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Abstract 
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. Indeed, there were few references to this 

concept in case law and legal teachings and theories. 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 

like Iran, have had their own special views on the compulsory dispute settlement 

procedures regarding  jus cogens and listing of jus cogens examples. The 

examination of Iran's approach to the identification of jus cogens and related issues, 

particularly in the recent study of the International Law Commission on jus cogens, 

is the subject of this article. Iran’s practice in this regard, demonstrates its adherence 

to the values of the international community and ways of interacting with it. 
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 چکیده

مجلد  میلا  هجاارهلا ق قاعلده    مراتلب سلسلل  گیری قاعدة آمره در هر نظام حقوقی موجب شکل
های اخیر هجوز ب  شکل رسمی بل  شجاسلا ی ا لن    الملل تا ده شود. حقوق بینن آنها میساخت

هلای حقلوقی   ها ق آملوزه مفهوم بجیاد ن مبادرت نکرده بود. با ا ن حال، در رق ة قضا ی، اند ش 
الملل مستلزم شجاسلا ی ق بل    شد. قجود قاعدة آمره در حقوق بیناندک ب  ا ن مفهوم اشاره می

هلا در ا لن خصلو     هاست. بجلابرا ن، عملکلرد دقللت   شجاخت  شد  آ  از سوی دقلترسمیت 
گاه با ا ن مفهوم سر سلازگاری نداشلتجد ق   ها مانجد فرانس  هیچاهمیت خاصی دارد. برخی دقلت

المللی، نسبت ب  سازقکارهای رغم پذ رش کلی آ  در اسجاد ق مطالعات بینبرخی مانجد ا را  ب 
اختالفات ناشی از قواعد آمره ق بیا  فهرستی از مصاد ق قواعد آملره د لدگاه   قفصلحلاجباری 

اند. مطالعة سیر رق کرد ا را  در خصو  شجاسا ی مفهلوم قاعلدة   های خا  خود را ابراز کرده
المللل در  خصو  در طرح مطالعاتی اخیر کمیسلیو  حقلوق بلین   آمره ق مسائل مرتبط با آ  ب 

دهد. شجاخت عملکرد ا را  در ا ن خصو  وشتار حاضر را تشکیل میمورد قاعدة آمره موضوع ن
 دهد.های تعامل با آ  را نشا  میالمللی ق شیوههای جامعة بینپا بجدی ا را  ب  ارزش
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 مقدمه

م حقوقی، قواعد بجیاد جی قجود دارد ک  از نظر ماهوی، ججسی غیرقابل نظار نظام هجااری هر د
ک  در حقوق داخللی، قلانو  اساسلی  لا     گون تخطی ق حاکم بر سا ر قوانین ق قواعد دارند. هما 

بلا   المللل یندارای ارزشی برترند، در نظام بل  1«مجفعت اجتماع»مفهوم نظم عمومی برای تأمین 
ی آقرهاست ق هجاارهای اللزام مازای دقلت ةمواجهیم ک  فراتر از اراد 2«مشترک ةداار»وم مفه
 ة؛ با ا ن تفاقت ک  قلو (324: 1377آقرد )زمانی، یقجود مب  شوند،یشجاخت  م ک  قواعد آمرهرا 

قی براساس تسلا  عجوا  قاضعا  قواعدها ب دقلتقجود ندارد ق  المللیندر نظام حقوق ب یافائق 
 (.287: 1383)فلسفی،  گیرندی، موضوع قواعد نیز قرار مهایتدر حاکم

مجاقشاتی ک  در باقر ب  قواعد آمره قجود دارد، در بیشتر موارد ناشلی از اخلتالد در مبلانی    
گلل ق عطلار،   )ابلراهیم  نظری قاعدة آمره است ک  ب  ارز ابی مفهومی هم تسری پیدا کرده است

ب  صرد قجود ابهاماتی در قاعلدة آملره از    یااست در ا ن میا  عدهکن ماگرچ  م (؛22: 1398
 (.562-571: 1388)گلجو ،  پوچی ق کجار گذاشتن آ  سخن گفت  باشجد
هلا بتوانجلد آ  را در   الملل موضوعی نبود ک  دقللت باقر ب  قاعدة آمره در نظام حقوق بین

و ب کجوانسیو  حقوق معاهدات ق ن رق   ق عملکرد خود پجها  کججد. با ا ن حال، تا زما  تص
المللی متبللور  بحث از قاعدة آمره هجوز ب  شکلی رسمی در نظام هجااری بین 1969در سال 

هلا نشلا  از میلزا  بلاقر، التلزام ق هملت در       نشده بود. ب  همین دلیل، بررسی د دگاه دقلت
آملره دارد.  در ا لن   پذ رش ق شجاسا ی ق در نها ت، توج  ب  پیامدهای ناشی از نقض قواعلد  

رسمی قارد نظام هجااری حقوق  طورب بار موضوع قواعد آمره ک  برای نخستینمیا ، از زمانی
هلای  الملل شد، د دگاه ا را  فراز ق فرقدها ی داشت  است. ترد د در ابراز صلر   د لدگاه  بین

، امضای 1969خود در کجفرانس ق ن در خصو  تصو ب کجوانسیو  حقوق معاهدات در سال 
هلا ی کل    صرد ق عدم تصو ب ا ن کجوانسیو  تا کجو ، اشاره ب  نقض قواعد آمره در پرقنلده 

ها عجوا  خواها  شرکت داشت ، شجاسا ی قاعدة حاکمیت دقلتالمللی ب ا را  در محاکم بین
هلای کمیسلیو    المللی دادگستری، توج  ب  گزارشعجوا  قاعدة آمره در محضر د وا  بینب 

الملل در زمیجة قواعد آمره ق هشدار ب  گزارشگر کمیسیو  نسلبت بل  علدم تهیلة     ق بینحقو
سلال   50فهرستی تمثیلی از قواعد آمرة موجود، عملکردها ی است ک  ا را  در طول بیش از

الملللی از خلود نشلا  داده اسلت.     از زما  شجاسا ی رسمی مفهوم قاعدة آمره در عرصة بلین 
دها از سوی ا را ، شجاختی از ا ن فراز ق فرقدهلا ق موضلف فعللی    بررسی ماموعة ا ن عملکر

 دهد.دست میا را  نسبت ب  قواعد آمره را ب 

                                                           
1. Interest of Community 

2. Common Will 
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تحلیلی ابتدا ب  بیا  مواضف ا را  ق سلپس تحلیلل آنهلا    -صورت توصیفیا ن نوشتار ب 
  پردازد. شا ا  ذکر است ک  تمرکز ما در ا ن نوشتار بر آ  دسلت  از رق کردهلای ا لرا   می

صورت صر   ب  موضوع قواعد آمره اشلاره شلده اسلت، هرچجلد ملوارد      است ک  در آنها ب 
المللی د گری نیز قجود دارند ک  از قضا ارتباط قثیقی با موضوع توسل ب  زقر در رقابط بین

الملل ق دلیل عدم استجاد ا را  ب  قاعدة آمره حقوق بیناند، اما ب ا را  در سدة اخیر داشت 
تلوا  بل  رق کلرد    مثال، ملی  طورب شود. نظر می ت حام قاژگا ، از بیا  آنها صردمحدقد

ا را  در شورای امجیت سازما  ملل متحلد از نخسلتین رقزهلای تشلکیل سلازما  مللل ق       
خا ، تشکیل نخستین جلسة شورای امجیت برای رسیدگی ب  موضوع تخلیة قلوای   طورب 

انلد  . موضلوعات د گلری کل  در شلورا مطلرح شلده      شورقی از استا  آذربا اا  اشاره کرد
ق ججل    1974از ملی شد  صجعت نفت ا را ، زد ق خلورد ملرزی بلا علراق در      اندعبارت

سالة عراق علی  ا را ، قضیة کارکجا  د پلماتیک ق کجسولی ا لاتت متحلده در    8تحمیلی 
امکلا  اسلتجاد بل     در هر ک از موارد مطرقح  در شلورای امجیلت    1گان .تهرا  ق جزا ر س 

رسد ب  دت لی از جمل  ناآگاهی در نتیاة علدم  می نظرب قاعدة آمره قجود داشت  است ک  
ق پس از آ ،  1969تبلور مفهوم قاعدة آمره تا زما  تصو ب کجوانسیو  حقوق معاهدات در 

الحهای مرتبط از جمل  کاربرد سل گیریتوجهی ب  جا گاه قواعد آمره در موضفدلیل، بیب 
 های شیمیا ی در جج  تحمیلی اشاره کرد.

الملللی  های بلین مشخص ب  بررسی رق کرد ا را  در کجفرانس طورب بر ا ن اساس، در ادام  
های مطرح در د وا  بلین ، دادرسی1986ق  1969مجار ب  تصو ب کجوانسیو  حقوق معاهدات 

های کمیسیو  حقلوق بلین   ت، طرحالمللی دادگستری در ارتباط با مفهوم قاعدة آمره ق در نها
 پرداز م.الملل می

 

 و رویکرد ایران شناسایی قاعدة آمره در کنوانسیون حقوق معاهدات وین
 در خصلو   از قرقد ب  بررسی رقند شجاسا ی رسمی قاعلدة آملره در کجوانسلیو  ق لن     پیش

. در دشلو  بررسلی ضرقری است فضای مجتهی ب  پیدا ش ا ن تحول،  ،1969حقوق معاهدات 
آشکار ب  قاعدة آمره،  ةتعدادی از نو سجدگا  مانجد ها د، هال، مک نیر بدق  اشار 1920 ةده

معاهدات ق قراردادها در صورت  اعتبارییب موجباز قجود هجاارهای برتری بحث کردند ک  
همچجین کمیسلیو  دعلاقی   . (Petsche, 2010: 238) نقض قواعد بجیاد ن خاصی خواهد شد

از تعبیلر قاعلدة    1928اکتبلر   19پابلو نلاجرا در   ةز ک در تصمیم خود در قضیمک –فرانس  

                                                           
های سال ةمیاندر مرتبط با ا را  نزد شورای امجیت  ةشدهای مطرحقضعیت ةبررسی دقیق هم ةبرای مشاهد .1

 .1399شا گا ،  ک: .، ر1990تا  1946
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در سلال   (French-Mexican Claims Commission, 1929: 470, 472). دکلر آمره اسلتفاده  
خلود در دعلوای    نظلر جداگانلة  دادگسلتری در   المللیین کی از قضات د وا  دائمی ب 1934

 :PCIJ, The Oscar Chinn Case, 1934).  سلخن گفلت  بر تانیا علی  بلژ ک از قاعلدة آملره   

از  ک مجاقشل  مهلم در    1937سال  ةس در مقالقرفرددانشگاهی نیز، آلفرد   ةدر عرص (149
ک  جدا از هجاارهلا ق قواعلدی اسلت کل       داردیآمره بود  برخی هجاارها پرده برم خصو 

را  المللل ینگانی ک  تمام حقوق بل اند؛ چجین هجاارها ی برای نو سجدها آنها را پذ رفت دقلت
، محل نزاع بود. از نظر ا شا ، باقر بل   بیججدیطرد معاهده م یهادقلت ةبر توافق ارادمبتجی 

ها را از انعقاد معاهدات خالد اخالق حسلج   ک  دقلت کجدیقاعدة آمره  ک اصل کلی ا ااد م
ه را در اخلالق  لک جامعل     قاعدة آملر  ةر ش قی(Verdross, 1937: 551-552). کجد یمجف م

 نوعی الزام را در پلی دارد  المللیینب ةجامع اعضایبرای تمام  المللیینک  در سط  ب بیجدیم
Verdross, 1937: 554-556) ،63-154: 1375؛ شر فی.) 

گام در شجاسا ی رسمی مفهوم قاعدة آمره در کجوانسیو  حقوق معاهدات را هِرش  نخستین
ب  قاعدة آملره  اشارة صر   گزارش خود بدق   نخستینبرداشت. اق در  1953تترپاخت در سال 

باشلجد کل     المللل ینکرد ک  ناقض آ  دست  از مقررات حقوق ب صحبتمعاهداتی  اعتبارییاز ب
 ةناسازگاری با اصلول برجسلت   ،اند. مالک نقض مقرراتعمومیت پیدا کرده ق تا حدی عرفی شده

 ,A/CN.4/63).شلوند  یشلجاخت  مل   الملللی یننظم عمومی ب عجوا است ک  ب  المللینحقوق ب

جرالد فیتزمور س در هشتمین گزارش حقوق معاهدات، برای  1958در سال  (154-155 :1953
از اعتبار برخوردار  ک معاهده  هجگامیاق از نظر قاعدة آمره استفاده کرد.  اصطالحبار از نخستین
 ، در تعلار  نباشلد  ک  ماهیت قاعدة آمره دارنلد  مللالینبا آ  دست  از اصول حقوق ب است ک 

(A/CN.4/115, 1958: 26-27). حقلوق   خصو ک، آخر ن گزارشگر کمیسیو  در اهمفری قالد
معاهدات نیز از غیرقانونی بود  معاهداتی سخن گفت ک  ناسلازگار بلا هجاارهلای قواعلد آملره      

اظهار کرد ک  مفهوم قاعدة آمره محلل   مادة مربوط  نو سیشالبت  اق در تفسیر خود از پ ؛باشجد
 (A/CN.4/156, 1963: 52). مجاقش  است

 نو سیشپ در خصو رغم برخی اختالفات ب  المللینرق کرد کلی اعضای کمیسیو  حقوق ب
کل  معلار  بلا قاعلدة      یااصل عدم اعتبار معاهلده  موردق مبانی حقوقی ق تئور ک قاعدة آمره، در 

خود در تفسیر  کی از مواد اعالم کرد کل    1963 نو سیشکمیسیو  در پآمره باشد، مثبت بود ق 
در تدق ن حقوق معاهدات ا ن نکت  با د مدنظر باشد ک  امرقزه قواعد ق اصلول خاصلی قجلود دارد    

 Yearbook of the). کججلد  آنهلا را تضلعی    یامعاهلده  اتترتیبل  بلا  توانجلد یهلا نمل  کل  دقللت  

International Law Commission, 1963: 198) حقوق معاهلدات  در خصو  مواد  نو سیشر پد
 ةک  در تعار  با  ک قاعدة آمر یامعاهده»ب  قواعد آمره اختصا   افت:  50مادة  1966در سال 
 ةقسلیل ک  تخطی از آ  مااز نیست ق فقلط بل    یااست، قاعده اعتباریعام باشد ب المللینحقوق ب
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ا لن   نلو س یشدر تفسلیر پل  «. ا هما  ق ژگی قابل تغییر اسلت عام ب المللینهجاار بعدی حقوق ب
توانلد ملانف از   نملی  یاهیچ قاعلده  جک  معتقد باشیم در رقزگار معاصر کمیسیو  اعالم کرد ا ،ماده

 Yearbook of the). ناملل  شللود، قابللل قبللول نیسللت هللا در انعقللاد موافقللتارادة آزاد دقلللت

International Law Commission: 1966: 247)ها نیلز رق کلردی سلازنده بل  کلیلت      دقلت ربیشت
مربوط ب  قاعدة آمره داشتجد ق ا ن مسلیر را بلرای شجاسلا ی ا لن مفهلوم در معاهلده        نو سیشپ

 (Yearbook of the International Law Commission: 1966: 247). هموارتر کرد
حاضلر در   یهلا دقللت بلود.   50ملادة   نلو س یشدر کجفرانس ق لن برگرفتل  از پل    53مادة 

پذ رفتل  ق بیشلتر مباحلث     المللیناز حقوق ب یعجوا  جزئقاعدة آمره را ب  ةکجفرانس اصل ا د
بود.  کلی از   هاپیشجهادبراساس نو س پیشتجظیم حول مبجا ق کاربرد قاعده، جزئیات ق شور در 

ک  ب  موجلب   بودن چو  ا ن تعر   شامل معیاری عیجی ،بود نقص تعر   قاعدة آمره ها،ینگران
ب  هملین دلیلل    .ق تما زی با قواعد اخالقی نداشت آ  قجود  ک قاعدة آمره در عمل ثابت شود

 :Petsche, 2010).  ، معیاری برای تما ز قاعده شددر کل هادر نها ت پذ رش ق شجاسا ی دقلت

مقرر کلرد   66ها، در مادة د گر برخی دقلت هاییهمچجین کجفرانس ق ن با توج  ب  نگران (240
قاعدة آملره در کجوانسلیو  ق لن    ات مربوط ب  طرد  ک اختالد در مورد تفسیر  ا اجرای مقرر

 Vienna Convention on the).  کجد دادگستری تسلیم المللییناختالد را ب  د وا  ب تواندیم

Law of Treaties, 1969: Art. 66 (a)) ةاعدة آملر )ا ااد ق 64 واددر نها ت کجفرانس در کجار م 
کجوانسلیو  حقلوق    53ملادة   ةقسلیل معار  بلا قاعلدة آملره( بل      ة)تکلی  معاهد 71جد د( ق 

در زملا  انعقلاد در    ایمعاهده اگر»د: کرشکل تصو ب معاهدات، قاعدة آمره را شجاسا ی ق بد ن
ضلر،  است. از نظلر کجوانسلیو  حا   اعتباریعام باشد، ب المللینحقوق ب ةتعار  با  ک قاعدة آمر

ب در کل، ها دقلت المللیینب ةجامع ةقسیلاست ک  ب  یاعام قاعده المللینحقوق ب ةقاعدة آمر
عام بلا هملا  ق ژگلی قابلل      المللینناپذ ر ک  تجها با قاعدة بعدی حقوق بتخل  یاعجوا  قاعده

 1«.، پذ رفت  ق مورد شجاسا ی قرار گرفت  استباشدیتغییر م
اسلت،   الملللی ینرق کرد کلی  ک دقلت ب  قواعلد ق مقلررات بل     انگرا کی از اسجادی ک  نم

دقللت ا لرا     د دگاهآ  دقلت در زما  پذ رش آ  قواعد است. براساس نوع  هاییانی مواضف ق ب
، 1986ق  1969در کجفرانس تدق ن حقوق معاهدات  کججدهمشارکت  یهاعجوا   کی از دقلتب 
 .کردا را  بررسی دقلت جظر مقاعدة آمره را از  توا یم

( 1966 نو سیشپ 50مادة ) مربوط ب  قاعدة آمره نو سیشاصالحات ب  پ تر نی کی از جد 

                                                           
معاهده  ا بطال  ق عدم اجرای مقررات معار  با  اعتباری کلدر مورد اثر حقوقی مذکور در رابط  با بطال  ق بی .1

الملل اختالد قجود دارد. اما کارکرد غالب، قواعد آمره ق ن  کل معاهده، میا  متخصصا  حقوق بین
 .  701: 1400اعتباری کل معاهده است. ر.ک: شا گا  ق عبداللهی، بی
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  (Yearbook of the International Law Commission, 1966: 17) ز سلوی ا لاتت متحلده    ک  ا
اعالم موضلف   ار ب قادها را بسیاری از دقلت ق (A/CONF.39/C.1/L.302, 1969: 462(b)) ارائ  شد

حقلوقی داخللی ق    یهلا ک  احراز قاعدة آمره مجلوط بل  شجاسلا ی در نظلام     بود ا ن پیشجهاد د،کر
در »هلا قلرار نگرفلت ق رد شلد، اگرچل  عبلارت       . ا ن اصالحی ، مورد پذ رش دقلتباشد یامجطق 

  ا للن اصللالحی ، بلل  مللتن نهللا ی مللاده اضللاف  شللد      « هجگللام انعقللاد ا للن کجوانسللیو    

(A/CONF.39/C.1/L.302, 1969: 465(c & d): 174-175)        موضف دقللت ا لرا  نسلبت بل  ا لن
گیلری  . در قاقف، ا ن موضف(A/CONF.39/C.1/L.302, 1969: 465 (c): 175) اصالحی  ممتجف بود

گیری فعلی ا ن کشلور در کمیتلة ششلم )کمیتلة حقلوقی( ماملف       با موضف 1966ا را  در سال 
همخوانی دارد، ز را ا را  ضمن نفی مفهوم قاعدة آمرة مجطقل   2016ال عمومی سازما  ملل در س

کجوانسیو   53شده در مادة   تعرای، معتقد است ک  احراز قاعدة آمره با د دقیقاً از طر ق فرا جد 
انالام  « ها در کلالمللی دقلتشجاسا ی ق ب  رسمیت شجاخت  شد  از طر ق جامعة بین»صورت ب 

 جک  در کجفرانس تصو ب کجوانسیو  حقوق معاهلدات  اشا ا  ذکر  (. ن نوشتارا بخش سومگیرد )
 53المللی، در زما  تصلو ب ملادة   های بینالمللی  ا میا  سازما های بینها ق سازما میا  دقلت

، ا را  نیلز در  64ق بطال  معاهدة معار  با آ  در مادة  نو س در خصو  تعر   قاعدة آمرهپیش
گیلری بل  تصلو ب    داشت ق در ا ن خصو  اظهارنظری نکرد. ا ن مواد بدق  رأی کجفرانس حضور

  UN Conference on the Law of Treaties between States and International)1رسلید 

Organizations or between International Organizations,1986: 17-18) 
ها ی ماده شامل  لک قاعلده،  لک    متن ن 1968می  21هادهم ا ن کجفرانس در  ةدر جلس

بل  رأی گذاشلت  شلد ق بل  تصلو ب رسلید.       نو س، یشتعر   ق چجد اصالح عبارتی نسبت ب  پ
 :UN Conference on the Law of Treaties, 1968). دقلت ا را  ب  ا ن ملتن رأی مثبلت داد  

para. 16: 472) حث کمیتة ششم در ا ن رق کرد ا را  نیز همچجا  استمرار دارد ق ا را  در مبا
ق عجاصلر ملرتبط بلا ا لن      53خصو  اهمیت پا بجد بود  ب  تعر   فعلی قاعدة آمره در ملادة  

 (.بخش سوم ا ن نوشتارتعر   تأکید قرز ده است )
جد د بود  ةقواعد آمر خصو ک  در  نو سیشپ 61قدقم کجفرانس، مادة بیست ةدر جلس

ق بلدق  تغییلر   شلده  ق ن شد، بل  رأی گذاشلت    تد  64در کجوانسیو  در قالب مادة  هاق بعد
 UN Conference on the Law of).خاصی، نها ی شد. دقلت ا را  نیز ب  آ  رأی مثبلت داد 

Treaties, 1968, para. 80: 125)  .ا ن رق کرد ا را  نیز در ادام  دق بجد بات قابل ارز ابی است
املرقز معتقلد اسلت کل      اعدة آمره تا بل   عبارت د گر، ا را  از هما  ابتدای ظهور رسمی قب 

مغا ر با قاعدة آمره اعتباری نخواهلد داشلت. ا لن رق کلرد ا لرا  در زمیجلة       ای قاعدة معاهده

                                                           
 https://treaties.un.org ر.ک: مضا ق تصو ب نکرده است.ا را  نیز آ  را ا قاتجرا نشده ا ن کجوانسیو  هجوز تزم .1
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المللی در قضیة سکوهای نفتی نیز قابل مشاهده است؛ در جا ی ک  ا را  در های بیندادرسی
ی ا را  در مقام دفاع مشرقع خصو  استجاد ا اتت متحده ب  توسل ب  زقر علی  سکوهای نفت

ق بر مبجای استثجای موجود در معاهدة مودت در خصو  مجافف اساسی امجیتی اعترا  ملی 
 (.ا ن نوشتار دقمبخش کجد )

دقللت بل  شلکل گرقهلی بل  طلرح        ، ده1969ملی   21کجفرانس در  ةقچهارمین جلسدر سی
  پرداختجلد ختالفلات  قفصلل ا حلل  حاقی سلازقکار اعالمی  ق همچجین  ک مادة پیشجهادی جد د 

.(UN Conference on the Law of Treaties, 1968, para. 26: 187)     ا ن پیشلجهاد کل  در ملادة
( ق نلو س یشپل  50نها ی کجوانسیو  متالی شد ق اختالفلات ملرتبط بلا قواعلد آملره )ملادة        66

گسلتری  لا داقری   داد الملللی ین( را بل  د لوا  بل   نو سیشپ 61جد د )مادة  ةهمچجین قاعدة آمر
ذکر است ک  رأی ا را  ب  ا ن مقلرره، ممتجلف    شا ا  .شد تصو ب قب  رأی گذاشت   داد،یارجاع م

رسلد دلیلل   ملی  نظلر بل   (UN Conference on the Law of Treaties, 1968, para. 72: 197).بود
وط ب  قواعلد آملره   امتجاع ا را  در مورد امکا  ارجاع اختالد در خصو  تفسیر  ا اجرای مواد مرب

گردد. در قاقلف، دقللت ا لرا  در آ  زملا  همراسلتا بلا       ة قاعدة آمره برمیمسئلب  سرشت حساس 
اختالفلات مجلدرج در    قفصلل حلل عملکرد مجسام ا ن کشور در درج حق شرط نسلبت بل  قیلد    

ضلف  کلرد، مو المللی دادگسلتری را فلراهم ملی   بسیاری از معاهدات ک  امکا  مراجع  ب  د وا  بین
کجوانسیو  اتخاذ کرد. شا د  کی از عللل    66 دآمیزی را در خصو  درج اصل موضوع در مادة ترد

رغلم رأی   جکل  بل   انکتلة جاللب توجل      1عدم تصو ب کجوانسیو  توسط ا را ، همین مورد باشد.
 را  در اظهارنظر خود در مورد گزارش کمیسیو  حقلوق  اممتجف در زما  تصو ب ا ن ماده، دقلت 

 66ملادة   1بجلد   را طبلق دادگسلتری   الملللی یند وا  بالملل در خصو  موضوع قواعد آمره، بین
(. عملکلرد د گلر   ا لن نوشلتار   سلوم بخش داند )صالح میذیکجوانسیو ، در تشخیص قاعدة آمره 

اختالفات ناشی از قواعلد آملره    قفصلحلمجظور ا را  در عدم تما ل ب  ا ااد سازقکاری اجباری ب 
های ها ق سازما هدات، در کجفرانس مجار ب  تدق ن کجوانسیو  حقوق معاهدات میا  دقلتدر معا

کل  کمیسلیو    نیز بارز است. زمانی 1986مارس  13المللی در های بینالمللی  ا میا  سازما بین
 66سلازقکاری اجبلاری مشلاب  ملادة      1982الملل در طرح پیشلجهادی خلود در سلال    حقوق بین

آمره در قاللب توسلل    قواعداختالفات ناشی از  قفصلحلجهت  1969قوق معاهدات کجوانسیو  ح
ب  داقری  ا سازش اجباری در نظر گرفتل  بلود، نما جلدة دقللت ا لرا  در اجلالس اظهلار داشلت:         

جای ارجاع ب  ربط ب یذهای اختالفات مهم مربوط ب  قاعدة آمره تجها با د با رضا ت صر   طرد»

                                                           
شا ا  ذکر .  https://treaties.un.org های عضو ا ن معاهده، ب  لیجک ز ر نگاه کجید:قضعیت دقلت ةبرای مشاهد .1

 کی عجوا  اند. دقلت فرانس  ب های فرانس  ق ا اتت متحده نیز هجوز ب  کجوانسیو  ق ن نپیوست ا ن ک  دقلت
 (Bianchi, 2008: 493). آمره حتی کجوانسیو  مزبور را امضا نکرده است ةمخالفا  سرسخت مفهوم قاعداز 
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المللی صلالحیت  های بینتر ن رکن قضا ی ارجاع شود. هرچجد سازما ، ب  عالی ک دادگاه داقری
آقر برای اخذ نظر مشورتی از د لوا  ملی  حضور نزد د وا  را ندارند اما تعبی   ک سازقکار غیرالزام

 قفصلل حلل پذ ر باشد. آزادی انتخاب برای توسل ب  هرگونل  ابلزار   تواند در موارد لزقم کامالً توجی 
های مرتبط با اختالد باشد، همواره معیار مبجا ی ق اصللی  الد ک  مبتجی بر رضا ت هم  طرداخت

نلو س در قاللب درج   پلیش  66بوده است... ب  دت ل مذکور، پلذ رش اصلالحات مربلوط بل  ملادة      
گیلری در خصلو    ا لرا  در رأی  «.باشداختالد برای ا را  مشکل می قفصلحلسازقکار اجباری 

 ,UN Conference on the Law of Treaties) پیشجهادی موضف مخال  را اتخاذ کرد محتوای مادة

1986, respectively: 190, paras. 47, 53: 28, para.37: 27, para. 31) 
 

 ایران مرتبط با المللیهای بینقاعدة آمره در دادرسی
المللی ینب هایدادرسی ةز در چدر بررسی رق کرد ق نوع تعامل ا را  با قواعد آمره با د ا ن موضوع ا

بررسی شود. در دعوای جمهوری اسالمی ا را  علی  ا اتت است،  خواها  مقامآنها در ا را  در  ک 
ناق نیرقی در ا ی ا اتت متحده ب   ةک  پس از حمل 1988جوتی  3هوا ی  ةحادث ةمتحده در قضی

خلود   ةری اقام  شد، دقلت ا را  در ت حل دادگست المللیینمسافربری ا را  در د وا  ب هواپیمای 
از قواعلد آملره معاصلر تلقلی     جزئلی  غیرنظامی را  یممجوعیت تهد د ق توسل ب  زقر علی  هواپیما

ا را  همچجین در مالحظات  (Aerial Incident of 3 July 1988, 1990: 187, para. 3.71). کجدیم
 یهلا دقللت  طرفییه، با تأکید بر تعهد ب  با رادات مقدماتی ا اتت متحد در خصو خود  ةق ت ح

تااقز   جک امبجی بر  598 ةاجرای قطعجام زمیجةثالث، با استجاد ب  گزارش دبیرکل سازما  ملل در 
« شلمرده شلده  برعجوا   کی از قواعد آمره ک  ب  بوده نقض ممجوعیت توسل ب  زقر»عراق ب  ا را  

طرفی دلیل نقض تعهد ب  بیب ا اتت متحده  دقلت معتقد است  (S/23273, 1991: para. 7) است
متأسفان  ا ن اخلتالد   (Aerial Incident of 3 July 1988, 1992, para. 2.31: 37). یت داردمسئول

با مصالح  میا  طرفین پا ا   افت ق فرصت اظهارنظر د وا  در خصو  اقدامات ا اتت متحده در 
 مشخص علی  هواپیمای غیرنظامی فراهم نشد طورب قر خصو  نقض آشکار قاعدة مجف توسل ب  ز

.(Aerial Incident of 3 July 1988, Order of 22 February 1996) 
عجلوا   مشخص ب  جا گاه قاعدة مجف توسل ب  زقر در د لوا  بل    طورب بار د گر  کا را  

 جظور کسب نظلر مد وا  ب  از مامف عمومی الؤپس از طرح سکجد.  ک قاعدة آمره اشاره می
، دقلت 1994در سال  یامشرقعیت تهد د  ا استفاده از تسلیحات هست  خصو مشورتی در 

ممجوعیت تهد د  ا توسل ب  زقر  کجدیاعالم ما را  در بیانیة کتبی ق شفاهی خود نزد د وا  
 ,Note Verbal from the Embassy of Iran, 1995)  ک اصل اساسی ق  ک قاعدة آمره است

para. b: 1)   خا  ب  ممجوعیلت اسلتفاده از    طورب ، ا ن در حالی است ک  در اظهارات ا را
عجوا  ای صورت نگرفت ق صرد توسل ب  زقر ب عجوا  قاعدة آمره اشارهای ب تسلیحات هست 
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 ملوردنظر ای کلی ق بدق  در نظر گرفتن نوع تسلیحات در زما  تهد د  ا توسل بل  زقر  قاعده
در پرتلو قضلعیت فعللی حقلوق     »...است. در ا ن قضی  د وا  در نها ت اعالم کرد: ا را  بوده 

توانلد در ملورد قلانونی    الملل ق حقا قی ک  در حال حاضر در اختیار قرار دارد، د وا  نمیبین
مشلرقعی   دفلاع ای العادهای در شرا ط فوقبود   ا نبود  تهد د  ا توسل ب  تسلیحات هست 

« گیری قطعلی دسلت  ابلد    ک کشور در معر  خطر است، ب  نتیا  ک  طی آ ، موجود ت
(Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports, 1996: 105(2)(E)). 

طرفین اختالد، موضوع قاعدة آمره بود. ا را  در  یهاسکوهای نفتی،  کی از چالش ةدر قضی
در قاللب دفلاع    تواندیزقر از سوی ا اتت متحده، نم توسل ب  کجدیخود اظهار متفصیلی  ةت ح

  Oil).  باشد پذ رتوجی  1955مودت  ةمعاهد 20مشرقع ق مبتجی بر قسمت چهارم بجد اقل مادة 
Platforms, 1993, Part. IV, paras. 4.04-4.05: 94-95)  ا ن معاهده ک   داردیا ن ماده مقرر م

 ا  المللیینصل  ق امجیت ب ةمجظور حفظ  ا اعادرفین ب اقدامات ضرقری برای اجرای تعهدات ط
 Treaty of)دهلد یاقدامات ضرقری برای حفاظت از مجافف امجیتی ضرقری را تحت تأثیر قرار نم

Amity between the US and Iran, 1955: Art. XX (1)(d))، در  مجدرجمجف توسل ب  زقر  ز را
بل    توانلد یآمره است ق ا اتت متحده با نقض آ  نم مجشور ملل متحد دارای ماهیت 2(4مادة )
  (Oil Platforms, 1993, Part. IV, paras. 4.0: 95).  معاهلده ملودت اسلتجاد کجلد     20ملادة  

از آناا ک  ممجوعیت توسل بل    شود،یدعوای متقابل آمر کا متذکر م ب همچجین ا را  در پاسخ 
خالد قاعدة آمره باشد؛ استدتل ا لرا  آ  اسلت    ماوز عمل تواندینم 20مادة  ،زقر، آمره است

معار  با قاعدة آمره نامعتبر است ق با د  ةکجوانسیو  حقوق معاهدات، مقرر 53ک  براساس مادة 
 Oil) علام صلورت گیلرد    المللینبراساس حقوق ب 1955 ةتفسیر مضیقی از معتبر بود  معاهد

Platforms, 1999: Part. 3, para. 7.75: 164)  المللل ینا ن اساس،  ک قاعدة آمره حقوق بل  بر 
 توانلد ینمل  20خود را در تفسیر معاهداتی چو  معاهده مودت اعمال کجد ق ملادة   ةبا د اثر آمر

دفلاع   توسل غیرقانونی ب  زقر باشد، ز را تالاقز بل  مقلرراتِ    گرتفسیر شود ک  توجی  یاگون ب 
توجل    شا ا ا ن نکت    (Oil Platforms, 1999: Part. 3, para. 7.76: 165). مشرقع خواهد بود

است ک  ا را  همیش  قائل ب  تفکیک رقشن بین توسل ب  زقر ق دفاع مشرقع بوده ق معتقد است 
 ,A/C.4/622, 2010).  شود ا اتت متحده مجتفف شد نبا د آثار غیرقانونی توسل ب  زقر موجب 

Draft Article. 15: 133)  کلرد اعلالم   ،ب  موضوع قاعدة آمره نپرداخلت  تحاصرد وا  اگرچ  ب 
ملودت   ةمعاهلد  20براسلاس ملادة    تواندیدر حمل  ب  سکوهای نفتی نم ا اتت متحدهاقدامات 

ز لرا آ    ،باشلد  ا ن کشلور اقدامات ضرقری برای حفاظت از مجافف امجیتی ضرقری  کججدةتوجی 
هسلتجد ق بلر ا لن     المللل ینقوق بل توسل ب  زقر بدق  قص  دفاع مشرقع در ح ةمجزلاقدامات ب 

ملذکور بتوانجلد در    ةک  براساس تفسیر صحی  از مقلرر  گیردیاساس در رد   اقداماتی قرار نم
 یبراساس هملین خلوددار    (Oil Platforms, 2003, para. 78: 42). مودت جای بگیرند ةمعاهد
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علدم صلراحت   ق از  بلد تایخود ا ن موضوع را برنمل  ةجداگان د وا  است ک  قاضی سیما در نظر
 ,Oil Platforms). کجدید وا  در بیا  نقض مجشور با توسل ب  زقر ق نقض قاعدة آمره، انتقاد م

2003, Separate Opinion of Judge Simma, para. 6: 170)   ر گلو  فرانسوا قاضی  جک  اضمن
کل    کجلد یم مل اعلال سل  بلار   خود  ةجداگان ک  قاضی اختصاصی ا را  در ا ن قضی  بود، در نظر

 ,Oil Platforms) شلود الملل قلملداد ملی  در حقوق بینممجوعیت توسل ب  زقر  ک قاعدة آمره 

2003: Separate Opinion of Judge Rigaux, para. 7: 216, para. 17: 221, para. 19: 223 ). 
در سلال  اسلتقالل کلوزقق     کاانبلة  ةاعالمی مربوط ب  مشورتیخصو  قضیة ا را  در 

عجلوا  هجالاری   ها ب تمامیت سرزمیجی دقلتاز  ک  در آ  بیانیة مکتوبی ارائ  کرد 2009
است ق  ناپذ رک  تخطی تعبیر شدها دقلت المللیینب ةپذ رفت  شده ق مورد شجاسا ی جامع

تمامیت سرزمیجی را بجیلاد ق اسلاس مجشلور    احترام ب  . ا را  شودیقاعدة آمره محسوب م
هلدد ق عللت اصللی مفهلوم امجیلت جمعلی مجلدرج در مجشلور          کل   ناملد یملل متحد مل 

بررسلی   (Written Statement of Islamic Republic of Iran, 2009, para. 2.1: 3).اسلت 
دهلد کل  ا لرا  تجهلا     سا ر لوا   کتبی ق اظهارنظرهای شفاهی در ا ن رسیدگی نشا  ملی 

را قاجد ق ژگی آملره دانسلت     تمامیت سرزمیجیاحترام ب  بار دقلتی بوده ک  برای نخستین
 Accordance with international law of the unilateral declaration of) اسللت.

independence in respect of Kosovo, ICJ Reports, 2010) 
بل   ا لرا  در ت حلة خلود    علی  ا اتت متحلده،  های ا را  دارا ی برخیقضیة در ، 2016در سال 

ک  هیچ محدقد تی نسبت ب  مصلونیت قضلا ی    کجدیآلما  علی  ا تالیا اشاره م ةد وا  در قضی ةآقرد
قضا ای مطرح نزد محاکم داخلی در مورد ادعاهای نقض فاحش حقوق بشلر ق قواعلد    ةدقلت در زمیج
  (Certain Iranian Assets, 2017, para. 3.21(e): 52). قجود ندارد المللیینآمره در عرد ب

. در د لوا   اسلت مواردی را  افت ک  از قواعد آمره بحلث شلده    توا یمیز نداقری  ةدر حوز
  اگدعاقی ا را  ق ا اتت متحده در دعوا ی ک   ک شرکت آمر کا ی اقامل  کلرده بلود، خوانلد    

دلیل تغییر بجیاد ن اقضاع ق احوال نسبت ب  زملا   ب  1955مودت  ةمعاهد اعتبارییبنسبت ب  
 ,Amoco International Finance Corporation v. Iran)کججلد ملی  اسلتجاد انعقاد ق پلس از آ   

1987, para. 88: 38).       موجلود در   هلای یلت د لوا  در راسلتای رد ا لن ادعلا بل  تحلیلل ظرف
اعلالم  ق از جملل    پلردازد یخوانلد   لک معاهلده مل     اعتباریکجوانسیو  حقوق معاهدات برای ب

در تعلار  بلا  لک     ،زما  انعقلاد ق همچجلین اجلرا    مجاقش ، درة مورد ک  معاهد از آناا کجدیم
 اعتبلار یآ  را بر ا لن اسلاس بل    توا ینم ،کجوانسیو  ق ن نیست 53قاعدة آمره مبتجی بر مادة 

 (Amoco International Finance Corporation v. Iran, 1987: para. 90: 39). دانست
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 سازمان ملل متحد ششم مجمع عمومی ةرویکرد ایران به قواعد آمره در کمیت
گرفتل   صلورت  ششلم   ةدر کمیتل  قاعدة آمره اعالم مواضف ا را  در زمیجة کی د گر از ماموع  

 .  دهدیک  موضوعات ق مسائل حقوقی را دستور کار قرار م است
تارب  ثابلت کلرده   اظهار داشت ششم  ةدر کمیت 2005ق  1999های ا را  در سال ةنما جد

المللل  ی کمیسیو  حقوق بینهاجام ا قادر ب  پاسخگو ی ب  پرسشهب  دت لی برخی دقلتاست 
با لد توجل  خاصلی بل      کمیسلیو   مشلترک قاقعلی،    ةنیستجد. در نتیا ، برای رسید  ب  زمیج

ها داشت  باشد ششم ق سا ر اشکال مکاتبات از سوی دقلت ةها در کمیتاظهارت نما جدگا  دقلت
(A/C.6/54/SR.26, 1999, para. 70; A/C.6/60/SR.11, 2005, para. 83). 

رق کلرد   خصلو  موارد ز ر در  چجد ده  کمیتة ششمجلسات جوی صورتقبراساس جست
   ا را  ب  قاعدة آمره  افت شدند.

نما جدة ا را  پس از تصو ب نها ی طرح مواد مسئولیت دقللت در کمیسلیو  حقلوق بلین    
آملره اظهلار داشلت کل  اصلطالح      طور مشخص در مورد مفهوم قاعلدة  ب  2001الملل در سال 

برای جا گز جی با مفهلوم ججا لت   « الملل عامنقض شد د تعهد ناشی از قاعدة آمره حقوق بین»
ها نیلز مواجل  شلد.    دقلت در شور نها ی طرح مواد مسئولیت قرار داده شد ک  با استقبال دقلت

قدام شا ا  توجل  د گلر   عجوا   کی از پیامدهای نقض قاعدة آمره نیز احذد ماازات تجبیهی ب 
کمیسیو  بود. نما جدة ا را  ضمن  ادآقری پیامدهای نقض قاعدة آمره در طرح مواد مسلؤقلیت  

کجد ک  سا ر آثار نقض قاعدة آملره در اثلر توسلع  ق تحلول بعلدی      دقلت ب  ا ن نکت  اشاره می
 .(A/C.6/56/SR.16, 2001: para. 10)الملل نما ا  خواهد شد حقوق بین

المللی مبتجلی  های بینولیت سازما ئسواد مقاعدة آمره در طرح م در خصو اه ا را  د دگ
ششم مامف عملومی   ةا را  در کمیت ةاست. نما جدالملل کمیسیو  حقوق بین بر تأ ید د دگاه

ر المللل د حقلوق بلین   دقللت متبلوع ملن بلا د لدگاه کمیسلیو       » :دکلر اعلالم   2006در سال 
الملللی با لد از   های بینجرای هجاارهای آمره موافق است... سازما اب   نو س مادة مربوطپیش

 .(A/C.6/61/SR.15, 15 November 2006, para. 54)  «جدکجقواعد آمره متابعت 
را ششم موضوع قواعلد آملره    ةکمیت ،2016مامف عمومی در سال  ةدر هفتادق کمین جلس

در  ،ب  مامف ارائ  شلده بلود   المللینعجوا   کی از مسائلی ک  در گزارش کمیسیو  حقوق بب 
عجوا  اقلین نکتل  بل  ا لن    را ارائ  کرد. ا را  ب  اییانی بدر ا ن خصو  ق ا را   دستور کار داد

فهرستی از قواعلد دارای ماهیلت آملره از سلوی کمیسلیو  حقلوق        ةک  تهی پردازدیموضوع م
نحوی ک  در لحظ  امکا  دارد ب  خواهد بود ق هر تمثیلیمجطقی نیست، ا ن فهرست  المللینب

جد لد اصلالح شلود. املا      ةشده در پلی ظهلور  لک قاعلدة آملر      کجوانسیو  ق ن مقرر 64مادة 
عجوا  ب  تواندید، مکررا احراز  یاشجاسا ی معیارها ی ک  بتوا  براساس آنها قجود چجین قاعده
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س از افزا ش بلیش از حلد قواعلد    قرار گیرد ق بر ا ن اسا المللیینمحاکم ب ةراهجما مورد استفاد
دارای ماهیت آمره ق در نتیا ، در معر  خطر قرار داد  ثبات رقابلط قلراردادی ق  کپلارچگی    

بل    شلده یلین تع ةدق مؤلفل  قجل  یچهل احتراز شود. ا ن رق کرد ب  المللیناصول اساسی حقوق ب
ق همچجین  المللیینب ةکجوانسیو  ق ن  عجی پذ رش ق شجاسا ی از سوی جامع 53موجب مادة 

شدنش تالش شود، معجلا  . برعکس، آنچ  با د برای رقشنبردیال نمؤناپذ ری آ  را ز ر ستخطی
ها پذ رفت  شده ق با هم قابل اعمال طور گسترده از سوی دقلتا ن دق مؤلف  است ک  ب  ةق دامج

شجاسا ی سلخن   ق از معیارهای پذ رش ق شودیا را  قارد بحث نظری منما جدة هستجد. سپس 
د لوا  در نظلر مشلورتی مشلرقعیت تهد لد  لا توسلل بل           ةپس از اشاره ب  رق ل قی  گو د.یم

، بل  ماهیلت   داردآملره  ة ق ژگی ا ن مسئل  ک  آ ا  ک قاعد»  جک امبجی بر  یاهست  هایسالح
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons) «شلود یحقوقی آ  قاعدة مربوط مل 

کل  چجلین   شود موجب می المللیینب ةک  اهمیت قاعده برای جامع کجدیاعالم م  (125 :1996
را  الملللی ین. قواعدی ک  برحسلب ماهیلت خلود، نظلم عملومی بل      یده شودبخش ماهیتی ب  آ 

عبارت د گر، ا لن  از چجین ماهیتی برخوردارند. ب شک بی، بخشجدیق تحکیم م کججدمیتضمین 
، آملره توصلی  شلود ق نل      یاقاعده دهدیاست ک  اجازه م المللیینب ةامعبقای ج یهاضرقرت

. کجلد یخود آ  قاعده. ا ن اهمیت اجتماعی قاعده است ک  ماهیلت آ  را مشلخص مل    نفس یف
بلرای تعیلین    تلوا  یسرعت، شدت ق عمومیت قاکجش، بدق  ترد د، معیارها ی هسلتجد کل  مل   

مراتلب قواعلد نظلم    . بجابرا ن، قواعد آمره در سلسلل  شده در نظر گرفتنقض ةقاعد ةماهیت آمر
ق ب  همین علت، در مقا سل  بلا قواعلد دارای     گیرندیدر جا گاهی برتر قرار م المللیینحقوقی ب

ند ک  جوامف داخلی بر آنها بجا نهاده احقوقی داخلی ک  مبتجی بر اصولی یهاا ن ماهیت در نظام
عجلوا   بل   المللیناند. ا ن قاقعیت ک   ک قاعدة حقوق بشدهاند، ب  قواعد بجیاد ن موصود شده

 الملللی ینآ  در نظم بل  ةمعیاری برای احراز ماهیت آمر تواندیاصل کلی حقوق پذ رفت  شود، م
(. در قاقف، نما جدة ا را  در ا ن نشست، فرا جد تبلور اصلول کللی   2016اکتبر  28ممتاز، ) باشد

معجا نیسلت کل    ا  معیاری برای احراز قاعدة آمره دانست  ق ا ن بدا عجوالمللی را ب در نظام بین
ای قلمداد کرد ک  لزقماً حلافظ ارزش بدق  توج  ب  ماهیت اصل کلی مربوط  بتوا  آ  را قاعده

 المللی تلقی شود.های جامعة بین

سلیر   ق درشود مربوط می ناپذ ر بود  قاعدة آمرهقص  تخطیب  ا را   در موضف د گر ةنکت
آلما  علیل  ا تالیلا اشلاره     2012 ةدادگستری در قضی المللییند وا  ب ةاستدتلی خود ب  آقرد

تخطللی را  گونلل یچاسللت کلل  هلل  یا للک قاعللدة آمللره قاعللده »  جکلل کجللد؛ مبجللی بللر ا مللی
ق همچجلین نظلر    (Jurisdictional Immunities of the State, 2012: para. 95: 46)«تابدیبرنم

برخلی از قواعلد حقلوق بشردقسلتان  قواعلدی      کجلد  ک  تصر   می یاهای هست حسال مشورتی
 Legality of the Threat or). آقرندیناپذ ر را پد د مک  اصول تخطی کججدیبجیاد ن را ا ااد م
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Use of Nuclear Weapons, 1996: para. 79: 35)   ب  نظر ا را  اگرچ  د وا  دکتلر ن تخطلی
نظلر از اهمیلت   غیرمستقیم ب  قاعدة آمره محسوب کرده است، اما صرد یارهناپذ ر بود  را اشا

ناپذ ر لزقماً قاعدة آمره نیست. در قاقف هلر قاعلدة   تخطی ةا ن معیار با د تأکید کرد ک  هر قاعد
مخالفلت   یااست. همچجین ا لرا  بلا قاعلدة آملره مجطقل       ناپذ رماهیتاً تخطی المللینحقوق ب

کل    شلود ی. در آخر ا را  متذکر مل کجدیتأکید مق ژة قاعدة آمره  رد گزارشگرق بر رق ک کجدیم
گزارشگر ق ژه با د ب  آثار آمره بود   ک قاعده بپردازد. همچجین با د مراقب آثار مخرب اعملال  

ها ق اصلل  مانجد مصونیت دقلت المللینحقوق ب شدةیتقاعدة آمره بر نهادهای کامالً تثب رق ةیب
قفصل اجباری اختالفات بلود. در مقابلل، احتلرام بل      ت طرفین  ک اختالد برای حللزقم رضا 

هلا ق  کل  دقللت   کجلد یا الاب مل   ،اندقواعد بجیاد ن حقوق بشر ک  قضعیت آمره را کسب کرده
دقلت رعا لت   شورای امجیت براساس فصل هفت( آنها را ب  یها)قطعجام  المللیینب یهاسازما 

ها، آ  اعمال را عاری از هرگونل  اثلر   ها ق سازما عد آمره در اعمال دقلتجد ق عدم رعا ت قواکج
در نگاه دکتر ن نیز چجلین برداشلتی قابلل مشلاهده      (.2016اکتبر  28ممتاز، کجد )یحقوقی م

 (.  62-71: 1384)ارکلش ق لی،  است

ع ونیلز موضل   2017ماملف عملومی در سلال    اجالس ساتنة ششم در هفتادقدقمین  ةکمیت
دة آمره را مورد توج  قرار داد. در ا ن خصو ، ا را  ابتدا ب  موضوع ججا ات علیل  بشلر ت   قاع

ا را  معتقد اسلت موضلوع قواعلد آملره     کجد. یاشاره م ،ک  در دستور کار کمیسیو  قرار داشت
هلا در  هجوز موضوعی در حال پیشرفت در کمیسیو  است ق رق   ق باقر ب  الزام در میلا  دقللت  

هلا ملبهم اسلت ق    وع مهمی مانجد شجاسا ی قواعد آمره ق آثار آ  در برخلی ججبل   موض خصو 
مواد برای پلرداختن بل  ماهیلت قواعلد آملره نیازمجلد مطالعلات ق         نو سیشضرقرت ق نیاز ب  پ

کل  در دسلتور کلار     المللل ینحقوق ب ةموضوع قواعد آمر خصو ا را  در  کارهای بیشتر است.
، کجلد یمل مشلخص  معیار شجاسلا ی قاعلدة آملره را چل  کسلی       شودیمتذکر م ،کمیسیو  بود

ا را  براسلاس   .داندیگزارشگر ق ژه کجوانسیو  حقوق معاهدات را مالک شجاسا ی م ک یدرحال
دادگستری را صلال  در تشلخیص    المللیینکجوانسیو  حقوق معاهدات، د وا  ب 66مادة  1بجد 

  Session, 2017: 1 thhe 72.(Sixth Committee of t-(2داند یقاعدة آمره م
. در شلود یقاعلده، معیلار شجاسلا ی محسلوب نمل      ناپلذ ری ا را  معتقد است ک  شرط تخطی

تهد د ق توسل ب  زقر با د در رأس قواعد آمره قلرار  ممجوعیت مصاد ق، ا را  معتقد است  خصو 
قلررات مجشلور مللل    د گر ا را  آ  است ک  هجگام تعار   ک قاعدة آملره بلا م   ةداشت  باشد. نکت

ه رآمل  ة، ا ن قاعدالمللیینبر مقررات د گر معاهدات بآ  مجشور ق برتری  103متحد، با قجود مادة 
 ةا لد  خصلو  بر ا لن، ا لرا  ا لن نکتل  را در     است ک  برتر ق حاکم بر مقررات مجشور است. عالقه

 الملللی ینبل  ة ی جامعل ک  مالک در قواعد آملره با لد شجاسلا    شودیمتذکر م یامجطق  ةقواعد آمر
کل    کجدیپیشجهاد م. ا را  مؤ د ا ن موضوع است 1969کجوانسیو  ق ن  53اشد ق مادة بها دقلت
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 نلو س یشپل (2)7 یبجلد در جملف  1«هلا پذ رش ق شجاسا ی از سوی اکثر ت فراقا  دقلت»عبارت 
تملد  ق   ةملد اَشلکال ع   لانگر هلا کل  نما  دقللت  2«اکثر ت بسیار قابل توجل  »کمیسیو  با عبارت 

Session,  th.(Sixth Committee of the 72 اصلی حقوقی جهلا  اسلت، جلا گز ن شلود     یهانظام

بعلدی کمیسلیو  قابلل     یهلا ، در گلزارش (2)7 یبجلد تغییر موردنظر ا را  در جملف  (2-3 :2017
 (A/74/10, 2019: Draft Conclusion. 7(2): 143).مشاهده است

گزارش  در پیق  2018مامف عمومی در سال  اجالسین ششم هفتادقسوم ةا را  در کمیت
 .شودیقاعدة آمره متذکر م ةقاعدة آمره نکاتی را دربار در خصو  کمیسیو  ةسوم گزارشگر ق ژ

 یهلا بجدی قطعجامل  جمفطبق ا ن  کمیسیو  نیست. 17 یبجداقل آنک  ا را  موافق جمف ةنکت
قجللود را بلل  یآقرد آمللره تعهللدات الللزامآقر شللورای امجیللت، در صللورت تعللار  بللا قواعللاللزام 

طورک  هما  کجدیا را  تأکید م (A/73/10, 2018: Draft Conclusion. 17(1): 225).آقرندینم
قرار گرفت  است کل  قاعلدة   عمومی ا ن نکت  مورد پذ رش  ،درستی اعالم کردهگزارشگر ق ژه ب 

 ILC Third) اتجراسلت ت نیلز تزم شلورای امجیل   یهلا قطعجام  ایعدم تخطی از قواعد آمره بر

Report on jus cogens, 2018, para. 152: 61). « مجشلور فقلط    103ما بر ا ن باقر م ک  مادة
 ر معاهلدات  از ساناشی مجشور با تعهدات ب  موجب تأکید دارد ک  در زما  تعار  بین تعهدات 

ار  بلین قواعلد آملره ق تعهلدات     ند. بر ا ن اساس در زما  تعامقدم، تعهدات مجشور المللیینب
وب بل   چارچل در ا لن   «.شودیمجشور اعمال نم 103ق مادة   ابجدیمجشور، قواعد آمره اقلو ت م

ق مقلررات   المللل ینشورای امجیت ک  در تعار  با حقوق بل  یهانظر ا را  آ  دست  از قطعجام 
ا ن رق کرد را در د گر ماامف  . ا را آقردیقجود نمها ب تعهدی را برای دقلت یچمجشور است، ه
آثار مخاصمات مسللحان  بلر معاهلدات     خصو آ ، نظر ا را  در  ةک  نموناست نیز اعالم کرده 

 (A/C.4/622, 2010, Draft Article. 14. para. 2: 132).است 2010در سال 

همکاری بلرای پا لا     ةقظیف خصو در  21ق  20بجدی دقم آنک  ا را  موافق با جمف ةنکت
 Report of) کمک ب  حفظ قضعیت ناشی از نقض قاعدة آمره است ةداد  ق عدم شجاسا ی ق ارائ

the ILC, 2019, Draft Conclusions. 21- 22: 226)،  با لد  در عین حلال معتقلد اسلت کل      اما
آثار ناشی از نقلض قواعلد آملره کل  در      یعدم شجاسا بد ن مضمو  ک  بجدی ب  آ  اضاف  شود 

نبا د ب  ضرر افراد ،  (ICJ, Reports 2004, para. 159: 68)  وار مورد تأکید استرتی دمشو نظر
عجوا   لک الگلو، بل  اسلتثجای نامیبیلا ق      اشد ق ا را  در ا ن خصو  ب پذ ر ب ا جمعیت آسیب

اشلاره    (ICJ, Reports 1971, para. 125: 44)شجاسا ی مواردی چو  ثبت تولد، ملر  ق ازدقاج 
اسلت کل  بل      23 یبجدآخر ا را  در مورد جمف ةنکت (.144: 1397ق همکارا ، کجد )ممتاز یم

                                                           
1. Acceptance and recognition by a very large majority of States 

2. A large majority of States 
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جرمی ک  ب  موجب  ک قاعدة آمره ممجوع است،  در خصو  1«مصونیت موضوعی»عدم اعمال 
شده از سلوی گزارشلگر ق لژه در گلزارش سلوم، مؤ لد       اشاره ةاشاره دارد. ا را  معتقد است رق 

 نلو س یشپدر    موجب  ک قاعدة آمره  بجرم ممجوعر ا را ، ب  نظشده نیست. ارائ  یبجدجمف
 عجلی مصلونیت مقاملات    ، از حدقد مقررات مربوط  در د گر کارهای کمیسلیو   23 یبجدجمف

ای بجلابرا ن درج چجلین مقلرره    ،دقلتی از صالحیت کیفری دقلت خلارجی، تالاقز کلرده اسلت    
ججا لات  اجماع در مورد دق کار د گلر  عجلی    بر ا ن، دستیابی ب ساز باشد. عالقهمشکل تواندیم

ک  در حال بررسی توسلط  را علی  بشر ت ق مصونیت مقامات دقلت از صالحیت کیفری خارجی 
از رسید  ب   پیشکجد. بر ا ن اساس، ضرقری است ک  کمیسیو  دشوار می ،کمیسیو  هستجد

ارچوب قواعلد آملره  لا    نها ی در کارهای مربوط ، از پرداختن بل  ا لن موضلوعات در چل     ةنتیا
 Sixth). خودداری کجد تا از هرگون  تجاقض احتمالی ق تکرار جلوگیری شود داقرییشهرگون  پ

Committee of sixty-ninth session, 2018: 3-4) 
ماملف عملومی مللل متحلد بل  بررسلی       اجالس هفتادقچهارمین در ششم  ةا را  در کمیت

پرداخلت. ا لرا  در دق حلوزه بل       المللل ینوق بکمیسیو  حقاجالس هفتادق کمین موضوعات 
موضوع مصونیت مقامات دقلتلی از صلالحیت    خصو در : موضوع قواعد آمره اشاره داشت  است

کیفری خارجی ق ا ن مسئل  ک  آ ا تعارضلی بلین مصلونیت ق قواعلد آملره در ملورد مصلونیت        
قجود دارد  ا ن ، ا را  بلر   المللیجرائم بین زمیجةمقامات دقلتی از صالحیت کیفری خارجی در 

توا  تصلور کلرد کل  قجلود     ا ن باقر است ک  درک چگونگی برقز ا ن تعار  دشوار است. نمی
ک  توسط  ک مقام دقلتی ارتکاب  المللینحقوق بججا ت ب  موجب مسئولیت کیفری برای هر 

بلر ا لن،   طور خودکار مانف مصلونیت از صلالحیت کیفلری خلارجی شلود. علالقه      ، ب است  افت 
هلای ثاللث بلرای تعقیلب     دقللت عبارت د گر، شدت عمل موردنظر بستگی ندارد. ب مصونیت ب 
همچجین حتی اگر  .ای ک  ججبة آمره داشت  باشد، ندارندشده یتعهد شجاساالمللی، ججا ات بین

تعهلد   شکیداشت  باشجد. بحقوقی  ةقجود داشت  باشد، جبرا  خسارت با د ججب تعهدیچجین 
 لک قاعلدة آملره،     عجلوا  بل   های داخلیالمللی در دادگاههای ثالث ب  تعقیب ججا ات بینلتدق

  Session, 2018, para. 4: 3) th.(Sixth Committee of the 73نیستقابل تصور 

موضوع قواعد آمره، ا را  بررسی گزارش چهارم را در دستور کار قلرار داده ق بلا    خصو در 
ق  کججدیها پیدا نمدقلت ةحما تی را در رق  ایود ک  قواعد آمره مجطق تأکید بر موضف سابق خ

، از رق کلرد  کججلد یجهانشلمولی قواعلد آملره ا الاد مل      زمیجلة مشکالت مفهومی ق عملی را در 
 یاکمیسیو  ق گزارشگر ق ژه در خصو  حذد قواعد آمره با ماهیت صرفاً دقجانبل   لا مجطقل    

کجلد  مجشور ق قواعد آمره تأکید ملی  103مادة  ةار د گر بر رابطبهمچجین  . ا را کجدیتماید م
ق در  شلود یاعمال نم 103ک  هجگام تعار ، ا ن قواعد آمره هستجد ک  برتر خواهجد بود ق مادة 

                                                           
1. ratione materiae 



 1401بهار  ،1، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    264

 

شورای امجیت ک  مخلال  اصلول کللی     یهاقطعجام  دست  از ک  آ کجد ا ن چارچوب اعالم می
کججد. ا را  با تجد، هیچ تعهدی را برای کشورها ا ااد نمیق مقررات مجشور هس المللینحقوق ب

دهلد کل  اگرچل  احتملال تصلو ب      چجلین ادامل  ملی    ،اهمیتی ک  برای ا ن موضوع قائل است
شورای امجیت ک  در تعار  با قواعد آمره باشد بعید است، غیرممکن نیسلت.  توسط ای قطعجام 
ب  تعار  با قواعد آملره مجالر شلود ق ا لن     اجرا  ةشورای امجیت ممکن است در مرحل ةقطعجام

شورای  یهارقشن ب  قطعجام  ةموضوع در تار خ کار ا ن شورا رخ داده است. بر ا ن اساس، اشار
مجظلور انعکلاس حساسلیت موضلوع ق اهمیلت حلل ا لن        ها ب بجدینو س جمفامجیت در پیش

ی شورای امجیت کل  توسلط   هاشود ک  اشاره ب  قطعجام تعار  ضرقری است. ا را  متذکر می
متأسللفان  از مللتن  ،(A/73/10, 2018) گزارشللگر ق للژه در گللزارش سللوم پیشللجهاد شللده بللود 

 :A/74/10, 2019,  Draft Conclusion. 16) حذد شده است 16 ةبجدی شمارنو س جمفپیش

های عضلو در  از مواضف اظهارشده توسط دقلت یاست ک  بررسی آماری مختصرعایب » .(145
دهلد  مامف عمومی نشا  میاجالس کار کمیسیو  در هفتادقسومین  در خصو    بحثجر ا

انلد،  عضو، پیشجهاد حذد تصر   ب  شورای امجیت را ارائل  داده  یهاک  کمتر از دق درصد دقلت
 ا ضمجی طرفدار اعلالم   صر   طورهای عضو ب ها  عجی تقر باً تمام دقلتسا ر دقلت ک یدرحال

ک  فراتر از قلانو  بلوده ق مقیلد بل      درصورتی تصمیمات شورای امجیتاند. دهچجین موضوعی بو
ا لرا  در ملورد عواقلب     .اعتبار شورای امجیت را ز ر سؤال ببرد تواندحتی میقواعد آمره نباشد، 

خواهلد رق کلرد   دهد ق از کمیسلیو  ملی  مفهوم قاعدة آمره هشدار می ایا ن رق کرد بر مختل 
   Session, 2019: 3) th.(Sixth Committee of the 74« ی کجدخود را دقباره بررس

 «بدق  لطم  زد »بر ا ن عقیده است ک  عبارت  22 ةشمار یبجدجمفخصو  ا را  در 
(A/74/10, 2019, Draft Conclusion. 22: 146)،   ق اعلالم   1با حدقد موضوع سلازگار نیسلت

قواعلد  فهرست غیرحصلری   خصو در آخر ا را   ةما خواها  حذد آ  هستیم. نکت کجدیم
کجد ک  ا را  تأکید می. ذکر شده استگزارش چهارم  23 ةشمار یبجدآمره است ک  در جمف

از قواعد آمره ب  بررسی بیشتری نیازمجد است. با قجود رزرقهلا ی کل  توسلط    فهرستی  ةتهی
تلوا   تی ملی سخقواعد آمره صورت گرفت  است، ب فهرست  ةتهیمورد تعدادی از کشورها در 

تواند ماهیت میفهرست ا ن  یشجاختضرقرت دارد. از مجظر رقشفهرستی ک  چجین  پذ رفت
سوء برداشت مجار ا ن طور اساسی تغییر دهد ق ممکن است ب   جدمحور ا ن موضوع را ب افر

شود ک  کمیسیو  نهاد اصلی برای شجاخت ق شجاسلا ی قواعلد آملره اسلت. بل  نظلر ا لرا ،        
 ق قواعد ثانو   یشجاخترقش یهاجای قضعیت حقوقی قواعد خا ، با د بر ججب کمیسیو  ب 

توانلد  عجوا  قواعد آمره در ا ن مرحل  میبر ا ن، شجاسا ی برخی قواعد ب شود. عالقه متمرکز

                                                           
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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برانگیز باشلد ق در آ جلده نیلاز بل  مطالعل  ق بررسلی دقیلق در کمیسلیو  را ا الاب          مجاقش 
 Session, 2019: 4)  thee of the 74.(Sixth Committکجد

 

   المللکمیسیون حقوق بین طرح مطالعاتی قواعد آمره در در خصوصیکرد ایران رو
پس از فراز ق فرقدهای بسیار در کمیسیو  در مورد مطالع  در خصو  قواعد آمرة حقلوق بلین  

مطالعلة   رسلمی در میلا  موضلوعات ملورد     طلور بل   2015الملل، در نها ت ا ن مهم در سلال  
عجوا  گزارشگر ق ژة آ  انتخلاب شلد.   کمیسیو  قرار گرفت ق آقای تالدی از آفر قای ججوبی ب 

ملاده در   23، چهار گزارش را ب  کمیسیو  ارائل  کلرده ق تلا کجلو      2019تا  2016قی از سال 
نو س نهلا ی شلده اسلت. موضلوع قواعلد آملره از لحظلة انتخلاب در         قالب قرائت نخست پیش

تلر ن ق در علین حلال، چلالش    های آقای تالدی هملواره از جلذاب  تا استماع گزارشکمیسیو  
 دقللت  6دلیل حساسلیت موضلوع، تلاکجو  تجهلا     برانگیزتر ن موضوعات در کمیسیو  بوده ق ب 

مازا نظرهای خود را ب  کمیسیو  ارائ   طورب )اتر ش، هلجد، مکز ک، اسپانیا، پاراگوئ  ق آلما ( 
 (Analytical Guide to the Work of the ILC on jus cogens, https://legal.un.org)انلد کلرده 

ها حول مطالعات کمیسیو  در ا ن خصو ، بل  کمیتلة ششلم ماملف     ق بیشتر بحث ق بررسی
های مختل  از جملل  ا لرا  بلا صلراحت     عمومی سازما  ملل قاگذار شده است؛ جا ی ک  دقلت

ة ا را  شدمجعکسهای اند. در ادام  ب  د دگاهعالم کردهد دگاه خود را در خصو  ا ن موضوع ا
هلای   لک  از د لدگاه  پرداز م تا نشا  دهیم ک  چ  میزا  ق کدامهای آقای تالدی میدر گزارش

شک تعداد ق کیفیت انعکاس اظهارنظرهلای  ا را  مورد توج  گزارشگر طرح قرار گرفت  است. بی
هلای دقلتلی ملرتبط ق اثرگلذار در     از توج  قی ب  رق ل   های آقای تالدی نشا ا را  در گزارش

 خصو  موضوع قواعد آمره دارد.  
قاعدة آملره بحلث    های ژگیاصر ق قک  از عجیهجگامخود،  گزارشگر ق ژه در دقمین گزارش

ک  دقلت جمهوری اسالمی ا را  از حامیا  آ  مفهوم قاعلدة   کجدیب  ا ن نکت  اشاره م کجد،یم
 ,A/CN.4/706) اتجلرا باشلد  طور جهانی پذ رفتل  شلده ق تزم    هجاارها ش ب است ک یاآمره

2017: 7 (Footnote. 26)) ششم ماملف عملومی در    ةمستجد ا ن بحث را نظر ا را  در کمیت ق
باشد ق  المللیینب ةک  مفهوم قاعدة آمره با د مورد پذ رش جامعمبجی بر ا ج داندیم 2016سال 

ر د  (A/C.6/71/SR.26, 2016, para. 122: 16).مورد پذ رش نخواهد بلود  یامجطق  ةقاعدة آمر
کل    کجلد یگزارشگر تأکید م ،قسمتی د گر از ا ن گزارش در رابط  با معیار شجاسا ی قاعدة آمره

ة کجوانسلیو  ق لن دربلار    53ها خواستار آ  هستجد ک  ا ن موضوع در پرتلو ملادة   بعضی دقلت
کجلد  یحلامی ا لن ا لده اعلالم مل      یهاق ا را  را از دقلتار گیرد قرحقوق معاهدات مورد توج  

(A/CN.4/706, 2017: 16 (Footnote. 81))  ا لن موضلوع را رسلماً اعلالم کلرده اسلت      کل   
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(A/C.6/71/SR.26, 2016: para. 118, p. 16)  ا لرا   خصو  د گر ک  در ا ن گزارش در  ةنکت
صو  ارتباط قواعد آمره بلا اصلول کللی حقلوق     موضف ا را  در خ ،مورد توج  قرار گرفت  است

ششم ارائ  شده  ةا را  در کمیت ةک  در بیانی A/CN.4/706, 2017: 26 (Footnote. 138)) است
 .(A/C.6/71/SR.26, 2016, para. 120: 16) بود

ب  مباحلث   ،ارائ  شد 2018کمیسیو  در سومین گزارش خود ک  در سال  ةگزارشگر ق ژ
ک   کی از ا ن نکات،  کجدیششم مامف عمومی ملل متحد اشاره م ةکمیتشده در مهم مطرح

قواعلد آملره    هلای شجاسلا ی  معیارتعیلین  مرجلف   کجلد: یالی اسلت کل  ا لرا  مطلرح مل     ؤس
ا ن موضف را ا را  در  (Third Report of ILC on jus cogens, 2018, para. 13: 5)؟کااست

د گلر ا لرا  کل      ةنکت . (A/C.6/72/SR.26, 2017, para. 45: 7) اعالم کرده بود 2017سال 
 آ   (Third Report of ILC on jus cogens, 2018, para. 14: 6)گزارشلگر بل  آ  پرداختل    

آ   ةبلک  اثر ق نتیال  ،قاعدة آمره نیست شجاسا ی معیار ناپذ ریاست ک  ب  نظر ا را  تخطی
بل  اسلتفاده از    ی نفتلی، سلکوها  ةگزارش مذکور، با اشاره ب  قضلی  64است. گزارشگر در بجد 

ق اسلتدتل ا لرا  در    کجلد یتفسیر برای جلوگیری از برداشت معار  با قاعدة آمره اشاره مل 
. ا را  در ا ن زمیج  معتقد دهدیمودت را مورد توج  قرار م ةمعاهد 20تفسیر مادة  خصو 

ار  بلا قاعلدة آملره    کل  در تعل   یاای از معاهدهکجوانسیو  ق ن مقرره 53بود، براساس مادة 
نحوی تفسیر شلود  ب  . هر ک از مقررات  ک معاهده در صورت امکا  با دباشد، نامعتبر است

 ةد وا  بلدق  اشلار   شد،طورک  پیشتر تأکید مغا رت نداشت  باشد. هما  یاتا با چجین قاعده
ا لد  ب 20صلح  گذاشلت کل  ملادة      نحلو بلد ن  صر   ب  مفهوم قاعدة آمره بر استدتل ا لرا  

قارد نکجلد. ا لرا  هملین     یاخدش  المللینتفسیر شود ک  ب  د گر قواعد حقوق ب یاگون ب 
قضلعیت بوسلجی ق   قطعجامة شورای امجیت دربارة موضف را در نشست شورای امجیت در مورد 

تفسیر شود ک  مخلال  مجشلور مللل متحلد  لا       یاگون نیز داشت  است ک  نبا د ب   نهرزگو
ق همچجلین پلاقرقی    158 بجلد در ق لژه  گزارشگر  (S/PV.3370, 1994: 12). شدقواعد آمره با

، گزارشگر ق لژه در جلا ی   بر ا نعالقهب  ا ن موضوع پرداخت  است. گزارش خود  163 ةشمار
 Third)کجلد یب  موضف ا را  اشاره م ،ها ب  قواعد آمره استدقلت ةک  سخن از پا بجدی هم

Report of ILC on jus cogens, 2018: 5, Footnote. 31)    ةدر کمیتل  2013کل  در سلال 
هلیچ جا گلاهی در   « مخالفلت مسلتمر  »ششم مامف عمومی اظهار شده است. بر ا ن اساس 

گزارشلگر ق لژه در   . (A/C.6/68/SR.26, 2013: para. 4: 2) قاعلدة آملره نلدارد    یلری گشلکل 
  شورای امجیت ب  رعا لت  ششم مبجی بر متعهد بود ةب  موضف ا را  در کمیت 153پاراگراد 
 ک  پیشتر مورد بحث قرار گرفت. پردازدیم المللینحقوق ب ةقواعد آمر

کل  از ممجوعیلت   ارائ  شلد، زملانی   2019گزارشگر ق ژه در گزارش چهارم خود ک  در سال 
در هلا  محلاکم مللی ق اظهلارات دقللت    ب  نظلر   گو د،یعجوا   ک قاعدة آمره سخن مشکجا  ب 
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ک  ممجوعیلت شلکجا  را  کلی از     2016در سال از جمل  اظهارات نما جدة ا را  یتة ششم، کم
 Fourth Report) کجدیاستجاد م (A/C.6/71/SR.26, 2016, para. 116: 15) داندیقواعد آمره م

on jus cogens, 2019: para. 75 and Footnote 217)  
یلانگر اهمیلت محتلوا ی    هلای ا لرا  ب  توج  ق استجاد گزارشگر ق ژة طرح ب  د لدگاه 

اظهارنظرهای ا را  از  ک سو ق عدم تمرکز گزارشگر بر رق ة کشورها ی خا  ق توج  ب  
رق از تعلداد   لن ازاهلای حقلوقی متفلاقت اسلت.     پراکجدگی جغرافیا ی، فرهجگی ق نظلام 

شود ک  دقللت ا لرا    خوبی ا ن نکت  رقشن میارجاعات گزارشگر ب  رق ة دقلت ا را  ب 
خلوبی از  گیری ق شجاسا ی قواعد آمره حساسیت تزم را دارد ق بل    فرا جد شکلنسبت ب

 طلور بل  الملل ینبخا  ق حقوق  طورب پیامدهای آ  نسبت ب  رقابط حقوقی ا ن کشور 
 عام آگاهی دارد. 

 

 گیرییجهنت
شود. مبجای قاعدة آملره ممانعلت از ا الاد برخلی     قاعدة آمره در هر نظام حقوقی  افت می

ها در حقوق ق تعهدات از  ک سو ق سجاش مشرقعیت اقلدامات تابعلا   لک نظلام     تعار 
هلای  لک نظلام حقلوقی ق     رق قاعدة آمره بلا پیونلدی کل  میلا  ارزش     نازاحقوقی است. 

هلای خلا  هلر    هجااری را متجاسب با ق ژگلی  مراتبسلسل کجد، هجاارهای آ  برقرار می
ق لژه پلس از تأسلیس مللل     الملل نیلز بل   حقوق بیندهد. در نظام نظام حقوقی ساما  می

هجااری در فقدا  قوای قانونگذاری، اجرا لی ق قضلا ی    مراتبسلسل متحد، ضرقرت ا ااد 
بجلای  کل  سلج     1969فرمول کجوانسلیو  حقلوق معاهلدات ق لن      براساساحساس شد. 

جاختن الملل اسلت، شجاسلا ی ق بل  رسلمیت شل     شجاسا ی رسمی قواعد آمره در حقوق بین
المللی هستجد ق با قاعدة د گری با هما  ق ژگی های جامعة بینقواعدی ک  بخشی از ارزش

شلوند.  الملل قلمداد میهای قاعدة آمره در حقوق بیناند، معرد ق ژگیقابل تغییر ق اصالح
عملل  ها از چجین توصلیفی حما لت بل    دقلت ا را  از هما  ابتدا در کجار بسیاری از دقلت

است. در ادام  از ماموع مباحث نوشتار حاضر ب  برخی نکات مهم مرتبط با رق کرد آقرده 
 شود:دقلت ا را  نسبت ب  قاعدة آمره اشاره می

ک  گفت  شد، رق کرد دقلت ا را  نسلبت بل  قواعلد آملره     گون هما  رویکرد بینابین:. 1
ابتلدا بلا مفهلوم    ها همچلو  فرانسل  از   برخی دقلت جک  احالت بیجابین دارد؛ توضی  
حلامی   تجهان ها در نقطة مقابل برخی دقلت ک یدرحالاند. قاعدة آمره مخالفت قرز ده

انلد، بلکل  علدم    الملللی قرقد مفهوم قاعدة آمره ق آثار ناشی از آ  ب  نظام حقوقی بین
ی را در خصلو   المللل نیبل های خوانده ب  صالحیت محلاکم  لزقم احراز رضا ت دقلت

اند. دقلت ا را  در ا لن میلا ، ضلمن حما لت کاملل از      مره نیز پذ رفت نقض قواعد آ
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المللللی در زمیجللة اجبللاری بللود  ظهللور ق قرقد قاعللدة آمللره بلل  نظللم حقللوقی بللین
اختالد در رابط  با قاعدة آمره محتاطانل  عملل کلرده اسلت.      قفصلحلسازقکارهای 

ز حدقد نیم قر  هجلوز  شا د ب  همین دلیل، ا را  در زمرة کشورها ی است ک  پس ا
 ندارد. 1986ق  1969های حقوق معاهدات تما لی ب  تصو ب کجوانسیو 

: در خصو  شجاسا ی قاعدة آمره، دقلت ا لرا   پایبندی به فرمول کنوانسیون وین. 2
کجوانسیو  ق ن  53رق کرد محتاطان  دارد؛ بد ن بیا  ک  تجها فرمول مجدرج در مادة 

هلای پیشلجهادی   عدة آمره پذ رفت  ق نسبت ب  سا ر فرمولرا برای شجاسا ی قا 1969
دهد دقلت ا را  تما لی برخی کشورها رغبتی نشا  نداده است. ا ن رق کرد نشا  می

 ی را دها ل تردب  قرقد ب  مباحثی را ک  ممکن است در زمیجة شجاسا ی قاعلدة آملره   
 ا ااد کجد، ندارد.

قاسطة حساسیتی ک  بلرای  اعدة آمره ب : موضوع قمشارکت گسترده در کمیتۀ ششم. 3
هلای کمیسلیو  در ملورد    ها دارد، موجب شد ک  در خصو  بررسی گزارشتمام دقلت

هلا مشلارکت حلداکثری    موضوع قواعد آملره، دقللت ا لرا  نیلز در کجلار برخلی دقللت       
خصو  در برخی مفاد مهم از جمل  فرملول شجاسلا ی قاعلدة آملره، تهیلة فهرسلت       ب 

رقد ای داشت  باشد. امید ملی آمره ق شجاسا ی قاعدة آمره محلی  ا مجطق  مصاد ق قاعدة
المللل در  چجین مشارکتی در خصو  ارائة نظرهای مشخص ب  کمیسیو  حقلوق بلین  

خصو  ا ن موضوع ق موضوعات د گر در دستور کار قرار گیرد تا مشلارکت ا لرا  را در   
 تر سازد.رن المللی پرزمیجة ساخت ق پرداخت زمیجة قواعد بین

: تلاکجو  در چهلار   های ایرران در دیروان  عنوان نقطۀ تمرکز دادرسیقاعدۀ آمره به. 4
المللی دادگستری حضور داشت ، تهد د  لا  عجوا  خواها  در د وا  بیندعوا ی ک  ا را  ب 

های ا رباس، سلکوهای نفتلی،   توسل ب  زقر ق دفاع مشرقع در زمرة مباحث محوری پرقنده
ادعا ی معاهدة مودت بوده است. در ا ن دعاقی از  لک   هایهای ا را  ق نقضا یبرخی دار

سو ا را  سعی داشت  از مفهوم قاعدة آملره مجلف توسلل بل  زقر )تااقزکارانل ( در پرقنلدة       
ا رباس ب  نفف خود استفاده کجد ق در عین حال، در برابر استجاد ب  قاعدة دفلاع مشلرقع از   

سل ب  اقدامات نظامی  ا قهری علیل  ا لرا  در قضلیة سلکوهای     سوی ا اتت متحده در تو
ناپذ ر بود  اقدام ا لاتت متحلده اسلتجاد    نفتی ب  آمره بود  مجف توسل ب  زقر برای توجی 

کجد. ارتباط میا  قاعدة آمره ق مصونیت دقلت نیز موضوعی اسلت کل  از سلوی ا لرا  در     
ب  ق ژگی آملرة قواعلد ملورد بحلث در      ها مطرح شد. همچجین استجاددعوای برخی دارا ی

هلای  های ا اتت متحلده در عرصل   قاسطة اعمال تحر ممعاهدة مودت ب  هاینقضپرقندة 
نظلر  تواند در مرحلة ماهوی د وا  با تفصیل بررسلی شلود. بل    مرتبط با حقوق بشر نیز می

ا ،  کلی از  هلای اخیلر در د لو   های ا را  در مقام خواها  در سالرسد محور استدتلمی
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مصاد ق قواعد آمره، تهد لد   خصو در دت لی باشد ک  ا را  در کمیتة ششم اعالم کجد، 
 ق توسل ب  زقر با د در رأس قرار داشت  باشد.

هلا ی اسلت کل  از    : دقلت ا را  از جمل  دقلتتقابل قاعدۀ آمره با مصونیت دولت. 5
  ا اتت متحده متأثر شده نقض قاعدة مصونیت دقلت در محاکم سا ر کشورها از جمل

رق کرد ا را  در خصو  رابطة میلا  قاعلدة آملره ق مصلونیت دقللت       ،رق نازااست. 
 شلدة یتقاعدة آمره بر نهادهای کامالً تثب رق ةیاعمال بنحوی است ک  معتقد است ب 

آثلار مخربلی در پلی دارد ق در خصلو      هلا  مانجلد مصلونیت دقللت    المللینحقوق ب
مشخص صرفاً قائل ب  جبلرا  خسلارت ملدنی     طورب اعد آمره، ا را  پیگیری نقض قو

 است تا پیگیری کیفری.
هلای کمیتلة   : ا را  در طلول نشسلت  الزام شورای امنیت به پایبندی به قواعد آمره. 6

ها ق اظهارنظرها، همواره بر الزام شورای امجیت در خصو  قواعد ششم ق در سا ر نشست
خصلو  در دق دهلة   گیلری بل   رسد ر شة ا ن موضفنظر می آمره تأکید داشت  است. ب
ای ا را  در شورای امجیت ق ا ااد رژ م تحر می علی  ا را  بوده اخیر، طرح پرقندة هست 

علدم   رق ا لرا  معتقلد اسلت    لن ازازعم ا را  ناقض قواعد آمره بوده است. ک  آثار آ  ب 
 ، آ  اعمال را عاری از هرگون  اثر حقوقیهاها ق سازما رعا ت قواعد آمره در اعمال دقلت

 103خواهد کرد. از طرد د گر، ا را  معتقد است در تعار  احتمالی قواعد آمره ق مادة 
 مجشور، بد هی است ک  قواعد آمره با د از اقلو ت برخوردار باشجد. 

: ا را  در مباحث کمیتة ششم بل  پرسلش مهملی ملی    آمره ۀمعیار شناسایی قاعد. 7
ا لرا    بیشتر ن صالحیت را بلرای احلراز قجلود قاعلدة آملره دارد؟      چ  کسی د:پرداز

در زمیجة  1986ق  1969برخالد رق کرد مجفی خود در کجفرانس تصو ب کجوانسیو  
هلای  اختالفات ناشی از قاعلدة آملره، در سلال    قفصلحلتعبیة سازقکار اجباری برای 

 گستری را در تشخیص قاعدة آملره داد المللییند وا  باخیر در مباحث کمیتة ششم 
 داند.میصال  
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