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Abstract
The peremptory norms in any legal system lead to the formation of a hierarchy
among norms and their regulation. Until recent decades, international law had not
formally recognized this fundamental concept. However, there have been few
references to this concept in case law, legal teachings, and doctrines. The existence
of peremptory norms (jus cogens) in international law requires its acceptance and
recognition by States. Therefore, the practice of states in this regard is of particular
importance. Certain states, such as France, have never agreed with such a concept,
and others, Iran, for instance, despite the general acceptance of the concept in
international instruments and studies, expressed their own special views on the
compulsory dispute settlement procedures as to jus cogens and suggesting a list of
examples of jus cogens. The examination of Iran's approach to the identification of
the concept of the jus cogens and related issues, particularly in the recent study of
the International Law Commission on the jus cogens, is the subject of this article.
Practice of Iran in this regard, demonstrates its adherence to the values of the
international community and ways of interacting with it.
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چکیده
قاعدة آمره در هر نظام حقوقی موجب کب گیری سلسبل مرات میبا هجاارهبا ق قاعدهمجبد
ساختن آنها میکود .حقوق بینالمل تا ده های اخیر هجوز ب ک رسمی بب کجاسبا ی ا بن
مفهوم بجیاد ن مبادرت ن رده بود .با ا ن حال ،در رق ة قضا ی ،اند شب ها ق آموزههبای حقبوقی
اندک ب ا ن مفهوم اکاره میکد .قجود قاعدة آمره در حقوق بینالمل مستلزم کجاسبا ی ق بب
رسمیت کجاخت کد آ از سوی دقلتهاسبت .بجبابرا ن ،عمل برد دقلتهبا در ا بن خصبو
اهمیت خاصی دارد .برخی دقلتها مانجد فرانس هیچگاه با ا ن مفهوم سر سبازگاری نداکبتجد ق
برخی مانجد ا را ب رغم پذ رش کلی آ در اسجاد ق مطالعات بینالمللی ،نسبت ب سازقکارهای
اجباری ح قفص اختالفبات ناکبی از قواعبد آمبره ق بیبا فهرسبتی از مصباد قواعبد آمبره
د دگاههای خا خود را ابراز کردهاند .مطالعة سیر رق رد ا را در خصو کجاسبا ی مفهبوم
قاعدة آمره ق مسائ مرتبط با آ ب خصو در طرح مطالعاتی اخیر کمیسیو حقوق بینالملب
در مورد قاعدة آمره موضوع نوکتار حاضر را تش ی میدهبد .کبجاخت عمل برد ا برا در ا بن
خصو پا بجدی ا را ب ارزشهای جامعة بینالمللی ق کیوههای تعام با آ را نشا میدهد.

کلیدواژگان
ا را  ،دادرسیهای بینالمللی ،قاعدة آمره ،کجوانسیو حقوق معاهدات  ،1969کمیسیو حقوق بینالمل .
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Email: a.abedini@samt.ac.ir

 .2دانشآموختة کارکجاسی ارکد د پلماسی ق سازما های بینالمللی دانش دة رقابط بینالمل قزارت امبور خارجب
گرا ش حقوق بینالمل .
تار خ در افت ،1400/04/21 :تار خ پذ رش1400/08/17 :

Email: mohammadi.mr7007@gmail.com

 2فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

مقدمه
در نظام هجااری هر نظا م حقوقی ،قواعد بجیاد جی قجود دارد ک از نظر ماهوی ،ججسی غیرقاب
تخطی ق حاکم بر سا ر قوانین ق قواعد دارند .هما گون ک در حقوق داخلبی ،قبانو اساسبی با
مفهوم نظم عمومی برای تأمین «مجفعت اجتماع» 1دارای ارزکی برترنبد ،در نظبام بینالملب ببا
مفهوم «ارادة مشترک»2مواجهیم ک فراتر از ارادة مازای دقلتهاست ق هجاارهبای البزامآقری
را ک قواعد آمره کجاخت میکوند ،ب قجود میآقرد (زمانی)324 :1377 ،؛ با ا ن تفاقت ک قبوة
فائق ای در نظام حقوق بینالمل قجود ندارد ق دقلتها ب عجوا قاضعا قواعد براساس تسباقی
در حاکمیتها ،موضوع قواعد نیز قرار میگیرند (فلسفی.)287 :1383 ،
مجاقشاتی ک در باقر ب قواعد آمره قجود دارد ،در بیشتر موارد ناکبی از اخبتالف در مببانی
نظری قاعدة آمره است ک ب ارز ابی مفهومی هم تسری پیدا کرده اسبت (ابراهیمگب ق عطبار،
)22 :1398؛ اگرچ مم ن است در ا ن میا عدهای ب صرف قجود ابهاماتی در قاعبدة آمبره از
پوچی ق کجار گذاکتن آ سخن گفت باکجد (گلجو .)562-571 :1388 ،
باقر ب قاعدة آمره در نظام حقوق بینالمل موضوعی نبود ک دقلتها بتوانجبد آ را در رق ب ق
عمل رد خود پجها کججد .با ا ن حال ،تا زما تصو کجوانسیو حقوق معاهبدات ق بن در سبال
 1969بحث از قاعدة آمره هجوز ب ک لی رسمی در نظام هجااری بینالمللی متبلور نشده ببود .بب
همین دلی  ،بررسی د دگاه دقلتها نشا از میزا باقر ،التزام ق همت در پذ رش ق کجاسبا ی ق در
نها ت ،توج بب پیامبدهای ناکبی از نقبا قواعبد آمبره دارد .در ا بن میبا  ،از زمانیکب ببرای
نخستینبار موضوع قواعد آمره ب طور رسمی قارد نظام هجااری حقوق بینالمل کد ،د دگاه ا را
فراز ق فرقدها ی داکت است .ترد د در ابراز صر ح د دگاههای خود در کجفرانس ق بن در خصبو
تصو کجوانسیو حقوق معاهدات در سال  ،1969امضای صرف ق عدم تصو ا ن کجوانسیو تا
کجو  ،اکاره ب نقا قواعد آمره در پرقندهها ی ک ا را در محباکم بینالمللبی بب عجوا خواهبا
کرکت داکت  ،کجاسا ی قاعدة حاکمیت دقلتها ب عجوا قاعدة آمره در محضبر د بوا بینالمللبی
دادگستری ،توج ب گزارشهای کمیسیو حقوق بینالمل در زمیجبة قواعبد آمبره ق هشبدار بب
گزارکگر کمیسیو نسبت ب عدم تهیة فهرستی تمثیلی از قواعد آمرة موجود ،عمل ردها ی اسبت
ک ا را در طول بیش از 50سال از زما کجاسا ی رسمی مفهوم قاعدة آمره در عرصة بینالمللبی
از خود نشا داده است .بررسی ماموعة ا ن عمل ردهبا از سبوی ا برا  ،کبجاختی از ا بن فبراز ق
فرقدها ق موضع فعلی ا را نسبت ب قواعد آمره را ب دست میدهد.
ا ن نوکتار ب صورت توصیفی-تحلیلی ابتبدا بب بیبا مواضبع ا برا ق سبپس تحلیب آنهبا
1. Interest of Community
2. Common Will
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می پردازد .کا ا ذکر است ک تمرکز ما در ا ن نوکتار بر آ دست از رق ردهبای ا برا اسبت
ک در آنها ب صورت صر ح ب موضوع قواعد آمره اکاره کده اسبت ،هرچجبد مبوارد د گبری نیبز
قجود دارند ک از قضا ارتباط قثیقی با موضوع توس ب زقر در رقابط بینالمللی ا برا در سبدة
اخیر داکت اند ،اما ب دلی عدم استجاد ا را ب قاعدة آمره حقوق بینالمل ق محبدقد ت حابم
قاژگا  ،از بیا آنها صرفنظر میکود .ب طور مثال ،میتوا ب رق رد ا را در کبورای امجیبت
سازما مل متحد از نخستین رقزهای تش ی سازما مل ق ب طور خبا  ،تشب ی نخسبتین
جلسة کورای امجیت برای رسیدگی ب موضوع تخلیة قوای کورقی از اسبتا آذربا ابا اکباره
کرد .موضوعات د گری ک در کورا مطرح کدهاند عبارتاند از ملی کد صجعت نفت ا برا  ،زد
ق خورد مرزی با عراق در  1974ق ججگ تحمیلی  8سبالة عبراق علیب ا برا  ،قضبیة کارکجبا
د پلماتیک ق کجسولی ا االت متحده در تهرا ق جزا ر س گان 1.در هر ک از مبوارد مطرقحب در
کورای امجیت ام ا استجاد ب قاعدة آمره قجود داکت است ک بب نظر میرسبد بب دال لبی از
جمل ناآگاهی در نتیاة عدم تبلور مفهبوم قاعبدة آمبره تبا زمبا تصبو کجوانسبیو حقبوق
معاهدات در  1969ق پس از آ  ،ب دلی  ،بیتوجهی ب جا گاه قواعبد آمبره در موضبعگیریهای
مرتبط از جمل کاربرد سالحهای کیمیا ی در ججگ تحمیلی اکاره کرد.
بر ا ن اساس ،در ادام ب طور مشخص ب بررسی رق رد ا را در کجفرانسهبای بینالمللبی
مجار ب تصو کجوانسیو حقبوق معاهبدات  1969ق  ،1986دادرسبیهای مطبرح در د بوا
بینالمللی دادگستری در ارتباط با مفهوم قاعدة آمره ق در نها ت ،طرحهبای کمیسبیو حقبوق
بینالمل میپرداز م.

شناسایی قاعدة آمره در کنوانسیون حقوق معاهدات وین و رویکرد ایران
پیش از قرقد ب بررسی رقند کجاسا ی رسمی قاعدة آمره در کجوانسیو ق بن در خصبو حقبوق
معاهدات  ،1969ضرقری است فضای مجتهی ب پیدا ش ا ن تحول ،بررسی کبود .در دهبة 1920
تعدادی از نو سجدگا مانجد ها د ،هال ،مبک نیبر ببدق اکبارة آکب ار بب قاعبدة آمبره ،از قجبود
هجاارهای برتری بحث کردند ک موج بیاعتباری معاهدات ق قراردادها در صورت نقبا قواعبد
بجیاد ن خاصی خواهد کد) . (Petsche, 2010: 238همچجین کمیسیو دعاقی فرانس – م ز بک
در تصمیم خبود در قضبیة پبابلو نباجرا در  19اکتببر  1928از تعبیبر قاعبدة آمبره اسبتفاده کبرد
) .(French-Mexican Claims Commission, 1929: 470, 472در سبال  1934بی از قضبات
د وا دائمی بینالمللی دادگستری در نظر جداگانة خود در دعوای بر تانیا علیب بلژ بک از قاعبدة
 .1برای مشاهدة بررسی دقی همة قضعیتهای مطرحکدة مرتبط با ا را نزد کورای امجیت در میانة سالهای
 1946تا  ،1990ر.ک :کا گا .1399 ،
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آمره سخن گفت ) .(PCIJ, The Oscar Chinn Case, 1934: 149در عرصة دانشگاهی نیبز ،آلفبرد
فردرقس در مقالة سال  1937از ک مجاقش مهم در خصو آمبره ببود برخبی هجاارهبا پبرده
برمیدارد ک جدا از هجاارها ق قواعدی است ک دقلتهبا آنهبا را پذ رفت انبد؛ چجبین هجاارهبا ی
برای نو سجدگانی ک تمام حقوق بینالملب را مبتجبی ببر توافب ارادة دقلتهبای طبرف معاهبده
میبیججد ،مح نزاع بود .از نظر ا شا  ،باقر ب قاعدة آمره ک اص کلی ا ااد میکجد ک دقلتهبا
را از انعقاد معاهدات خالف اخالق حسج مجبع میکجبد ) .(Verdross, 1937: 551-552قی ر شبة
قاعدة آمره را در اخالق ک جامع میبیجد کب در سبطح بینالمللبی ببرای تمبام اعضبای جامعبة
بینالمللی نوعی الزام را در پی دارد )Verdross, 1937: 554-556؛ کر فی.)63-154 :1375 ،
نخستین گام در کجاسا ی رسمی مفهوم قاعدة آمره در کجوانسیو حقوق معاهدات را هِرش
الترپاخت در سال  1953برداکت .اق در نخستین گزارش خود بدق اکارة صر ح ب قاعدة آمبره
از بیاعتباری معاهداتی صحبت کرد ک ناقا آ دست از مقررات حقوق بینالملب باکبجد کب
عمومیت پیدا کرده ق تا حدی عرفی کدهاند .مالک نقا مقررات ،ناسازگاری با اصبول برجسبتة
حقوق بینالمل است ک ب عجوا نظم عمبومی بینالمللبی کبجاخت میکبوند .(A/CN.4/63,
) 1953: 154-155در سال  1958جرالد فیتزمور س در هشتمین گزارش حقوق معاهدات ،برای
نخستینبار از اصطالح قاعدة آمره استفاده کرد .از نظر اق هجگامی ک معاهده از اعتبار برخوردار
است ک با آ دست از اصول حقوق بینالمل ک ماهیت قاعدة آمره دارنبد ،در تعبار نباکبد
) .(A/CN.4/115, 1958: 26-27همفری قالداک ،آخر ن گزارکگر کمیسیو در خصو حقبوق
معاهدات نیز از غیرقانونی بود معاهداتی سخن گفت ک ناسبازگار ببا هجاارهبای قواعبد آمبره
باکجد؛ البت اق در تفسیر خود از پیشنو س مادة مربوط اظهار کرد ک مفهوم قاعدة آمره محب
مجاقش است ).(A/CN.4/156, 1963: 52
رق رد کلی اعضای کمیسیو حقوق بینالمل ب رغم برخی اختالفات در خصو پیشنو س
ق مبانی حقوقی ق تئور ک قاعدة آمره ،در مورد اص عدم اعتبار معاهبدهای کب معبار ببا قاعبدة
آمره باکد ،مثبت بود ق کمیسیو در پیشنو س  1963خود در تفسیر ی از مواد اعالم کرد کب
در تدق ن حقوق معاهدات ا ن ن ت با د مدنظر باکد ک امرقزه قواعد ق اصبول خاصبی قجبود دارد
ک ب دقلتهببا نمیتوانجببد بببا ترتیب بات معاهببدهای آنهببا را تضببعی کججببد .(Yearbook of the
) International Law Commission, 1963: 198در پیشنو س مواد در خصو حقوق معاهبدات
در سال  1966مادة  50ب قواعد آمره اختصا افت« :معاهدهای ک در تعار با ک قاعدة آمرة
حقوق بینالمل عام باکد بیاعتبار است ،قاعدهای ک تخطی از آ مااز نیسبت ق فقبط ب قسبیلة
هجاار بعدی حقوق بینالمل عام با هما ق ژگی قاب تغییبر اسبت» .در تفسبیر پیشنبو س ا بن
ماده ،کمیسیو اعالم کرد ا ج معتقد باکیم در رقزگار معاصر هبیچ قاعبدهای نمیتوانبد مبانع از
ارادة آزاد دقلتهببا در انعقبباد موافقتنامبب کببود ،قاببب قبببول نیسببت .(Yearbook of the
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)International Law Commission: 1966: 247بیشتر دقلتها نیبز رق بردی سبازنده بب کلیبت
پیشنو س مربوط ب قاعدة آمره داکتجد ق ا ن مسبیر را ببرای کجاسبا ی ا بن مفهبوم در معاهبده
هموارتر کرد).(Yearbook of the International Law Commission: 1966: 247
مببادة  53در کجفببرانس ق ببن برگرفت ب از پیشنببو س مببادة  50بببود .دقلتهببای حاضببر در
کجفرانس اص ا دة قاعدة آمره را ب عجوا جزئی از حقوق بینالمل پذ رفتب ق بیشبتر مباحبث
حول مبجا ق کاربرد قاعده ،جزئیات ق کور در تجظیم پیشنو س براساس پیشجهادها بود .بی از
نگرانیها ،نقص تعر قاعدة آمره بود ،چو ا ن تعر کام معیاری عیجی نبود ک ب موجب
آ قجود ک قاعدة آمره در عم ثابت کود ق تما زی با قواعد اخالقی نداکت .ب همبین دلیب
در نها ت پذ رش ق کجاسا ی دقلتها در ک  ،معیاری برای تما ز قاعده کد .(Petsche, 2010:
) 240همچجین کجفرانس ق ن با توج ب نگرانیهای د گر برخی دقلتها ،در مادة  66مقرر کبرد
طرف ک اختالف در مورد تفسیر ا اجرای مقررات مربوط ب قاعدة آمبره در کجوانسبیو ق بن
میتواند اختالف را ب د وا بینالمللی دادگستری تسلیم کجد .(Vienna Convention on the
)) Law of Treaties, 1969: Art. 66 (aدر نها ت کجفرانس در کجار مواد ( 64ا ااد قاعدة آمبرة
جد د) ق ( 71ت لی معاهدة معبار ببا قاعبدة آمبره) ب قسبیلة مبادة  53کجوانسبیو حقبوق
معاهدات ،قاعدة آمره را کجاسا ی ق بد نک تصو کرد« :اگر معاهدهای در زمبا انعقباد در
تعار با ک قاعدة آمرة حقوق بینالمل عام باکد ،بیاعتبار است .از نظبر کجوانسبیو حاضبر،
قاعدة آمرة حقوق بینالمل عام قاعدهای است ک ب قسیلة جامعة بینالمللبی دقلتهبا در کب ،
ب عجوا قاعدهای تخل ناپذ ر ک تجها با قاعدة بعدی حقوق بینالمل عام با هما ق ژگبی قابب
تغییر میباکد ،پذ رفت ق مورد کجاسا ی قرار گرفت است»1.
ی از اسجادی ک نما انگر رق رد کلی ک دقلت بب قواعبد ق مقبررات بینالمللبی اسبت،
مواضع ق بیانی های آ دقلت در زما پذ رش آ قواعد است .براساس نوع د دگاه دقلبت ا برا
ب عجوا ی از دقلتها ی مشارکتکججده در کجفرانس تدق ن حقوق معاهدات  1969ق ،1986
میتوا قاعدة آمره را از مجظر دقلت ا را بررسی کرد.
ی از جدیتر ن اصالحات ب پیشنو س مربوط ب قاعدة آمره (مادة  50پیشنو س )1966
) (Yearbook of the International Law Commission, 1966: 17ک از سبوی ا باالت متحبده
ارائ کد )) (A/CONF.39/C.1/L.302, 1969: 462(bق بسیاری از دقلتها را قادار ب اعالم موضبع
کرد ،ا ن پیشجهاد بود ک احراز قاعدة آمبره مجبوط بب کجاسبا ی در نظامهبای حقبوقی داخلبی ق

 .1در مورد اثر حقوقی مذکور در رابط با بطال ق بیاعتباری ک معاهده ا بطال ق عدم اجرای مقررات معار با
قواعد آمره ق ن ک معاهده ،میا متخصصا حقوق بینالمل اختالف قجود دارد .اما کارکرد غال ،
بیاعتباری ک معاهده است .ر.ک :کا گا ق عبداللهی.701 :1400 ،
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مجطق ای باکد .ا ن اصالحی  ،مورد پذ رش دقلتهبا قبرار نگرفبت ق رد کبد ،اگرچب عببارت «در
هجگببام انعقبباد ا ببن کجوانسببیو » ا ببن اصببالحی  ،ببب مببتن نهببا ی مبباده اضبباف کببد
) (A/CONF.39/C.1/L.302, 1969: 465(c & d): 174-175موضع دقلبت ا برا نسببت بب ا بن
اصالحی ممتجع بود ) .(A/CONF.39/C.1/L.302, 1969: 465 (c): 175در قاقع ،ا ن موضبعگیری
ا را در سال  1966با موضعگیری فعلی ا ن کشبور در کمیتبة کشبم (کمیتبة حقبوقی) مامبع
عمومی سازما مل در سال  2016همخبوانی دارد ،ز برا ا برا ضبمن نفبی مفهبوم قاعبدة آمبرة
مجطق ای ،معتقد است ک احراز قاعدة آمره با د دقیقبا از طر ب فرا جبد تعر کبده در مبادة 53
کجوانسیو ب صورت «کجاسا ی ق ب رسمیت کجاخت کد از طر جامعة بینالمللی دقلتهبا در
ک » اناام گیرد (بخش سوم ا ن نوکتار) .کبا ا ذکبر ا ج ب در کجفبرانس تصبو کجوانسبیو
حقوق معاهدات میا دقلتها ق سازما های بینالمللی ا میا سبازما های بینالمللبی ،در زمبا
تصو مادة  53پیشنو س در خصو تعر قاعدة آمره ق بطال معاهدة معار با آ در مبادة
 ،64ا را نیز در کجفرانس حضور داکت ق در ا بن خصبو اظهبارنظری ن برد .ا بن مبواد ببدق
رأیگیری بب تصبو رسبید(UN Conference on the Law of Treaties between States and1
)International Organizations or between International Organizations,1986: 17-18
در جلسة هادهم ا ن کجفرانس در  21می  1968متن نها ی ماده کام بک قاعبده ،بک
تعر ق چجد اصالح عبارتی نسبت ب پیشنو س ،بب رأی گذاکبت کبد ق بب تصبو رسبید.
دقلت ا را ب ا ن مبتن رأی مثببت داد .(UN Conference on the Law of Treaties, 1968:
) para. 16: 472ا ن رق رد ا را نیز همچجا استمرار دارد ق ا را در مباحث کمیتة کشم در
خصو اهمیت پا بجد بود ب تعر فعلی قاعدة آمره در مبادة  53ق عجاصبر مبرتبط ببا ا بن
تعر تأکید قرز ده است (بخش سوم ا ن نوکتار).
در جلسة بیستقدقم کجفرانس ،مادة  61پیشنو س ک در خصو قواعد آمرة جد د ببود ق
بعدها در کجوانسیو در قال مادة  64تدق ن کد ،ب رأی گذاکت کده ق بدق تغییبر خاصبی،
نها ی کد .دقلت ا را نیز ب آ رأی مثببت داد .(UN Conference on the Law of Treaties,
) 1968, para. 80: 125ا ن رق رد ا را نیز در ادام دق بجد باال قاب ارز بابی اسبت .بب عبارت
د گر ،ا را از هما ابتدای ظهور رسمی قاعدة آمره تا ب امرقز معتقد است ک قاعدة معاهدهای
مغا ر با قاعدة آمره اعتباری نخواهد داکت .ا ن رق رد ا را در زمیجة دادرسیهای بینالمللی در
قضیة س وهای نفتی نیز قاب مشاهده است؛ در جا ی ک ا را در خصو استجاد ا االت متحده
ب توس ب زقر علی س وهای نفتی ا را در مقام دفاع مشرقع ق بر مبجای استثجای موجبود در
معاهدة مودت در خصو مجافع اساسی امجیتی اعترا میکجد (بخش دقم ا ن نوکتار).
 .1ا ن کجوانسیو هجوز الزماالجرا نشده ق ا را نیز آ را امضا ق تصو

ن رده است .ر.ک:

https://treaties.un.org
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در سیقچهارمین جلسة کجفرانس در  21مبی  ،1969ده دقلبت بب کب گرقهبی بب طبرح
اعالمی ق همچجین ک مادة پیشجهادی جد د حباقی سبازقکار ح قفصب اختالفبات پرداختجبد
) .(UN Conference on the Law of Treaties, 1968, para. 26: 187ا ن پیشبجهاد کب در مبادة
 66نها ی کجوانسیو متالی کبد ق اختالفبات مبرتبط ببا قواعبد آمبره (مبادة  50پیشنبو س) ق
همچجین قاعدة آمرة جد د (مادة  61پیشنبو س) را بب د بوا بینالمللبی دادگسبتری با داقری
ارجاع میداد ،ب رأی گذاکت ق تصو کد .کا ا ذکر است ک رأی ا را ب ا ن مقبرره ،ممتجبع
ببود) .(UN Conference on the Law of Treaties, 1968, para. 72: 197بب نظر میرسبد دلیب
امتجاع ا را در مورد ام ا ارجاع اختالف در خصو تفسیر ا اجرای مواد مربوط ب قواعبد آمبره
ب سرکت حساس مسئلة قاعدة آمره برمیگردد .در قاقبع ،دقلبت ا برا در آ زمبا همراسبتا ببا
عمل رد مجسام ا ن کشور در درج ح کبرط نسببت بب قیبد ح قفصب اختالفبات مجبدرج در
بسیاری از معاهدات ک ام ا مراجع ب د وا بینالمللبی دادگسبتری را فبراهم میکبرد ،موضبع
ترد دآمیزی را در خصو درج اص موضوع در مادة  66کجوانسیو اتخاذ کرد .کا د ی از علب
عدم تصو کجوانسیو توسط ا را  ،همین مبورد باکبد1.ن تبة جالب توجب ا ج ب بب رغم رأی
ممتجع در زما تصو ا ن ماده ،دقلت ا را در اظهارنظر خود در مورد گزارش کمیسیو حقبوق
بینالمل در خصو موضوع قواعد آمره ،د وا بینالمللبی دادگسبتری را طبب بجبد  1مبادة 66
کجوانسیو  ،در تشخیص قاعدة آمره ذیصالح میداند (بخش سبوم ا بن نوکبتار) .عمل برد د گبر
ا را در عدم تما ب ا ااد سازقکاری اجباری ب مجظور ح قفص اختالفات ناکی از قواعبد آمبره
در معاهدات ،در کجفرانس مجار ب تدق ن کجوانسیو حقوق معاهدات میا دقلتها ق سازما های
بینالمللی ا میا سازما های بینالمللی در  13مارس  1986نیز بارز است .زمانیکب کمیسبیو
حقوق بینالمل در طرح پیشبجهادی خبود در سبال  1982سبازقکاری اجبباری مشباب مبادة 66
کجوانسیو حقوق معاهدات  1969جهت ح قفص اختالفات ناکی از قواعد آمره در قالب توسب
ب داقری ا سازش اجباری در نظر گرفتب ببود ،نما جبدة دقلبت ا برا در اجبالس اظهبار داکبت:
«اختالفات مهم مربوط ب قاعدة آمره تجها با د با رضا ت صر ح طرفهای ذیربط ب جای ارجاع ب
ک دادگاه داقری ،ب عالیتر ن رکن قضا ی ارجاع کود .هرچجد سازما های بینالمللی صبالحیت
حضور نزد د وا را ندارند اما تعبی ک سازقکار غیرالبزامآقر ببرای اخبذ نظبر مشبورتی از د بوا
میتواند در موارد لزقم کامال توجی پذ ر باکد .آزادی انتخاب برای توس ب هرگون ابزار ح قفصب
اختالف ک مبتجی بر رضا ت هم طرفهای مرتبط با اختالف باکد ،همواره معیار مبجا ی ق اصبلی

 .1برای مشاهدة قضعیت دقلتهای عضو ا ن معاهده ،ب لیجک ز ر نگاه کجید . https://treaties.un.org :کا ا ذکر
ا ن ک دقلت های فرانس ق ا االت متحده نیز هجوز ب کجوانسیو ق ن نپیوست اند .دقلت فرانس ب عجوا ی
از مخالفا سرسخت مفهوم قاعدة آمره حتی کجوانسیو مزبور را امضا ن رده است ).(Bianchi, 2008: 493
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بوده است ...ب دال مبذکور ،پبذ رش اصبالحات مرببوط بب مبادة  66پیشنبو س در قالب درج
سازقکار اجباری ح قفص اختالف برای ا را مش میباکد» .ا برا در رأیگیبری در خصبو
محتوای مادة پیشجهادی موضع مخال را اتخاذ کرد (UN Conference on the Law of Treaties,
)1986, respectively: 190, paras. 47, 53: 28, para.37: 27, para. 31

قاعدة آمره در دادرسیهای بینالمللی مرتبط با ایران
در بررسی رق رد ق نوع تعام ا را با قواعد آمره با د ا ن موضوع از در چة دادرسیهای بینالمللی
ک ا را در آنها در مقام خواها است ،بررسی کود .در دعوای جمهوری اسالمی ا را علی ا االت
متحده در قضیة حادثة هوا ی  3جوالی  1988ک پس از حملة ناق نیرقی در ا ی ا االت متحده ب
هواپیمای مسافربری ا را در د وا بینالمللی دادگستری اقام کد ،دقلت ا را در ال حبة خبود
ممجوعیت تهد د ق توس ب زقر علی هواپیمای غیرنظامی را جزئبی از قواعبد آمبره معاصبر تلقبی
میکجد) .(Aerial Incident of 3 July 1988, 1990: 187, para. 3.71ا را همچجین در مالحظات
ق ال حة خود در خصو ا رادات مقدماتی ا االت متحده ،با تأکید بر تعهد ب بیطرفبی دقلتهبای
ثالث ،با استجاد ب گزارش دبیرک سازما مل در زمیجة اجرای قطعجامة  598مبجی بر ا ج تااقز
عراق ب ا را «نقا ممجوعیت توس ب زقر بوده ک ب عجوا ی از قواعد آمره برکبمرده کبده»
است ) (S/23273, 1991: para. 7معتقد است دقلت ا االت متحده ب دلی نقا تعهد ب بیطرفی
مسئولیت دارد) .(Aerial Incident of 3 July 1988, 1992, para. 2.31: 37متأسفان ا ن اختالف با
مصالح میا طرفین پا ا افت ق فرصت اظهارنظر د وا در خصو اقدامات ا باالت متحبده در
خصو نقا آک ار قاعدة مجع توس ب زقر ب طور مشخص علی هواپیمای غیرنظامی فراهم نشد
).(Aerial Incident of 3 July 1988, Order of 22 February 1996

ا را کبار د گر ب طور مشخص ب جا گاه قاعدة مجع توس بب زقر در د بوا بب عجوا
ک قاعدة آمره اکاره میکجد .پس از طرح سؤال مامع عمومی از د وا ب مجظور کس نظبر
مشورتی در خصو مشرقعیت تهد د ا استفاده از تسلیحات هست ای در سال  ،1994دقلت
ا را در بیانیة کتبی ق کفاهی خود نزد د وا اعالم میکجد ممجوعیت تهد د ا توس ب زقر
ک اص اساسی ق ک قاعدة آمره است (Note Verbal from the Embassy of Iran, 1995,
) ، para. b: 1ا ن در حال ی است ک در اظهارات ا را ب طور خا ب ممجوعیبت اسبتفاده از
تسلیحات هست ای ب عجوا قاعدة آمره اکاره ای صورت نگرفت ق صرف توس ب زقر ب عجوا
قاعده ای کلی ق بدق در نظر گرفتن نوع تسلیحات در زما تهد د ا توس بب زقر مبوردنظر
ا را بوده است .در ا ن قضی د وا در نها ت اعالم کرد ...« :در پرتبو قضبعیت فعلبی حقبوق
بین المل ق حقا قی ک در حال حاضر در اختیار قرار دارد ،د وا نمی توانبد در مبورد قبانونی
بود ا نبود تهد د ا توس ب تسلیحات هست ای در کرا ط فوقالعادهای دفباع مشبرقعی
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ک طی آ  ،موجود ت ک کشور در معر خطر است ،ب نتیا گیری قطعبی دسبت اببد»
)).(Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports, 1996: 105(2)(E
در قضیة س وهای نفتی ،ی از چالشهای طرفین اختالف ،موضوع قاعدة آمره بود .ا را در
ال حة تفصیلی خود اظهار میکجد توس ب زقر از سوی ا االت متحده ،نمیتواند در قالب دفباع
مشرقع ق مبتجی بر قسمت چهارم بجد اقل مادة  20معاهدة مودت  1955توجی پذ ر باکد (Oil .
 94-95) :Platforms, 1993, Part. IV, paras. 4.04-4.05ا ن ماده مقرر میدارد ک ا ن معاهده
اقدامات ضرقری برای اجرای تعهدات طرفین ب مجظور حفظ ا اعادة صلح ق امجیت بینالمللی ا
اقدامات ضرقری برای حفاظت از مجافع امجیتی ضرقری را تحت تأثیر قرار نمیدهبد (Treaty of
)) ،Amity between the US and Iran, 1955: Art. XX (1)(dز را مجع توس ب زقر مجدرج در
مادة ( 2)4مجشور مل متحد دارای ماهیت آمره است ق ا االت متحده با نقا آ نمیتوانبد بب
مبادة  20معاهبده مبودت اسبتجاد کجبد ).(Oil Platforms, 1993, Part. IV, paras. 4.0: 95
همچجین ا را در پاسخ ب دعوای متقاب آمر ا متذکر میکود ،از آناا ک ممجوعیت توس بب
زقر ،آمره است ،مادة  20نمیتواند ماوز عم خالف قاعدة آمره باکد؛ استدالل ا برا آ اسبت
ک براساس مادة  53کجوانسیو حقوق معاهدات ،مقررة معار با قاعدة آمره نامعتبر است ق با د
تفسیر مضیقی از معتبر بود معاهدة  1955براساس حقوق بینالمل عبام صبورت گیبرد (Oil
) Platforms, 1999: Part. 3, para. 7.75: 164بر ا ن اساس ،ک قاعدة آمره حقبوق بینالملب
با د اثر آمرة خود را در تفسیر معاهداتی چو معاهده مودت اعمال کجبد ق مبادة  20نمیتوانبد
ب گون ای تفسیر کود ک توجی گر توس غیرقانونی ب زقر باکد ،ز را تاباقز بب مقبرراتِ دفباع
مشرقع خواهد بود ) .(Oil Platforms, 1999: Part. 3, para. 7.76: 165ا ن ن ت کا ا توجب
است ک ا را همیش قائ ب تف یک رقکن بین توس ب زقر ق دفاع مشرقع بوده ق معتقد است
نبا د آثار غیرقانونی توس ب زقر موج مجتفع کد ا االت متحده کود .(A/C.4/622, 2010,
) Draft Article. 15: 133د وا اگرچ ب صراحت ب موضوع قاعدة آمره نپرداخبت ،اعبالم کبرد
اقدامات ا االت متحده در حمل ب س وهای نفتی نمیتواند براسباس مبادة  20معاهبدة مبودت
توجی کججدة اقدامات ضرقری برای حفاظت از مجافع امجیتی ضرقری ا ن کشبور باکبد ،ز برا آ
اقدامات ب مجزلة توس ب زقر بدق قص دفاع مشرقع در حقبوق بینالملب هسبتجد ق ببر ا بن
اساس در رد اقداماتی قرار نمیگیرد ک براساس تفسیر صحیح از مقبررة مبذکور بتوانجبد در
معاهدة مودت جای بگیرند ) .(Oil Platforms, 2003, para. 78: 42براساس همبین خبودداری
د وا است ک قاضی سیما در نظر جداگانة خود ا ن موضبوع را برنمیتاببد ق از عبدم صبراحت
د وا در بیا نقا مجشور با توس ب زقر ق نقا قاعدة آمره ،انتقاد میکجد .(Oil Platforms,
) 2003, Separate Opinion of Judge Simma, para. 6: 170ضمن ا ج قاضی فرانسوا ر گبو
ک قاضی اختصاصی ا را در ا ن قضی بود ،در نظر جداگانة خبود سب ببار اعبالم میکجبد کب
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ممجوعیت توس ب زقر ک قاعدة آمره در حقوق بینالملب

قلمبداد میکبود (Oil Platforms,

.) 2003: Separate Opinion of Judge Rigaux, para. 7: 216, para. 17: 221, para. 19: 223
ا را در خصو قضیة مشورتی مربوط ب اعالمیة اانبة استقالل کوزقق در سبال 2009
بیانیة م توبی ارائ کرد ک در آ از تمامیت سرزمیجی دقلتها ب عجوا هجااری پذ رفت کبده
ق مورد کجاسا ی جامعة بینالمللی دقلتها تعبیبر کبد کب تخطیناپبذ ر اسبت ق قاعبدة آمبره
محسوب میکود .ا را احترام ب تمامیت سرزمیجی را بجیاد ق اساس مجشور مل متحد مینامبد
ک هدف ق علت اصلی مفهوم امجیت جمعی مجبدرج در مجشبور اسبت .(Written Statement of
) Islamic Republic of Iran, 2009, para. 2.1: 3بررسبی سبا ر لبوا ح کتببی ق اظهارنظرهبای
کفاهی در ا ن رسیدگی نشا میدهد ک ا را تجها دقلتی بوده ک برای نخستینبار احترام بب
تمامیت سرزمیجی را قاجد ق ژگی آمره دانست است(Accordance with international law of .
)the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, ICJ Reports, 2010

در سال  ،2016در قضیة برخی دارا یهای ا را علی ا االت متحبده ،ا برا در ال حبة خبود بب
آقردة د وا در قضیة آلما علی ا تالیا اکاره میکجد ک هیچ محدقد تی نسبت ب مصبونیت قضبا ی
دقلت در زمیجة قضا ای مطرح نزد محاکم داخلی در مورد ادعاهای نقا فاحش حقوق بشبر ق قواعبد
آمره در عرف بینالمللی قجود ندارد ).(Certain Iranian Assets, 2017, para. 3.21(e): 52
در حوزة داقری نیز میتوا مواردی را افت ک از قواعد آمره بحبث کبده اسبت .در د بوا
دعاقی ا را ق ا االت متحده در دعوا ی ک ک کرکت آمر ا ی اقامب کبرده ببود ،خوانبدگا
نسبت ب بیاعتباری معاهدة مودت  1955ب دلی تغییر بجیاد ن اقضاع ق احوال نسبت ب زمبا
انعقباد ق پبس از آ اسبتجاد میکججبد (Amoco International Finance Corporation v. Iran,
) .1987, para. 88: 38د ببوا در راسببتای رد ا ببن ادعببا بب تحلیب ظرفیتهببای موجببود در
کجوانسیو حقوق معاهدات برای بیاعتببار خوانبد بک معاهبده میپبردازد ق از جملب اعبالم
میکجد از آناا ک معاهدة مورد مجاقش  ،در زما انعقباد ق همچجبین اجبرا ،در تعبار ببا بک
قاعدة آمره مبتجی بر مادة  53کجوانسیو ق ن نیست ،نمیتوا آ را ببر ا بن اسباس بیاعتببار
دانست).(Amoco International Finance Corporation v. Iran, 1987: para. 90: 39

رویکرد ایران به قواعد آمره در کمیتة ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ی د گر از ماموع اعالم مواضع ا را در زمیجة قاعدة آمره در کمیتبة کشبم صبورت گرفتب
است ک موضوعات ق مسائ حقوقی را دستور کار قرار میدهد.
نما جدة ا را در سالهای  1999ق  2005در کمیتة کشم اظهار داکت تارب ثاببت کبرده
است ب دال لی برخی دقلتها قادر ب پاسخگو ی ب پرسشجام های کمیسیو حقوق بینالملب
نیستجد .در نتیا  ،برای رسید ب زمیجة مشبترک قاقعبی ،کمیسبیو با بد توجب خاصبی بب
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اظهارت نما جدگا دقلتها در کمیتة کشم ق سا ر اک ال م اتبات از سوی دقلتها داکت باکد
).(A/C.6/54/SR.26, 1999, para. 70; A/C.6/60/SR.11, 2005, para. 83
براساس جستقجوی صورتجلسات چجد ده کمیتة کشم موارد ز ر در خصبو رق برد
ا را ب قاعدة آمره افت کدند.
نما جدة ا را پبس از تصبو نهبا ی طبرح مبواد مسبئولیت دقلبت در کمیسبیو حقبوق
بینالمل در سال  2001ب طور مشخص در مورد مفهوم قاعدة آمره اظهار داکبت کب اصبطالح
«نقا کد د تعهد ناکی از قاعدة آمره حقوق بینالمل عام» برای جا گز جی با مفهبوم ججا بت
دقلت در کور نها ی طرح مواد مسئولیت قرار داده کد ک با استقبال دقلتها نیبز مواجب کبد.
حذف ماازات تجبیهی ب عجوا ی از پیامدهای نقا قاعدة آمره نیز اقدام کا ا توجب د گبر
کمیسیو بود .نما جدة ا را ضمن ادآقری پیامدهای نقا قاعدة آمره در طرح مواد مسبؤقلیت
دقلت ب ا ن ن ت اکاره میکجد ک سا ر آثار نقا قاعدة آمبره در اثبر توسبع ق تحبول بعبدی
حقوق بینالمل نما ا خواهد کد ).(A/C.6/56/SR.16, 2001: para. 10
د دگاه ا را در خصو قاعدة آمره در طرح مواد مسئولیت سازما های بینالمللی مبتجبی
بر تأ ید د دگاه کمیسیو حقوق بینالمل است .نما جدة ا را در کمیتة کشم مامع عمبومی
در سببال  2006اعببالم کببرد« :دقلببت متبببوع مببن بببا د ببدگاه کمیسببیو حقببوق بینالملب در
پیشنو س مادة مربوط ب اجرای هجاارهای آمره مواف است ...سازما های بینالمللبی با بد از
قواعد آمره متابعت کججد» ).(A/C.6/61/SR.15, 15 November 2006, para. 54
در هفتادق مین جلسة مامع عمومی در سال  ،2016کمیتة کشم موضوع قواعبد آمبره را
ب عجوا ی از مسائلی ک در گزارش کمیسیو حقوق بینالمل ب مامع ارائ کبده ببود ،در
دستور کار داد ق ا را در ا ن خصو بیانی ای را ارائ کرد .ا را ب عجوا اقلین ن تب بب ا بن
موضوع میپردازد ک تهیة فهرستی از قواعبد دارای ماهیبت آمبره از سبوی کمیسبیو حقبوق
بینالمل مجطقی نیست ،ا ن فهرست تمثیلی خواهد بود ق هر لحظ ام ا دارد ب نحوی ک در
مادة  64کجوانسیو ق ن مقرر کده در پبی ظهبور بک قاعبدة آمبرة جد بد اصبالح کبود .امبا
کجاسا ی معیارها ی ک بتوا براساس آنها قجود چجین قاعدهای را احراز کرد ،میتواند ب عجوا
راهجما مورد استفادة محاکم بینالمللی قرار گیرد ق بر ا ن اساس از افزا ش ببیش از حبد قواعبد
دارای ماهیت آمره ق در نتیا  ،در معر خطر قرار داد ثبات رقاببط قبراردادی ق پبارچگی
اصول اساسی حقوق بینالمل احتراز کود .ا بن رق برد ب هیچقجب دق مؤلفبة تعیینکبده بب
موج مادة  53کجوانسیو ق ن عجی پذ رش ق کجاسا ی از سوی جامعة بینالمللی ق همچجین
تخطیناپذ ری آ را ز ر سؤال نمیبرد .برع س ،آنچ با د برای رقکنکدنش تالش کود ،معجبا
ق دامجة ا ن دق مؤلف است ک ب طور گسترده از سوی دقلتها پذ رفت کده ق با هم قاب اعمال
هستجد .سپس نما جدة ا را قارد بحث نظری میکود ق از معیارهای پذ رش ق کجاسا ی سبخن
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میگو د .قی پس از اکاره ب رق بة د بوا در نظبر مشبورتی مشبرقعیت تهد بد با توسب بب
سالحهای هست ای مبجی بر ا ج «ا ن مسئل ک آ ا ک قاعدة ق ژگی آمبره دارد ،بب ماهیبت
حقوقی آ قاعدة مرببوط میکبود» (Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,
) 1996: 125اعالم میکجد ک اهمیت قاعده برای جامعة بینالمللی موج میکود کب چجبین
ماهیتی ب آ بخشیده کود .قواعدی کب برحسب ماهیبت خبود ،نظبم عمبومی بینالمللبی را
تضمین میکججد ق تح یم میبخشجد ،بیکک از چجین ماهیتی برخوردارند .ب عبارت د گر ،ا بن
ضرقرتهای بقای جامعة بینالمللی است ک اجازه میدهد قاعدهای ،آمبره توصبی کبود ق نب
فینفس خود آ قاعده .ا ن اهمیت اجتماعی قاعده است کب ماهیبت آ را مشبخص میکجبد.
سرعت ،کدت ق عمومیت قاکجش ،بدق ترد د ،معیارهبا ی هسبتجد کب میتبوا ببرای تعیبین
ماهیت آمرة قاعدة نقاکده در نظر گرفت .بجابرا ن ،قواعد آمبره در سلسبل مرات قواعبد نظبم
حقوقی بینالمللی در جا گاهی برتر قرار میگیرند ق ب همین علت ،در مقا سب ببا قواعبد دارای
ا ن ماهیت در نظامهای حقوقی داخلی ک مبتجی بر اصولیاند ک جوامع داخلی بر آنها بجا نهاده
کدهاند ،ب قواعد بجیاد ن موصوف کدهاند .ا ن قاقعیت ک ک قاعدة حقوق بینالملب بب عجوا
اص کلی حقوق پذ رفت کود ،میتواند معیاری برای احراز ماهیت آمرة آ در نظبم بینالمللبی
باکد (ممتاز 28 ،اکتبر  .)2016در قاقع ،نما جدة ا را در ا ن نشست ،فرا جد تبلور اصبول کلبی
در نظام بینالمللی را ب عجوا معیاری برای احراز قاعدة آمره دانست ق ا ن بدا معجا نیسبت کب
بدق توج ب ماهیت اص کلی مربوط بتبوا آ را قاعبدهای قلمبداد کبرد کب لزقمبا حبافظ
ارزشهای جامعة بینالمللی تلقی کود.
ن تة د گر در موضع ا را ب قص تخطیناپذ ر بود قاعدة آمره مربوط میکود ق در سبیر
استداللی خود ب آقردة د وا بینالمللی دادگستری در قضیة  2012آلما علیب ا تالیبا اکباره
میکجببد؛ مبجببی بببر ا ج بب « ببک قاعببدة آمببره قاعببدهای اسببت کبب هیچگونبب تخطببی را
برنمیتابد») (Jurisdictional Immunities of the State, 2012: para. 95: 46ق همچجبین نظبر
مشورتی سالحهای هست ای ک تصر ح میکجبد برخبی از قواعبد حقبوق بشردقسبتان قواعبدی
بجیاد ن را ا ااد میکججد ک اصول تخطیناپذ ر را پد د میآقرند .(Legality of the Threat or
) Use of Nuclear Weapons, 1996: para. 79: 35بب نظبر ا برا اگرچب د بوا دکتبر ن
تخطیناپذ ر بود را اکارهای غیرمستقیم ب قاعدة آمره محسوب کرده اسبت ،امبا صبرفنظر از
اهمیت ا ن معیار با د تأکید کرد ک هر قاعدة تخطیناپذ ر لزقما قاعدة آمره نیست .در قاقع هبر
قاعدة حقوق بینالمل ماهیتا تخطیناپبذ ر اسبت .همچجبین ا برا ببا قاعبدة آمبره مجطقب ای
مخالفت میکجد ق بر رق رد گزارکگر ق ژة قاعدة آمبره تأکیبد میکجبد .در آخبر ا برا متبذکر
میکود ک گزارکگر ق ژه با د ب آثار آمره بود ک قاعده بپردازد .همچجین با بد مراقب آثبار
مخرب اعمال بیرق ة قاعدة آمره بر نهادهای کامال تثبیتکدة حقوق بینالمل مانجبد مصبونیت
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دقلتها ق اص لزقم رضا ت طرفین ک اخبتالف ببرای ح قفصب اجبباری اختالفبات ببود .در
مقاب  ،احترام ب قواعد بجیاد ن حقوق بشر ک قضعیت آمره را کس کردهاند ،ا ااب میکجد ک
دقلتها ق سازما های بینالمللی (قطعجام های کبورای امجیبت براسباس فصب هفبت) آنهبا را
ب دقت رعا ت کججد ق عدم رعا ت قواعد آمره در اعمال دقلتها ق سازما ها ،آ اعمال را عباری
از هرگون اثر حقوقی میکجد (ممتاز 28 ،اکتبر  .)2016در نگاه دکتبر ن نیبز چجبین برداکبتی
قاب مشاهده است (ارکلش ق لی.)62-71 :1384 ،
کمیتة کشم در هفتادقدقمین اجالس ساالنة مامبع عمبومی در سبال  2017نیبز موضبوع
قاعدة آمره را مورد توج ق رار داد .در ا ن خصو  ،ا را ابتدا ب موضوع ججا ات علیب بشبر ت
ک در دستور کار کمیسیو قرار داکت ،اکاره میکجد .ا را معتقد اسبت موضبوع قواعبد آمبره
هجوز موضوعی در حال پیشرفت در کمیسیو است ق رق ق باقر ب البزام در میبا دقلتهبا در
خصو موضوع مهمی مانجد کجاسا ی قواعد آمره ق آثبار آ در برخبی ججبب ها مببهم اسبت ق
ضرقرت ق نیاز ب پیشنو س مواد برای پبرداختن بب ماهیبت قواعبد آمبره نیازمجبد مطالعبات ق
کارهای بیشتر است .ا را در خصو موضوع قواعد آمرة حقوق بینالملب کب در دسبتور کبار
کمیسیو بود ،متذکر میکود معیبار کجاسبا ی قاعبدة آمبره را چب کسبی مشبخص میکجبد،
درحالیک گزارکگر ق ژه کجوانسیو حقوق معاهدات را مالک کجاسا ی میداند .ا را براسباس
بجد  1مادة  66کجوانسیو حقوق معاهدات ،د وا بینالمللی دادگستری را صبالح در تشبخیص
قاعدة آمره میداند ).(Sixth Committee of the 72th Session, 2017: 1-2
ا را معتقد است ک کبرط تخطیناپبذ ری قاعبده ،معیبار کجاسبا ی محسبوب نمیکبود .در
خصو مصاد  ،ا را معتقد است ممجوعیت تهد د ق توس ب زقر با د در رأس قواعد آمره قبرار
داکت باکد .ن تة د گر ا را آ است ک هجگام تعار ک قاعدة آمبره ببا مقبررات مجشبور ملب
متحد ،با قجود مادة  103مجشور ق برتری آ بر مقررات د گر معاهدات بینالمللی ،ا ن قاعدة آمبره
است ک برتر ق حاکم بر مقررات مجشور است .عالقهبر ا بن ،ا برا ا بن ن تب را در خصبو ا بدة
قواعد آمرة مجطق ای متذکر میکود ک مالک در قواعبد آمبره با بد کجاسبا ی جامعبة بینالمللبی
دقلتها باکد ق مادة  53کجوانسیو ق ن  1969مؤ د ا ن موضوع است .ا را پیشجهاد میکجد کب
عبارت «پذ رش ق کجاسا ی از سبوی اکثر بت فبراقا دقلتهبا»1در جمعبجبدی )2(7پیشنبو س
کمیسیو با عبارت «اکثر ت بسبیار قابب توجب »2دقلتهبا کب نما بانگر اَکب ال عمبدة تمبد ق
نظامهای اصلی حقوقی جهبا اسبت ،جبا گز ن کبود .(Sixth Committee of the 72th Session,
) 2017: 2-3تغییر مبوردنظر ا برا در جمعبجبدی  ،)2(7در گزارشهبای بعبدی کمیسبیو قابب
مشاهده است).(A/74/10, 2019: Draft Conclusion. 7(2): 143
1. Acceptance and recognition by a very large majority of States
2. A large majority of States
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ا را در کمیتة کشم هفتادقسومین اجالس مامع عمومی در سال  2018ق در پی گزارش
سوم گزارکگر ق ژة کمیسیو در خصو قاعدة آمره ن اتی را دربارة قاعدة آمره متذکر میکود.
ن تة اقل آن ا را مواف جمعبجدی  17کمیسیو نیست .طب ا ن جمعبجبدی قطعجامب های
الببزامآقر کببورای امجیببت ،در صببورت تعببار بببا قواعببد آمببره تعهببدات الببزامآقری را ب ب قجود
نمیآقرند) .(A/73/10, 2018: Draft Conclusion. 17(1): 225ا را تأکید میکجد هما طورک
گزارکگر ق ژه ب درستی اعالم کرده ،ا ن ن ت مورد پذ رش عمومی قرار گرفت است کب قاعبدة
عدم تخطی از قواعد آمره برای قطعجامب های کبورای امجیبت نیبز الزماالجراسبت (ILC Third
« Report on jus cogens, 2018, para. 152: 61).ما بر ا ن باقر م ک مادة  103مجشبور فقبط
تأکید دارد ک در زما تعار بین تعهدات ب موج مجشور با تعهدات ناکی از سا ر معاهبدات
بینالمللی ،تعهدات مجشور مقدماند .بر ا ن اساس در زما تعار ببین قواعبد آمبره ق تعهبدات
مجشور ،قواعد آمره اقلو ت می ابجد ق مادة  103مجشور اعمال نمیکود ».در ا بن چبارچوب بب
نظر ا را آ دست از قطعجام های کورای امجیت ک در تعار با حقبوق بینالملب ق مقبررات
مجشور است ،هیچ تعهدی را برای دقلتها ب قجود نمیآقرد .ا را ا ن رق رد را در د گر ماامع
نیز اعالم کرده است ک نمونة آ  ،نظر ا را در خصو آثار مخاصمات مسبلحان ببر معاهبدات
در سال  2010است).(A/C.4/622, 2010, Draft Article. 14. para. 2: 132
ن تة دقم آن ا را مواف با جمعبجدی  20ق  21در خصو قظیفة هم اری ببرای پا با
داد ق عدم کجاسا ی ق ارائة کمک ب حفظ قضعیت ناکی از نقا قاعدة آمره است (Report of
) ،the ILC, 2019, Draft Conclusions. 21- 22: 226اما در عین حبال معتقبد اسبت کب با بد
بجدی ب آ اضاف کود بد ن مضمو ک عدم کجاسا ی آثار ناکی از نقبا قواعبد آمبره کب در
نظر مشورتی د وار مورد تأکید است ) ،(ICJ, Reports 2004, para. 159: 68نبا د ب ضرر افراد
ا جمعیت آسی پذ ر باکد ق ا را در ا ن خصو ب عجوا بک الگبو ،بب اسبتثجای نامیبیبا ق
کجاسا ی مواردی چو ثبت تولد ،مبر ق ازدقاج ) (ICJ, Reports 1971, para. 125: 44اکباره
میکجد (ممتاز ق هم ارا  .)144 :1397 ،ن تة آخر ا را در مورد جمعبجدی  23اسبت کب بب
عدم اعمال «مصونیت موضوعی» 1در خصو جرمی ک ب موج ک قاعدة آمره ممجوع اسبت،
اکاره دارد .ا را معتقد است رق ة اکارهکده از سبوی گزارکبگر ق بژه در گبزارش سبوم ،مؤ بد
جمعبجدی ارائ کده نیست .ب نظر ا را  ،جرم ممجوع ب موج ک قاعدة آمره در پیشنبو س
جمعبجدی  23از حدقد مقررات مربوط در د گر کارهای کمیسبیو  ،عجبی مصبونیت مقامبات
دقلتی از صالحیت کیفری دقلت خبارجی ،تاباقز کبرده اسبت ،بجبابرا ن درج چجبین مقبررهای
میتواند مش ساز باکد .عالقهبر ا ن ،دستیابی ب اجماع در مورد دق کار د گبر عجبی ججا بات
1. ratione materiae

رویکرد ایران به قاعدۀ آمره 15

علی بشر ت ق مصونیت مقامات دقلت از صالحیت کیفری خارجی را ک در حال بررسی توسبط
کمیسیو هستجد ،دکوار میکجد .بر ا ن اساس ،ضرقری است ک کمیسیو پیش از رسید ب
نتیاة نها ی در کارهای مربوط  ،از پرداختن بب ا بن موضبوعات در چبارچوب قواعبد آمبره با
هرگون پیشداقری خودداری کجد تا از هرگون تجاقا احتمالی ق ت رار جلوگیری کود .(Sixth
)Committee of sixty-ninth session, 2018: 3-4

ا را در کمیتة کشم در هفتادقچهارمین اجالس مامبع عمبومی ملب متحبد بب بررسبی
موضوعات هفتادق مین اجالس کمیسیو حقوق بینالملب پرداخبت .ا برا در دق حبوزه بب
موضوع قواعد آمره اکاره داکت است :در خصو موضوع مصونیت مقامات دقلتبی از صبالحیت
کیفری خارجی ق ا ن مسئل ک آ ا تعارضبی ببین مصبونیت ق قواعبد آمبره در مبورد مصبونیت
مقامات دقلتی از صالحیت کیفری خارجی در زمیجة جرائم بینالمللی قجود دارد ا ن  ،ا را ببر
ا ن باقر است ک درک چگونگی برقز ا ن تعار دکوار است .نمیتوا تصبور کبرد کب قجبود
مسئولیت کیفری برای هر ججا ت ب موج حقوق بینالمل ک توسط ک مقام دقلتی ارت اب
افت است ،ب طور خودکار مبانع مصبونیت از صبالحیت کیفبری خبارجی کبود .عالقهببر ا بن،
مصونیت ب کدت عم موردنظر بستگی ندارد .ب عبارت د گبر ،دقلتهبای ثالبث ببرای تعقیب
ججا ات بینالمللی ،تعهد کجاسا یکدهای ک ججبة آمره داکت باکد ،ندارند .همچجین حتی اگر
چجین تعهدی قجود داکت باکد ،جبرا خسارت با د ججبة حقوقی داکت باکجد .بیکک تعهبد
دقلتهای ثالث ب تعقی ججا ات بینالمللی در دادگاههای داخلبی بب عجوا بک قاعبدة آمبره،
قاب تصور نیست).(Sixth Committee of the 73th Session, 2018, para. 4: 3
در خصو موضوع قواعد آمره ،ا را بررسی گزارش چهارم را در دستور کار قبرار داده ق ببا
تأکید بر موضع ساب خود ک قواعد آمره مجطق ای حما تی را در رق ة دقلتها پیدا نمیکججد ق
مش الت مفهومی ق عملبی را در زمیجبة جهانشبمولی قواعبد آمبره ا اباد میکججبد ،از رق برد
کمیسیو ق گزارکگر ق ژه در خصو حذف قواعد آمره با ماهیت صرفا دقجانبب با مجطقب ای
تماید میکجد .ا را همچجین بار د گر بر رابطة مادة  103مجشور ق قواعد آمره تأکید مبیکجبد
ک هجگام تعار  ،ا ن قواعد آمره هستجد ک برتر خواهجد بود ق مادة  103اعمال نمیکبود ق در
ا ن چارچوب اعالم میکجد ک آ دست از قطعجام های کورای امجیت ک مخبال اصبول کلبی
حقوق بینالمل ق مقررات مجشور هستجد ،هیچ تعهدی را برای کشورها ا ااد نمیکججد .ا را با
اهمیتی ک برای ا ن موضوع قائ اسبت ،چجبین ادامب میدهبد کب اگرچب احتمبال تصبو
قطعجام ای توسط کورای امجیت ک در تعار با قواعد آمره باکد بعید است ،غیرمم ن نیسبت.
قطعجامة کورای امجیت مم ن است در مرحلة اجرا ب تعار با قواعد آمبره مجابر کبود ق ا بن
موضوع در تار خ کار ا ن کورا رخ داده است .بر ا ن اساس ،اکارة رقکن ب قطعجام های کورای
امجیت در پیشنو س جمعبجدیها بب مجظور انع باس حساسبیت موضبوع ق اهمیبت حب ا بن
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تعار ضرقری است .ا را متذکر میکود ک اکاره ب قطعجام های کورای امجیت کب توسبط
گزارکببگر ق ببژه در گببزارش سببوم پیشببجهاد کببده بببود ) ،(A/73/10, 2018متأسببفان از مببتن
پیشنو س جمعبجدی کمارة  16حذف کده است (A/74/10, 2019, Draft Conclusion. 16:
)« .145عای است ک بررسی آماری مختصری از مواضع اظهارکده توسط دقلتهای عضبو در
جر ا بحث در خصو کار کمیسیو در هفتادقسومین اجالس مامع عمومی نشا میدهبد
ک کمتر از دق درصد دقلتهای عضو ،پیشجهاد حذف تصر ح ب کورای امجیت را ارائب دادهانبد،
درحالیک سا ر دقلتها عجی تقر با تمام دقلتهای عضو ب طور صر ح ا ضمجی طرفدار اعبالم
چجین موضوعی بودهاند .تصمیمات کورای امجیت درصورتیک فراتر از قبانو ببوده ق مقیبد بب
قواعد آمره نباکد ،حتی میتواند اعتبار کورای امجیت را ز ر سؤال ببرد .ا برا در مبورد عواقب
مختل ا ن رق رد برای مفهوم قاعدة آمره هشدار میدهبد ق از کمیسبیو میخواهبد رق برد
خود را دقباره بررسی کجد» ).(Sixth Committee of the 74th Session, 2019: 3
ا را در خصو جمعبجدی کمارة  22بر ا ن عقیده اسبت کب عببارت «ببدق لطمب زد »
) ،(A/74/10, 2019, Draft Conclusion. 22: 146با حدقد موضوع سازگار نیست1ق اعبالم میکجبد
ما خواها حذف آ هستیم .ن تة آخر ا را در خصو فهرست غیرحصری قواعد آمره است کب
در جمعبجدی کمارة  23گزارش چهارم ذکر کده است .ا را تأکید میکجد ک تهیبة فهرسبتی از
قواعد آمره ب بررسی بیشتری نیازمجد است .با قجود رزرقها ی ک توسبط تعبدادی از کشبورها در
مورد تهیة فهرست قواعد آمره صورت گرفت است ،ب سختی میتوا پذ رفت ک چجبین فهرسبتی
ضرقرت دارد .از مجظر رقشکجاختی ا ن فهرست میتواند ماهیت فرا جدمحور ا ن موضوع را ب طور
اساسی تغییر دهد ق مم ن است ب ا ن سوء برداکت مجار کود ک کمیسبیو نهباد اصبلی ببرای
کجاخت ق کجاسا ی قواعد آمره است .ب نظبر ا برا  ،کمیسبیو بب جای قضبعیت حقبوقی قواعبد
خا  ،با د بر ججب های رقشکجاختی ق قواعد ثانو متمرکز کود .عالقهبر ا بن ،کجاسبا ی برخبی
قواعد ب عجوا قواعد آمره در ا ن مرحل میتواند مجاقش برانگیز باکد ق در آ جده نیاز بب مطالعب ق
بررسی دقی در کمیسیو را ا ااب کجد ).(Sixth Committee of the 74th Session, 2019: 4

رویکرد ایران در خصوص طرح مطالعاتی قواعد آمره در کمیسیون حقوق بینالملل
پس از فراز ق فرقدهای بسیار در کمیسیو در مبورد مطالعب در خصبو قواعبد آمبرة حقبوق
بینالمل  ،در نها ت ا ن مهم در سال  2015ب طور رسبمی در میبا موضبوعات مبورد مطالعبة
کمیسیو قرار گرفت ق آقای تالدی از آفر قای ججوبی ب عجوا گزارکگر ق ژة آ انتخباب کبد.

1. Draft conclusion 22: The present draft conclusions are without prejudice to consequences that specific
peremptory norms of general international law (jus cogens) may otherwise entail under international law.
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قی از سال  2016تا  ،2019چهار گزارش را ب کمیسیو ارائب کبرده ق تبا کجبو  23مباده در
قال قرائت نخست پیشنو س نهبا ی کبده اسبت .موضبوع قواعبد آمبره از لحظبة انتخباب در
کمیسببیو تببا اسببتماع گزارشهببای آقببای تببالدی همببواره از جببذابتر ن ق در عببین حببال،
چالشبرانگیزتر ن موضوعات در کمیسیو بوده ق بب دلی حساسبیت موضبوع ،تباکجو تجهبا 6
دقلت (اتر ش ،هلجد ،م ز بک ،اسبپانیا ،پاراگوئب ق آلمبا ) بب طور مابزا نظرهبای خبود را بب
کمیسبیو ارائب کردهانبد (Analytical Guide to the Work of the ILC on jus cogens,
) https://legal.un.orgق بیشتر بحث ق بررسیها حول مطالعات کمیسیو در ا ن خصبو  ،بب
کمیتة کشم مامع عمومی سازما مل قاگذار کده است؛ جا ی ک دقلتهای مختل از جمل
ا را با صراحت د دگاه خود را در خصو ا ن موضوع اعالم کردهاند .در ادام بب د بدگاههای
مجع سکدة ا را در گزارشهای آقای تبالدی میپبرداز م تبا نشبا دهبیم کب چب میبزا ق
کدام ک از د دگاههای ا را مورد توج گزارکگر طبرح قبرار گرفتب اسبت .بیکبک تعبداد ق
کیفیت انع اس اظهارنظرهای ا را در گزارشهای آقای تالدی نشا از توج قی بب رق ب های
دقلتی مرتبط ق اثرگذار در خصو موضوع قواعد آمره دارد.
گزارکگر ق ژه در دقمین گزارش خود ،هجگامیک از عجاصر ق ق ژگیهای قاعدة آمبره بحبث
میکجد ،ب ا ن ن ت اکاره میکجد ک دقلت جمهوری اسالمی ا را از حامیا آ مفهوم قاعبدة
آمرهای است ک هجاارها ش ب طور جهانی پذ رفتب کبده ق الزماالجبرا باکبد (A/CN.4/706,
)) 2017: 7 (Footnote. 26ق مستجد ا ن بحث را نظر ا را در کمیتة کشم مامبع عمبومی در
سال  2016میداند مبجی بر ا ج مفهوم قاعدة آمره با د مورد پذ رش جامعة بینالمللی باکد ق
قاعدة آمرة مجطق ای مورد پذ رش نخواهد ببود ) .(A/C.6/71/SR.26, 2016, para. 122: 16در
قسمتی د گر از ا ن گزارش در رابط با معیار کجاسا ی قاعدة آمره ،گزارکگر تأکید میکجبد کب
بعضی دقلتها خواستار آ هستجد ک ا ن موضوع در پرتبو مبادة  53کجوانسبیو ق بن درببارة
حقوق معاهدات مورد توج قرار گیرد ق ا را را از دقلتهبای حبامی ا بن ا بده اعبالم میکجبد
)) (A/CN.4/706, 2017: 16 (Footnote. 81کب ا بن موضبوع را رسبما اعبالم کبرده اسبت
)(A/C.6/71/SR.26, 2016: para. 118, p. 16ن تة د گر ک در ا ن گزارش در خصو ا برا
مورد توج قرار گرفت است ،موضع ا را در خصو ارتباط قواعد آمره ببا اصبول کلبی حقبوق
است ) (A/CN.4/706, 2017: 26 (Footnote. 138ک در بیانیة ا را در کمیتة کشم ارائ کده
بود ).(A/C.6/71/SR.26, 2016, para. 120: 16
گزارکگر ق ژة کمیسیو در سومین گزارش خود ک در سال  2018ارائ کد ،ب مباحث مهبم
مطرحکده در کمیتة کشم مامع عمومی مل متحد اکاره میکجد ک ی از ا بن ن بات ،سبؤالی
است ک ا را مطرح میکجد :مرجع تعیبین معیارهبای کجاسبا ی قواعبد آمبره کااسبت؟ (Third
) Report of ILC on jus cogens, 2018, para. 13: 5ا ن موضبع را ا برا در سبال  2017اعبالم
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کبرده ببود) . (A/C.6/72/SR.26, 2017, para. 45: 7ن تبة د گبر ا برا کب گزارکبگر بب آ
پرداخت ) (Third Report of ILC on jus cogens, 2018, para. 14: 6آ است ک بب نظبر ا برا
تخطیناپذ ری معیار کجاسا ی قاعدة آمره نیست ،بل اثر ق نتیاة آ است .گزارکبگر در بجبد 64
گزارش مذکور ،با اکاره ب قضیة س وهای نفتی ،ب استفاده از تفسیر ببرای جلبوگیری از برداکبت
معار با قاعدة آمره اکاره میکجد ق استدالل ا را در خصو تفسیر مادة  20معاهبدة مبودت را
مورد توج قرار میدهد .ا را در ا ن زمیج معتقد بود ،براساس مادة  53کجوانسیو ق ن مقررهای
از معاهدهای ک در تعار با قاعدة آمره باکد ،نامعتبر اسبت .هر بک از مقبررات بک معاهبده در
صورت ام ا با د ب نحوی تفسیر کود تا با چجین قاعبدهای مغبا رت نداکبت باکبد .هما طورکب
پیشتر تأکید کد ،د وا بدق اکارة صر ح ب مفهوم قاعدة آمره بر استدالل ا را ببد ننحو صبح
گذاکت ک مادة  20با د ب گون ای تفسیر کود ک ب د گر قواعد حقوق بینالملب خدکب ای قارد
ن جد .ا را همین موضع را در نشست کورای امجیبت در مبورد قطعجامبة کبورای امجیبت درببارة
قضعیت بوسجی ق هرزگو ن نیز داکت است ک نبا د ب گون ای تفسیر کود ک مخال مجشور ملب
متحد ا قواعد آمره باکد ) .(S/PV.3370, 1994: 12گزارکگر ق ژه در بجد  158ق همچجین پاقرقی
کمارة  163گزارش خود ب ا ن موضوع پرداخت است .عالقهبر ا ن ،گزارکبگر ق بژه در جبا ی کب
سخن از پا بجدی همة دقلتها ب قواعد آمره است ،ب موضع ا را اکباره میکجبد (Third Report
) of ILC on jus cogens, 2018: 5, Footnote. 31کب در سبال  2013در کمیتبة کشبم مامبع
عمومی اظهار کده است .بر ا ن اساس «مخالفت مستمر» هبیچ جا گباهی در کب گیری قاعبدة
آمره ندارد) . (A/C.6/68/SR.26, 2013: para. 4: 2گزارکگر ق ژه در پاراگراف  153ب موضع ا را
در کمیتة کشم مبجی بر متعهد بود کبورای امجیبت بب رعا بت قواعبد آمبرة حقبوق بینالملب
میپردازد ک پیشتر مورد بحث قرار گرفت.
گزارکگر ق ژه در گزارش چهارم خود ک در سال  2019ارائب کبد ،زمانیکب از ممجوعیبت
ک جا ب عجوا ک قاعدة آمره سخن میگو د ،بب نظبر محباکم ملبی ق اظهبارات دقلتهبا در
کمیتة کشم ،از جمل اظهارات نما جدة ا را در سال  2016ک ممجوعیبت کب جا را بی از
قواعد آمره میداند ) (A/C.6/71/SR.26, 2016, para. 116: 15استجاد میکجد (Fourth Report
)on jus cogens, 2019: para. 75 and Footnote 217

توج ب ق اسببتجاد گزارکببگر ق ببژة طببرح ب ب د ببدگاههای ا ببرا بیببانگر اهمیببت محتببوا ی
اظهارنظرهای ا را از ک سو ق عدم تمرکز گزارکگر ببر رق بة کشبورها ی خبا ق توجب بب
پراکجدگی جغرافیا ی ،فرهجگی ق نظامهای حقبوقی متفباقت اسبت .ازا بنرق از تعبداد ارجاعبات
گزارکگر ب رق ة دقلت ا را ب خوبی ا ن ن ت رقکن میکود ک دقلت ا را نسبت بب فرا جبد
ک گیری ق کجاسا ی قواعد آمره حساسیت الزم را دارد ق ب خوبی از پیامدهای آ نسببت بب
رقابط حقوقی ا ن کشور ب طور خا ق حقوق بینالمل ب طور عام آگاهی دارد.
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نتیجهگیری
قاعدة آمره در هر نظام حقبوقی افبت میکبود .مبجبای قاعبدة آمبره ممانعبت از ا اباد برخبی
تعار ها در حقوق ق تعهدات از ک سو ق سجاش مشرقعیت اقدامات تابعا ک نظام حقبوقی
است .ازا نرق قاعدة آمره با پیوندی ک میا ارزشهای ک نظام حقوقی ق هجاارهای آ برقرار
میکجد ،سلسل مرات هجااری را متجاس با ق ژگیهای خا هر نظام حقوقی ساما میدهبد.
در نظام حقوق بینالمل نیز ب ق ژه پس از تأسیس ملب متحبد ،ضبرقرت ا اباد سلسبل مرات
هجااری در فقدا قوای قانونگذاری ،اجرا ی ق قضا ی احساس کد .براساس فرمبول کجوانسبیو
حقوق معاهدات ق ن  1969ک سجگ بجای کجاسا ی رسمی قواعبد آمبره در حقبوق بینالملب
است ،کجاسا ی ق ب رسمیت کجاختن قواعدی ک بخشی از ارزشهای جامعة بینالمللی هستجد
ق با قاعدة د گری با هما ق ژگی قاب تغییبر ق اصبالحاند ،معبرف ق ژگیهبای قاعبدة آمبره در
حقوق بینالمل قلمداد می کوند .دقلت ا را از هما ابتدا در کجار بسیاری از دقلتها از چجین
توصیفی حما ت ب عم آقرده است .د ر ادام از ماموع مباحث نوکتار حاضر بب برخبی ن بات
مهم مرتبط با رق رد دقلت ا را نسبت ب قاعدة آمره اکاره میکود:
 .1رویکرد بینابین :هما گون ک گفت کد ،رق رد دقلت ا برا نسببت بب قواعبد آمبره حالبت
بیجابین دارد؛ توضیح ا ج برخی دقلتهبا همچبو فرانسب از ابتبدا ببا مفهبوم قاعبدة آمبره
مخالفت قرز دهاند .درحالیک در نقطة مقاب برخی دقلتها ن تجها حامی قرقد مفهبوم قاعبدة
آمره ق آثار ناکی از آ ب نظام حقوقی بینالمللیاند ،بل عدم لزقم احراز رضبا ت دقلتهبای
خوانده ب صالحیت محاکم بینالمللی را در خصو نقا قواعد آمره نیز پذ رفت انبد .دقلبت
ا را در ا ن میا  ،ضمن حما ت کام از ظهور ق قرقد قاعدة آمره ب نظم حقوقی بینالمللبی
در زمیجة اجباری بود سازقکارهای ح قفص اختالف در رابطب ببا قاعبدة آمبره محتاطانب
عم کرده است .کا د ب همین دلی  ،ا را در زمرة کشورها ی است ک پس از حبدقد نبیم
قر هجوز تما لی ب تصو کجوانسیو های حقوق معاهدات  1969ق  1986ندارد.
 .2پایبندی به فرمول کنوانسیون وین :در خصبو کجاسبا ی قاعبدة آمبره ،دقلبت ا برا
رق رد محتاطان دارد؛ بد ن بیا ک تجها فرمبول مجبدرج در مبادة  53کجوانسبیو ق بن
 1969را برای کجاسا ی قاعدة آمره پذ رفت ق نسبت ب سا ر فرمولهای پیشجهادی برخبی
کشورها رغبتی نشا نداده است .ا ن رق رد نشا میدهد دقلت ا را تما لی ب قرقد بب
مباحثی را ک مم ن است در زمیجة کجاسا ی قاعدة آمره ترد دها ی را ا ااد کجد ،ندارد.
 .3مشارکت گسترده در کمیتۀ ششم :موضوع قاعدة آمره ب قاسطة حساسیتی ک ببرای
تمام دقلتها دارد ،موج کد ک در خصو بررسی گزارشهبای کمیسبیو در مبورد
موضوع قواعبد آمبره ،دقلبت ا برا نیبز در کجبار برخبی دقلتهبا مشبارکت حبداکثری
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ب خصو در برخی مفاد مهم از جمل فرمبول کجاسبا ی قاعبدة آمبره ،تهیبة فهرسبت
مصاد قاعدة آمره ق کجاسا ی قاعدة آمره محلی ا مجطق ای داکت باکد .امید مبیرقد
چجین مشارکتی در خصو ارائة نظرهای مشخص ب کمیسبیو حقبوق بینالملب در
خصو ا ن موضوع ق موضوعات د گر در دستور کار قرار گیرد تا مشبارکت ا برا را در
زمیجة ساخت ق پرداخت زمیجة قواعد بینالمللی پررنگتر سازد.
 .4قاعدۀ آمره بهعنوان نقطۀ تمرکز دادرسیهای ایرران در دیروان :تباکجو در چهبار
دعوا ی ک ا را ب عجوا خواها در د وا بینالمللی دادگستری حضور داکت  ،تهد د با
توس ب زقر ق دفاع مشرقع در زمرة مباحث محوری پرقندههای ا رباس ،سب وهای نفتبی،
برخی دارا یهای ا را ق نقاهای ادعا ی معاهدة مودت بوده است .در ا ن دعاقی از بک
سو ا را سعی داکت از مفهوم قاعدة آمبره مجبع توسب بب زقر (تااقزکارانب ) در پرقنبدة
ا رباس ب نفع خود استفاده کجد ق در عین حال ،در برابر استجاد ب قاعدة دفباع مشبرقع از
سوی ا االت متحده در توس ب اقدامات نظامی ا قهری علیب ا برا در قضبیة سب وهای
نفتی ب آمره بود مجع توس ب زقر برای توجی ناپذ ر بود اقدام ا باالت متحبده اسبتجاد
کجد .ارتباط میا قاعدة آمره ق مصونیت دقلت نیز موضوعی اسبت کب از سبوی ا برا در
دعوای برخی دارا یها مطرح کد .همچجین استجاد ب ق ژگی آمبرة قواعبد مبورد بحبث در
پرقندة نقاهای معاهدة مودت ب قاسطة اعمال تحر مهای ا باالت متحبده در عرصب های
مرتبط با حقوق بشر نیز میتواند در مرحلة ماهوی د وا با تفصبی بررسبی کبود .بب نظر
میرسد محور استداللهای ا را در مقام خواها در سبالهای اخیبر در د بوا  ،بی از
دال لی باکد ک ا را در کمیتة کشم اعالم کجد ،در خصو مصاد قواعد آمره ،تهد بد
ق توس ب زقر با د در رأس قرار داکت باکد.
 .5تقابل قاعدۀ آمره با مصونیت دولت :دقلت ا را از جمل دقلتها ی اسبت کب از نقبا
قاعدة مصونیت دقلت در محاکم سا ر کشورها از جمل ا االت متحبده متبأثر کبده اسبت.
ازا نرق ،رق رد ا را در خصو رابطة میا قاعدة آمره ق مصونیت دقلت بب نحوی اسبت
ک معتقد است اعمال بیرق ة قاعدة آمره بر نهادهای کامال تثبیتکبدة حقبوق بینالملب
مانجد مصونیت دقلتها آثار مخربی در پی دارد ق در خصو پیگیری نقبا قواعبد آمبره،
ا را ب طور مشخص صرفا قائ ب جبرا خسارت مدنی است تا پیگیری کیفری.
 .6الزام شورای امنیت به پایبندی به قواعد آمره :ا برا در طبول نشسبتهای کمیتبة
کشم ق در سا ر نشستها ق اظهارنظرها ،همواره بر الزام کورای امجیت در خصو قواعد
آمره تأکید داکت است .ب نظر میرسد ر شة ا بن موضبعگیری ب خصبو در دق دهبة
اخیر ،طرح پرقندة هست ای ا را در کورای امجیت ق ا ااد رژ م تحر می علی ا را بوده
ک آثار آ ب زعم ا را ناقا قواعد آمره بوده است .ازا بنرق ا برا معتقبد اسبت عبدم
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رعا ت قواعد آمره در اعمال دقلتها ق سازما ها ،آ اعمال را عاری از هرگون اثر حقوقی
خواهد کرد .از طرف د گر ،ا را معتقد است در تعار احتمالی قواعد آمره ق مادة 103
مجشور ،بد هی است ک قواعد آمره با د از اقلو ت برخوردار باکجد.
 .7معیار شناسایی قاعدۀ آمره :ا را در مباحث کمیتة کشم ب پرسش مهمی میپردازد:
چ کسی بیشتر ن صالحیت را برای احراز قجود قاعدة آمره دارد؟ ا را برخالف رق رد
مجفی خود در کجفرانس تصو کجوانسبیو  1969ق  1986در زمیجبة تعبیبة سبازقکار
اجباری برای ح قفص اختالفات ناکی از قاعبدة آمبره ،در سبالهای اخیبر در مباحبث
کمیتة کشم د وا بینالمللی دادگستری را در تشخیص قاعدة آمره صالح میداند.
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