينالملل عرفي هم به
معناي فرايندي است که قاعده عرفي ،خروجي آن تلقي ميشود و هم به معناي قواعدي است که
از بطن فرايند مزبور ظهور پيدا ميکنند(Treves, 2006: para.1) .

آنچه در اين نوشتار مورد بررسي قرار ميگيرد ،موضوع زمان در شناسايي عرف است .تاکنون
ديدگاههاي مختلفي در مورد نقش زمان در تشكيل حقوق بينالملل عرفي مطرح شده است؛
لذا ،تدقيق در ديگر ابعاد تو در توي قاعده حقوق بينالملل عرفي ،تنها تا آن اندازه در دايره مطالعاتي
نوشتار پيشرو جاي ميگيرد که به بحث زمان مربوط باشد و بديهي است که بررسي يکبهيک
ريزهکاريهاي اين منبع اصيل حقوق بينالملل از دايرة اين مقال خارج است و پرداختن جزئي به
آنها ،نهتنها ره به جايي نميبرد ،بلكه تنها به اطاله کالم ميانجامد.
در خصوص واژگان به کار رفته در اينباره گفتني است که ،در آثار موجود از عباراتي متفاوت و
البته مشابه براي اشاره به اين منبع از حقوق بينالملل استفاده شده است .در اين ميان ،عرف
بينالمللي 1،قاعده عرفي 2،قاعده عرف بينالمللي 3،حقوق بينالملل عرفي 4و قاعده حقوق بينالملل
عرفي 5،بيشترين عباراتي هستند که در اين خصوص از آنها استفاده شده است .در اين راه ،آنچه
که دقيقتر مينمايد ،حقوق بينالملل عرفي است و البته قاعده حقوق بينالملل عرفي ،قاعدهاي
از اين مجموعه قواعد است .ديوان بينالمللي دادگستري ،به ندرت متدولوژي خود ،اعم از قياس،
استقرار يا تمثيل در احراز قواعد حقوق بينالملل را بيان ميدارد و به هر روي ،متدولوژي ديوان
1. International Custom.
2. Customary Rule.
3. Customary International Rule (also known as International Customary Rule).
4. Customary International Law (CIL) (also known as International Customary Law).
5. Rule of Customary International Law.
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براي احراز قواعد حقوق بينالملل عرفي ،متمايز از عناصر و عوامل احراز آن قاعده است.
)(Talmon, 2015: 442

 -2نقش زمان در ايجاد باور حقوقي()Opinio Juris
منظور از باور حقوقي ،همان عنصر معنوي( )Subjective Elementيا پذيرفته شده به عنوان
حقوق( )Accepted as Lawاست .گفتني است که از اين عنصر به عنصر رواني ،ذهني يا شخصي
(قنبري جهرمي )53 :1384 ،نيز ياد ميشود 1.نيک روشن است که همه اين عناوين نشان از يک
مفهوم واحد و به عبارت بهتر ،عنصري يكسان دارند که در واقع موجب پيدايي قاعده حقوق
بينالملل عرفي ميشود .اين باور حقوقي است که در کنار رويه عام ،موجب پيدايش قاعده حقوق
بينالملل عرفي ميشود که در غير اين صورت ،صرف وجود رويه عام بدون باور حقوقي به الزامآور
بودن آن ،به هيچ وجه نشاني از تكوين قاعده حقوق بينالملل عرفي ندارد .وجه تمايز عرف و عادت
در وجود يا فقدان عنصر معنوي است.

)(Judgment of Haya de la Torre, 1951: 367-374

روش «دو عنصري» ( )Two Elementsعرف ،روش مورد قبول بيشتر انديشمندان در اين
حوزه است (ILC Second Report, 2014: 11) .اين دو عنصر دربردارنده رويه عام
( )General Practiceو باور به الزامي بودن آن هستند .تا به حال ،بحث قابل توجهي راجع به
نقش اين عنصر در ايجاد «پذيرفته شده به عنوان حقوق» صورت نگرفته است .برخي انديشمندان
حقوق بينالملل نظير برانلي ،صرفنظر از تفكيک ميان نقش «زمان» در ايجاد هريک از
اين دو ماده پيداگر ،به تبيين نقش آن در شكلگيري حقوق بينالملل عرفي پرداختهاند.
) (Brownlie, 2003: 7البته ناگفته نماند که همين دسته از متفكران نيز در عمل ،نقش اين عامل
در رويه عام را مطمح نظر قرار دادهاند .همسو با اين سخن ،متفكراني نظير قاضي آرمند-آگون
( ،)Judge Enrique C. Armand-Ugonپس از تبيين گذر زمان در ايجاد عنصر مادي ،بر وجود
مالزمه در تحقق دو عنصر اساسي آن يعني رويه مادي و پذيرفته شده به عنوان حقوق تأکيد
داشتهاند .اين قاضي بينالمللي در رأي مخالف خود به ماهيت قضيه  1960حق عبور از قلمرو هند
اظهار داشت که احراز شكلگيري يک رفتار طي ساليان طوالني به منزله ايجاد قاعده حقوقي
است (ICJ Judgment, 1960: 83).وي در ادامه افزود« :استمرار تكرار يک رفتار در مدت زماني
طوالني ،نهتنها موجب تضعيف آن نميشود ،بلكه رابطه ميان رفتار و خواست دولتهايي که رفتار
 .1هر چهار عبارت عنصر ذهني ،عنصر رواني ،عنصر معنوي و عنصر شخصي برگردان فارسي ' 'Subjective Elementهستند.
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مذکور را مجاز ميدارند را قوّت ميبخشد(ICJ Judgment, 1960: 82) ».

گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بينالملل در گزارشهاي خود راجع به احراز حقوق بينالملل عرفي،
هرگز به صراحت نقش عامل زمان در شكلگيري عنصر معنوي را تبيين نكرده است؛ اما ،در بند
هفتادوسوم از گزارش دوم ،با استناد به نظر ديوان بينالمللي دادگستري و برخي مراجع دادرسي
ديگر در بيان رابطه رويه عام و پذيرفته شده به عنوان حقوق اظهار داشته است که تحقق رفتاري
يكسان در گذر مدت زماني طوالني لزوماً به مثابة ايجاد پذيرفته شده به عنوان حقوق نيست.
) (ILC Second Report, 2014: 53با وجود اين ،پرداختن به اين مبحث را در برنامه کاري
آينده خود نيز قرار نداده است (ILC Second Report, 2014: 63 and 64).بنابراين ،با توجه
به مطالعات راقمان سطور حاضر ،دانسته ميشود که چه در رويه قضايي بينالمللي و چه در
آموزههاي حقوقي ،تاکنون نظرات انگشتشماري راجع به نقش زمان در ايجاد عنصر ذهني ارائه
شده است.
با اين همه ،اين بخش در پژوهش حاضرگنجانده شده است تا کمتوجهي به اين مقوله در روية
قضايي بين المللي و آموزههاي حقوقي را ترميم کند.
 -3نقش زمان در ايجاد رويه عام
با گذر از مطالعه نقش زمان در ايجاد عنصر معنوي ،به ديگر عنصر پيداگر قاعده حقوق بينالملل
عرفي ،يعني رويه عام پرداخته ميشود .البته اين ،به مثابة تقدم و تأخر يكي بر ديگري نيست.
 -3-1نظرية سنتي

بر اساس نظر سنتي ،تشكيل عرف لزوماً مستلزم طي مدت زماني طوالني است .هادسون
( ،)Manley Ottmer Hudsonعالم نامورحقوق بينالملل که تصدي منصب قضا در ديوان
دائمي بينالمللي دادگستري و عضويت در کميسيون حقوق بينالملل را در کارنامه خود دارد،
وجود چهار عنصر را براي تشكيل قاعده حقوق بينالملل عرفي ضروري ميداند .يكي از آن چهار
عنصر ،استمرار يا تكرار يک رويه در مدت زماني قابل توجه ( )Considerableاست.
) (A/CN.4/16 & Add.1, 1950, para.11قاضي الکس ( )Manfred Lachsبا صدور نظر
مخالف در قضاياي  1969فالت قاره درياي شمال با اشاره به اين مطلب يادآورشد که:
«با توجه به عامل زمان ،شكلگيري قاعده حقوقي از طريق رويه دولت درگذشته ،مستلزم گذر
مدت زماني طوالني بوده است (ICJ Judgment, 1969: 230) ». ...قاضي سپولودا-آمور
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( )Bernardo Sepúlveda-Amorدر نظرية جداگانه خويش طي قضيه «اختالف مربوط به
کشتيراني و حقوق مربوط به آن» ميان کاستاريكا و نيكاراگوئه در سال  2009بيان نمود که زمان،
عامل مهمي در روند ايجاد حقوق بينالملل عرفي است و ادعاي ايجاد حقوق بينالملل عرفي در
مدت زماني کوتاه ،مغاير با رأي ديوان در قضيه حق عبور

)(ICJ Judgment, 1960: 82

دانسته ميشود (ICJ Judgment, 2009: 279) .الزم به بيان است که ديوان ،در قضيه حق عبور
بر قلمرو هند (پرتغال عليه هند) اظهار داشت که ،اين رويه طي مدت زماني بيش از يک قرن و
ربع استمرار يافته است .ديوان با توجه به تمامي اوضاع و احوال قضيه متقاعد شد که طرفين دعوا،
رويه مورد نظر را به عنوان قاعده الزامآور پذيرفتهاند(ICJ Judgment, 1960:40) .

 -3-2گذار از نظرية رالسيک

رفتهرفته ،انديشمندان برجسته حقوق بينالملل از نظرية کالسيک پيشگفته عدول کردند و از
جمله تونكين عليرغم اذعان به نقش درخور اهميت «زمان» در فرايند شكل گيري قاعده حقوق
بينالملل عرفي ،اظهار ميدارد که ،سپري شدن مدت زمان طوالني لزوماً به مثابة تكوين حقوق
بينالملل عرفي نيست .وي با خط بطالن کشيدن بر اين فرضيه که قدمت ،الزمه پيدايش قاعده
عرفي است ،به طرح اين مسئله ميپردازد که آيا اين قاعده قديمي وکهنه ميتواند پاسخگوي
مقتضيات کنوني باشد يا خير .پروفسور کونز ( ،)Joseph L. Kunzطي مقالة خود تحت عنوان
«ماهيت حقوق بينالملل عرفي» اظهار داشت که« :هيچ قاعدهاي در مورد تعداد يا مدت زمان
تكرار يک عمل در حقوق بينالملل وجود ندارد(Kunz, 1953: 662-667) 1».

ديوان بينالمللي دادگستري در رأي قضاياي  1969فالت قاره درياي شمال مقرر داشت ،در
شكلگيري چنين قاعدهاي کافي است که رويه دولتي به صورت گسترده و يكسان (متحدالشكل)
وجود داشته باشد .ديوان در تبيين استدالل خود افزود که منظور از رويه دولتي ،رويه دولتهايي است
که منافعشان به طورخاص تحت تأثير باشد (ICJ Judgment, 1969: 43) .قاضي الکس در نظر
مخالف خود در اين رأي اظهار داشت که ....« :توسعه و تكامل فالت قاره در مدت زماني کوتاه ،مانع
از به رسميتشناختن اصول و قواعد آن نيست (ICJ Judgment, 1969: 230) ». ...قاضي تاناکا
در نظرية مخالف خود در همين رأي اظهار داشت که ،عامل زمان ،يعني مدت زمان عرف ،از جمله
عوامل مؤثر در تشكيل قاعده حقوق بينالملل عرفي است(ICJ Judgment, 1969: 175-178).
1. at: http://www.jstor.org/stable/2194914?seq=1#page_scan_tab_contents.
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خي منز دو آرشاگا در « دوره عام حقوق بين الملل عمومي» ( ) 1978اشعار نمود که پذيرش
تكامل سريع رويه ،حاکي از آن است که لزوم سپري شدن مدت زماني طوالني به مثابة
ايجاد رويه ني ست ،بلكه صرفاً مي تواند دال بر عام بودن و يكساني آن رويه باشد.
)(Jiménez de Aréchaga, 1978: 25; Brownlie, 1988: 19

از نوشتار پروفسورجنينگز در سال  1982در خصوص «احراز حقوق بينالملل عرفي» ميتوان
دريافت که وجود رويه در مدت زماني کوتاه يا طوالني ،عامل اساسي در شكلگيري حقوق عرفي
است ( Jennings, 1982: 3 & 5) .روزن نيز در سال  ،1984بيان نمود که ايجاد قواعد عرفي
مستلزم تحقق رفتار در مدت زماني طوالني نيست (Rosenne, 1984: 55).سوهن ،ديگر عالم
ژرفنگر حقوق بينالملل در سال  1986اظهار داشت که ،مدت زمان استمرار تحقق يک رفتار،
نقش خاصي در شكلگيري عرف ندارد(Sohn, 1986: 231 & 234).

ولفكه در سال  1993در مقاله خود در سالنامه هلندي حقوق بين الملل ،اظهار داشت که ،لزومي
براي تحقق يک عمل ،طي مدت زماني طوالني وجود ندارد (Wolfke, 1993: 3) .از بيانيه
اصول لندن در سال  2000نيز ميتوان دريافت که سپري شدن زمان دقيقي براي تشكيل قاعده
حقوق بين الملل عرفي ضروري نمينمايد (ILA Res. 16/2000, 2000: 20) .در اين راستا،
پيكر در سال  2001ميالدي  ،با ممكن دانستن تكوين قاعده حقوق بينالملل عرفي در مدت
زماني کوتاه به شكلگيري چنين قاعدهاي در خصوص کنترل دولت ساحلي بر منابع زيردريايي
فالت قاره استناد کرد .وي در ادامه افزود که قاعده مربوط به کنترل دولت ساحلي بر منابع
زيردريايي فالت قاره ،به دليل رشد فناوري بوده و صرفاً پانزده سال به طول انجاميده
است (Picker, 2001: 184).استرن در همال سال با قلم زدن مقالهاي تحت عنوان جذاب «عرف،
در قلب حقوق بينالملل» به ارزيابي اين موضوع پرداخت و اظهار داشت که ....« :تكرار تعداد معيني
از حقايق براي مدت زماني خاص ،عنصر مادي را ايجاد ميکند».

)(Stern, 2001: 89 & 95

دادگاه بينآمريكايي حقوق بشر نيز در سال  2003ميالدي در خصوص «رويه عرفي» مقرر
داشت که ،تحقق رفتار در مدت زماني خاص ،براي ايجاد رويه عرفي ،اساسي تلقي نميشود.
)(Inter-American Court of Human Rights Judgment, 2003, para. 104

بنابر اظهارات يان برانلي در سال  2003نيز ميتوان گفت ،از آنجا که طي مدت زماني خاص،
دال بر عموميت و انسجام رويه است ،در صورت اثبات انسجام و عموميت رويه ،سپري شدن
مدت زمان خاصي

ضروري نمي نمايد(Brownlie, 2003: 7) .
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دوگارد در چاپ چهارم کتاب خود در سال  2012اظهار داشت که« :در بسياري از موارد،
[تحقق]گذر زمان براي رويه ،الزمه تشكيل قاعده عرفي است .با اين همه ،در مواردي که رويهاي
اندک براي تشكيل قاعده ،کافي باشد ،امكان پيدايي بسيار سريع قاعده عرفي وجود
دارد (dugard, 2012: 27)».نكته شايان ذکر ديگر در اين رابطه آن است که ،برخي حقوقدانان
همچون «لوئيجي کوندورلي» ( ، )Luigi Condorelliپس از تشكيل محاکم بينالمللي کيفري
موردي يوگسالوي سابق و رواندا و لزوم رسيدگي به جنايات ارتكابي در اين دو منطقه بحرانزده،
از ظهور دستهاي از قواعد عرفي پيرامون جرايم ارتكابي در مخاصمات داخلي ياد ميکنند که از
آنها با «عرف با شتاب باال» نام ميبرند (Treves, 2006, para.24) .بدين ترتيب ،رويه محاکم
بينالمللي و در رأس آنها ديوان بينالمللي دادگستري و نظرات انديشمندان حقوق بينالملل ،مفهوم
سابق را براي «عامل زمان» قائل نيستند .البته اين را نبايد به مثابة حذف «عامل زمان» و يا حتي
کم اهميت جلوه دادن آن تلقي کرد .بلكه بايد گفت که اين برهه زماني مي تواند کوتاه باشد و
لزوماً مستلزم طي مدتي طوالني نيست( .محمودي)301 :1390 ،
 -3-3حذف عامل زمان :واهي يا واقعي؟
چنانچه پيش از اين اشاره شد ،ديوان در قضاياي فالت قاره درياي شمال ،به تفصيل بر حقوق
بينالملل عرفي نظر دوخته است« (ICJ Judgment, 1969, para. 60-82) .مانفرد الکس» در
اين قضايا اظهار داشت که ،پذيرش جهاني ،الزمة الزامآور بودن يک قاعده يا اصل حقوق بينالملل
محسوب نميشود؛ زيرا ،امكان اعمال يک قاعده مشخص از جانب تمامي کشورها بعيد مينمايد
و اين دليل را بايد در عملكرد شمار بسياري از کشورها يا قاطبة کشورهاي ذينفع
جستجو کرد (Apalisok and Malagar, 1999: 332).روبرتو آگوي ايتاليايي در سال 1956
ميالدي سخن از امكان تكوين آني قاعده حقوق بينالملل عرفي راند .نيز در حدود بيش از 40
سال بعد« ،بين چِنگ» نظريهپرداز برجسته حقوق بينالملل ،براي اولين بار مفهوم «عرف آني» را
در قالب حقوق بينالملل فضايي و به دنبال صدور دو قطعنامه 11721و  21961صادره از مجمع
عمومي سازمان ملل متحد مطرح کرد (Cheng, 1997: 10-17; Hoof, 1983: 86) .وي اظهار
داشت که ،تشكيل حقوق بينالملل عرفي صرفاً به عنصر «باور حقوقي» نياز دارد؛ زيرا ،به نظر
وي ،رويه صرفاً عنصري معمولي براي تشكيل اين قواعد به شمار ميآيد و نه عنصري سازنده.
1. G.A Res. 1721A (XVI), December1961.
2. G.A. Res. 1962 (XVIII), December 1963.
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چِنگ افزود ،رويه عام تنها ميتواند دال بر وجود و محتواي قاعده اصلي و الزمة باور
حقوقي باشد (Cheng, 1997: 17).البته خود چِنگ هم در خصوص الزامي بودن قطعنامههاي
مجمع عمومي ،محتاطانه عمل کرده است و شكلگيري عرف آني را به شرايطي خيلي خاص
محدود ميکند( .محمودي )313 :1390 ،اين در حالي است که ،بنابر اظهارات وان هوف در
سال  ،1983بايد گفت که عرف و آني بودن ،غيرقابل جمعاند(Hoof, 1983: 86) .

در نگاه بويل ،اجماع قوي و عبارتپردازي مناسب ،الزمة شكلگيري آني عرف به عنوان يک
قاعده الزامآور است .با اين همه ،وي بر اين باور است که ،نظرية هر چند محتاطانه بين چِنگ،
سخاوتمندانه به حساب ميآيد (Boyle, 2006: 154) .با کنكاش در رويه قضايي ،به خوبي
ميتوان برداشت کرد که هيچ گامي را در راستاي شناسايي مفهوم عرف آني برنداشته است.
)(ICJ Report, 1996: 3; ICJ Report, 1960: 40

 -3-4نگرش گزارشگر به نقش زمان

با توجه به فحواي گزارشهاي گزارشگر ويژه ،ميتوان به موضع اين سند در خصوص نقش زمان
در ايجاد قاعده حقوق بينالملل عرفي دست يافت .گرچه به اقتضاي مقدماتي بودن مباحث گزارش
اول از تبيين نقش «زمان» در اين سند احتراز شده است ،ليک بند پنجاهوهشتم از گزارش دوم
گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بينالملل ،به صراحت مسئله مدت زمان ايجاد رويه را مورد بررسي
قرار ميدهد .گزارشگر ويژه کميسيون ،در اين بند با اشاره به فحواي نظرات سنتي (لزوم گذر مدت
زمان طوالني) در خصوص ايجاد رويه براي تشكيل حقوق بينالملل عرفي ،اذعان ميدارد که،
ديگر ،تحقق رفتار در مدت زماني قابل توجه ،شرط الزم براي ايجاد اين دسته از قواعد تلقي
نميشود و اين موضوع به طور گستردهاي مورد تأييد قرارگرفته که شرط الزم خاصي در مورد
مدت زمان انجام يک رفتار براي تشكيل قاعده حقوق بينالملل عرفي وجود ندارد.
در ادامه اين سند آمده است که ،در صورت عام و منسجم بودن رفتار مدنظر ،سپري شدن هيچ
مدت زمان از پيش تعيين شـــدهاي ضـــروري نمينما يد .البته در ب يان اين امر به دو نكته حائز
اهم يت تو جه ميک ند؛) (ILC Second Report, 2014: 41الف -تشـــك يل برخي از قوا عد،
مستلزم زمان طوالنيتري است که اين امر به خود آن قاعده بستگي دارد و در هر مورد نسبت به
مورد ديگر تفاوت دارد؛ ب -از آنجا که فقدان فعل نيز ميتواند موجب پيدايي رويه عام شـــود ،با
اســتناد به مقاله ميجرز در ســالنامه هلندي حقوق بينالملل اذعان ميدارد که ،صــرفاً دولتي را
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ميتوان به دل يل فقدان فعلش ملزم دانســـت که با مخالفت با قاعده ،زمان الزم براي احتراز از
پذيرش آن را داشته باشد(Meijers, 1978: 23 & 24) .

ازاينرو ،در بند سوم از پيشنويس نتيجه  9آمده است که ،در صورت عام و منسجم بودن رويه،
سپري شدن مدت زماني خاص ،الزم نيست (ILC Second Report, 2014: 67).بدين ترتيب،
ميتوان برداشت کرد که گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بينالملل ،با توجه به اهم اظهارات و
نظريات مطروح در اينباره ،گذر مدت زماني مقتضي را شرط الزم براي تشكيل قاعده حقوق
بينالملل عرفي دانسته و نظر سنتي و ادعاي شكلگيري عرف آني را رد کرده است.
بنابراين ،در هيچ يک از مطالعات کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد به مقوله ارتباط
عامل زمان با دو عنصر دي گر پرداخته نشده است و تنها به طورکلي با توجه به گزارشهاي
تقديمي به اين نهاد مي توان برداشت کرد که سپري شدن مدت زمان ،بايد مقتضي با هر مورد
خاص باشد.
نتيجهگيري
نقشي که زمان در ايجاد قاعده حقوق بينالملل عرفي ايفا ميکند ،جلوهاي بارز دارد؛ به گونهاي
که بسياري از اجزاي اين دسته از قواعد نيز با عامل زمان گره خوردهاند .در حقوق بينالملل کنوني،
آنچه که براي تشكيل حقوق بينالملل عرفي حائز اهميت مينمايد ،تكرار يک رويه يكسان توأم
با پذيرش به عنوان حقوق در يک برهه زماني است که البته اين برهه زماني را نميتوان از قبل
معين نمود؛ زيرا ،همه چيز به اوضاع و احوال هر مورد بستگي دارد و با توجه به شرايط هر قضيه،
ميتواند مدتي کوتاه داشته باشد يا به درازا بكشد .لذا در صورت تحقق رويه عام و منسجم ،باور
به الزامي بودن و سپري شدن مدت زمان مقتضي ،به هر اندازه هم که کوتاه باشد ميتوان شاهد
پيدايي قاعده حقوق بينالملل عرفي بود .با اين همه ،امكان ايجاد رويه و باور حقوقي در مدت
زماني کوتاه را نبايد با حذف عامل زمان خلط کرد و با آن يكسان دانست؛ زيرا ،به هيچ وجه ،عامل
زمان حذف نشده ،بلكه صرفاً امكان تشكيل رويه در ظرفي کوتاه ميسر شده است؛ دليل اين امر،
آن است که ،شكلگيري رفتاري يكسان در جامعه بينالمللي تنها در بستر زمان و به تدريج محقق
ميشود؛ به تعبيري ديگر« ،عامل زمان» در بناي حقوق بينالملل عرفي همچون مادهاي مقوّم در
ميان مصالح سازنده آن يعني رويه عام و پذيرفته شده به عنوان حقوق قرار ميگيرد و موجب قوام
و پيوستگي آنها ميشود.
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بدين ترتيب ،فرضية جستار حاضر را نه ميشود به طورکامل پذيرفت و نه به طورکامل رد کرد؛
در واقع ،نظرية حاصل آن است که در عين پذيرش ضرورت وجود زمان و اهميت نقش سپري
شدن مدت زمان در شكلگيري قاعده حقوق بينالملل عرفي ،ضرورتي بر گذر از مدت زمان قابل
توجه و طوالني وجود ندارد .با قرار دادن مطالعه صورت گرفته در ديالكتيک سه گانه هگلي به
خوبي بايد گفت که در واقع ،اين نظريه ،سنتزي است که برخاسته از تز و آنتي تز پيشيني است؛
تزي که گوياي لزوم گذر از مدت زماني طوالني بوده و آنتي تزي که داعيه حذف عامل زمان را
دارد .نيز شايسته توجه است که اين مسير سيال ادامه دارد؛ زيرا ،حقوق بينالملل عرفي ،مفهومي
با ماهيت خاص بوده و همه چيز آن عرفي است .ازاينرو ،هر آنچه که با در نظرگرفتن رويه
کنشگران جامعه بينالمللي ،رويه ديوان بينالمللي دادگستري ،انگارههاي حقوقي و مطالعات
کميسيون حقوق بينالملل در خصوص حقوق بينالملل عرفي که خود در زمره انگارههاي حقوقي
هستند ،در اين نوشتار آمده است ،صرفاً با توجه به شرايط کنوني جامعه بينالمللي و حقوق حاکم
بر آن است .به همين دليل ،چه بسا در آيندهاي نه چندان دور ،شرايط کنوني ،دگرگون شده و
چشماندازي دگر پديد آيد؛ زيرا ،مسلم ًا همچون هميشه ،عرف دستخوش تحوالت قرار ميگيرد و
به فراخور آنها از خود انعطاف نشان ميدهد .البته اين پويايي را نبايد به مثابة بيثباتي آن دانست؛
زيرا ،به اقتضاي هماهنگي با تحوالت در پهنه مورد بحث است و بدين ترتيب ،چرخ بزرگ
شكلگيري حقوق بينالملل عرفي همچنان در جهت نيل با هدف مطابقت با تحوالت بينالمللي
در حال چرخيدن است.
ماحصل پژوهش حاضر ،به شرح ذيل است:
 -1ســـپري شـــدن مدت ز ماني طوالني ،الز مة تشـــك يل قا عده حقوق بينالم لل عرفي
دانسته نميشود؛
 -2تشكيل قاعده حقوق بينالملل عرفي به صورت آني غيرممكن است؛
 -3زمان ،قوامبخش عناصر متشكله حقوق بينالملل عرفي است؛
 -4زمان ،به عنوان عامل ايجاد قاعده حقوق بينالملل عرفي دانسته ميشود و نه عنصر؛
 -5پذيرش جايگاه زمان در شكلگيري قاعده حقوق بينالملل عرفي در راستاي با نظرية
دوعنصري است و نه در تعارض با آن؛
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 -6زمان ،بيشتر در رويه مادي تأثير دارد تا در باور حقوقي به الزامآور بودن؛
 -7به رغم نظرات گوناگوني که مخصوصاً در دکترينال حقوقي بين المللي مطرح شده است،
مطالعه تجميعي و تطبيقي اين آموزه ها و آراء ديوان بين المللي دادگستري به عنوان اصلي ترين
مرجع احراز حقوق بين الملل عرفي ،مي توان دانست که موارد پيش گفته راجع به عامل زمان
در حقوق بين الملل عرفي جنبه توسعه تدريجي نداشته و اگر در قالب معاهده دربيايد تدوين
حقوق بين الملل عمومي خواهد بود و نه توسعه تدريجي آن؛ بنابراين ،در صورتي که در کميته
ششم (کميته حقوقي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد و کنفرانس ديپلماتيک به بررسي
گذاشته شود ،بعيد است که مورد اختالف جدي کشورها قرار بگيرد و از سوي آنان جرح يا
تعديل بشود.
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