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Abstract
The concept of jus cogens entered into international law through the law of treaties
and today has become one of the most important and effective rules of international
law. The principal and recognized function of the jus cogens is to invalidate any
treaty which is in conflict with it. Some States resort to unilateral acts to achieve
their goals and to avoid the limitations imposed by the jus cogens, because given
the lacuna in international law, they consider those acts to be outside the influence
of the jus cogens. In recent years, we have seen the functional development of the
jus cogens in areas other than the law of treaties. This article, examines the function
of jus cogens in the field of unilateral acts of States, to determine if unilateral acts of
States, where they conflict with a peremptory norm, produce any legal
consequences, and if the jus cogens has any impact on such acts, is its function in
the field of unilateral acts similar to that of the law of treaties or does it has a
different function.
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کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبة دولتها
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
فریده شایگان 1و مجتبی عبدالهی

رودمعجنی*2

چکیده
مفهوم قاعدۀ آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقووق یو الملو دوده و اموروزه یوی یزو از
مفاه م مهم و تأث رگذار حقوق ی المل تبدی دده است .کارکرد اصل و رسماً پذیرفتویدودۀ
قواعد آمره ،یطالن هر معاهدۀ مغایر یا یک قاعدۀ آمره است .یرخ دولتها یرای ن یوی مقاصود
و گریز از محدودیت های ناد از قواعد آمره از جملی یی اعمال یزجانبی متوس م دوند ،چراکی
یا توجی یی خأل موجود در حقوق ی المل  ،آن اعمال را یری از تأث رپذیری از قواعد آموره تلقو
م کنند .در سالهای اخ ر قواعد آمره یا توسعة کارکردی در حوزههای دیگوری یوی جوز حقووق
معاهدات مواجی یوده است .در ای مقالی کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعموال یزجانبوة دولوتهوا
یی منظور احراز ای امر یررس خواهد دد کی آیا تعارض عم یزجانبة دولتها یا یک قاعدۀ آمره
یرای آن عم آثاری حقوق در پو خواهود دادوت و در صوورت تأث رگوذاری قاعودۀ آموره یور
ای گونی اعمال ،آیا کوارکرد آن در حووزۀ اعموال یزجانبوی م وایی کوارکردو در حووزۀ حقووق
معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

کلیدواژگان
اعالم ة یزجانبی ،اعمال دور ،،اعموال یزجانبوة دولوتهوا ،تحوریمهوای یزجانبوة یو المللو ،
کم س ون حقوق ی المل  ،قاعدۀ آمره.

 .1استادیار پردیس ی الملل ک ش دان گاه تهران ،ک ش ،ایران.
 .2دان جوی دکتری حقوق ی المل پردیس ی الملل ک ش دان گاه تهران ،ک ش ،ایران (نویسندۀ مسئول).
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مقدمه
مفهوم قاعدۀ آمره کوی در پو احسوار رورورت از سووی جامعوة یو المللو یوی وجوود قواعود
محدودکنندۀ حاکم ت یالمنازع دولتها در حقوق ی المل پدیدار دد ،یا ای رویزرد مطور دود
کی امروزه قواعد و اصول خاص وجود دارند کی دولتها ییهو وجوی صوالح ت تیطو از آنهوا را
ندارند .گام اصل در ای خصوص ،پس از جنگ جهان دوم و یا تصووی کنوانسو ون ویو حقووق
معاهدات در سال  1393یردادتی دد .یدی سان ،مفهوم قاعدۀ آمره از سوی دولتها ییعنوان یی
از حقوق ی المل پذیرفتی دد ) (ILC, First Report on Jus Cogens, 2016: para.36و مادۀ 02
کنوانس ون مذکور مقرر کرد درصورت کی معاهدهای در زمان انعقاد در تعارض یا یوک قاعودۀ آموره
حقوق ی المل عام یادد ،یاط است .قاعدۀ آمره حقوق ی المل عام قاعدهای اسوت کوی جامعوة
ی الملل دولتها در ک ِ آن ،ییعنوان قاعدهای تیط ناپذیر پذیرفتی و یی رسم ت دناختی یادد و
تنها یا یک قاعدۀ یعدی حقوق ی المل عام یا همان ویژگ قای تعدی ددن است.
معاهدات ی الملل  ،دز غال در ایجاد تعهدات حقوق اند ،ل ز قال انحصاری ن سوتند
و دولتها در عرصة ی الملل یرای فرار از ت ریفات گاه طوونن و پ ی ودۀ مریوو ،یوی انعقواد
معاهدات و سایر محدودیت های ناد از آنها ،از اعمال یزجانبی ن وز اسوتقبال مو کننود .عمو
یزجانبی کی یی اراده ای غ ر از ارادۀ دولت عام ن از نودارد ،یویراحتو یوا پ ورفتهوای سوری
ی الملل منطبق م دود و م تواند نقش مؤثری را در صحنة ی الملل ایفا کند.
یا توجی یی اینزی ورود قواعد آمره و کارکرد اصل و پذیرفتیددۀ آنها در حقوق یو الملو از
طریق حوزۀ حقوق معاهدات یوده است ،دناخت آثار قواعود آموره در دیگور حووزههوای حقووق
ی المل  ،حائز اهم ت یس ار است .ازای رو ،از جملی ارتبا ،م ان قواعد آمره و اعموال یزجانبوة
دولتها در حقوق ی المل از موروعات حقوق ی الملل یحثیرانگ ز است .یافت پاسخ ایو
پرسش کی «آیا قواعد آمره یر اعمال یزجانبی ن ز همیون معاهدات تأث رگذارند» ،دغدغوة اصول
نگارندگان مقالة حارر است .یی عبارت دیگر ،آنها درصدد احراز ای نزتوی انود کوی آیوا دولوتهوا
م توانند یرای گریز از محدودیت ناد از مادۀ  02کنوانس ون وی در خصووص قواعود آموره و
رس دن یی مقصود خود ،از قالب ییجز معاهده استفاده کنند .یرای دست ای یی پاسخ ای پرسش
اصل  ،ایتدا یی دناخت و معرف اعمال یزجانبة دولوتهوا و ویژگو هوای آنهوا و سوتس تع و
کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال مذکور و یرخ مصادیق آن پرداختی خواهد دد.

اعمال یکجانبة دولتها
دولتها م توانند یرای ن یی مقاصد خود در عرصة ی الملل از اعمال یک ،دو یا چنودجانبوی
استفاده کنند .اگرچی در منای حقوق ی المل مصر در مادۀ  21اساسنامة دیوان یو المللو
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دادگستری ،نام از اعمال و تصم مات یزجانبی دولتها یرده ن وده اسوت و پوذیرو ایو امور،
یعن ایجاد حق ی الملل یوی ارادۀ یزجانبوة دولوتهوا مو توانود تبعوات خطرنواک از جملوی
معاهدهگریزی دولتها و روی آوردن یی یزجانبیگرای در پ دادتی یادد ،ل ز در حال حارور،
یراسار حقوق ی المل  ،دولتها یا اعمال یزجانبیای کی انجام م دهند ،اغل یرای خود تعهود
ایجاد م کنند و مادۀ  )1(21اساسنامة دیوان ن ز در مقام ی ان منای حقوق یو الملو یوینحوو
حصری نبوده است .از م ان انواع میتلف اعمال یزجانبی در حقوق ی المل م توان یوی اععموال
در ،نسبت یی معاهدات ،و اعالم وة اخت واری پوذیرو صوالح ت اجبواری دیووان یو المللو
دادگستری طبق مادۀ  29اساسنامة دیوان و اعالم ة یزجانبة استقالل اداره کرد .در ای قسمت
ییصورت گذرا یی تعاریف و رویزردهای موجود نسبت یی اعمال یزجانبی و ستس یی ویژگو هوای
اعمال مذکور خواه م پرداخت.

 .1اعمال یکجانبه در دکترین و رویههای موجود
رویزردها در دکتری در خصوص اعمال یزجانبی متفاوت است .یرخ نویسندگان اعموال یزجانبوی
را تضع ف م روع ت نظم ی الملل مو داننود) .(Brooks, Stephan & Wohlforth, 2005:517از
دید پ ر ماری دوپوی یزجانبی گرای دو یعد حقوق و س اس دارد .از لحوا حقووق مبو ایوراز
ارادۀ یز از تایعان حقوق ی المل و از یعد س اس حاک از تمای عموم دولوتهوای قدرتمنود
یا گروه از دولتها یی انجام اقدامات یدون احترام یی حاکم ت یرایر دیگر دولتها یورای دسوت ای
یی یرخ اهداف مع است ) .(Dupuy, 2000: 20مایز رایزم ن ز معتقد اسوت اعموال یزجانبوی
در موارد خاص جایگزی یک تصم م حقوق م دوند).(Reisman, 2000: 3
افزایش اعمال یزجانبة دولت ها در عرصة ی الملل موج دد کم س ون حقوق ی الملو
در سال  1339موروع اعمال یزجانبی را ییعنوان موروع قای یررس در جهت تدوی و توسوعة
تدریج حقوق ی المل یی مجم عموم سازمان مل پ نهاد دهد کی متعاقبواً موورد تأی ود
مجم ن ز قرار گرفت (ILC Report on the Work of its Forty-eight Session, Vol.II, 1996:
) . paras.230-249 and A/RES/51/160, 1996: para.13در نهایت «اصول راهنمای قای اجورا
نسبت یی اعمال یزجانبة دولت ها کی قایل ت ایجاد تعهدات حقوق را دارند» ،1در سال  2229یی
تصوی کم س ون حقوق ی المل رس د و طبق اول اص از ای اصول« ،عم یزجانبوة یوک
دولت یی معن اعالم ة یزجانبیای است کی توسط یک دولت یر طبق حقوق ی الملو یوا قصود
ایجاد آثوار حقووق معو تنظو م دوده اسوت» (ILC Ninth Report on Unilateral Acts of
) .States, 2006: 178, Principle 1گزاردگر ویژه در تعریف اعمال یزجانبی یی قصد ایجواد آثوار
1. Guiding Principles Applicable to Unilateral Acts of States Capable of Creating Legal Obligations.
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حقوق اداره کرده و در هم راستاست کی یرخ معتقدند آنیی اهم ت دارد ،صرفاً ارادۀ دولت
صادرکنندۀ اعالم ی است و صحت و اعتبار ای اعمال در گورو سوازگاری آنهوا یوا عمو حقووق
دیگری ن ست (کک دی  ،دی ی و پُلی .)010 :1212 ،سؤال کی مطر م دود آن است کوی آیوا
ای اعمال یرای دولت مبادر الزامآورند؟
یا نگاه یی دکتری و روییهای موجود یینظر م رسد وجوود چنو الزامو پذیرفتوی دوده
است (حدادی و کرم  ،)232-230 :1231 ،اگرچی همان طورکی در ادامی خواه م دید ،الوزامآور
یودن اعمال یزجانبی نی در رویة دولتها یلزی توسط کم س ون حقوق یو الملو و در موواردی
ن ز در رویة قضای ی الملل یی رسم ت دوناختی دوده اسوت .گزاردوگر ویوژۀ کم سو ون در
خصوص قواعد آمره اظهار دادت کی اعمال یزجانبی در درایط مناسو مو تواننود یوی تعهودات
حقوق ارتقا یاینود(ILC Third Report on Jus Cogens, 2018: para.146 & and notes 365-
) . 368دیوان دائم دادگستری ی الملل در پروندۀ گرینلنددرق )(PCIJ Rep, 1933: 69-71
یرای اول یار حزم یی اعتبار اعمال یزجانبی داد .دیوان یو المللو دادگسوتری ن وز در یرخو
پروندهها از جملی پروندۀ فالت قارۀ دریای دمال یی موروع اعمال یزجانبی پرداخت (ICJ Rep,
) ،1969: para.27ل ز ییطور جدی در پروندۀ آزمایشهای هستیای ،اعمال یزجانبی را در کنار
دیگر منای حقوق ی المل قرار داد و اظهار کرد کی ای اعمال در صورت وجود قصد م تواننود
تعهد حقوق ایجاد کنند ) .(ICJ Rep, 1974: para. 43در مجموع م تووان نت جوی گرفوت کوی
الزام آور یودن اعمال یزجانبی در دکتری  ،رویة قضای و عملزرد کم سو ون حقووق یو الملو
پذیرفتی دده است.

 .2ویژگیهای اعمال یکجانبه
همانطورکی ی ان دد الزامآور یودن اعمال یزجانبی در روییهای موجود پذیرفتی دده است .البتی
ای امر از نظر یرخ نویسندگان ،الزامات دارد ،از جملی ررورت صحت خودع عم  ،مستند یودن
عم یزجانبی یی عم یک دولت یا مجموعیی از دولت هوا ،یوا ایو تورو کوی آن عمو فاقود
خص صة قراردادی یادد ،واجد اثر حقوق یودن آن عم در قلمرو حقووق یو الملو  ،مسوتق
یودن عم ) .(Saganek, 2015: 85در ادامی یی یرخ از ویژگو هوای م وترا اعموال یزجانبوی
یراسار دکتری و رویة قضای اداره م دود.

 .1 .2قصد ایجاد التزام
ای در ،را م توان مهمتری در ،نزم یرای الزامآور یودن اعمال یزجانبی ییدمار آورد ،حتو
یرخ معتقدند تنها در ،الزام آور یودن اعمال یزجانبی ،خواست دولت مبادر است و یوی دور،
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دیگری ن از ندارد ) .(Kennedy, 1987: 50گزاردگر ویژۀ کم س ون حقوق ی المل ن ز معتقود
است خص صة س اس یا حقوق عم یزجانبة دولت را قصد آن م یص مو کنود (ILC First
) .Repport on Unilateral Acts of States, 1998: para.44اما دیوان ی الملل دادگسوتری در
پروندۀ فالت قارۀ دریای دمال صرف قصد را کاف ندانستی و یر لزوم وجوود قصود واقعو یورای
متعهد ددن دولت یی موج اعموال یزجانبوی تأک ود مو کنود ) .(ICJ Rep, 1969: para.28در
پروندۀ آزمایشهای هستی ای ،دیوان معتقد یود کی همة اعمال یزجانبی متضم تعهود ن سوتند،
یلزی یک دولت م تواند در مورد موروع خاص مورع را یا قصد ملتزم ددن اتیاذ کند .ایو
قصد م یایست یا تفس ر آن عم احراز دود .ی انات کی یی موجو آن قورار اسوت آزادی عمو
دولتها محدود دود ،مستلزم تفس ری مضو ق اسوت ) .(ICJ Rep, 1974: para.44در خصووص
چگونگ احراز قصد التزام یی موج عم یزجانبة مع ارهای متفاوت توسط دیووان ارائوی دوده
است کی از آن م ان م توان یی مع ار «توجی یی اوراع و احوال واقع » در پروندۀ اختالف مرزی
) (ICJ Rep, 1986: para.40و مع ار «محتوای واقعو و اورواع و احووال کوی در آن اظهوارات
[موردنظر] ییعم آمده است» و در پرونده فعال تهای مسلحانی در سرزم کنگوو (ICJ Rep,
) 2006: para. 49اداره کرد .همین دیوان در پروندۀ رأی داوری صادره توسط پادداه اسوتان ا
(هندورار عل ی ن زاراگوئی) از دو مع ار ،محتوای اعالم ی و رویة یعدی دولت ن زاراگوئی استفاده
کرد تا ای نزتی را احراز کند کی اعالم ة صوادره توسوط ن زاراگوئوی در جهوت دناسوای حزوم
صادره توسط پادداه استان ا یوده و ازای رو الزامآور است ) .(ICJ Rep, 1960: 25یدی سان ،رویة
قضای دیوان یی قصد واقع عام توجی دارد و یرای احراز آن یوی هور آنیوی یتووان از آن قصود
واقع را استنتاج کرد ،اعم از مع ارهای ع ن و ذهن توجی دارد.

 .2 .2عدم مغایرت با تعهدات بینالمللی دولت فاعل عمل یکجانبه
گزاردگر ویژۀ کم س ون حقوق ی المل در خصوص اعمال یزجانبی یی لزوم عدم مغایرت اعمال
یزجانبی یا قواعد آموره تصوری کورده (ILC Second Report on Unlilateral Acts of States,
) 1999: para.114و اظهار دادتی است« :عم یزجانبی نم یایست یا قواعد [تعهدات] معاهدات
موجوود مغوایرت دادوتی یادود» (ILC Fifth Report on Unlilateral Acts of States, 2002:
) ،para.95ل ز اص  1از اصول راهنمای کم س ون صرفاً یی اثر حقوق نادو از تعوارض یوک
اعالم ة یزجانبی یا یک قاعدۀ آمره حقوق ی المل عام پرداختی و آن را یاط اعالم کرده اسوت
) .(ILC Yearbook, 2006: 378, Principle 8دل ای امر و عدم ذکر ررورت مطایقت اعموال
یزجانبة دولتها یا سایر تعهدات آنها م یص ن ست ،چراکی ای گونی مغوایرتهوا ن وز موجبوات
مسئول ت ی الملل دولت را فراهم خواهد کرد .در مجموع یینظر مو رسود عمو یزجانبوی در
صورت مغایرت یا قواعد آمره نیتنها الزامآور نیواهد یود ،یلزی یاط و فاقد اثر حقوق است ،ل ز
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در صورت مغایرت یا سایر تعهدات از جملی تعهدات معاهدهای ،ی انگر عدول از آن معاهده و اعالم
ارادۀ جدید است و هرچند موجبوات مسوئول ت یو المللو دولوت را یویدل و نقو تعهودات
معاهدهای فراهم م کند ،ل ز تأث ری یر الزامآور یودن عم یزجانبی نیواهد دادت.

 .3 .2عدم اهمیت شکل عمل یکجانبه برای اعتبار و آثار حقوقی آن
یراسار یند  1تفس ر اص پنجم از اصول راهنما «عموماً پذیرفتی دده است کی دوز اعالم وة
یزجانبی ،اعتبار یا آثار حقوق آن را تحت تأث ر قورار نمو دهود (ILC Yearbook, 2006: 375,
) . Principle 5, para. 1ای نزتی در رأی دیوان ی الملل دادگستری در پروندۀ آزموایشهوای
هستی ای ن ز ی ان دده است .دیوان تصری کرد کی دز عم یزجانبوی مسوئلیای ن سوت کوی
حقوق ی المل یرای آن درایط خاص یا دق ق مقرر کرده یادد .اظهوارات دوفاهاً ی وان دوده
یادند یا کتباً ه گونی تفاوت اساس ندارند ) .(ICJ Rep, 1974: para.45مسوئلة مهوم در ایو
زم نی ورو و صراحت عم یا اعالم ة یزجانبوی در ی وان مورووع اسوت و دوز آن عواری از
اهم ت است .دیوان در پروندۀ فعال تهای نظام در سرزم کنگو اعالم کرد« :ی انوات از ایو
نوع ،فقط در صورت موجود تعهود حقووق انود کوی یوا عبوارات رودو و م ویص ی وان دوده
یادند» ) .(ICJ Rep, 2006: para. 50یا ای اوصاف قال یا دز عمو یزجانبوی حوائز اهم وت
نبوده و مهم محتوای مطال ی اندده است.

 .4 .2تنوع مقامات صالح برای انجام عمل یکجانبه
وفق اص چهارم از اصول راهنما ،یک اعالم ی [ی ان] یزجانبی فقط در صورت دولت را یی لحوا
ی الملل ملتزم م سازد کی توسط مقام کی اخت ار انجام آن یی او داده دوده ،صوادر یوا ایوراز
دده یادد .سران دولتها ،رؤسای حزومتها و وزرای امور خارجی ییدل وظایف ان ،یرای ایوراز
ای گونی ی انات [یا صدور ای گونی اعالم ویهوا] صوالح ت دارنود (ILC Yearbook, 2006: 372,
) . Principle 4دیوان ن ز در پرونودۀ فعال وتهوای نظوام در سورزم کنگوو ،اظهوارات وزیور
دادگستری رواندا در نزد کم س ون حقوق ی ر مل متحد را در حوزۀ صالح ت او تلقو کورد و
اظهار دادت کی «یک وزیر دادگسوتری در دورایط مو توانود یوا اظهواراتش دولتو را کوی او
نمایندگ م کند ،ملتزم نماید» ) .(ICJ Rep, 2006: para.48ازای رو م توان نت جی گرفت کوی
ذکر مقامات صالح ت دار یرای انجام عم یزجانبوة تعهود آور در اصو چهوارم یاددوده ،جنبوة
حصری ندارد .در واق  ،مقام انجام دهندۀ عم یزجانبی یاید یر طبق قوان مل صالح ت انجوام
عم را دادتی یادد و در ای صورت عم انجامدده یا اظهارات ییعم آمده از سوی او ،دولوتش
را متعهد خواهد ساخت.
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یا عنایت یی مطال ی اندده ،م توان تعریف از عم یزجانبی یی ای در ارائی داد :عملو کوی از
سوی مقامات صال یک دولت در هر دز و یر طبق حقوق ی المل ییصورت صری و یا قصد ایجاد
آثار حقوق صورت گ رد .در ای صورت ،عم یزجانبی یرای دولت عام موجد تعهد خواهد یود.

کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبه در حقوق بینالملل
آنیی در ایتدای امر یی ذه متبادر م دود ای است کی قواعد آمره یرای آنزی یتوانند نقش خود
را در حفظ ارزوهای ین ادی جامعة ی الملل و نظم عموم ی الملل ایفا کنند ،رروری است
در سایر حوزههای حقوق ی المل ییجز حقوق معاهدات ن ز تأث رگذار یادوند .در ایو مبحوث
ایتدا یی اختصار یی کارکرد اصل قواعد آمره و امزان توسعی و تسری آن یی سایر حووزههوا ادواره
م دود و ستس کارکرد ای قواعد در مورد یرخ از اعمال یزجانبی یررس خواهد دد.

 .1کارکرد اصلی قاعدۀ آمره و توسعة کارکرد آن
یرای اول یار قاعدۀ آمره از طریق کنوانس ون حقوق معاهدات ویو وارد حقووق یو الملو دود.
یراسار مادۀ  02ای کنوانس ون ،قاعدۀ آمره حقوق ی الملو عوام قاعودهای اسوت کوی از سووی
جامعة ی الملل دولتها در ک آن ،ییعنوان قاعدهای تیط ناپذیر پذیرفتی و یی رسم ت دوناختی
دده یادد .وفق مادۀ  92کنوانس ون مذکور ن ز اگر یک قاعدۀ آمره جدید حقوق یو الملو پدیود
آید ،هر معاهدۀ موجود متعارض یا قاعدۀ مزیور ،یاط و منفسخ م گردد .یوی ایو ترت و  ،کوارکرد
اصل و مسلم قواعد آمره یی حوزۀ حقوق معاهودات اختصواص دارد کوی ایو کوارکرد ،یطوالن هور
معاهده مغایر یا یک قاعدۀ آمره اسوت .ایو کوارکرد را محودودیت یور آزادی دولوتهوا در انعقواد
معاهدات ن ز تلق کردهاند ) .(Vos. 2013: 250دایان ذکر است کی در موورد دودت اثور حقووق
ذکردده در کنوانس ون حقوق معاهدات م ان متیصصان حقووق یو الملو توافوق وجوود نودارد
یرخ امزان یطالن و ی اعتباری ک معاهده را پذیرفتیاند و یرخ دیگر ،صورفاً قائو یوی یطوالن و
عدم اجرای مقررات معارض یا قاعدۀ آمورهانود و نوی کو معاهوده ) .(Focarelli. 2008: 442لو ز
کارکرد مستفاد از مت کنوانس ون و همین دیدگاه غال  ،ی اعتباری ک معاهده است.
اگرچی قواعد آمره از طریق کنوانس ون حقووق معاهودات وارد حقووق یو الملو دودهانود،
اهم ت و ماه ت ای قواعد و ارزوهای ین ادی مورد حمایت آنها ،توسعة کارکرد آنها در دیگور
قال های تعهدآور حقوق ی المل را ن ز ایجاب م کند .ییعبارت دیگر نظم عموم ی المللو
چنان اهم ت ح ات یرای جامعة ی الملل در ک ِ آن دارد کی هر عمل کی مغایر یوا آن یادود،
معتبر نیواهد یود ) .(Shelton, 2006: 301ازای رو تع حوزههای اثرپذیر یا یویعبوارت دیگور،
کارکردهای قواعد آمره ورای حقوق معاهدات ،از دغدغیهای حقوقدانان ی الملل یوده است.
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در خصوص حوزههای اثرپوذیر م وان حقوقودانان اخوتالف نظور وجوود دارد .یرخو اظهوار
دادتیاند کارکرد قواعد آموره یور حقووق مسوئول ت دولوت و یویعوالوه یوی حووزۀ سوازمانهوای
یوو المللوو  ،اسووترداد ،تصووم مات دووورای امن ووت و صووالح ت جهووان گسووترو یافتووی
است ) .(Menshawy, 2019: 193کاسسی در ای خصوص معتقد است دولتهوا ،محواکم ملو و
نهادهای قضای ی الملل یا استناد یی قواعد آمره در حووزههوای غ ور از معاهوده ،ماننود عودم
دناسای دولت یا حزومت جدید ایجاددده یی واسطة نق قواعود آموره ،عودم رعایوت معاهوده
استرداد وقت یی نق قاعده آمره من دزنجی منجر دود ،عدم امزان تیط دورای امن وت از
قواعد آمره ،تأث رگذاری یر مصون ت دولوت در مقایو صوالح ت محواکم دول خوارج و مووارد
دیگر ،یی توسعة قلمرو کارکردی ایو قواعود کموک مو کننود ) .(Cassese, 2012: 160-162در
مجموع م توان گفت کی در نظم حقووق یو المللو کنوون در خصووص تأث رپوذیری هموة
حوزههای حقوق ی المل از قواعد آمره ،اتفاق نظر وجود ندارد .ازایو رو روروری اسوت در هور
مورد یا یررس دکتری  ،رویة دولتها ،رویة قضای و اسناد ی المللو ح طویهوای توأث رپوذیر
م یص دود .قار دوگارد در نظر جداگانة خود در پروندۀ یوسن عل وی صریسوتان مسوئول ت
توسعة کارکرد قواعد آمره را متوجی دیوان ی الملل دادگسوتری دانسوت و اظهوار دادوت کوی
دیوان امروزه م یایست فراتر از کارکرد قضای خود عم کند و دست یی قانونسازی یزند (ICJ
) .Rep, 2007: para. 13قار ترینداد ن ز در نظر جداگانیاو در خصوص نظر م وورت 2213
دیوان در پروندۀ آثار حقوق جداسازی مجم الجزایر چاگور از موریس در سال  ،1390دیووان
را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است دیووان مو توانود و مو یایسوت یررسو هوای خوود را در
خصوص آثار حقوق نق قواعد آمره ،ییویژه در خصوص وروع تهوای نقو فواحش حقووق
انسوانهوا و مردموان ،یسو ار ی وتر گسوترو دهود (ICJ Rep, Separate Opinion of Judge
).Cancado Trindade, 2019: para. 163
در ادامی یا توجی یی موروع مقالی ،یی یز از حوزههای یحثیرانگ ز توسعة کوارکردی قواعود
آمره یعن کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یزجانبی دولتها خواه م پرداخت.

 .2کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبة دولتها
رایطة م ان قواعد آمره و اعمال یزجانبی و چگونگ اعموال قواعود آموره یور اعموال یزجانبوی ،از
مباحث یحثیرانگ ز حقوق ی المل است و یروز تعارض م ان آنها ررورت تب دق وق رایطوة
آنها را ی تر م کند .تعارض وقت پ ش م آید کی عم یزجانبی موجد تعهودات یادود کوی در
زمان ایجاد ،نق قاعدهای آمره تلق دود.
هرچند مادۀ  02کنوانس ون وی یی ی ان اثر حقوق مغایرت یک معاهده یا یک قاعدۀ آموره،
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یعن یطالن و ی اعتباری آن ،پرداختی و مقررهای است یرای یازدادت دولتها از هر گونی توافق
دو یا چندجانبی یرخالف یک قاعدۀ آمره ،ای یدانمعنا ن ست کی دولتها م توانند یرای خود از
طرق دیگر ،تعهدات یا حقوق معارض یا یک قاعدۀ آمره ایجاد کنند ،زیرا قاعدهای کی یتووان یوا
استفاده از طرق موجود در حقوق ی المل  ،از جملی ییوس لة اعمال یزجانبی ،از آن عدول کورد،
ویژگ امری خود را از دست م دهد .قاعدۀ آمره ،قاعده ای است کی حقوق ی الملو یورای آن
استثنای نم دناسد و در ه درایط تعل قپذیر ن سوت .ایو اسوت معنو تیطو ناپوذیری
قاعدۀ آمره و یدیه است کی یی ای معنا ن ست کی ه یک از تایعان حقوق ی الملو قوادر یوی
نق آن ن ستند ،آن هم درحال کی همواره ییخصوص در سی دهة اخ ر یارها داهد نقو یوارز
ممنوع ت نس ک و ممنوع ت دزنجی کی از مصادیق مسلم و پذیرفتیدوده قواعود آمورهانود،
یودهایم .در واق  ،استثناناپذیری و تعل قناپذیری قاعدۀ آمره ایجاب م کند کی نویتنهوا در قالو
معاهده ،یلزی از ه طریق دیگری هم عدولپذیر نبادد .ایو دیودگاه موورد تأی ود یسو اری از
حقوقدانان قرار گرفتی و یرخ معتقدند کی «عالوه یر حقووق معاهودات ،اعموال و اقودامات آنهوا
[دولتها] ن ز م مول قواعد آمرهانود» ) ،(Orakhelashvili, 2005: 69تیطو یزجانبوی از هو
قاعدۀ حقوق مجاز ن سوت (زموان  )221 :1211 ،و «ماه وت قواعود آموره تیطو یزجانبوی را
همانند تیط معاهدات ممنوع مو کنود» ) .(Lepard, 2010: 251در مقایو  ،دیودگاه دیگور
معتقد است کی کارکرد قواعد آمره صرفاً محدود یی حوزۀ حقوق معاهودات اسوت .یراسوار ایو
دیدگاه ،یک قاعدۀ حقوق ی المل عام یور اقودامات یزجانبوة دولوتهوا ،و قاعودۀ آمورۀ حقووق
ی المل عام یر اقدامات دوجانبة دولتها اعمال م دود .ازای رو قواعد آمره یر اقدامات یزجانبة
دولتها اعمال ن ده و یی اقدامات دوجانبة دولتها محدود م دوند ) .(Vos, 2013: 252اما ای
تفز ک نت جة منطق و مطلوی در پ ندارد .در واق اگر دولتها ملزم یی خودداری از پوذیرو
تعهدات معارض یا قواعد آمره از طریق معاهدات یادند ،اموا مجواز یوی قبوول هموان تعهودات از
طریق اعمال یزجانبة خود یادند ،ای قواعد اثور یسو ار نواچ زی خواهنود دادوت (ILC, Third
) . Report on Jus Cogens, 2018: para.46یدی سان ،سرپ ی از اصول و قواعدی چون منو
تجاوز ،من نس ک  ،من دزنجی و من یردگ یی ه نحو و یوا هو تووج ه امزوانپوذیر
ن ست ،چی یا توافق دو یا چندجانبی و چی یا عم یزجانبی.
دایان توجی است کی کنوانس ون وی  1393در خصوص حقوق معاهودات ،از جملوی موادۀ 02
آن ،از منای مهم الهام گزاردگر ویژه و خودع کم س ون یرای تنظ م پ شنوویس موواد در خصووص
اعمال یزجانبة دولتها یوده است .ای امر استحزام مفهوم قاعده آمره از نظر جامعة یو المللو و
تالو یرای توسعی و نفوذ آن در سایر حوزههای حقوق ی المل را ن وان مو دهود (ILC, Third
) .Report on Unilateral Acts of States, 2000: paras.15-22گزاردووگر ویووژه در تمووام
گزاروهای خود موروع ی اعتباری اعمال یزجانبة معارض یا قواعد آمره را تصری کورده اسوت .از
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جملی در پنجم گزارو خود کی مقرر کرده است« :یک دولت م توانود یوی یو اعتبواری مطلوق
عم یزجانبة انجامدده توسط یک یا چند دولت ،در صورت کی آن عم یزجانبی در زموان انجوام
یا یک قاعده آمورۀ حقووق یو الملو در تعوارض یادود ،اسوتناد کنود» (ILC, Fifth Report on
)) .Unilateral Acts of States, 2002, para.119, Art.5(fدر نهایت ن ز کم س ون ییجوای تنظو م
پ شنویس مواد در خصوص اعمال یزجانبی ،ترج داد کار خود را ییصورت اصول راهنما در مورد
اعمال یزجانبی ،آن هم در قال یز از انواع آن یعن اعالم یهای صادره و اظهارات ایرازی توسوط
مقامات صال دولت ها کوی قایل وت ایجواد تعهود حقووق را دارنود ،ارائوی کنود .در گوزارو نهوای
کم س ون ،اص  1از اصول راهنما ادعار م دارد« :اعالم یای یزجانبی کی در تعارض یا یک قاعودۀ
آمره حقوق ی المل عام یادد ،یاط است» .تالدی گزاردگر ویژۀ کم س ون در مورد قواعد آموره،
یا توجی یی محتوای اص  1مذکور و تفس ر آن مبن یر اینزی عم یزجانبة معارض یا یوک قاعودۀ
آمره ی اعتبار است ،اظهار م دارد کی ای قاعده از قاعدۀ م وایی موجوود در موادۀ  02کنوانسو ون
وی  1393ناد م دود .ای قاعده یی معنای دناسای ای واقع ت است کی قواعد آمره هر گونوی
تیط را من م کنند).(ILC, Third Report on Jus Cogens, 2018 : para.147
یی ای ترت  ،اعمال یزجانبی در سط گستردهای یا معاهدات از ح ث آثار حقوق تعوارض
آنها یا قواعد آمره م ایهت و حت یینوع وحدت مالا دارنود .هرچنود ممزو اسوت در موورد
مصادیق میتلف اعمال یزجانبی از ای جنبی تفاوتهای وجود دادتی یادد .در ادامی تأث ر قواعد
آمره یر یرخ مصادیق اعمال یزجانبی یررس م دود.

 .1 .2کارکرد قواعد آمره در زمینة اعمال شرط نسبت به معاهدات
وفق مادۀ  13کنوانس ون معاهدات وی  ،یک دولت هنگام امضا ،تصوی  ،قبول  ،تأی د یوا الحواق
یی یک معاهده م تواند مبوادرت یوی اعموال دور ،کنود .اعموال دور ،یراسوار موادۀ()1(2د)
کنوانس ون وی عمل یزجانبی است .اعمال در ،نسبت یی یک معاهودۀ چندجانبوی ،یویعنووان
عمل یزجانبی ،زمان مغایر یا یک قاعدۀ آمره است کی یک دولوت یوا اعموال دور ،نسوبت یوی
یی از معاهده کی در آن قاعده یا قواعدی آمره درج دده است ،مدع عدم دمول آن قسمت
از معاهده نسبت یی خود دود و یدی نحو ییواهد آن قاعده یوا قواعود آموره را نسوبت یوی خوود
غ رقای اعمال سازد .در نت جی ای سؤال پ ش م آید کی آیا چن درط قای پذیرو است و
م تواند مان از اععمال قاعدۀ آمرۀ موردنظر یر دولت در،گذار دود؟
یرخ معتقدند اعمال در ،نم تواند تزل ف در،گذار یی موج حقوق ی الملو را تحوت
تأث ر قرار دهد ) .(Costelloe, 2017: 163قار پادیال نعروو 1در نظر جداگانوة خوود دریوارۀ رأی
1. Padilla Nervo
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دیوان در قض ة فالت قاره دریای دمال اظهار دادتی است کی «قواعد عرفو متعلوق یوی مقولوة
قواعد آمره نم توانند م مول دور،هوای یزجانبوی دووند» (ICJ Rep, Separate Opinion of
) . Judge Padilla Nervo, 1969: 97پ روتر 1ن ز معتقد است چون یک در ،از طریق قبوول
توسط سایر طرف معاهده ،رایطة قراردادی م ان آنها ایجاد م کند ،اعمال در ،یر مقررهای کی
ی انگر قاعده آمرۀ حقوق ی المل عام یادد ،غ رقای تصور است ،زیرا توافق حاصولی یودی نحوو،
ییطور خودکار ییعنوان نت جة ناد از مادۀ  02کنوانس ون معاهودات ویو  ،یاطو و یو اعتبوار
خواهد یود ).(See ILC, Tenth Report on Reservatrions to Treaties, 2005: para.131
یررس ی تر ن ان م دهد کی دو دیدگاه در ای خصوص وجود دارد یراسار یک دیدگاه،
خص صة امری قواعد آمره ،در ،را یاط م کند .دیدگاه دیگر ،صحت در،ها را تا زمان کی یور
قاعدۀ آمره تأث ر نگذارند ،توج ی م کند .دستة اخ ر استدنل م کنند کی یطالن چن دورط
فاقد مبنای حقوق است ،چراکی مادۀ  02کنوانس ون وی تنها یی معاهودات ارجواع مو دهود و
ییصورت خاص یی در،ها اداره نم کند .مضافاً اینزی ممز است دولتهای متعاهد ،در ،را یا
احترام یی قاعدۀ آمرۀ موروعِ در ،تنظ م کرده یادند و در ،،لزوماً یا قاعودۀ آموره در تعوارض
نبادد ) .(Costelloe, 2017: 165ازای رو چن درط م تواند همینان مؤثر یاق یماند .تالدی
ن ز در سوم گزارو خود در خصوص قواعد آمره ،در هماهنگ یا کار کم س ون در مورد اعمال
در ،نسبت یی معاهدات [دیدگاه دوم] ،نت جی م گ رد کی در ،ایرازی نسبت یی معاهده لزومواً
ی اعتبار ن ست ،یلزی چن درط یر ماه ت الزامآور آن قاعده [آمره] کی همینان اعمال خواهد
دد ،تأث ر نم گذارد ،چراکی در ،،درط نسبت یی یک قاعده معاهدات محسوب م دود و نوی
نسبت یی یک قاعدۀ آمره حقوق ی المل عام .یی هم دل اگرچی ممز است در ،از منظر
معاهوده معتبور یادود ،لو ز یور قاعودۀ آمورۀ یویعنووان قاعودۀ حقووق یو الملو عوام تووأث ر
نم گذارد).(ILC, Third Report on Jus Cogens, 2018: paras.148 and 76
هر دو دیدگاه یی تأث ر قواعد آمره یر در ،اعمال اذعان دارنود ،یوا ایو تفواوت کوی عودهای
کارکرد قواعد آمره را یی مح اعمال در ،نسبت یی مقرره حاوی قاعدۀ آموره و عودهای منوو،
یی اثرگذاری آن در ،یر قاعدۀ آمره م دانند .کم س ون حقووق یو الملو در راهنموای عمو
 2211خود دیدگاه دوم را یا ای عبارات پذیرفتی اسوت« :اعموال دور ،نسوبت یوی مقوررهای از
معاهده کی یک قاعدۀ آمره حقوق ی المل عام را مونعزس مو سوازد ،یور ماه وت الوزامآور آن
قاعده کی اجرای آن همینان م ان دولت یا سوازمان دور،گوذار و سوایر دول یوا سوازمانهوای
ی الملل اداموی خواهود یافوت ،توأث ر نمو گوذارد» (Guide to Practice on Reservations to
)) Treaties, ILC Yearbook, 2011: para.4.4.3(1و در یند  2همان مقرره م افزایود« :دور،
1. Paul Reuter
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نم تواند اثر حقوق معاهده را ییگونیای مستثنا یا تعدی کند کی یوا یوک قاعودۀ آمورۀ حقووق
ی المل عام مغایرت دادتی یادد»)).(ILC Yearbook, 2011: para.4.4.3(2
هرچند کم س ون ییطور صری در ،مغایر یا قاعدۀ آمرۀ منودرج در یوک معاهوده را یاطو و
ی اعتبار اعالم نزرده است ،اما در هر حال ،چن درط را فاقد اثر حقوق دانستی و موانع یورای
اعمال آن قاعدۀ آمره در روایط م ان دولت یا سازمان ی المللو دور،گوذار و سوایر دولوتهوا یوا
سازمانهای طرف معاهده ییدمار ن اورده است .یا وجوود ایو  ،ماه وت تیطو و اسوتثناناپوذیری
قاعدۀ آمره ایجاب م کرد کی کم س ون صریحاً یطالن چن درط را اعالم کند .یینظر مو رسود
ای نحو ان ای دو مقررۀ مذکور در مواردی کی در ،اعمال  ،مقرره یا مقررات دیگری از معاهوده را
هم دام م دود کی متضم قاعدۀ آمره ن ستند ،مف دتر است ،زیرا دل ل ندارد کی در ،در کو
یاط تلق دود ،درحال کی یا فاقد اثر دمردن در ،نسبت یی مقررۀ متضم قاعدۀ آموره ،احتورام
یی قاعدۀ آمره در ع یقای اعتبار در ،نسبت یی سایر مقرراتع موروعِ در ،،تضم م دود.

 .2 .2کارکرد قواعد آمره در مورد اعالمیههای یکجانبه
در رویة دیوان ی الملل دادگستری و کم س ون حقوق ی المل اعالم ة یزجانبیای کی قایل ت
ایجاد تعهدات حقوق را دارد ،یی اعالم یای آزاد و یدون تز یگاه -کی در ارتبا ،یا ،یا یی موجو
یک معاهده صادر ن ده است -اداره دارد ) .(Costelloe, 2017: 171در واقو ایو از اخت وارات
یک دولت است کی تعهدات یزجانبی یر عهده یگ رد ،همانطورکی م تواند تعهدات را یا ورود یوی
یک معاهده یتذیرد .عمل یزجانبی کی در قال یک اعالم ی صوورت مو گ ورد و یوی موجو آن
دولت صادرکنندۀ اعالم ی در قبوال دولوت دیگور یوا جامعوة یو المللو در کو ِ آن تعهودی را
م پذیرد ،طبق رأی دیوان در پروندۀ آزمایشهای هستی ای ،یراسار محتوا و عبوارات اعالم وی،
یرای دولت صادرکنندۀ اعالم ی ایجاد تعهد مو کنود ) (ICJ Rep, 1974 : para.43و هور دولوت
موظف است وقت یزجانبی عمو مو کنود ،تموام قواعود حقووق یو الملو را رعایوت کنود
) ،(Tomuschat, 2015:19کی ای تزل ف یینحو اول قواعد آمره را ن ز دام مو دوود .یودیه
است اگر دولت قصد ایجاد تعهد حقوق دادتی یادد و ایو امور را از طریوق اعالم وة یزجانبوی
انجام دهد ،وی را یاید یی آن ملتزم دانست و در خصوص تعارض اعالم ة یزجانبی یا قاعدۀ آموره،
اص  1از اصول راهنما دایان توجی است کی رویزرد مادۀ  02کنوانس ون وی را اتیواذ کورده و
یطالن اعالم ة یزجانبیای را کی در تعارض یا یک قاعد ،آمره حقوق ی المل عوام اسوت ،اعوالم
م کند ) .(ILC Yearbook, 2006: 378, Principle 8گزاردگر ویژه ن ز ای نزتوی را در دومو
گزارو خود در خصوص اعمال یزجانبی دولتها تصری کرده اسوت (ILC, Second Report on
). Unilateral Acts of States, 1999: para.114
از آنجا کی یرخ اعالم یهای یزجانبة موجد تعهد مانند اعالم ة یزجانبة استقالل و اعالم وة
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پذیرو صالح ت اجباری دیوان یی طور جداگانی در حقوق ی المل مورد توجویانود ،در سوطور
یعد تحت همان عناوی ییطور مجزا یررس م دوند.
 .1 .2 .2اعالمیۀ یکجانبۀ استقالل
یی موج اعالم ة یزجانبة استقالل ،یک گروه اعالم م کند کی از سورزم موادری خوود جودا
دده و دولت جدیدی را ت ز داده است .مارسلو کوه معتقد است «جدای یک واقعة فووری
ن ست و هم ی متضم سلسلی ای پ ی ده از ادعاها ،تصم مات ،مذاکرات یا مبارزات اسوت کوی
ممز است یی ت ز دولت جدید منجر دود یا ن ود» ) .(Kohen, 2006:14البتی دز ایوراز
ای جدای  ،عمل یزجانبی است .اعالم ة استقالل یزجانبی ییخودیخود در حقوق ی المل عام
غ رقانون ن ست و دیوان ی الملل دادگسوتری پوس از یررسو مفصو در نظور م وورت در
خصوص اعالم ة استقالل کوزوو ،اظهار دادت« :حقوق ی المل عوام حواوی هو ممنووع ت
یرای اعالم ة استقالل یزجانبی ن ست» ) .(ICJ Rep, 2010: para.84در رویة ی المللو در هور
موردی کی اعالم ة استقالل غ رقانون اعالم دود ،دل ل غ ر از یزجانبی یودن آن دادتی اسوت.
دیوان در همان پرونده یا توجی یی مبان ی ان دده توسط دورای امن ت یورای اعوالم غ رقوانون
یودن اعالم ی های استقالل رودزیای جنوی  ،1قبرر 2و یوسن و هرزگوی  ،2اظهوار دادوت کوی
غ رقانون یودن آن اعالم یهای یزجانبی ،از خص صة یزجانبی یودن اعالم یها نادو نمو دوود،
یلزی یی ای دل است کی آنها یا استفادۀ غ رقانون از زور یا سوایر مووارد نقو فواحش قواعود
حقوق ی المل عام ییخصوص قواعد آمره مریو ،هستند ).(ICJ Rep, 2010: para.81
ییطور خالصی م توان گفت کی نهاد یا گروه جدید یا صدور اعالم ة استقالل ،ییعنوان دولت
جدید آن سرزم اعالم استقالل م کند و ای ادعای ایجواد دولوت جدیود یورای صوادرکننودۀ
اعالم ی ،یی معنای پذیرو تعهدات است کی دولتها یی موج حقوق ی المل یر عهده دارنود.
در حقوق ی المل  ،اعالم ة یزجانبة استقالل یرای ایجواد دولوت جدیود درصوورت کوی مبنوای
ادعای استقالل ناد از عمل غ رقانون  ،مث اسوتفاده از زور در نقو ینود  2موادۀ  2من وور
یادد ،یا ناد از فع یک رژیم اقل ت نژادپرست یادد یا در تعارض یوا یوک قاعودۀ آموره یادود،
 .1فاقد اثر حقوق یودنِ اعالم ة یزجانبة استقالل رژیم اقل ت سف دپوست و نژادپرست یی رهبری یان اسم ت در
قطعنامیهای  2222و  )1390( 2222مجم عموم و قطعنامة  )1390(219دورای امن ت منعزس دد.
قبرر یا هدف ایجاد
 .2دورای امن ت ط قطعنامة  )1312( 021ی اعتباری اعالم ة مقامات ییش تران
دولت مستق را از نظر حقوق اعالم کرد.
 .2دورای امن ت در قطعنامة  )1332( 111قویاً تأک د کرد کی «تمام اعضا و دیگران یی تمام ت سرزم ن
جمهوری یوسن و هرزگوی احترام یگذارند» و «هر نهادی کی ییصورت یزجانبی اعالم یای دادتی یا
توافقهای در مغایرت یا ای تمام ت سرزم ن منعقد نموده غ ر قای قبول خواهد یود».
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ه گونی اثر حقوق نیواهد دادت .تعهدات سایر دولت ها ن ز در فرض تعارض اعالم ة استقالل
یا قواعد آمره طبق حقوق ی المل پایرجاست یعن عدم دناسای دولت و مساعدت نزردن یوی
ادامة ورع ت ایجاددده در اثر اعالم ی.
 .2 .2 .2اعالمیة پذیرش صالحیت اجباری دیوان
وفق مادۀ  )2(29اساسنامة دیوان ی المللو دادگسوتری« ،دولوتهوای طورف ایو اساسونامی
م توانند در هر موق اعالم کنند صالح ت اجباری دیوان را ییخودیخود و یدون موافقوتناموة
خاص نسبت یی تمام اختالفات حقوق در مقای هر دولت دیگری کی ای تعهد را یتذیرد قبوول
م نمایند» .خص صة الزامآور ای اعالم یها ییطور کل یالمعوارض اسوت ،زیورا از یوک معاهوده
[اساسنامة دیوان] ناد م دوند .اگر یراسار چن اعالم ی ای ،رس دگ یی اخوتالف نادو از
نق جدی تعهدات موروع قواعد آمره از ح طة صالح ت دیوان خارج دود ،آیا اعالم ة موذکور
نامعتبر خواهد یود یا دور ،ذکردوده در آن یویمنظوور مسوتثنا کوردن قواعود آموره از دومول
صالح ت دیوان ،قای تفز ک است؟ ای اعالم یها در ظاهر دب ی اععمال یزجانبة دور ،نسوبت
یی معاهداتاند ،ل ز ییدل تفاوت احزام مترت یر آنها جداگانی یررس ددهاند.
یرای پاسیگوی یی پرسش مطروحی یاید یی رویة قضای دیوان ی الملل دادگستری رجووع
کن م کی هرچند یی مستثنا کردن رس دگ یی اختالفات مریو ،یی نق قواعد آمره از صالح ت
دیوان یی موج اعالم یهای قبول صالح ت ،مریو ،نمو دوود ،اموا غ رمسوتق م مو توانود در
جهت دست ای یی پاسخ ،مساعدت کند .دیوان در خصووص تأث رگوذاری قواعود آموره یور احوراز
صالح تش در اختالفات کی یرای رس دگ یی آنها مبنای صالح ت یر طبق اساسنامة آن وجود
ندادتی ،مورع همواره منف دادتی و در پروندههای ت مور درق و فعال تهای مسلحانی تأک د
کرده است کی صالح ت دیوان هم ی یی ررایت طرف ن واز دارد ;(ICJ Rep, 1995: para.35
) . ICJ Rep, 2006: para.56دیوان در دعوای یوسن و هرزگوی عل ی صریستان و مونتوینگورو
ن ز صالح ت خود را کامالً ررایتمحور دانستی و تأک د م کند کی حت اگر اخوتالف مطروحوی
در نزد دیوان دام ادعای مرتبط یا قاعدۀ آمرۀ حقووق یو الملو یادود ،ایو امور فو نفسوی
نم تواند مبنای یرای صالح ت دیوان ییمنظور رس دگ یی دعوا فراهم کنود (ICJ Rep, 2007:
) . para.147ییعبارت دیگر ،وجود نف حقوق یرای تمام اعضای جامعة ی الملل در احترام یی
قواعد آمره ،دیوان را از وجود مبنای صالح ت چنانزی در اساسنامة دیوان تصوری دوده اسوت،
ی ن از نم سازد و نم تواند یودون توجوی یوی اساسونامة خوود ،در موواردی کوی منواف جامعوة
ی الملل دولتها در ک ِ آن مطر است ،صالح ت رس دگ یی اختالف مطروحی را احراز کند.
ای ورع ت ،ی تردید یا انسجام قواعد حقوق ی المل در تعارض است و از ای ح ث اساسنامة
دیوان ن ازمند اصال است .ینایرای  ،دیوان وقت یا نهادهای استقراریافتیای چون رروای یوودن
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پذیرو صالح ت خود مواجی م دود ،در مورد کارکرد قواعد آمره یویعنووان قواعود یرتور نظوم
حقوق ی الملل در جهت ی ن از ساخت آن از وجود مبنای صالح ت کامالً محتاطانوی عمو
م کند و کماکان معتقد است قواعد آمره در ای حوزه کارکردی ندارند .ازای رو یرخالف اعموال
در ،یر معاهده کی در صورت تعارض یا قواعد آمره فاقود اثور حقووق اسوت ،چنانیوی اعالم وة
یزجانبة دولت در خصوص پذیرو صالح ت اجباری دیوان ،رس دگ یی اختالفوات مورتبط یوا
نق قواعد آمره را از صالح ت دیوان مستثنا کرده یادد ،ای اعالم ی ی اعتبار نیواهد یود.

 .3 .2کارکرد قواعد آمره در حوزۀ تحریمهای یکجانبة بینالمللی
دولتها یی دنی میتلف اقدام یی مراودات اقتصادی و ارائة کموکهوای موال یوی دیگور دولوتهوا
م کنند و در مقای ممز است یا یروز اختالف در روایط ی الملل خوود از ارائوة کموک یوی آنهوا
امتناع کنند و حت دست یی تحریم یزجانبة اقتصادی دولت خاص یزنند .در ای صورت ،آیوا ایو
عم یزجانبی را مو تووان مداخلوی ای قهوری در اموور داخلو دولوت موورد تحوریم تلقو کورد؟
تحریمکنندگان یی آزادی خود در یرقراری یا قط روایط اقتصادی یا سایر دولتهوا اسوتناد کورده و
استدنل م کنند کی یند  2مادۀ  2من ور مل متحود اقودامات یزجانبوة متضوم اسوتفاده از زور
نظام را ممنوع م کند ،اما آدزارا اقدامات غ رنظام یزجانبی ،مانند تحریمهای اقتصادی توسوط
اعضای سازمان مل را من نم کند (غری آیادی .)19 :1239 ،دیدگاه دیگری وجوود دارد یوا ایو
استدنل کی یندهای  2و  1مادۀ  2من ور ییطور رمن هر گونی مداخلة غ رنظوام دوام اقودام
اقتصادی یزجانبی را ن ز من م کنند .از نظر اینان ،جامعة ی الملل فقط یی سازمان ملو اخت وار
داده است کی در ورع تهای خاص کی وجود تهدید عل ی صل  ،نق صل یا عم تجواوز توسوط
دورای امن ت احراز م دود ،رک مذکور ،اقدامات نزم از جملی اقدامات اقتصادی قهرآم ز را عل وی
دولت خاط اتیاذ کند .ازای رو از ای دیدگاه ،استفاده از تحریمهای یزجانبی یدون مجوز دوورای
امن ت و خارج از س ستم امن ت جمع مندرج در فص هفتم من ور ،م روع ت ای گونوی اعموال
یزجانبی را از ح ث انطباق یا موازی حقوق ی المل زیور سوؤال مو یورد .یویعوالوه تحوریمهوای
یزجانبة اصول اساس من ور مل متحد ،ییویژه اصول یرایری حاکم ت ،تمام ت سورزم ن  ،عودم
مداخلی و اص همزاری را نق م کند (غری آیادی .)11 :1239 ،یرخ ن ز نوع م انیروی را در
ای خصوص در پ ش گرفتیاند .از جملی قار کروما کی معتقد است تحم تحریمهوای یزجانبوی
اگرچی ف نفسی غ رقانون ن ستند ،ل ز ریسک نق اصول حقوق ی الملو ماننود حقووق ی ور،
حقوق ی ردوستانی و همین اصول را کی قواعد آمره تلق م دوند ،در یردارد .وی معتقد اسوت
تمام تحریمها ،از جملی تحریمهای یزجانبی نم توانند طوری تجویز و اعموال دووند کوی حقووق
ی المل از جملی حقوق ی ر و قواعد آمره را نق کنند ،در غ ر ای صورت تحریمهوای یزجانبوی
خوددان نق حقوق ی المل خواهند یود ). (Marossi & Bassett, 2015: xvi-xvii
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تحریمها اغل یر همة نسو هوای حقووق ی ور کوی یرخو از آنهوا در زمورۀ قواعود آمورهانود،
تأث رگذارند .آثار فاجعییار تحریمها یر حق ح ات کی یی موج موادۀ  )2(2م ثواق حقووق مودن و
س اس حق تعل قناپذیر است و سل خودسرانة آن ،از جملی در اثر اعمال تحریمهوای یزجانبوی
ییویژه وقت کی یا اعمال تحریمهای ثانویی ،آثواری م وایی تحوریمهوای فراگ ور یو المللو تول ود
م کنند ،ییمنزلة نق قاعدۀ آمره تلق م دود .ازایو رو هودف از اعموال تحوریمهوای یزجانبوی،
هرچی کی یادد ،یاید یا احترام یی تعهدات ی الملل دولتها در حوزۀ حقوق ی ر و همین قواعد
آمره طراح و اجرا دود .ی توجه یی آثار انسان زیانبار تحریمها یر ورع ت کل حقووق ی ور در
ک ور هدف ،نیتنها م روع ت ای اقدامات را از ی م یرد ،یلزی مسوئول ت دول تحوریمکننوده را
ن ز یی موج حقوق ی المل مطر م سازد (جاویود .)120 :1232 ،درصوورت کوی تحوریمهوا از
جملی تحریمهای یزجانبی ،ناق یرخ قواعد آمره یادند ،یراسار مادۀ  21پ شنویس کم سو ون
در مورد مسئول ت ی الملل دولت ،سایر دول یاید از طورق منطبوق یوا حقووق یو الملو یورای
متوقف ساخت آنها تالو و همزاری کنند و نباید یی حفظ و تداوم ای ورع ت کمک کنند.

نتیجهگیری
امروزه جامعة ی الملل ی ش از گذدتی داهد تالو دولتها یرای گریز از محدودیتهای ناد
از کنوانس ون وی در خصوص حقوق معاهدات ،از جملی قواعد آمره ،یا توس یی اعمال یزجانبوی
یوده است .یا توجی یی اینزی عم یزجانبی عمل موجد تعهد است و ای امر مورد تأی ود دیووان
ی الملل دادگستری ن ز است و همین یا توجی یی نظور نهادهوای چوون کم سو ون حقووق
ی المل  ،م توان نت جی گرفت کی دولتها نم توانند از اعمال یزجانبی ییعنووان مفوری یورای
گریز از تعهدات ان یی موج معاهدات حاوی قواعد آمره یهره یبرند ،چراکی هودف اصول قواعود
آمره ،حمایت از مناف جامعة ی الملل در ک ِ آن است کی نم تووان آن را یوی روایوط متقایو
معاهدات محدود دانست و ارزو و احترام یوانی قواعود ین وادین کوی یوی جایگواه آموره ارتقوا
یافتی اند ،ایجاب م کند کی دولتها آنها را چی در روایط معاهدات و چی در اعمال یزجانبة خوود
رعایت کنند .در واق حفظ و حمایت از اصول ین ادی جامعة ی المللو یودون درنظور گورفت
کارکرد نزم یرای ای قواعد در سایر حوزههای حقوق ی المل ییجز معاهدات ،از جملی اعموال
یزجانبی و انسداد گریزگاههای تعهدات ناد از قواعد آمره ،امزانپذیر نیواهد یود.
در ای نودتار یا یررس دکتوری  ،رویوة قضوای یو المللو و عملزورد کم سو ون حقووق
ی المل در جهت تدوی و توسعة تدریج حقوق ی المل  ،دریافت م کی قواعد آمره یر اعموال
یزجانبی ن ز تأث رگذارند ،هرچند تأث ردان گاه م ایی و گاه متفاوت از تأث ری است کی در حووزۀ
معاهدات ایجاد م کنند .در نت جی ،قواعد مریو ،یی اعتبار اعمال یزجانبی را مو تووان از طریوق
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ق ار ،از قواعد مریو ،یی اعتبار معاهدات استنتاج کرد .یینظر م رسد لزوم یرطرف کردن علوت
نق احتمال یک تعهد تحم دده یی موج یک قاعدۀ آمره ،یینحوو یزسوان یور معاهودات و
اعمال یزجانبی قای اعمال یادد ) .(Gaja, 1981: 295در مجموع م توان گفوت قواعود آموره در
حوزۀ اعمال یزجانبی کارکردی م ایی معاهدات ،اما نی یی ورو آن ،دارنود .یورای نمونوی ،قواعود
آمره ،در ،وارده یر معاهده را درصورت کی ایزاری یورای گریوز از تعهودات نادو از ایو قواعود
یادد ،ی اعتبار م کنند .همین اعالم یهای یزجانبة استقالل اگر یوا قواعود آموره در تعوارض
یادند ،فاقد اعتبار خواهند یود .ل ز قواعد آمره یی عنوان قواعد مواهوی از اثرگوذاری یور قواعود
دزل مریو ،یی پذیرو صالح ت دیوان ی الملل دادگستری از طریوق اعالم وی هوای قبوول
صالح ت اجباری ناتوان یوده و ای حوزه همینان ررایت محور یاق مانده است .همانطورکوی
ی ان دد ،ایجاد انسجام در نظام حقوق ی الملل ایجاب م کند کی قواعد مریو ،یی صوالح ت
دیوان ن ز در جهت ی ن از ساخت آن از جست وجوی مبنای صالح ت خواص در موواردی کوی
موروع نق گستردۀ قواعد آمره در م ان است ،مورد تجدیدنظر قرار گ رد.
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