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چکیده
حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل حاکی از وضعیت دوگانه ای اسهت؛ از طرفهی آمهوز ههای
کالسیک حقوق بینالملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التهاا به معاههدات بهینالمللهی و
حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق ب دولتها در حفظ منافع ملی در تااحماند و از طرف
دیگر ،در مواقع خاص و بحرانی و نیا ب سبب ماهیت بعضی از معاهدات بینالمللهی جرهر بایهد
اختیاراتی را برای دولتها در رهت حفظ منافع ضروری لحها کهرد .بهرای حهل ایهن وضهعیت
دوگان و آشتی میان همکاری بینالمللی و یکجانب گرایی دولتها ،شروطی بها عنهوان «شهرو
محدودکنند » در حقوق بین الملل پذیرفت شد است .این شرو سازوکاری را ایجاد مهیکننهد
ک ب مشارکت دولتها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بینالمللی کمک مهیکنهد و
در عین حال ب هنگامیک دولت در معرض خطر فوقالعاد قرار دارد ،اختیار و آزادی عملهی را
برای رهایی آن از تعهدات بینالمللی ،پیشبینی میکند.
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مقدمه
دولتها ب عنوان بازیگران اصلی و اولیۀ رامعۀ بینالمللی تالش بسیاری دارند تها رونهد تهدوین و
توسعۀ حقوق بینالملل ب سمتی باشد ک حاکمیت آنها را در کمترین حد ممکن محدود کنهد و
منافع ملی آنها را درنظر بگیرد .منفعت ملی مسئل ای است ک دولتها در حفظ و تقویهت آن از
هیچ کوششی فروگذار نمیکنند؛ حتی اگر این تالش ب قیمهت نقه حقهوق بهینالملهل باشهد؛
چراک تعقیب این منافع ،نمادی از حاکمیت ایشان محسوب میشود .ازاینرو ،ن تنها دولتها تها
زمانیک ضرورت زیست ارتماعی ایجاب نکند ،ب تحدید حاکمیت و منافع ملی خویش از طریق
تعهدات قراردادی و غیرقراردادی تن نمیدهند ،بلک تالش دارند تا حد ممکن و به شهیو ههای
مختلف ،حاکمیت و منافع ملی خود را توسع دهند و در صهورت تعهارض نسهبت به خهرو از
معاهد  ،تعلیق یا محدود کردن آن ،اقدا کنند .در واقع ،در حوزۀ حقوق بهینالملهل در شهرای
خاصی تکلیف دولتها نسبت ب حفاظت از منافع ملی خویش مانند نظم عمومی ،امنیت ملهی و
اخالق عمومی؛ و از سوی دیگر تکلیف ب التاا نسبت ب معاهدات بینالمللهی در برابهر یکهدیگر
قرار میگیرند .ب بیان واضحتر ،حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل حاکی از وضعیت دوگان ای
است؛ از طرفی آموز های کالسیک حقوق بینالملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التاا به
معاهدات بینالمللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق ب دولتها در حفظ منافع ملهی
در تااحماند و از طرف دیگر در مواقع خاص و بحرانی و نیا ب سبب ماهیهت بعضهی از معاههدات
بینالمللی جرر باید اختیاراتی را برای دولتها در رهت حفظ منافع ضهروری لحها کهرد .در
حقیقت حقوق بینالملل میخواهد التاا دولتها ب معاهدات بهینالمللهی را مشهخو و معهین
کند و در عین حال صالحیت این دولتها در حفظ منافع ضروری را در شرای خاص گسهترش
دهد .حال پرسشی ک مطرح میشود این است ک حقوق بینالملل برای رمهع بهین التهاا به
معاهدات بینالمللی و حق حاکمیت و صالحیت دولتها نسبت ب حفاظت از منهافع ملهی ،چه
راهکاری ارائ میکند؟ و نقش این راهکار در معاهدات بینالمللی چیست؟ برای حل این موضوع
در شرو محدودکنند میتواند مشکل ایجادشد را با اعطای اختیارات و آزادی عمل قهانونی
ب دولتهای عضو یک معاهد در چارچوبی مشروع ب منظور حفظ منافع اساسی تا حد زیهادی
مرتفع سازد .در مجموع مقالۀ حاضر در قالب روشی اکتشافیتوصیفی و با بررسی متون و اسهناد
حقوقی بینالمللی قصد دارد ضمن بیان چیستی شرو محدودکنند  ،توضیح دهد که چگونه
شرو محدودکنند در التاا دولتها نسبت ب معاهدات بینالمللهی و همننهین حفهظ منهافع
ملی ایشان نقش کلیدی بر عهد دارند.

شروط محدودکننده و نقش آنها در معاهدات بینالمللی 789

مبانی نظری شروط محدودکننده
 .1معنا ،مفهوم و شاخصههای اصلی شروط محدودکننده
شرو محدودکنند ب دولتهای عضو رامعهۀ رههانی ارهاز مهیدههد در عهین پایبنهدی به
معاهدات بینالمللی منعقد  ،درصورتی ک پایبند بودن ب آن معاهدات در شرایطی خاص مورب
آسیب وارد شدن ب حاکمیت ،امنیت عمومی ،1نظم عمومی ،2سالمت عمومی ،3اخالق عمومی 4
یا ب طور کلی ب منافع ضروری دولتها میشود ،5ب طور موقت از این تعهدات ،رهها شهوند 6.به
این ترتیب میتوان شهرو محدودکننهد را به منالهۀ دکترینهی رههت آشهتی دادن همکهاری
بینالمللی و یکجانب گرایی دولتها تعریف کهرد ،به عبهارتی ،شهرو محدودکننهد را مهیتهوان
ب عنوان مقرراتی در معاهدات بین المللی درنظر گرفت ک با توسل ب آن دولتها حق عدول 7از
تعهدات بینالمللی براساس مالحظات یکطرف و براساس تفسیر ذهنی را برای خهود حفهظ مهی
کنند ) .(Meyer, 2008:16-18حال با تور ب تعاریف ذکرشد  ،از شرو محدودکنند میتوان
شاخص های آن شرو را ک راء مؤلف های اصلی آن است ،بهدینگونه معرفهی کهرد :اعطهای
اختیار ارزیابی ب دولتها ،توافق صریح طهرفین معاههد در در شهرو محدودکننهد  ،شهرو
محدودکنند ب عنوان یک حق ،اعمال شرو محدودکنند در مواقع ضروری.

 .1در مورد شرو محدودکنند مربو ب مسائل امنیتی ر.ک:
U.K.-India BIT, art 12(2);Belgium-Luxembourg-Mexico BIT, art 3(2), Uzbekistan-Belgium-Luxembourg
)BIT, art. 3(2

 .2در مورد شرو محدودکنند مربو ب نظم عمومی ر.ک:
Germany-El Salvador BIT, art. 3(7). U.S.-Argentine BIT, art. XI. Agreement on the Mutual Promotion
and Protection of Investments, Port.- India, art. 12,

 .3در خصوص شرو محدودکنند مربو ب سالمت عمومی ر.ک:
Canada-Uruguay BIT, Annex I § III 2(b); Canadian 2004 Model FIPA, art. 10(1)(a). Agreement for the
Promotion and Protection of Investments

 .4در مورد شرو محدودکنند مربو ب اخالق عمومی ر.ک:
China-Germany BIT, Protocol, art 4(a). Treaty Concerning the Reciprocal Encouragement and Protection
of Investments, Qatar-Turkey BIT, art. VII(1).

 .5منافع ملى دولتها مفهومى گسترد است ک برآیندِمنافع اکثریت رامع  ،و مربو ب حوز هایی است ک بهرای
حاکمیت دولتها اساسی است .امنیت عمومی ،نظم عمومی ،سالمت عمومی ،اخالق عمومی تنها مصادیق مهم
این منافعاند.
 .6حمایت از منافع ملی دولتها در قالب شرو محدودکنند در معاهدات بهینالمللهی مشهاهد مهیشهود ،ماننهد
عدول رائی یا خرو از معاهدات بینالمللی ،اعال حق شر نسبت ب این معاههدات ،اعالمیه ههای پهذیرش
اختیاری صالحیت ارباری و...
7. Escape and Withdrawal
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 .1 .1اعطای اختیار ارزیابی و تفسیر به دولتها
اولین ویژگی شرو محدودکنند این اسهت که ایهن شهرو اختیهاری را به دولهتهها بهرای
تصمیمگیری در خصوص پایبندی ب تعهدات بین المللی یا خرو یکجانب از تعهدات بینالمللی
ب منظور حفظ منافع ملیای ک مورد تهدید قرار گرفت اند ،اعطا مهیکنهد ).(Herzing, 2005:1
بدینمعنا ک شرو محدودکنند مالحظات یکطرف ای1را مبتنی بر همکهاری بهینالمللهی بهین
دولتها در رژیم حقوق بینالملل مورب میشود .همننین این اختیار ،قدرت ارزیهابی عهدنامه
در رهت حفظ منافع ملی را نسبت ب کل یا بخشی از آن ب دولتها اعطها مهیکنهد؛ ارزیهابی و
تفسیری ک خود دولتها چارچوب آن را تعیین میکنند .این موضوع هموار به هنگها اعمهال
این اختیار از ناحیۀ دولتها مورد تأکید قرار گرفت است .بهرای نمونه  ،در سهال 1961نماینهدۀ
دولت غنا در توری ادامۀ تحریم کاجهای پرتغالی ب دلیل تهدید علی صلح قارۀ آفریقا ،استدجل
کرد ک «اختیارات مندر در مادۀ  21گات ب گون ای است که ههر دولتهی مهیتوانهد خهودش
قضاوت کند ک چ چیای بهرای امنیهت ملهیاش ضهروری اسهت» (General Agreement on
.)Tariffs and Trade,1961:196

 .2 .1توافق صریح طرفین معاهده در درج شروط محدودکننده
هنگامی یک عبارت راو شرو محدودکنند محسوب میشود که قصهد طهرفین یها طهرفهها
ب وضوح در متن معاهدات دو یها چندرانبه قیهد شهود ) .(Gonzalez M. , 2010:120بهر ایهن
موضوع در بند  1مادۀ  31کنوانسیون حقوق معاهدات تأکید شد اسهت که «یهک معاههد بها
حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ک باید به اصهطالحات آن در سهیاق عبهارت و در پرتهو
موضوع و هدف معاهد داد شود ،تفسیر خواههد شهد» .ازایهنرو از نظهر شهرای یهک معاههدۀ
بینالمللی باید ب صراحت شیو ای ک دولتها از طریق آن تمایل ب حفهظ اختیهار در عهدول از
تعهدات بین المللی براساس ارزیابی ذهنی خودشان را دارند ،در شرو محدودکنند ذکهر شهود.
این مهم در قضیۀ  Sempraعلی آرژانتین مهورد تأکیهد هیهأت حهل اخهتالف قهرار گرفهت که
«عبارات فوقالعاد و استثنایی نظیر مقررات محدودکننهد بهرای اینکه ایهن نیهت را مهنعک
نماید ،میبایست بالصراح ذکر گردد .چراک در غیر این صورت میتوان مفروض داشت ک آنهها
چنین معنایی را درنظر نداشت اند» ).(ICSID,2007:para.379

 .3 .1شروط محدودکننده بهعنوان یک حق
با توافق صریحی ک طرفین یک معاهد در قالب شرو محدودکنند انجا میدهند ،بهرای ههر
1. Unilateral considerations.
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یک در شرایطی خاص برای حفظ منهافع ملهی حقهی یکجانبه در خصهوص پایبنهدی یها عهد
پایبندی ب معاهدات ایجاد میشود .از این حق مکتسهب ایهن موضهوع اسهتنبا مهیشهود که
چههارچوب و انههدازۀ مههورد نیههاز بههرای حفههظ منههافع ملههی توس ه ط هرفین ارزیههابی مههیشههود
) .(Schill,2009:77این موضوع در اعمال مجازاتهایی علی آرژانتین در سال  1982مورد تأکید
دولتها قرار گرفت ) .(GATT, 1995: 600-606در این قضی اتحادی اروپا و اعضای آن ،کانادا و
استرالیا پ از وقهایع فالکلنهد /مالوینهاس ،در آوریهل  1982واردات محصهوجت از آرژانتهین را
ممنوع اعال کردند و بیان داشتند ک این اقدا را با توره به موضهوع قطعنامهۀ  502شهورای
امنیت سازمان ملل متحد یعنی مسئلۀ فالکلند/مالویناس اتخهاذ کهرد و در واقهع از یهک «حهق
ذاتی» خود طبق حقوق بین الملل عمومی استفاد کرد اند .اتحادیۀ اروپا ضمن تأکید بهر «حهق
ذاتی» مذکور اعال کرد ک استفاد از این حق یک اسهتثنای عمهومی اسهت که احتیهاری به
اعال  ،توری یا تصویب ندارد و این روی را سابقۀ  35سالۀ اررای گات تأیید میکند و در واقهع
این روی نشان میدهد ک هر یک از طرفهای متعاهد در نهایت با صالحدید خود مهیتوانهد از
حق مذکور استفاد کند.

 .4 .1اعمال شروط محدودکننده در جهت حفظ منافع ضروری
اعمال شرو محدودکنند تنهها بایهد در رههت حفهظ منهافع ضهروری به کهار رود .ایهن مههم
ب صراحت در برخی معاهدات ک حاوی این شرو است ،قید شد است .برای نمونه در بنهد 2
مادۀ  18معاهدۀ دورانبۀ سرمای گذاری آمریکا ˚هند بیان شد است« :هیچ چیا در این پیمان...
مانع استفاد یک طرف از اقداماتی ک  ...برای ...حفاظت از منافع امنیتهی ضهروری و جز اسهت،
نمیشود» (US-India, 2004:art.18(2)) .یا در بند  2مادۀ  11قرارداد سرمای گهذاری دورانبه
بین هند و مصر مقرر شد است« :این توافقنام مانع یکی از طرفین معاههد از انجها اقهداماتی
کهه بههرای حفاظههت از منههافع امنیتههی ضههروری و جز اسههت ،نمههیشههود» (Egypt˚ India,
)) .1997:art.11(2همین موضوع در بند  1مادۀ  2012توافقنامۀ تجهارت آزاد آمریکهای شهمالی
مههورد تأکیههد واقههع شههد اسههت (North American Free Trade Agreement (NAFTA),
)) .1992:art. 2012(1همننین بند  2مادۀ  22موافقتنامۀ تجارت آزاد بهین آمریکها و اسهترالیا
بیان میدارد« :هیچیک از این مقررات نباید ب گون ای تفسیر شود ک مهانع از ارهرای اقهداماتی
شود ک هر یک از طرفین برای انجا تعهداتش در ارتبا با حفظ یا بازگرداندن صلح بینالمللی
یا امنیت بینالمللی و یا حفاظت از منافع امنیتهی اساسهیاش ضهروری مهیدانهد (Australian
).)Treaty, 2005:art. 22(2
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مبانی حقوقی و حوزۀ شروط محدودکننده
براساس حقوق عرفی حاکم بر معاهدات بینالمللی ،مدت زمان استمرار یهک تعههد بهینالمللهی
اصوجً تابع تراضی دولتهایی است ک رضایت خویش را ب التاا در قبال آن اعال کهرد انهد .در
این زمین معموجً در معاهدات قیدی ذکر می شود ک براساس آن طرفین مجازند در ههر زمهان
ک خواستند ب فسخ یکجانب یها اصهالح مفهاد آن ،مبهادرت ورزنهد (کدخهدایی.)196 :1382 ،
ازاینرو ب نظر میرسد ک در عرصۀ حقوق بینالملل توری شرو محدودکنند بهر پایهۀ اصهل
حاکمیت دولتها استوار است .در این عرص ک رواب بین یک دولت با دولهت دیگهر رابطه ای
افقی است و ن عمودی ،یک دولت در تعیین سرنوشت سیاسی خود مستقل از اراد های خارری
عمل خواهد کرد و این استقالل در اراد و تصمیمگیری ،حق بنیادین و غیرقابل سلب اوست ک
امروز در میان سایر موازین حقوق بینالملل اهمیتی بسان قاعدۀ آمر یافت است .این اصهل بها
وصف برابری دولتها همرا بود و بدینترتیب اصل برابری حاکمیهت دولهتهها از مجمهوع آن،
شکل گرفت است .این اصل در عرصۀ تدوین معاهدات و شکلگیری و پذیرش موازین قراردادی
بدینگون رلو گر میشود ک  ،دولتها حق دارند آزادان و براسهاس صهالحدید خهود (ههر گها
منافع ملی اقتضا کرد) وارد این عرص شوند و هر گا بر مبنای همان اههداف و منهافع ،ضهروری
تشههخیو دادنههد ،بنههابر ماهیههت یکطرف ه و یکجانب هۀ ورود ب ه معاهههدات ،از آن خههار شههوند
) .(Emmerson,2008:137این امر از اقتضائات مفهو حاکمیهت دولهت اسهت و تها مهوقعی که
رضایت خود آن دولت بر سلب حق خرو تعلق نگرفت (ب ویژ تا هنگامیک یک قاعدۀ حقهوقی
در سلب این حق ب صورت موردی یا عا شکل نگرفت ) ،خرو از معاهد رلوۀ بهارز و بررسهتۀ
اعمال حق حاکمیت دولتهاست .همننین حوزۀ شهرو محدودکننهد بیشهتر به حفاظهت از
امنیت ملی ،یا حفاظت از ارزشهای اساسی یک رامع یا حفظ اخالق عمهومی ،حفهظ سهالمت
رامعه در تمههامی انههواع معاهههدات از رمله در معاهههدات حقههوق بشههری ،1معاهههدات تجههاری
بین المللی ،معاهدات سرمای گذاری دورانب و چندرانب مربهو مهیشهود .ازایهنرو درمجمهوع
می توان حوزۀ شرو محدودکنند را هر آنن راء منافع دولت اسهت و ههر دولهت موظهف به
حمایت از آن میشود ،محسوب کرد ).(Mourra,2008:139

محاسن و معایب شروط محدودکننده
در عرصۀ حقوق بینالملل منافع ملی دولتها ب قدری اهمیت دارند ک هنگامیک این منافع ب
 .1شرو محدودکنند در بیشتر کنوانسیونها بینالمللی و منطق ای مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مواد ،)8-11
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد )12،13،15،16و منشور عرب (بند الف مادۀ  )4ب صراحت قید شد است.
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مخاطر بیفتند ،دولتها ممکن است تمایلی برای همکاری بینالمللی نداشهت باشهند
) ,2009:327ازاین رو در شرو محدودکنند ک ب دولتهها در حفهظ منهافع ملهی اطمینهان
میدهد ،میتواند ب طور چشمگیری همکاریهای بینالمللی را در سطح دولتها افهاایش دههد
) (Benvenisti,2004:321و صدمات ناشی از بیمیلی در التاا به معاههدات بهینالمللهی را به
حداقل برساند .از سوی دیگر ،عد ای بر این اعتقادند ک شرو محدودکنند در بعضی تهدیدی
برای همکاریهای بینالمللی هستند ،چراک شرو محدودکننهد به دولهتههای عضهو ارهاز
میدهند هر گا از عد اررای تعهدات بینالمللی خود منفعتی بیشتر از آنن آن معاههد اعطها
میکند ب دستآوردند ،ب صورت مشروع از اررای تعهدات خود شان خهالی کننهد .ایهن تهدیهد
دارای اهمیت می شود ک تور داشت باشیم در عصر حاضر ب دلیل توسعۀ دولتها ،منافع آنهان
نیا در حال تغییر و توسع است .ازاین رو این دست استدجل میکنند که در پرتهو ایهن تهنش،
شر محدودکنند ب عنوان نقطۀ کانونی تجمع منافع دولتها ،و همکاری بینالمللی ،مهیتوانهد
ب عنوان پاشن آشیل حقوق بین الملل محسوب شود ) .(Ryan,2001:101باید تور داشت که ،
شرو محدودکنند بیشتر از اینک مانعی برای همکاری باشند ،ب منظور حفهظ همکهاریههای
بینالمللی تدوین میشوند .این شرو تنها در حوز هایی ک منافع ملی اساسی در خطهر باشهد،
ب کار می روند .منافعی ک ممکن است دولتها زمانیک مشاهد کنند محدودیتهای دائمهی را
در این حوز پذیرفت اند ،ترریح دهند ک همکاری نکنند ).(Rosendorff,2001:850-851

(Briese

طبقهبندی شروط محدودکننده
با بررسی معاهدات بینالمللی محرز میشود ک طرح حمایت از منافع ملی دولهتهها و مفهاهیم
مشاب در قالب شرو محدودکنند در متون حقوق بینالملل ک تا حدودی رنگ حقوقی ب خود
گرفت اند ،بیشتر در پهیششهر ههای ایجهاد محهدودیت ،عهدول رائهی یها خهرو از معاههدات
بینالمللی ،اعال حق شر نسبت ب این معاهدات ،اعالمیه ههای پهذیرش اختیهاری صهالحیت
ارباری دیوان بینالمللی دادگستری دید میشود.

 .1شروط مربوط به تعلیق معاهدات بینالمللی
در بعضی معاهدات ،هنگامیک یک حالت فوقالعاد ایجاد شد و منافع اساسی یکی از طرفهای
معاهد در معرض خطر قرار گرفت ،شرو محدودکنند این اراز را به ذینفهع مهیدههد که
ب طور یکجانب محدودیت هایی موقتی ایجاد کند یا استثنائات موقتی برای تعهدات بهینالمللهی
خود درنظر بگیرد .ب عبارتی ،هر یک از طرفهای معاهد میتوانند ارهرای معاههد را رائهاً یها
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کالً ،موقتاً ب حالت تعلیق درآورند 1.در واقع آن دولت همننان ب معاهد پایبند است .لکهن در
شرای اضطراری ک حاکمیت ملهیاش به وسهیلۀ عملهی منفهی تحهت تهأ یر قهرار مهیگیهرد،
محدودیتهای موقتی را در تعهدات بینالمللی خود ایجهاد مهیکنهد ) .(Schill,2009:81-82به
دیگر سخن ،این شرو طرفها ی معاهد را از تعهد ب اررای معاهد تنها در دورۀ تعلیق معاف
میکند 2.برای نمون  ،کنوانسیون مربو ب شناسایی و اررای حکم داوری خارری (کنوانسهیون
نیویورک) 3حاوی یک شر محدودکنند است ک ب دولت ذینفع اراز مهیدههد از دو تعههد
اصلی مندر در معاهد (تعهد ب شناسایی ،و تعهد ب اررای رأی داوری) ب طور رائهی خهار
شود .قسمت«ب» بند  2مادۀ  5کنوانسیون پیشبینی میکنهد که ممکهن اسهت به رسهمیت
شناختن و اررای حکم خارری رد شود اگر مررع صالح آن دولت دریابد ک الف ...ب .شناسایی
و اررای حکم خارری مخالف با سیاستهای عمومی آن دولت است .ازاینرو این مهاد  ،نه تنهها
ب دولت ذی نفع ارازۀ عدول مهوقتی از تعههدات معاههد براسهاس مفههو غیرشهفاف سیاسهت
عمومی را میدهد ،بلک همننین ب وضوح قدرت تفسیر حوزۀ شرو محدودکنند را ب مقامات
دولت مربوط اعطا مینماید4.

 .2شروط مربوط به خروج از معاهدات بینالمللی
برخالف قسمت قبل ک شرو محدودکنند ب ذینفع ارازۀ ایجاد محهدودیتهها بهرای عهدول
موقتی از تعهدات بینالمللی را میداد ،در برخی معاهدات شهرو محدودکننهد بالصهراح  5به
دولتها اراز میدهند ک از کل معاهد خار شوند .این شرو  ،شرایطی را فراهم میکنند ک
دولتها خود را خار از مقرراتی ک ب وسیلۀ معاهد ایجاد شد است ،قرار دهنهد .شهایان ذکهر
اینک اصطالح خرو از معاهدات ،در معاهدات دورانب ب معاهد پایان میدهد و طبیعتاً خرو
از یک معاهدۀ چندرانب فق دربارۀ دولتی ک از رامعۀ متعاقدان خار میشود ،آ ار معاهد را
از میان میبرد و معاهد در مورد سایر متعاقدان ب اعتبار خود باقی میماند .این شر مههم در

 .1ب مورب صدر مادۀ  57کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات هر طرف معاهد میتواند اررای کل معاههد به
حالت تعلیق درآورد .بدیهی است ک چون مقررات یادشد رنبۀ تکمیلی دارد ،این امر مهانع از آن نیسهت که
طبق مقررات معاهد  ،هر یک از طرف های آن معاهد بتوانند حتی اررای قسمتی از معاههد را معلهق سهازند
(ضیائی بیگدلی.)251-252 :1388 ،
 .2ر.ک :بند 1مادۀ  72کنوانسیون  1969وین.
3. Cvention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York,1958).

 .4برای مطالعۀ بیشتر در خصوص کنوانسیون نیویورک ر.ک :رنیدی51.-85 :1390 ،
 .5بند 1مادۀ  56کنوانسیون  1969وین حقوق معاهدات جزمۀ خرو از یک معاهد را در چنین شرطی در خهود
معاهد میداند.

شروط محدودکننده و نقش آنها در معاهدات بینالمللی 795

بیشتر کنوانسیونهای مربو ب خلع سالح گنجاند شد است 1و ایهن امهر در طهول  21سهال
مذاکر در مورد تدوین این کنوانسیون حتی مورد کمترین چالش هم واقع نشهد .بها عنایهت به
این نکت ک در مورد استناد ب قید خرو و کنار گیری از معاهدات ،قاعد ای در حقوق بینالملل
ورود ندارد ک از تشخیو یکجانبۀ وقایع تهدیدکنندۀ امنیت و منافع ملی حیاتی دولت خواههان
خرو  ،رلوگیری کند (کدخدایی.)205 :1382 ،

 .3شروط محدودکنندۀ رضایت دولتها بهمنظور حلوفصل اختالفات بینالمللی
در قرون نوزدهم و بیستم در بسیاری از پیمانها و قراردادهای داوری ،مسئلۀ حفهظ منهافع ملهی
دولتها در برابر نفوذ حقوق بینالملل ب نحو دیگری نیا ظاهر شد و آن در شرو محدودکنند
در رهت مستثنا کردن منافع ملی حیاتی دولتها از اصل داوری بود .در این خصوص باید توره
داشت ک  ،ب طور کلی در حقوق داخلی دادگا ها صالحیت رسیدگی به اختالفهات مطروحه را
ب صورت عا دارند ،و باید تما افراد رامع در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگا هها بهرای
همۀ افراد رنبۀ الهاا آور دارد .لکهن در عرصهۀ بهینالمللهی محهاکم قضهایی و بهاجخو دیهوان
بینالمللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیینکنند ای هستند .صالحیت دیوان در رسیدگی ب
هر دعوا مبتنی بر رضایت دولتهای طرف آن دعواست و اولین کاری ک دیوان باید در هر دعهوا
ب آن رسیدگی کند ،احراز این صالحیت است .ازاینرو دولتها مطابق بند  2مادۀ  36اساسنامۀ
دیوان بینالمللی دادگستری ن تنها اربار در ارائۀ اعالمی ندارند ،بلک میتواننهد ههر زمهان که
مقتضی بدانند ،ب اختیار خود چنین اعالمی هایی را صادر کنند و هر موقع ک صالح دانستند آن
را پ بگیرند یا اصالحاتی روی آن انجا دهند یا اعالمیۀ دیگری را رایگاین سازند .اما په از
آنک اعالمیۀ پذیرش صالحیت ارباری تسلیم دبیرکل شد ،دولت تسلیمکنندۀ اعالمی در مقابل
دولتهایی ک چنین تعهدی را سپرد اند ،متعهد میشود ک حلوفصل آن قبیل اختالفاتی را ک
در اعالمی ب آنها اشار شد است ،ب دیوان بینالمللی دادگستری ارراع دهد .اما در ایهن بهین
بعضی دولتها با گنجاندن شرو محدودکننهد در معاههدات در خصهوص حهلوفصهل قضهایی
اختالفات یا اعالمی ها درصورتیک  ،رسیدگی قضایی مربوط ب منافع حیاتی ،حیثیت و عهات و
استقالل آن دولت آسیب رساند ،تالش میکنند آن دادرسی را متوقف کننهد 2.نمونهۀ بهارز ایهن
 .1ارازۀ خرو از معاهد در 17معاهدۀ مهم خلع سالح و کنترل تسلیحات قید شد اسهت .برخهی ایهن معاههدات
عبارتاند از :معاهدۀ منع محدود آزمایشهای هسهت ای1963؛ معاههدۀ منهع گسهترش سهالحههای هسهت ای
1968؛ معاهدۀ موشکهای ضدبالستیک1972؛ معاهدۀ منع آزمایشهای هست ای آستانۀ 1974؛ کنوانسهیون
سالحهای شیمیایی1993؛ معاهدۀ منع رامع آزمایشهای هست ای .1996
 .2این حق شر از بند  8مادۀ 15میثاق رامعۀ ملل و بند 7مادۀ 2منشور ملل متحد نشأت گرفته و به معاههدات
متعددی را یافت است.
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اعالمی ها ،اعالمیۀ مورخ  14اوت  1946ایاجت متحد ) (Leo,1962:357-382اسهت که در آن
تأکید شد آن دست از«دعاوی را ک اساساً داخل در قلمرو صالحیت داخلی هستند ...ب شرحی
ک ایاجت متحد تعیین میکند ،،از حیطۀ صالحیت ارباری دیوان ،خار اند .در این بین ،عد ای
از اندیشمندان حقوق بینالملل از رمل جترپاخت ،در قضیۀ برخی وا های نروژ ب دلیل اینک این
نوع شرو (شروطی ک قبول اختیاری صالحیت اربهاری را بها یهک اخطهار سهادۀ قابهل فسهخ
میداند) سبب بروز آ ار زیانباری میشود ،با گنجانیدن این شر در اعالمی ها مخالفاند ،چراک
ب عقیدۀ ایشان این عمل مغایر این حق مسلم دیوان است ک در مورد صالحیت خهود تصهمیم
بگیرد ) .(France v. Norway,1957:48در واقع آمریکا با چنین شرطی ،حق قضاوت دیوان را ک
ب مورب بند  6مادۀ  36اساسنام مستقر شد است ،سلب میکند.

 .4شروط مربوط به حق رزرو در معاهدات بینالمللی
در نهایت ممکن است شرو محدودکنند با هدف دور کردن دولتها از ملها شهدن به تعههدات
بینالمللی ب صورت حق شر در معاهدات بینالمللی قید شوند .بدینترتیب دولهتهها مهیتواننهد
هنگا امضا ،تصویب ،پذیرش یا الحاق ب معاهدات بینالمللی بعضی از مقررات آن معاهد را ک بها
منافع ملی خود مغایر میدانند ،مقرراتی را ک در صهورت ارهرا مشهکالتی را بهرای نظها حقهوقی
داخلی آنها ب همرا دارد ،نپذیرند یا آ ار آن را نسبت ب خود تعدیل کنند .نمونۀ این حق شهر را
ک در راستای منافع دولتها انجا میگیرد ،میتوان در حق شر دولت ایران در مهادۀ  3معاههدۀ
«فالت قارّ » مالحظ کرد ،ک نصب کابلها و لول هاى نفتى را موکول ب موافقت دولت ایران کرد.

نقش استاندارها و مراجع قضایی جهت بررسی شروط محدودکننده
باید تور داشت ک همان قدر ک ورود شرو محدودکنند در ارتبا بین همکاری بینالمللهی و
یکجانب گرایی میتواند مفید باشد ،ب همان انهداز را ههای سوءاسهتفاد از آن نیها افهاایش یافته
است .بنابراین مجموع های داوری و قضایی بینالمللی توانست انهد از طریهق اسهتانداردهایی قهوی
ضمن رلوگیری از سوءاستفاد از این شرو  ،تعادل منصفان و قابل قبهولتهری بهین به رسهمیت
شناختن نیاز ب خودتعیینی 1از یک سو و همکاری بینالمللی از سوی دیگر برقرار کنند.

 .1استانداردهای حقوقی مورد نیاز برای بررسی شروط محدودکننده
معاهدات حاوی شرو محدودکنند  ،ن تنها نمیتوانند مانع صالحیت مرارع قضایی بینالمللهی
1. Self-determination
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شوند ،1بلک تحت تأ یر استانداردهای حقوقی ک ب وسیلۀ محاکم بینالمللی استفاد مهیشهوند
نیا قرار میگیرند .استانداردهایی ک ب دلیل رشد اختالفات بهینالمللهی ،مهیبایسهت به وسهیلۀ
مجموع های حل اختالف بین المللی توسع یابند تا آنان از طریق این استانداردها تعادل مقبول
و متناسبی را بین ب رسمیت شناختن خودمختاری از یک سو ،و همکاری بینالمللهی از سهوی
دیگر مورب شوند.

 .1 .1حسننیت
حسننیت ،2در حقوق قراردادها و معاهدات بینالمللی معموجً همهرا بها رفتهار منصهفان به کهار
میرود ،در حقوق داخلی و حقوق بینالملل اهمیت بساایی دارد ،به طهوریکه کمتهر معاههد ،
کنوانسیون یا قرارداد بینالمللی را می توان یافت ک در آن ب حسهن نیهت اشهار نشهد باشهد.
رعایت حسننیت در قراردادها و توافقات ب حدی شایع است ک حتی در صورت عد در آن در
قراردادها یا معاهدات بینالمللی ب عنوان اصل پذیرفت شد  ،تلقی میشود و طرفی ک عملکردی
مغایر با آن داشت  ،مسئول شناخت میشود .همننین این اصل مهم ک بنیان حقهوق معاههدات
است در مادۀ  26کنوانسیون حقوق معاهدات ویهن 3مهنعک شهد و نیها مهورد تأکیهد قضهات
مجموع های حل اختالف از رمل دیوان بینالمللی دادگستری در قضایایی چهون قضهیۀ اتبهاع
آمریکایی در مراکش 4قرار گرفت است ) .(ICJ,1952:217این استاندارد مهم در بررسهی شهرو
محدودکنند نیا دارای اهمیت است .ب طوریک استفاد از این استاندارد ب منظور بررسی و نیا
رلوگیری از سوءاستفاد از شرو محدودکنند  ،ب طور گسترد مورد استفادۀ محهاکم داوری و
قضایی بینالمللی قرار گرفت است .برای نمون  ،در تفسیری ک یکهی از محهاکم از بنهد  1مهادۀ
 2012نفتا (معاهدۀ تجارت آزاد آمریکای شمالی) ک حاوی شهرو محدودکننهد اسهت ،ارائه
داشت  ،ب صراحت قید شد مادۀ 2012مشخو میکند ک یک دولت ممکن است مغایر با نفتها
برای حفاظت از منافع امنیتی ضروری اقدا نماید ،هرچند از هر دولتهی انتظهارمیرود که ایهن
مقررات را با حسننیت ب کار گیرد ).(Schill,2009:111

 .1مگر اینک ب وضوح ب این موضوع اشار کنند مانند قسمت دو بند  2مادۀ  22معاهدۀ تجارت آزاد پرو با ایهاجت
متحدۀ آمریکا.
2. Good faith

اصلی اخالقی ک در رهت نادیک ساختن مقررات خشک حقوقی ب موازین عدالت و انصهاف پها به عرصهۀ حقهوق
نهاد است.
« .3هر معاهدۀ جز اجررایی برای طرفهای آن تعهدآور است و باید توس آنها با حسننیت اررا گردد».

4. We regardúe very article arid clause thereof must be observed and fulfilled with good faith.
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 .2 .1استاندارد تناسب
استاندارد تناسب ب عنوان یک اصل کلی حقوقی ،ب معنای «برقراری نسبت معقهول بهین اقهدا
اتخاذشد و موضوع» است .این مفهو ک در حقوق بینالملل از سندیت قابل تورهی برخهوردار
است ،از دو رنب مورد بحث قرار میگیرد :اول ب عنوان یک اصل عمومی ک در مورد هر رابطهۀ
حقوقی اعمال میشود .بر این اساس ،هر فعل یا گفتاری باید با هدف و مقصود خود مرتب باشد.
در حقیقت هر گا گفتار یا کرداری هدف خود را درنوردد و از آن تجاوز کند ،نامتناسهب قلمهداد
میشود؛ دو در چارچوبی خاص تناسب در مفهومی ساختاری پدیدار میگردد و رابطۀ میهان دو
عنصر را معین میسازد (زمانی .)105 :1388،اهمیت این اصل ب عنوان یک استاندارد بررسی تها
حدی است ک در محهاکم داخلهی و ههم در حقهوق بهینالملهل مهورد اسهتناد قهرار مهیگیهرد
).(Christoffersen,2009:35
در خصوص اینک آیا می توان با کمک این اصل ب بررسی شرو محدودکنندۀ یک معاههد
بپردازیم یا خیر ،ذکر این نکت جز است ک اصول عمومی حقوق ک اصل تناسب نیها در زمهرۀ
آنها قرار دارد ،بخشی از حقوق بینالملل عا قلمداد میشهود .ازایهنرو بهرای اسهتفادۀ محهاکم و
داوریهای بینالمللی نیازی ب تصریح در مورد قابلیت اعمال آن ورود ندارد و تنهها در صهورتی
این اصول غیرقابل اعمال خواهند بود ک موافقتنامۀ ذیرب صراحتاً اعمال آن را مستثنا کهرد
باشد (زمانی .)106 :1388 ،بنابراین با تور ب اینک تناسب امری است ک ب اعتبهار شهرای و
اوضاع و احوال تغییر میکند ،باید در هر موردی ب طور ویژ بررسی شود .ب همین سهبب جز
است محاکم بین المللی برای تشخیو «تناسب» ،تمامی محتوا و وقایع مورود در یک قضهی را
درنظر داشت باشند .بدین دلیل عهد ای از اندیشهمندان بهینالمللهی در بررسهی مهادۀ 21گهات
ب عنوان یک شر محدودکنند در توافقنام های سازمان تجارت رهانی ،معتقدند بها توره به
اینکهه ه تفسههههیر «منههههافع امنیتههههی اساسههههی»در آن مههههاد اساسهه هاً ذهنههههی 1اسههههت
) ،(Schloemann,1999:443اختیاری مطلهق بهرای دولهت در تعیهین مصهادیق«منهافع امنیتهی
اساسی» ایجاد نمی شود و ایهن حهق بایهد به وسهیلۀ محهدودیت عینهی 2در قالهب یهک تسهت
«تناسب»  3توس هیأت حل اختالف بررسی شود.

استانداردهای غیرحقوقی مورد نیاز برای بررسی شروط محدودکننده
شرو محدودکنند ب کمک استانداردهای حقوقی قابل بررسی است ،اما روند تحوجت شهرو
محدودکنند ب گون ا ی است ک مسائل غیرحقوقی و ب اصطالح مسائل سیاسی نیا بر روند آنها
1. Subjective
2. Objective
3. Proportionality test
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تأ یرات زیادی دارد ،ب گون ای ک عد ای معتقدند ک این مسائل سیاسی را میتهوان به عنهوان
یک استاندارد رهت بررسی این شرو ب کار برد.

 .1فشارهای سیاسی
با مطالعۀ سیر تاریخی حقوق بینالملل محرز میشود ک در عرصهۀ بهینالمللهی اعمهال مسهائل
سیاسی در قاعد سازی و اررای قواعد حقوقی بینالمللی تهأ یرات بسهاایی دارد ،تها رهایی که
کاسکنمی ،1معتقد است ک حقوق بینالملل دارای پتانسیل سیاسی فوقالعاد ای است و اغلهب
تحت سلطۀ مسائل سیاسی واقع میشود ) . (Jouannet,2011:1&31این تهأ یرات که ناشهی از
فشارهای سیاسی بازیگران و واحدهای سیاسی در معاهدات و موافقهتنامه ههای بهینالمللهی و
همینطور ،در چارچوب عرف بینالمللی است ،در عرصۀ حقوق بینالملل ن تنهها مورهب ایجهاد
سازوکاری برای تحلیل و بررسی مسائل حقوق بین الملل شد  ،بلکه در بعضهی شهرای همهین
سازوکار ب عنهوان یهک معیهار توانسهت اسهت از سوءاسهتفاد از معاههداتی که حهاوی شهرو
محدودکنند اند ،رلوگیری کند .ازاینرو ب دلیلاینک عک العمل دولتها نسبت ب نق حقوق
بینالملل ،در رویۀ دولتها و تصمیمات مجامع بینالمللی امری ابتشد و مسلم است ،عهد ای
اعتقاد دارند ک مهیتهوان آن را نههاد حقهوقی نامیهد (کدخهدایی .)203 :1382،به طهور مثهال
فشارهای سیاسی توانسهت اسهت به عنهوان مکانیسهمی در چهارچوب معاههد عهد گسهترش
سالحهای هست ای2با هدف نگهداری دولت ها در این چارچوب و نیا رلوگیری از سوءاستفاد از
این شرو ب کار رود .این موضوع هنگها خهرو کهرۀ شهمالی 3در سهال1993از معاههدۀ منهع
گسترش سالحهای هست ای براساس شر محدودکنند ای ک در بند  1مادۀ  10معاههد در
شد  ،مورد بحث قرار گرفت .مبنی بر اینک آیا اعمال مظهری از حق حاکمیت دولهتهها یعنهی
قید خرو از اینگون معاهدات میتواند بدون هیچگون مانعی ب اررا درآید .شهایان ذکهر اسهت
ک بالفاصل پ از اعالمیۀ کرۀ شمالی ،دولتها و مرارع بینالمللی ب شدت در برابر ایهن اقهدا
مخالفت کردند و ب دلیل اینک این اقهدا را مورهب تهدیهد علیه صهلح و امنیهت بهینالمللهی
)1. Martti Koskenniemi(professor of International Law

 .2معاهدۀ عد اشاعۀ هست ای یها «انپهیتهی» (:(Non-Proliferation Treatyبهرای مطالعه ر.ک :مهوجیی،
«تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سالحهای هست ای با تأکید بر مادۀ  4پیمان».
 .3با پایان یافتن رنگ سرد و فروپاشی شوروی ،موقعیت کرۀ شمالی خصوصاً در زمینۀ هست ای آسیبپهذیر شهد .ایهن
وضعیت مورب شد تا کرۀ شمالی در  1992موافقتنامۀ پادمانهای آژان را بپذیرد .متعاقباً بازرسیهای متعددی
از سوی بازرسان آژان از تأسیسات هست ای کرۀ شمالی به عمهلآمهد .در 1993آژانه خواسهت تها از دوسهایت
مشکوک بازدیدکند ک کرۀ شمالی مخالفتکرد و این دو سایت را نظامی و غیرقابل بازرسی توصیف کرد .به دنبهال
این مخالفت ،آژان از شورای امنیت سازمان ملل خواست ک کرۀ شمالی را ملا ب بازدیهد از دوسهایت مهوردنظر
کند .در پاسخ ،کرۀ شمالی هم اعال کرد ک از ان پی تی خار خواهد شد (ساعد.)53-94 :1384،
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دانستند ،آن را محکو کردند .نیها سه دولهت روسهی  ،انگلسهتان و آمریکها اعتهراض و دجیهل
اعال شد از ناحیۀ کرۀ شمالی را در خصوص حالت فوقالعاد مورد تردیهد قهرار دادنهد(NPT .
) Co-Depositaries Statement,1993ب عالو شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای
خواستار تجدیدنظر کرۀ شمالی در معاهد شد ک در نهایت این فشارهای سیاسی توانست کهرۀ
شمالی را از اعمال حقی ک ب مورب مادۀ  10بهرای خهود درنظهر گرفته بهود ،منصهرف کنهد
) .(Dosseva,2006:265این اتفاق نشان میدهد ک رامعۀ بینالمللی میتواند ضمن در شرو
محدودکنند برای دولتها رهت ترغیب ب انعقاد یک معاهد  ،با توسهل به مکانیسهم سیاسهی
زمینۀ همکاریهای بینالمللی از طریق رلوگیری از خرو دولتها از آن معاهد را فراهم سازد.

 .2اطالع دادن به طرفهای معاهده
یکی از مهمترین استانداردهای غیرحقوقی برای رلوگیری از سوءاستفاد از شرو محدودکنندۀ
مندر در معاهد  ،اطالع دادن طرفها ی معاهد از اعمال چنین شرطی و وظیف ب ارائهۀ ادله
ب طرفهای دیگر معاهد است .دلیل این کار نیا مشخو است؛ چراکه حاکمیهت دولهتهها و
آزادی عمل آنان در این صورت در تشهخیو عناصهر خهرو  ،مطلهق نیسهت ،و بایهد به دیگهر
دولتهای عضو آن معاهد و احتماجً مرارع بینالمللی ذیصهالح اعهال شهود که چگونه ایهن
وقایع غیرعادی منافع عالیۀ آنها را ب خطر انداخت است .همننین این اطالعرسانی دولهتهها را
موظف میسازد ک در این اقدا خود براساس حسن نیت عمل کنند .شایان ذکر اینک  ،معاههدۀ
عد گسترش سالحهای هست ای 1968خالق تحول در این خصوص است 1.بند  1مادۀ  10ایهن
معاهد مقرر میدارد« :چناننه ههر یهک از طهرفههای پیمهان تشهخیو دهنهد که حهواد ی
فوق العاد مربو ب موضوع این پیمان مصالح عالی کشورش را ب مخاطر افکنهد اسهت ،حهق
خواهد داشت ،در اعمال حق حاکمیت ملی خود ،از پیمان کنار گیری کند .طهرف مهذکور بایهد
این کنار گیری را با اخطار قبلی س ماه ب کلیۀ دول دیگر طرف پیمهان و به شهورای امنیهت
ملل متحد اعال کند .اخطار مذکور باید حاوی بیان و شرح حوادث فهوقالعهاد ای که به نظهر
دولت مورد بحث مصالح عالی کشورش را ب مخاطر انداخت است ،باشد» .بنابراین برای نشهان
دادن محدودیت خرو از معاهد  ،معاهدۀ منع گسترش سالحهای هست ای تصمیم ب خهرو از

 .1اغلب معاهدات منع اشاع سالحهای هست ای خرو را منو ب اعال آن ظرف مدت زمانیمعین دانسهت انهد .در
معاهدۀ  1963بدینمنظور اخطار قبلی س ماه پیشبینی شد بود ک در معاهدات بعدی همانند معاهدۀ منهع
رامع آزمایشهای هست ای و حتی پیشنوی پروتکل الحاقی ب کنوانسیون سالحههای بیولوژیهک ،به شهش
ما افاایش یافت است .در کنوانسیون سالحهای شیمیایی و معاهدات مناطق عهاری از سهالحههای هسهت ای و
ماورای رو این مدت ب ترتیب 9 ،و  12ما مقرر شد است.
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معاهد را منو ب پیشآگهی کرد است 1تا هیچیک از طهرفههای معاههد نتواننهد به بهانهۀ
حدوث وقایع غیرعادی از قلمرو قراردادی خار شوند (فلسفی .)568 :1379 ،حهال ایهن سهؤال
مطرح می شود ک در نف اطالعرسانی ب دیگر اعضای ان .پی.تی و شورای امنیت سازمان ملل
چ فوایدی نهفت است .ب نظر میرسد ک ا ر چنین امری ،اطالع سهایر اعضها از انقطهاع رابطهۀ
قراردادی و همننین رلب تور شورای امنیت ب انجا مسئولیتهای اصلی خود در قبال حفظ
صلح و امنیت بینالمللی است .نمونۀ دیگر در این خصوص مادۀ  72اساسنامۀ دیوان بینالمللهی
کیفری است .این ماد با اینک برای حفظ امنیت ملی دولتهای عضو ،شر محدودکنند برای
عد ارائۀ اسناد و مدارک پیشبینی کرد است ،لکن برای تشویق همکاری برای ارائهۀ اطالعهات
موردنیاز ب منظور پیگیری قانونی و مؤ ر رنایتکاران بینالمللی و نیا برای رفع نگرانی مربو ب
امنیت ملی دولت ها مکانیسمی را تعریف کرد است .ب مورب بند  5مادۀ  72اساسنامۀ دیهوان
کیفری بینالمللی« :اگههر ب نظر دولتی ارائ و افشای اطالعات ب منافع مربو ب امنیهت ملهی
آن کشور لطم وارد میسازد ،آن دولت کلیۀ تدابیر متعارف به منظهور حهل موضهوع از طریهق
همکاری با دادستان ،متهم و یا شعبۀ مقدماتی و شعبۀ بدوی را (حسهب مهورد) به کهار خواههد
برد .»...اگر این تالش ناموفق بود ،جز است دولت درخواستشوند ب مورهب بنهد  6مهادۀ 72
اساسنام دجیل خود را برای عد ارائۀ اطالعات ارائ کند .بدینترتیب روش مندر در مادۀ 72
اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی ا بات کرد که اختیهارات واگذارشهد تحهت عنهوان شهرو
محدودکنند کالً غیرقابل کنترل و غیرقابل بررسی نیست.

نقش مراجع قضایی بینالمللی در مواجهه با شروط محدودکننده
اغلب در بررسی معاهدات بینالمللی دو دیدگا در خصوص نقش محاکم بینالمللی در موارهه
با شرو محدودکنند مطرح است .از یک سو دولتهای توسع یافت تقریباً ب طهور مهداو ایهن
دیدگا را تأکید می کنند که شهرو محدودکننهد در ایهن معاههدات توسه مرارهع قضهایی
بین المللی غیرقابل بررسی است ،چراک ب اعتقاد ایشهان در ایهن شهرو مهانعی را در مقابهل
مجموع های حل اختالف بینالمللی قرار میدههد .اسهاس اسهتدجل ایهن گهرو بهر پایهۀ اصهل
حاکمیت دولتها استوار است .بدینمعنا ک دولتها آزادان معاهدات بهینالمللهی را که حهاوی
 .1آیا عد رعایت این شر شکلی (اطالع قبل از خرو ) تأ یری بر ماهیت خهرو دارد؟ در ایهن خصهوص عهد ای
معتقدند ک خرو تنها پ از انقضای مدت س ماه نافذ است .ازاینرو هر دولتی که از عهد رعایهت اخطهار
ضرر ببیند ،حق دارد درخواست ربرانخسارت کند .عد ای دیگر معتقدند ک عد پایبنهدی به شهر اطهالع
ضرورتاً بدان معنا نیست ک خرو از ان.پی.تی ،غیرمعتبر است .این شر  ،تعهد مسهتقلی به اطهالع سه مها
قبهل از خهرو اسهت و نه شهرطی که ا هر خهرو بهر اختتها ارهرای معاههد  ،منهو به انجها آن باشهد
).(Kirgis,2009

 802فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،4زمستان 1397

شرو محدودکنند است ،منعقد میکنند .بر مبنای این شر دولتها حق دارنهد آزادانه و بهر
مبنای صالحدید خود (هر گا منافع ملی اقتضا کرد) وارد این عرص شوند و هر گها بهر مبنهای
همان اهداف و منافع ،ضروری تشخیو دادنهد ،براسهاس ماهیهت یکطرفه و یکجانبهۀ ورود به
معاهدات ،از آن خار شوند .از سوی دیگر ،دستۀ دیگری از دولتها تأکید میکنند که شهرو
محدودکنند باید ک در هر صورت مورد بررسی مجموع ههای حهل اخهتالف و مرارهع قضهایی
بینالمللی قرار گیرد ) .(Burke-White,2008:370براساس این دیدگا  ،ایهن دسهت از دولهتهها
دیدگا دولتهای مخالف بررسی شرو محدودکنند را رد میکنند .اساس ادلهۀ ایهن گهرو بهر
این استدجل استوار است ک  ،اوجً در عرصۀ حقوق بینالملل اصلی حاکم است ک ب مورب این
اصل محاکم بینالمللی درصورتیک اختالفی نادشهان اررهاع شهود ،صهالحیت خهود را تعیهین
میکنند و انیاً در صورت بروز اختالف ب مورب اصول کلی حقوقی هیچک نمیتوانهد قاضهی
قضی ای باشد ک خود آن را طرح کرد  1و نیا با عنایت ب اصل ممنوعیهت تفسهیر یکجانبه در
حقوق بین الملل ،بررسی و تحلیل شرو محدودکنند توس طرفین معاههد  ،صهحیح نیسهت.
همننین ایشان استدجل میکنند ک ایجاد محدودیت برای صالحیت مرارع قضایی بینالمللهی
در بررسی موارد استنادی غیرضروری ب شرو محدودکنند  ،سبب گسترش سوءاستفاد از این
شرو میشود و نیها مالحظهات یکجانبه را بهر انتظهارات مشهروع دیگهر طهرفههای معاههدۀ
بینالمللی غلب میدهد .ازاینرو در ادام  ،برای تبیهین بهتهر ایهن عقایهد ،ایهن اخهتالفنظهر در
خصوص شرو محدودکنندۀ مندر در مادۀ  21گات بررسی میشود.

 .1مخالفان رسیدگی هیأتهای حل اختالف ساازمان تااارت جهاانی باه شاروط
محدودکننده
در خصوص شرو محدودکنندۀ مندر در مادۀ  21گات (استثنائات امنیتی) از یک طرف رویۀ
مورود حاکی از آن است ک تعداد شایان تورهی از اعضای سازمان تجارت رههانی به خصهوص
آمریکا ،کانادا ،ژاپن ،نیوزلند ،اسهترالیا و اتحادیهۀ اروپها شهرو محدودکننهدۀ مهادۀ  21گهات را
ب گون ای تفسیر میکنند ک  ،بر مبنای این تفسیر هیأتهای حهل اخهتالف حهق رسهیدگی به
اختالفههات ناشههی از ایههن شههرو را ندارنههد ) .(Schill,2009:99بههرای نمونهه در سههال 1949
چکاسلواکی شکایتی را علی آمریکا ب دلیل کنترل صادرات مطرح کرد 2.در این دعهوا نماینهدۀ
کشور چکاسلواکی عنوان کرد «ک مادۀ  21گات موضوعی است ک بایهد در رویه هیهاتههای
�1. Nemo iudex in sua causa: no-one should be a judge in their own cause.(O
)Brien,2011:26-53

 .2آمریکا اعال کرد ک محدودیتهای امنیتی ،ب کاجهای محدودی مربو میشهود که مهیتواننهد بهرای مقاصهد
نظامی ب کار روند.
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حل اختالفات تفسیر گردد و این ماد ب معنای فرار یک طرف از تعههداتش نیسهت» .نماینهدۀ
آمریکا در این دعوا با تأکید بر ممنوعیت ورود هیأتهای حل اختالف سازمان تجارت در تفسهیر
مادۀ  21بیان داشت« :هر دولتی باید خودش در وهلۀ آخر در خصوص امنیت ملهیاش قضهاوت
نماید» ) .(GATT/CP.3/SR.22,1949:6-7این موضوع مجدداً زمانیک رامعۀ اروپها ،اسهترالیا و
کانادا و آمریکا علی آرژانتین محدودیتهای تجاری را براساس مادۀ  21گات آغاز کردند ،مطرح
شد .ب طوریک در این قضی نمایندگان رامعۀ اروپا ،استرالیا و کانهادا ضهمن تأکیهد بهر اینکه
طرفهای قرارداد قدرت زیر سؤال بردن صالحیت طرف را در خصوص اینک چ چیاهایی برای
حفاظت از منافع امنیتی جز است را ندارند ،اعال کردند ک گات محکمۀ مناسبی برای بحث و
گفتوگو در خصوص اقدامات تجاری انجا گرفته بها ههدف حمایهت از منهافع امنیتهی اساسهی
دولتها نیست .نمایندۀ آمریکا هم بیان داشت ک  ،گات صالحیت تشخیو اقهدامات جز بهرای
حفاظت از منافع امنیتی را ب هر یک از طرفهای متعاهد اعطا کرد و هیأت حل اختالف گهات
نمیتواند صالحیت مذکور را مجدداً بررسی کند ). (WTO dispute settlement panel,1997

 .2موافقان رسیدگی هیاتهای حل اختالف ساازمان تااارت جهاانی باه شاروط
محدودکننده
در مقابل دولتهایی ک مخالف رسیدگی هیأتهای حهل اخهتالف سهازمان تجهارت رههانی به
شرو محدودکنند اند ،کم نیستند ،برای مثال نمایندۀ برزیل در یکی از دعهاوی مطروحه نهاد
هیأت حل اختالف درحالیک موافق بود هر دولتی میتوانهد حهق ویهژ ای بهرای تعیهین منهافع
امنیتی اساسی داشت باشد ،لکن تأکید داشت ک طرف استفاد کننهد از شهرو محدودکننهد
باید ا بات کند ک الاامات مادۀ  21گات را انجا داد است ) .(Hahn,1991:573-574همننهین
اختالف در خصوص محدودیتهای تجاری علی آرژانتین ،دولهتههای عضهو گهات را به اتخهاذ
تصمیمی در خصوص مادۀ  21موافقتنامۀ عمومی در 30نوامبر 1982برانگیخت؛ ب مورب این
تصمیم با تور ب اینک دولتهای عضو میبایست تا حد امکان از اقدامات تجاری انجها گرفته
ذیل مادۀ  21مطلع باشند ،ازاینرو جز است این موضوع توس هیأت حل اختالف بررسی شود.

 .3رویۀ محاکم قضایی بینالمللی در مواجهه با شروط محدودکننده
پرسشی ک در اینجا مطرح میشود این است ک آیا محاکم قضایی بینالمللی ماننهد پنهل حهل
اختالف سازمان تجارت رهانی ،در مواره با اختالفاتی ک با اسهتناد به شهرو محدودکننهد
مطرح می شوند ،صالحیت رسیدگی دارند یا خیر ،برای پاسخ ب این مسئل باید رویۀ این محاکم
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ب دقت بررسی شود .برای نمون  ،در اختالفی ک در سال  1985ب دلیل تحهریم کشهور
علی نیکاراگوئ  2در هیأت حل اختالف سازمان تجارت رهانی مطرح شد ،هیأت رسیدگیکنند
ب طور ضمنی بر صالحیت خود رهت رسیدگی اذعان کرد .بدین بیان ک  :اگهر بپهذیریم تفسهیر
مادۀ  21گات کامالً ب خود طرف متعاهد استفاد کننهد از آن مهاد مربهو مهیشهود ،چگونه
طرفهای متعاهد میتوانند تضمین کنند ک ایهن اسهتثنای عمهومی بهیش از حهد مقهرر بهرای
مقاصههدی غیههر از مقاصهههد بیههانشهههد در مههادۀ مهههذکور مههورد اسهههتفاد قههرار نگیهههرد؟
) .(ICJ,1986:para.3.1در مجموع با بررسی مجموع اختالفات ناشی از مادۀ  21گات ،مطروح
ناد هیأتهای حل اختالف سازمان تجارت رهانی ،مفسران حقوق بین الملهل ،بها تفکیهک بهین
ارزیابیهای ذهنی ،3و ارزیابیهای عینی 4بیان میدارند ک مادۀ  21گات ن تنها مهانع صهالحیت
هیأتهای حل اختالف نمیشود ،بلک در عوض بر استانداردهای بررسی نیا تأ یر میگهذارد .به
عقیدۀ هیأت ،عبارت «ب اعتقاد آنها»ی 5ذکرشد در بندهای «الف و ب» مادۀ  21گات با «لاو
حمایت از منافع امنیتی اساسی» ارتبا پیدا مهیکنهد ،ازایهن رو بهرای یهافتن «منهافع امنیتهی
اساسی» ب دولتها ارازۀ تفسیر ذهنی را میدهد .لکن شرای ذکرشد در این دو بند نیهاز به
استانداردهای عینی دارد ک مطلوبیت آنها کامالً به وسهیلۀ هیهأتههای حهل اخهتالف بررسهی
میشود ) .(Lindsay,2003:1285غیر از رویۀ هیأت حل اختالف سهازمان تجهارت رههانی ،ایهن
موضوع در رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری نیا در قضی نیکاراگوئ علی آمریکا مطرح
شد .در این قضی  ،دولت نیکاراگوئ دادخواستی علی آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری به
بت میرساند و در آن تقاضای رسیدگی ب درخواستهای مطروح و همننین تبیین مهادۀ 21
عهدنامۀ مودت بازرگانی ،و دریانوردی  1956میکند .این ماد ک ب عنوان شهر محدودکننهد
در عهدنامۀ فوقالذکر محسوب میشود ،اشعار داشت « :عهدنامۀ حاضهر مهانع ارهرای اقهدامات...
جز رهت انجا تعهدات طرفین در رههت حفهظ صهلح و امنیهت و حمایهت از منهافع امنیتهی
اساسی ،نیسهت» .در ایهن پرونهد دیهوان پهیش از پهرداختن به ایهن موضهوع که آیها شهرو
محدودکنند اختیاراتی را تحت عنوان دکترین صالحدید برای کشور آمریکا ایجاد مهیکنهد یها
خیر ،ب بیان صالحیت خود برای رسیدگی پرداخت و بیان داشت :درسهت اسهت که مهادۀ 21
 .1موضع نمایندۀ آمریکا و برخی از طرفهای متعاهد گات مثل کانادا و اتحادیۀ اروپا این بود که تفسهیر مهادۀ 21
گات ب دلیل اینک مربو ب مسائل سیاسی است ،از حیطۀ صالحیت هیأت رسیدگی خار است.
 .2از نظر نیکاراگوئ  ،اقدا آمریکا ب امنیت ملی آن مربو نمی شد و هدف آن اعمال فشار بر نیکاراگوئه اسهت و از
مادۀ  21گات نمیتوان ب طور دلخوا استفاد کهرد و بایهد بهین اقهدا اتخاذشهد و شهرای مورهد آن ،نهوعی
تناسب ورودداشت باشد.

3. Subjective Approach.
4. Objective Approach.
5. It considers.
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مقرراتی را برای مستثنا شدن از معاهد پیشبینی میکند ،اما این ب معنای خار کردن تفسیر
و اررای ماد از صالحیت دیوان نیست ...لذا این شر اسهتثنایی معاههد  ،صهالحیت دیهوان را
پیشبینی میکند .ب این ترتیب ،دیوان در این قضی ضمن تأکید بر این نکت ک ارزیابی شهر
محدودکنندۀ قیدشد در مادۀ  21معاهد  ،مطلق نیست ،در نهایت از اعطهای هرگونه حهق به
صالحدید ،ب آمریکا در ایهن خصهوص خهودداری مهیکنهد ).(ICJ,1986:para.116&para.282
عالو بر این صالحیت یا عد صهالحیت دیهوان بهینالمللهی دادگسهتری در موارهه بها شهرو
محدودکنند در پروندۀ ریبوتی علی فرانس بررسی شد .در این اختالف دولت فرانس ب استناد
مادۀ  2معاهدۀ کمک متقابل منعقد بین 2کشور ک مقرر میدارد« :هرگها ارهرای درخواسهت
معاضدت قضایی مخالف حاکمیت ،امنیت ،نظم عمومی یا منهافع ملهی کشهوری باشهد که از او
چنین درخواستی شد است ،میتواند از معاضدت امتناع نماید» ،با احراز ورود اختیارات بهرای
خود از انجا نیابت قضایی مورد درخواست ریبوتی امتناع میکند .در این پروند که نهایتهاً در
سال  2008ب محکومیت فرانس در نق مادۀ  17معاههدۀ  1986کمهک متقابهل منجهر شهد،
دیوان اعال میدارد :درست است ک شرو محدودکنند «اختیاراتی» را ب دولتها اعطها مهی
کند ،لکن این موضوع مانع رسیدگی محاکم بین المللی ب اینک آیا عمل دولت استنادکنند به
شرو محدودکنند با حسن نیت انجا گرفت  ،نمهیشهود ) .(ICJ, 2008:201-204درنهایهت بها
بررسی رویۀ هیأتهای حل اختالف سازمان تجهارت رههانی و دیهوان بهینالمللهی دادگسهتری،
محرز شد ک شرو محدودکننهدۀ منهدر در معاههدات نمهیتواننهد مهانع صهالحیت محهاکم
بینالمللی رهت نظارت بر اختیارات دولتها شوند.

نتیاه
حقوق بینالملل براساس اصل استقالل و حاکمیت دولتها استوار شد است؛ یکی از نتهایجی که
از این اصل حاصل میشود ،این است ک مهمترین منبع حقوق بینالملهل ،رضهایت دولهتهاسهت
(عالیخانی ،)550 :1378 ،ب طوریک میتوان اذعان داشهت که قواعهد حقهوق بهینالملهل ،اغلهب
حاصل توافق دولتهاست .از سوی دیگر ،همانطورک مالحظ شهد ،مقهررات بهینالمللهی اعهم از
عرفی یا قراردادی الاا آورند و باید با حسن نیت ب اررا درآیند .ب همین دلیل مقدمۀ منشور ملهل
متحد (بند  )3رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بینالملل را جزمۀ دوا نظهم مورهود
بینالمللی دانست و مادۀ  26معاهدۀ  1969وین بر اررای صحیح مقررات بینالمللی تأکیهد کهرد
است (فلسفی .)32 :1373 ،البت باید تور داشت ک اگرچ در نظا حقوق بینالملل ،دولتها به
اررای تعهدات خویش متعهدند ،لکن در حوزۀ تعهدات بینالمللی ،ب طور بالقو تمایالت حاکمیتی
دولتها در مصاف با مقتضیات رهانی در ردال اسهت و در ایهن بهین تحلیهل پدیهد هها ،وقهایع و
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تحوجت بدون نظر ب اهمیت خاستگا غیرحقوقی موازین بینالمللی ،ب درستی انجا نمیگیهرد .در
این حوز  ،همننان منافع اساسی دولتها ،نقش عمد ای را ایفا مینماید .بدینمعنا ک دولتهها در
اغلب موارد ،ب بهانۀ آنک مقررات بینالمللی با منافع ملی آنها سازگار نیست؛ یا رسماً از ارهرای آن
مقررات ک خود در وضع و تدوینش مشارکت داشت اند ،سرباز میزنند یا با اینک در بیهان رسهمی،
خود را وابست و تابع تعهدات بینالمللی اعال میکنند ،در عمل همین قواعد را نقه کهرد و بهر
مبنای منافع ملی خود از آنها تخطی کرد  ،یها حهداقل از ارهرای مهؤ ر آن خهودداری مهیورزنهد.
ازاینرو برای رفع این تعارض توافق بر قید شرو محدودکنند در معاهدات بینالمللهی مهیتوانهد
راهگشا باشد .چراک بیان این شرو آزادی عمل و اختیاراتی برای دولتها رهت تصمیمگیهری در
خصوص پایبندی ب تعهدات بینالمللی یا خرو یکجانب از تعهدات بهینالمللهی به منظهور حفهظ
منافع ضروریای را ک مورد تهدید قرار گرفت اند ،اعطا میکند .البت همانطورک بیان شد ،ورهود
استانداردهای حقوقی و غیرحقوقی ،و نظارت مجموع های داوری و قضایی بینالمللی مورب شهد
ضمن رلوگیری از سوءاستفاد از این شرو  ،ب کهارگیری ایهن شهرو در معاههدات بهینالمللهی
روزب روز افاایش یابد.
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