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Abstract 

The states whose national security is threatened sometimes violate 
international law by seeking to maintain their national security. Thus, the 
treaty system took national security into account. Examining the provisions 
of the treaty system on the invocation of national security, the rule of 
recourse to national security was not inferred, but by analyzing the 
exceptions of national security in the treaty system, the two concepts of 
national security protection and national defense security were invoked. 
"Protective national security exception" is a set of rules that have been 
formulated to protect individuals against governments' self-centeredness in 
the field of human rights, and "national security defensive exception" is the 
authorization that international law allows countries to resort to national 
security. It gives self-defense against acute threats. The purpose of this 
research is to answer the question whether countries can ignore 
international law in a limited and temporary manner citing their national 
security. It can be confirmed that Governments can violate international 
law in a controlled manner without being held accountable for their self-
preservation, and this violation may occur against any international entity. 
The sum of these two mechanisms expresses the concept of the 
exceptionalism system of national security. Implicit and explicit exceptions 
to states' recourse to national security (exceptionalism) can be summed up 
under the legal regime of national security. 

Keywords: International Treaties, Explicit Exceptions, Implicit 
Exceptions, Defensive National Security, Protective National Security. 
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 ی المللنیدر ن ام معاهدات ب یمل ت یامن یاستناد به استثنا

 رانیا دانشگاه تهران، تهران، یاستاد گروه حقوق عموم  عباسعلی کدخدایی 

  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا المللنیارشد حقوق ب یآموخته کارشناسدانش   سید رضا جلیلی 
  

 

 چکیده
امن   هایي دولت  تهد   ي مل   ت ي كه  مورد  م   د ی آنها  موالع  شود، ي والع  امن   ي در  حفظ  به  توسل  خود   ي مل  ت ي با 

ب  م   ي الملل ن ي مقررات  نقض  بنابرا كنند ي را  امن   ن ی .  معاهدات،  داد.    ي مل   ت ي نظام  لرار  توجه  مورد  بررس را   ي با 
استنتاج نشد    ملي  تي توسل به امن   دنلاعده بو   ، ي مل  ت ي مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امن

 ي دفاع  ي مل  ت ي و امن  ي ت یحما   ي مل  ت ي در نظام معاهدات، دو مفهوم امن   ي مل   ت ي امن   ی موارد استثنا   ل ي با تحل   ي ول 
از  ت ی است كه در حما  ي مجموع مقررات « ي ت یحما  ي مل ت ي امن  ی . »استثنا د ی استنباط گرد  ي مل  ت ي در توسل به امن 

 «ي دفاع ي مل ت ي امن ی در حوزه حقوق بشر شكل گرفته است و »استثنا  هاولت د  های ی افراد در برابر خودمحور 
ب  ی مجوز  امن   ی برا  الملل ن ي است كه حقوق  به  برا   ی از سو   ي مل   ت ي توسل  برابر   ی كشورها  از خود در  دفاع 
توانند با استناد ي كشورها م  ا ی پرسش است كه آ   ن ی پژوهش پاسخ به ا  نی . هدف ا كند ي حاد اعطا م   ی دها ی تهد 
ا  ب   ي مل   ت ي من به  حقوق  مولت  و  محدود  بصورت  ناد   الملل ن ي خود،  م   دهی را  كه   د یي تا  تواني انگارند؟  كرد 

ب   توانند مي   شده   كنترل   صورت   به   ها دولت  ب   الملل ن ي حقوق  برا   آنكه ي را  باشند  از خود   ی پاسخگو  حفاظت 
نما  ا  ند ینقض  موجود   نی و  هر  برابر  در  است  ممكن  پذ   المللي ن ي ب   تی نقض  مكان   مجموع .  رد ی انجام   س ي دو 
ب  استثناگرائ   ان ي مذكور  نظام  مفهوم  ضمن   ي مل   ت ي امن   ي كننده  استثنائات  صر   ي هستند.  خصوص   ح ی و  در 

 . كرد   ی بند چهره   ي مل  ت ي امن  ي حقول     ی رژ  ل ی ذ  توان ي ( را م ي )استثناگرائ  ي مل  ت ي توسالت دول به امن 

 ،یدفاع  یمل  ت یامن  ،یضمن  یاستثنا  ح،یصر  یاستثنا  ،المللینیمعاهدات ب  واژگان کلیدی:

 .یتیحما  یمل  ت یامن
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 مقدمه

بلكه حقوق تعهدات و نظ     1الملل امنيت ملي بر حقوق بين در این پژوهش نه  تأكيد اصلي  
بين امنيت مليبعبارت دليق .  المللي استحاصل از مقررات  در نظام معاهدات    تر جایگاه 

گيرد. موضوعي  الملل مورد بررسي لرار ميآور حقوق بين یك منبع الزامالمللي بعنوان  بين 
دعاوی   در  مقاله  موضوع  است.  نشده  پرداخته  بدان  داخلي كشور  ادبيات  در  تاكنون  كه 

بين  مسئوليتحقولي  و  بشر  حقوق  از  حمایت  دولتبين   المللي،  پيدا  المللي  اهميت  ها 
كند كه به فراخور موضوع در عناوین آتي مورد بررسي لرار خواهند گرفت. با توجه  مي

كه  كرد  اشاره  باید  نكته  این  به  پژوهش  موضوع    لانون   كه  ایگونهبه  بحث  طر   از   به 
  و   شود؛ چراكه لانون  متنالض ه  شمرده شوند، حذر  لدرت  و  الملليمقررات بين   داخلي،
یكدیگرند  زور لول    .مكمل    یك   شودنمي  اداره  لانون  توسط  كه  لدرتي  2دبرگگولبه 

است.   یك  شودنمي  انجام  لدرت  طریق  از  كه  لانوني  و  تهدید حقوق    3توه   لواعد 
باید شكلبين  باشندالمللي اصوالً  تأثيرگذاری    4دهنده رفتار كشورها  این  موالعي  ولي در 

لرار تزلزل  مورد  كشورها  ملي  امنيت  گرفتن  لرار  درخطر  با  است  اینگيرد.    ممكن    بر 
كشورها را مجاز    ،المللبر این مبناست كه حقوق بين پژوهش  استدالل  اصلي    هسته،  اساس
یا   پس استثنا( امنيت ملي )از این  5«استثنای ضمنيِ»معاهدات را با توسل به یك  تا  داردنمي

 نمایند.  نامحدودموسع و تفسير حتي ليد صریح استثنا،  
  اِعمال   ،معاهدات  ن یا   شتري ب  اما  هستند  منصوص  نائاتاستث   شامل  معاهدات  از  يبرخ
  هرگونه   ایآ  پس .  دینمايم  محدود  دو  هر  ای  يالمللن يب  هیرو   در  ای  ذاتاً  را   ياستثنائات   چنان
. 1  یهايژگیو  با  دیبا  يمل  ت ي امن  به  استناد   مقام  در  یكشور  هر  موضع  هي توج   یبرا  تالش

 

. وليكن این  شوداستفاده مي  طور عادیبه  ي« مل  يتحقوق امن»ت متحده از اصطال   االاكنون در نظام داخلي ای  . ه 1

ست. بنابراین به نظر بهترین تركيب ادبي كه بخواهد موضوع سياست داخلي  ات متحده  االمربوط به حقوق داخلي ای

است. گرچه شاید نظرات مخالف    «الملل امنيت مليحقوق بين»لرار دهد  ه  اشار  مورد  المللينكشورها را با حقوق ب

 ابرازشده باشد.  نيز

2. Arthur J. Goldberg. 

3. Arthur J. Goldberg, “International Law and National Security”, BerkeleyLaw 

Library, 14 Hastings Const, L.Q. 197-203, (1987), p. 198. 

پژوهش حقوق عمومي،  الملل«، فصلنامهينب حقوق در لانون حاكميت اده و همكاران، »جایگاهزيحاج . محمود4

 . 186-185(، صص  1396، )45 شماره   ،هجده سال 

5. Implied Exception. 
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  استثنائات »  از  ري تفس  یي نها  حد   و   شده  ه داد  تطابق   استناد   زان ي م  در   تیمحدود.  2  و  تعدد
  2باشد؟  داشته مطابقت يمل تيامن  به مربوط 1« حیصر

نظام   در  آن  به  توسل  اصل  و  ملي  امنيت  حقولي  جایگاه  و  منزلت  بررسي  مقصود 
بين  اوالً  االملل  معاهداتي  كه  نكته  این  از  بود  خواهد  عبارت  اصلي  پرسش  بنابراین  ست. 

ای  ي چه بوده و آیا امكان استناد به امنيت ملي در نظام معاهدهنگاه معاهدات به امنيت مل
sj   شده است؟ اگر پاسخ به این پرسش آری باشد، بایستي در وهله دوم ابعاد این  بيني  پيش

در كنكاش  با  شود.  مشخص  پرونده  استناد  از  مسئله  برخي  طر   موضوع،  با  مرتبط  های 
  ماحصل به عنوان    يمل  تيامن   یاستثنا  یكاركرد  مفهومپژوهش در دو لسمت الف و ب و  

 .  ردي گياستنتاج لرار م  ج لسمت در استدالالت 
   معاهدات؛ در ضمني امنيت ملي و مباني آن استثنای -الف

 استثنای صریح امنيت ملي در معاهدات؛   -ب

 المللي.و ضمني در معاهدات بين  ماهيت محدود استثنائات صریح -پ
امكان وجود مسئله  به  نخست  مي  بخش  معاهدات  در  ملي  امنيت  استثنای  پردازد.  ليد 

بين  حقوق  در  ملي  امنيت  مقرراتي  و  معاهداتي  كنوانسيونمباني  از  اعالميه الملل  تا  ها،  ها 
بين  برخي ساختارهای  منشورهای سازنده    3شود. المللي را شامل ميلوانين داخلي و حتي 

شرط توسل به امنيت ملي را به  ولي مسئله این است كه آیا معاهدات در كل بطور ضمني  
نظر داشتن اصل اراده در  ودیعه از سوی دولت با در  لبول و خصوصاً  انعقاد،  ها در زمان 

اند؟ كه هرگاه كشور طرف توافقي امنيت ملي خود را از  ، در خود نهاده4المللحقوق بين 
ر صورت  بر خروج از معاهده د  يمبن  نصِّ  وجود  بدون  يحتسوی آن توافق در خطر دید،  

از آن خارج شود؟   و  نادیده گرفته  بتواند توافق را  برای كشور مذكور،  ملي  احراز خطر 

 

1. Explicit Exceptions 

2. Susan Rose-ackerman and Benjamin Billa, “Treaties and National Security”, 

Yale Law School Faculty Scholarship Serie, (2008), pp10-25 <http:// 

digitalcommons. law. yale. edu/ fss_papers Part of the Law Commons%0 

ARecommended>. 

3. Saša Mijalković, Dušan Blagojević, “The Basis of National Security in 

International Law”, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 49-68, 

)2014). pp52-62. 

 . 59( ص 1396گنج دانش )تهران:  57، چاپ الملل عموميقوق بينح ،محمدرضا ضيایي بيگدلي. 4
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بين  به حقوق  با رجوع  وضعيتي  چنين  در  ملي  امنيت  به  توسل  یا چگونگي  المللي  امكان 
 رویه و معاهدات پاسخ داده خواهد شد.  1عرفي، 

  ی الش برای لرائت استثناالملل از ت حقوق بين آیا  كه  حائز این مسئله است  بخش دوم  
؟ با اینكه در مواردی اجازه توسل به  كنددر معاهدات حمایت ميبطور صریح  امنيت ملي  

این   امنيت ملي داده با  بين   شده ولي   محدوده  دیتحدالملل در راستای  حال تالش حقوق 
برخي است.  ليد  معاهدات  این  دوجانبه   از  توافقات  صریح   2خصوصاً  استثنائات  شامل 

  چنان   فالد  در مقابل حقوق موضوعه،  الملل عرفيحقوق بين   بين . در این  يت ملي هستندامن 
  از   دفاع   یبرا  ي مل  ت ي امن   به  توسل   يبر اساس فروضات عرف   بتوان   كه   است   ي كل  فرضش ي پ

  لاعده   از   انحراف  یبرا  یياستثنا  لیدال  رندهي دربرگ  عوض  در  داد؛  لرار  استناد  مورد  را  خود
  را   كشور   كی  ت یموجود  توانديم  كه   يتيامن   حاد   یدهایتهد  زبرو  موارد   در   كه   است
معاهدات    برخي.  شود  اِعمال  سازد،  نهیپرهز  ار ي بس  ا ی  رممكن ي غ   را   انطباق  ای  كند  في تضع 

   .شده استدر ضمن پژوهش بصورت موردی بررسي  كه دارای استثنای امنيت ملي هستند

 . مفهوم استثناگرایي1
»مجموعه ملي  امنيت  حقولي  ضرورت رژی   هنجارها،  مقررات،  اصول،  از  و  ای  ها 

جامعهنيازمندی در  ملي  اهداف  باالترین  حفظ  برای  كه  است  اساس  بين   هایي  بر  المللي 
شامل الداماتي است    4پس استثناگرائي امنيت ملي  3الملل مقبوليت یافته است«. حقوق بين 
امات نالضي را عملي ساخت  توان الدمقررات، اصول و ... مي  گيری از مجموعهكه با بهره

باشد. بعبارت دیگر انجام    نشده  ای  شده  صادرالملل  كه اجازه آن از لبل از سوی حقوق بين 
عملي كه بر اساس رویه جهاني و مباني حقولي ناهنجار شناخته شده است، ممكن است  

شوری  المللي باشد یا اینكه بر اساس تصمي  یكجانبه و خالفِ كمبتني بر مجوز لانون بين 
كه موجودیت آن در حال فروپاشي است، اتخاذ شود. بنابراین بخشي از حقوق توسل به  
در   صریحا  اینكه  اساس  بر  ملي  امنيت  به  استناد  است.  معاهدات  بر  مبتني  ملي  امنيت 

 

1. The Custom. 

2. Mutual Agreement. 

بين3 حقوق  جليلي،  رضا  سيد  بين.  حقوق  رعایت  در  ملي  امنيت  استثناگرایي  ملي؛  امنيت  و  پایانالملل  نامه الملل، 

 . 141(، ص  1399) كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران،

4. National Security Exceptionism. 
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معاهدات ذكر شده باشد، استثناء صریح و در غير اینصورت توسل به امنيت ملي در لبال  
بين تعهد  یك  یك  المللي  نقض  فحوای  از  است  الزم  ملي  موجودیت  حفظ  برای  كه 

 معاهده استنباط شود، استثنای ضمني است.

 در معاهدات استثنای ضمني امنیت ملي . 2

  را   ي مل  ت ي امن   موسع  ا ی  يضمن  ی استثنا  كه  ندارد   وجود   يعموم  المللن يب  حقوق   آموزه   چ ي ه
  اینكه   نخست   است: استدالل  گيری مبتني بر دو  این نتيجه  1. باشد  لائل   معاهدات  همه   یبرا

مورد  در    19692  الملل عرفي شامل استثنای امنيت ملي نيست. نه كنوانسيون وین حقوق بين 
بين  كميسيون حقوق  مواد  نه  و  معاهدات  دولت  نویس پيش در    3الملل حقوق  ها  مسئوليت 

متخلفانه اعمال  ملي  ای  ماده  4المللي بين  برای  امنيت  استثنای  بر  نگرمشتمل  نظر    فته در 
كنوانسيون  ،عالوهب  5است. بهاین  دو  هر  كه  پذیرفته ها  عرفي  لواعد  بعنوان  وسيعي    طور 

 

ا1 رأ  يمبتن  ليدل  نی.   .است  یاهسته  یها سال   از  استفاده  هي لض  در  یدادگستر  وانید  1996  يمشورت   یبر مالک 

  و  مجوز  چ ي هالملل  ني دارد كه در حقوق بيم ان يب ب يمذكور به ترت ی را -105-یينها پاراگراف  2  بند از  bو  a حرف

استفاده    دی تهد  اگر(  e)  خصوصا   شود،ينم  برداشت  یا هسته  سال   از   استفاده   یبرا  تييعممنو    از   استفاده   ایبه 

با عنایت به اینكه كماكان رای مذكور    .باشد  خود  يفروپاش  آستانه  در  تیموجود   از  دفاع  مقام  در  یاهسته  یهاسال 

الملل پيرامون توسل  ای مذكور، موضع حقوق بينر  الملل طبق روشاز اعتبار برخوردار است، با تفقد در حقوق بين

 اني با فقدان رو به روست. ر.ک: به امنيت ملي بصورت كلي خصوصا در موالع حاد و بحر

I.C.J Advisory Opinio, “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”, 95(8 

JULY 1996), available at: //https://www.icj-cij.org/en/case/95//. Para 105(2) A, B 

and E and Susan and Billa, pp. 441-42. 

2. Vienna Convention on the Law of Treaties, May 3, (1969), 1155 U.N.T.S. 331; 

Int’l Law Comm’n, Report of the International Law Commission, at 43, U.N. Doc. 

A/56/10 (2001), available at http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a5610.pdf. 

[here afterVienna Convention on the Law of Treaties 1969].   

3 . International Law Commission (ILC). 

بين4 حقوق  كميسيون  سال  الملل  .  بام1948در  تدوین    هدف  ،  و  بين  Codificationتوسعه  توسط  حقوق  الملل 

تأ ملل  بازید:  سيسازمان  گردید.  مشابهيل .  (/http://www.un.org/law/ilc)س  پيش   طعنامه  با  نویس  همسو 

 ,G.A. Res 59/35, U.N. Doc. A / RES / 59/35)  به تصویب رسيد  2004در سال    هامسئوليت دولت

2004/ dec/ 16) .است، بنگرید:   شده  ابرازنویس يشپ نظرات متفاوتي در مورد آینده این 

James Crawford & Simon Olleson, “The Continuing Debate on a UN Convention 

on State Responsibility”, 54 The International and Comparative Law Quarterly, 

(2005) . 

5. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.  

http://www.un.org/law/ilc/
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محدودیتشده مياند،  كه  استثنائاتي  مورد  در  را  خاصي  این  اندداده   لرارپذیرند،  های   .
بدون   شوندو ارائه مي   بازنگری لرارگرفته  مورد  ،توسط محاك معموالً    ها و تعالي دریافت
عمل   1"حسن نيت"با    اگرحتي  ،  شوندهای مستقل واگذار  جانبه دولته اختيار یكب  اینكه
ميكنند گنجانده  معاهدات  در  معموالً  امنيتي  استثنائات صریح  دوم،  نوع شوند  .  اینكه    با 

 .باشندای دیگر متفاوت  از یك معاهده تا معاهده ممكن است استثنائات

   لملل عرفياحقوق بین قید ضمني امنیت ملي در  .1-2 

  ی برا  يالمللن يب  يلانون  ری معاذ  بعنوان  كه  ی اگزاره  چهار  ي، عرف  المللن ي ب   حقوق  بر  ابتنا   با
: لاعده  از عبارتند رندي گيم  لرار استناد  مورد  آن به  توسل  ی مجرا و  نهي زم  بعنوان يمل ت ي امن 

اوضاع بنيادین  ربوس   2احوال  و  تغيير  مشروع 4متقابل  الدام،  3یا  دفاع  دكت   5،  رین  و 
وجهه    6.ضرورت ملي  امنيت  و  تهدیدات  از  حقولي  بيان  مورد  چهار  این  والع  در  یعني 
غيرلابل    از  سياسي و  بغرنج  وضعيت  تلقي  یك  كشور  یك  برای  مضر  بسيار  یا  تحمل 

  توسل   بر  يمبتن  كه  ياس ي س  استدالل  آن  ای  وشود كه بر اساس این چهار تحليل حقولي  مي
برای مي  ،است  الذكر  فوق  يحقول  امكان  هارچ   چارچوب  از  خارج  يمل  تيامن   به توانند 

نكته  به  است  بهتر  شوند.  متوسل  خود  ممكن  نجات  اینكه  آن  و  گردد  اشاره  ظریف  ای 
الملل به خطر افتادن  است گفته شود كه مصداق تمام و كمال اصل ضرورت در حقوق بين 

پيش  موضوع  بررسي  برای  كافي  ضرورت  دكترین،  همين  و  است  ملي  است؛  امنيت  رو 
اندازه دكترین  آید، گستره افق شمول امنيت ملي خارج  ولي همچنان كه در ادامه مي از 

به است.  ضرورت  شده  اشاره  چهارگانه  معاذیر  از  فراتر  ملي  امنيت  جایگاه  است.  تنهایي 
 ولي آیا امنيت ملي در حقوق عرفي در كنار معاذیر فوق جایگاهي دارد؟  

معافاولي  معاذیر  از  مورد  كه    «احوال  و  اوضاع  ن ی ادي بن  ريي تغ  لاعده»كننده  ن  است 
 اجرا شود.   كند یك پيمان به دليل تغيير اساسي شرایط ممكن است غيرلابلتصریح مي

 

1. Good Faith. 

2. Due to a fundamental change of circumstances. 

، هر دو بيانگر مفهوم یكساني  احوال  و  اوضاعیا تغيير بنيادین    Clausula rebus sic stantibusلاعده ربوس  .  3

 هستند.  

4. The Law of Reprisal. 

5. Self-defense. 

6. The Doctrine of Necessity. 
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در پاسخ به نقض طرف دیگر،    طرفیكدهد  اجازه مي  كه  متقابل   الدام  دومين مورد
به اصول  این  فسخ كند. هردوی  یا  تعليق  را  بمعاهده  از حقوق  طور گسترده  بخشي  عنوان 

منصوص    نيز  شده و در كنوانسيون وین در مورد حقوق معاهدات  الملل عرفي پذیرفتهبين 
  1اند.شده

در كنوانسيون    هستند كه البته  سوم و چهارم، دكترین ضرورت و دفاع مشروعمعاذیر  
باوین تصریح نشده   ي المللن يب  ت ي مسئول   مواد  سینوش ي پ دیي تأبا  حال این لواعد    این   اند. 

توسط دولت بين   ها  حقوق  گسترده  2المللكميسيون  بين بطور  حقوق  جایگاه  به  الملل ای 
اسناد  3اندعرفي رسيده منشور و سایر  بر اساس حقوق ذاتي كشورها    یا  مورد شناسایي  یا 

این اندگرفته  لرار اینكه  با  به  .  غالباً  گنجانده  لواعد  معاهدات  در  در  اند،  شده  صراحت 
از منظر معاهده   فقط  نه  وگيرند  لرار ميتفسير    نيز مورد   الملل عرفيحقوق بين   بچارچو

یافتهطور كه مشاهده شد، نميبنابراین همان  4.شوندخاص كه در آن ذكر مي ای را  توان 
الملل عرفي ارائه نمود كه امنيت ملي در كنار این چهار مورد یا چند مورد  در حقوق بين 

های وضعيت بحراني كه منجر  توان مؤلفهضمني شمرده شود بلكه ميیك استثنای  بعنوان  
 شود را در چارچوب یكي از این موارد مطر  نمود. به از دست رفتن امنيت ملي مي

استثنا یك  وجود  عدم  نشانگر  عرفي  حقوق  استثنائات  دیگر  و  موارد  این    ی وجود 
مبنایي برای در نظر گرفتن چنين   بعنوان بخشي از  ضمني امنيت ملي است. هيچ  استثنائي 

 

1. Vienna Convention, op. cit. at, arts. 60, 62. 

2. Report of the International Law Commission, Draft Articles on the 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, at 43, U.N. Doc. 

A/56/10, (2001),  [ILC Articles]. Chapter V, pp71-72. available at:  

https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_56_10.pdf.  

3. Andrea K. Bjorklund, Emergency Exceptions to International Obligations in the 

Realm of Foreign Investment: The State of Necessity and Force Majeure as 

Circumstances Precluding Wrongfulness, in oxford Handbook of International 

Investment Law (Peter Muchlinski, Federico Ortino & Christoph Schreuer eds., 

forthcoming  2008):  <https  ://www.oxfordhandbooks.com  /view/ 10.1093/ 

oxfordhb/ 9780199231386.001.0001  /oxfordhb-9780199231386-e-12> And see: 

James Crawford & Simon Olleson, op. cit. (2005). 

 . برای مثال نگاه كنيد به: 4

Stephen W Schill, German Constitutional Court Rules on Necessity in Argentine 

Bondholder Case, (ASIL INSIGHTS, July 31, 2007), http:// asil. org/ insights/ 

2007/07/insights070731.html.   

https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_56_10.pdf
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بين  های  تواند در مورد نگرانيهای موجود كه ميو فراتر از دكترین   1الملل عرفي حقوق 
ها  كه به دولت  اندشده  امنيت ملي اعمال شود، وجود ندارد. استثنائات ضمني طوری تنظي 

فعالاجازه مي تا در شرایط اضطراری  الدامات خصمانه دیگر  دهد  به  یا  و  ها  دولت  شده 
مي نظر  به  دهند.  باپاسخ  استثنائات  این  تنظي    رسد  بسياری  بروز  شده  مهارت  از  تا  اند 

تواند بسياری از اصول حقوق  ها كه ميادعاهای وسيع و نامحدود امنيت ملي توسط دولت
را تضعيف كند، جلوگيری  بين  محاك   2نماید. الملل  ولتي  این  بر  الدامات    جهاني  عالوه 
برر  دول نميسي ميرا  ادعایي خود حتي  تواند یككنند، یك كشور  استثنائات  به  جانبه 

دهند كه این  ها این اختيار را نميشده استناد كند. محاك  غالباً به دولت  استثنائات شناخته
نكته    موارد این  اثبات  برای  كنند.  تفسير  خود  خواست  طبق  خصوص را  استثنائات    در 
 پردازی :  ی چهارگانه فوق ميها به رویه لضایي دكترینضمني 
كه   عليه بریتانيا در لضيه شيالت  ایسلند  در دعوی احوال  و تغيير بنيادین اوضاع اصل -الف

به چالش كشيدن بين   برای  دیوان  دادگستریصالحيت  لرار گرفت.   المللي  استناد   3مورد 
بنيادین را بعنوان    تواند ادعای تغييرالمللي دادگستری در ادامه عنوان كرد كه ميدیوان بين 

 بررسي لرار دهد:  در مرحله رسيدگي مورد سندیك 

  اطراف  ی هاآب  در  یريگ ي ماه   ی هاروش  در   ياساس   ي راتيي تغ  سلندیا  اظهارات   مطابق  اگر
  مه    يدگي رس   در  یري گ يتصم  یبرا  است  ممكن   راتيي تغ  ن ی ا  باشد،  شده  جادیا  سلندیا

   4. كند داي پ آن يررس ب به از ي ن مرحله آن در است  ممكن  وانید و باشد
طور كه  هایي مواجه است. همانبا محدودیتدر استناد به امنيت ملي  نيز    الدام متقابل  -ب

  ی نهادها  از  ي كی ا ی يلانون عمالا  توسط   فقط  -1 الدام متقابل دهد، توضيح مي 5لضيه نوليال

 

1. Vienna Convention, arts: 2, 3.  

  -در برخي معاهدات همچون پيمان حقوق مدني  "جامعه دموكراتيك"های این موضوع ابداع شرط  . یكي از مثال 2

 در ملي  امنيت حقوق جهاني  اصول  هایينتضمميد باالیي،  ح   سياسي است. البته برای مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:

( یا بنگرید به ارجاع 1395امه دانشكده حقوق دانشگاه عالمه طباطبائي، )نایران، پایان اسالمي حقولي جمهوری نظام

 .  69شماره  

3. Fisheries Jurisdiction Case (U.K. v. Ice.), 1973 I.C.J. 3 (Feb. 2) (Jurisdiction of 

the Court), available at http://www.icj-cij.org/docket/files/55/ 5749.pdf. 

4. Fisheries Jurisdiction Case (U.K. v. Ice.), 1974 I.C.J. 3 (July 25) (Merits). 

available at http: //www.icj-cij.org/docket/files/55/5977.pdf. 

5. Naulilaa Case, 8 Trib. Arb. Mixtes 409 (Port. -Ger. 1928), reprinted in 2 R. 

INT’L ARB. AWARDS 1011 (1949). 

http://www.icj-cij.org/docket/files/55/
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  ی برا  وفقنام  تالش   متعالب  ي ست یبا  -3  و  باشد  متناسب   دیبا  -2  است؛   اجرا   لابل   كشور  كی
  1.ردیپذ صورت زي آممسالمت مذاكره قیطر  از اختالف حل

  باشد   2"ياساس   ا ی  ی ماد  نقض"  یك  به   متقابل باید  پاسخ  وین،  1969به التضای كنوانسيون  
   بعنوان: مادی را نقض و

  ؛نشده شمرده  مجاز وین كنوانسيون  توسط كه ایمعاهده * نقض

  3كند. ، تعریف مي ستا  ضروری معاهده فاهدا یا هدف  تحقق  برای كه  ایماده * نقض

مواد سویي  مسئوليت  پيش   54  تا  49  از    الملل، بين   حقوق  كميسيون  2001نویس 
  نقض   به  پاسخ  در  است  ممكن  كه  متقابلي  الدامات  مورد  در  را  اضافي  هایمحدودیت
بين  ميلوانين  مشخص  انجام شود،  طرفين  توسط  ماده    4.كندالمللي  این،  بر  ( 4)  2عالوه 

توانایي سنتي كشورها در استفاده از زور در مقابله م مثل را محدود    به  نشور سازمان ملل 
 كرده است. 

ه دهند. ئای از دفاع مشروع اراكنند تا تفسير بسيار گستردهها گاهي تالش ميدولت  -پ
بر اساس حقوق عرفي و فطری به شمار حقوق    منشور  51دفاع مشروع نيز با اینكه در ماده  

این  ابين  با  ولي  است،  درآمده  محدودیتلمللي  وضعيت  حال  هر  به  استناد  در  را  هایي 
بين  حقوق  نالض  رفتار  هر  یا  زور  از  بكارگيری  در  به  داخلي  موسع  استناد  یا  الملل 

ترین وضعيت یك كشور دارد. دفاع مشروع یك كشور از موجودیت خودش  خطرناک
زمان الدام مؤثری از سوی شورای امنيت    ساكن، در صورتي مجاز است كه تا آن  ابتدا به

بر ماده  عملي نشود   با استناد  این  منشور سازمان ملل(  51)طبق فصل هفت  و  بنابراین در   .
یك   نقض  برای  ملي  امنيت  بر  ابتنا  فرصت  نيز  و بين   مقررهشكل  محدود  بسيار  المللي 

معنای دفاع مشروع   المللي دادگستریحال، دیوان بين   این   بادشوار است حدالل در نظر.  
دهد این  كند كه نشان ميای بيان ميگونهبهرا  5متحده در لضيه نيكاراگوئه در برابر ایاالت

با این گفته كه:    های آمریكا رااصطال  لابليت تفسير به رأی ندارد. دادگاه ابتدا استدالل

 

1. Andrew D. Mitchell, Does One Illegality Merit Another? The Law of 

Belligerent Reprisals in International Law (Monash: Military Law Review, 2001) 

pp.155, 158-59. 

2. Material Breach. 

3. Vienna Convention, art. 60(1) -(3).  

4. ILC Articles, arts. 49-54, pp126-139. 

5. Military and Paramilitary Activities (Nicar. v. U.S), 1986 I.C.J. 14 (June 27). 

https://www.researchgate.net/journal/0026-4040_Military_Law_Review


 55  |کدخدایی و جلیلی   | یالمللنیم معاهدات ب ظادر ن یمل تیامن یاستناد به استثنا

ندارد » لابليت رسيدگي  را  .  رد كرد  « موضوع  ادعاهای آمریكا  لابل  ني سپس دیگر  لبول  ز 
بود  ندانست مدعي  »كه      یرژ  كردن  ثباتيب  یبرا   كاراگوئهي ن  بنادر  در  یزیرن ي م: 

رد  « است   بوده  خود  ي ات ي ح   منافع  از  دفاع  یبرا  والع  در  ،1980  دهه  در  كاراگوئهي ن در   .
ایاالت  ادعای دفاع مشروع، چه فردی و چه    ادعای  اظهار داشت كه  ابتدا  متحده، دیوان 

اظهار داشت كه ادعای دفاع    دیوان  سپس   1. باشد  "حمله مسلحانه"اسخ به  جمعي باید در پ
مي مطر   را  دیگر  الزام  دو  مسلحانهجمعي،  مدعي حمله  دولت  در    ،نماید:  را  باید خود 

دیوان دریافت  در نتيجه    2.و باید درخواست كمك كند  نموده  معرض تهدید جدی اعالم
ندوراس و كاستاریكا به سطح حمله مسلحانه  های نيكاراگوئه در السالوادور، ه كه فعاليت 

هنگامي  3رسدنمي ایاالتو  فعاليت  كه  آغازمتحده  را  خود  این    های  از  هيچيك  كرده 
نموده  یا درخواست كمك    گرفته   اند كه تحت حمله مسلحانه لرار كشورها اعالم نكرده

به  4باشند. تا  نبوده است  والعاً در خطر  ملي حياتي« آمریكا  »منافع  اَعمال،    پس  استناد آن 
بين  مقررات  نماید. خالف  تبرئه  را  خود  و  داده  انجام  نيكاراگوئه  دولت  عليه  را  المللي 

در مرحله    6متحدهكه دیوان در رد ادعای ایاالت    5همچنين است در لضيه سكوهای نفتي 
مستند صالحيتي    31  مادّه  نيز  و  نيكاراگوئه  پرونده  در  خود  لضایي  رویّه  به  رسيدگي 

ایران  معاهده  تدوین   در زمان  كه  نمود  اعالم  معاهدات  حقوق  1969  نسيونكنوا   -مودّت 
  زور   از   استفاده   هنگام  در  المللبين   حقوق   لواعد  اِعمال  كردن  مستثني  طرفين   لصد  آمریكا،
اساس،  است.  نبوده این    در   متحدهایاالت    سوی  از  گرفته  صورت  نظامي  تحركات  بر 

  و   مودّت  معاهده  20  مادّه  اول از  بند  تفسير  به  توجه  با  دبای  را  نفتي ایران  سكوهای  تخریب
  مقام   در   زور   از  »استفاده  خصوص   در   المللبين   حقوق   لراردادی  و  عرفي  لواعد  پرتو  در

  در   آمریكا  دولت  دائ   نماینده  نامه   در  همچنين.  لرارداد  سنجش   مورد  مشروع«   دفاع

 

1. Ibid. at 103-04; see also Oil Platforms, op. cit. at, (2003), I.C.J. at 179-99. 

2. Military and Paramilitary Activities, (1986), I.C.J. at 105. 

3. Ibid. at 119-20. 

4. Ibid. at 120-21. 

 رو رجوع نمایيد:    دیوان به آدرس روبهحك. برای مشاهده متن 5

 https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments. 

  را   سكوها  به  حمله  مشروعيت  عدم   یا  مشروعيت  باید  دیوان  كه  دادرسي معتقد بودند  جریان  در  . نمایندگان آمریكا6

  اهدهمع  20  مادّه   1  بند  در  مندرج  عبارات  و  الفاظ  تفسير  چارچوب  در  بلكه  المللبين  حقوق  عام  لواعد  اساس  بر  نه

 دهد.  لرار  ارزیابي مورد مودّت

https://www.icj-cij.org/en/case/70/judgments
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برای  ملل  سازمان د  ملل  سازمان  امنيت  شورای   متحد    سكوها،   به  حمله  ولوع  روز  رالبته 
بعنوان  ملل  منشور  51  مادّه  به  استناد  با  مشروع  دفاع  اِعمال   الدامات   حقولي  مبنای  متحد 

منظور آمریكا    .1955  1مودّت  معاهده  20  مادّه  اول  بند  اعالم شده بود، نه  آمریكا  مسلحانه
منافع  "ستثناپذیری  عهدنامه مودت است كه مربوط به ا  2و شماره د ماده    1از این بند ماده  

  .استمابين دو دولت در دایره حاكميت عهدنامه در روابط في "اساسي از لحاظ امنيت 
شناخته  -ت اصل  یك  ضرورت  بين   دكترین  حقوق  دليل  شده  به  اما  است  عرفي  الملل 

سوء  دولت  پتانسيل  توسط  معاهداتاستفاده  تكاليف  ایفای  عدم  مشتاق  توسط  يهای   ،
 2. شده است  المللي كاماًل محدودالملل و محاك  بين يون حقوق بين نظریات تفسيری كميس

مي عنوان  كميسيون  تفسيری  كه  نظریه  به»دارد  تعهد  ضرورت  انجام  عدم  بهانه  ندرت 
بود برابر سوء »و    « خواهد  در  محافظت  محدودیت  برای  با  احتمالي  های شدیدی استفاده 
بيشتر ليد   3«. مواجه است  باید گفت كه  منابع   شدهشناسایيهای  البته  به  امنيت ملي مربوط 

های دوجانبه بازرگاني و یا داوری است كه دعاوی بسياری نيز  نامهحقوق بشری و موافقت
برای  یافته است. النهایه المللي و داخلي راهدر این خصوص به محاك  لضایي یا داوری بين 

   :نظر ضرورت، یك كشور باید نشان دهد كه عمل مورداستناد به
   است؛ الولوعبیلر و یجد  خطر برابر در  ياساس  منافع از محافظت یبرا دولت راه تنها  *

  جامعه   تيكل  به   ا ی  تعهد  آن   از  منتفع  یكشورها  ای  دولت  ياساس   منافع   به   یجد  طور به  *
  4.زندينم بي آس  يالمللن ي ب

پس  این  بر  خاطي  شرایط،  این   تحقق  از  عالوه  تعهد   كه  دهد  نشان  باید  دولت    نه 
بحث  الملليبين    وضعيت   رفع  به  نه  و  بردمي  بين   از  را  ضرورتبه  استناد  امكان  مورد 

 

 و ایران«، الهيات نفتي سكوهای پرونده  خصوص در الملليينب دیوان لطعي حك  ير، »ارزیابيپاک ش. محمدعلي 1

 . 92(، ص1383، )13 حقوق،

 ILC Articles, at 195 (Commentaryكند. ر.ک: دیدگاه عرفي را بيان مي ،نویسپيش 25اده م نگارش. 2

to article 25).  :و ر.ک 

August Reinisch, Necessity in International Investment Arbitration—An 

Unnecessary Split of Opinions in Recent ICSID Cases? Comments on CMS v. 

Argentina and LG&E v. Argentina, 8 J. WORLD INV. & TRADE 191 (2007):  

>https://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=952 .< 

3. ILC Articles, at 195 (commentary to article 25). 

4. Ibid, at 49, art. 25(1)). 



 57  |کدخدایی و جلیلی   | یالمللنیم معاهدات ب ظادر ن یمل تیامن یاستناد به استثنا

كه  همان  1است.   كرده  كمك  ضروری مي  رینيش طور  محدود  »  :كندتصریح  ماهيت 
مي مشخص  آن  منفي  ساختار  با  نمياستثناء  ضرورت  گيرد  شود.  لرار  استناد  مورد  تواند 
 تواند امنيت ملي را نيز در بر این شرایط مي  2«. دمگر اینكه شرایط خاصي وجود داشته باش

اما صِ اهميت ویژهبگيرد  از  نيست. آنچه  دليل كافي  بعنوان  ملي  امنيت  برای رف ذكر  ای 
به   نسبت  تعهدات  از  آن  در  كه  است  تفسير كميسيون  است،  برخوردار  ما  جامعه  "بحث 

-از پرونده  سه مورد  در این خصوص  3. است  وردهبه ميان آ  سخن   "طوركلي المللي بهبين 
مطر    در  های  بين شده  سرمایهمركز  اختالفات  حل  بحران المللي  به  مربوط  گذاری 

اختالف بين    خصوصالمللي در  و یك پرونده دیوان بين   20014لالتصادی آرژانتين در سا
سيست    به  مربوط  اسلواكي  و  دانوببندها  لي س )  سدهامجارستان  رودخانه  در  موجود    ( 

موار  5است. پيش در  محاك  گفته  د  مورد   همه  سه  لابل  جز  را  ضرورت  بررسي    ادعای 
 . اندندانسته

 . استنباط استثنا از متن و ادبیات نگارشي توافق 2-2
تفسير متني و فرامتني خصوصاً در زماني كه نص وجود نداشته باشد، یعني دليقاً محل نزاع  

نبود یك استثنا ضم یا  تلقي  در این لسمت كه در پي بررسي وجود  بسيار مه   ني است، 
تواني  با تفسير  كه نص نداشته باشي ، مطلوب خود را از معاهده ميخواهد شد. در صورتي

نمایي  كه در چنين وضعيتي وارد   به هد استخراج  و تنقيح و ارتباط دادن احكام نزدیك 
متني  شوی . وليكن زماني كه هيچ نصي نيست بایستي متوسل به تفاسير فراتفسير موسع مي

 

1. Ibid. Art, 25(2)). 

2. Reinisch, at 30; see also ILC Articles, at 49 (art. 25(1)). 

3. ILC Articles, at 195 (commentary to article 25). 

4. CMS Gas Transmission Co. v. Argentina (U.S. v. Arg.), ICSID (W.Bank), Case 

No. ARB/01/8 (May 12, 2005), 44 I.L.M. 1205, available at http:// www. 

worldbank. org/ icsid/cases/CMS_Award.pdf (رد ضرورت); and LG&E Energy Corp. 

v. Argentina (U.S. v. Arg.), ICSID (W. Bank), Case No. ARB/02/1 (Oct. 3, 2006), 

46 I.L.M. 36, available at http://  www. worldbank. org/ icsid/ cases/ 

pdf/09_LGE_Liability_e.pdf (تأیيد ضرورت); Enron Corp. v. Argentina (U.S. v. Arg.), 

ICSID (W. Bank), Case No. ARB/01/3 (May 22, 2007), available at 

http://ita.law.uvic.ca/documents/Enron-Award.pdf (تصمي  كميته(GMS ) ضرورتراجع به )  

5. Gabc´ıkovo-Nagymaros Project (Hung.-Slovk.), 1997 I.C.J. 7 (Sept. 25) 

(rejecting necessity) summary, p1. available at https://www.icj-cij. org/ en/ case/ 

92. 
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شد كه در مطالب گذشته اجماالً در محتوا مورد تحليل لرار گرفت. با این نگاه اجمالي،  
زبان هر پيمان سازد كه تا حدودی این »نگارش معاهدات ما را به این والعيت رهنمون مي

را برای فهرستي از    "الدامات ضروری"تواند  طرف ميكند آیا یكاست كه مشخص مي
ح  الدامات یا  كهدفاعي  عمومي  از  مایتي  نظ   بشر  امنيت  ،جمله  حقوق  یا   یا  دهد  انجام 

  شده   مقرر   یگذارهیمتقابل از سرما  ت یو حما  قینامه تشوموافقت  در  كه  یي هامولفه؟  خير
  1. است« 

اعطای آزادی عمل بيشتر    ، برخي معاهدات باشد  دطور كه در ادامه بحث خواههمان
انجام با  رابطه  ضروری  در  ميبه    2الدامات  را  فرصت  این  این محاك   كه  گونه  دهند 

دهند لرار  نظر  زیر  نيت  حسن  مبنای  بر  صرفاً  را  ما،    این   با  3. الدامات  خوانش  در  حال 
ترین مورد معاذیر لانوني  كه مشكل   الملل عرفي وضعيت ضرورت در حقوق بين مشخصاً  

لابل استناد بودن است، شارات موجود در  ترین اتر از ظریفتواند گستردهنمي  دولتي در 
این اشارات ظریف به باشد و  نه  بيان صریح معاهده  نه لابل تفسير موسع هستند و  وضو  

  ي ضمن   شرط  ای  استثنا  یاآستانه  نقطه  ن ی»آخر  لابل تفسير به رأی. مطابق این گزاره كلي كه
نویسندگان معاهدات    رود«،  فراتر  معاهده  كی  در  حیصر  نصِ   مشخصِ  حدود  از  تواندينم
كنند تا مانع از افزوده شدن ابهامات جدید مي  معني پرهيزاز بكار گرفتن عبارات بيب  اغل

ای  شوند، مگر زماني كه اراده بر بيان غيرصریح در تنظي  و اصدار احكام ماهوی معاهده
اگر موضوع  باشد. متن محل اختالف،  بدیهي است كه  بين   تفسير  الملل  داخل در حقوق 

معاهده   طرف  باشد،  نمایدميعرفي  استناد  بدان    به   ماني پ  نگارش  اگر  نیبنابرا  4.تواند 
  و   يات ي ح   منافع  از  حفاظت  به  توسل  امكان  از  يحیصر  ري تفس   چيه  نتوان  كه  باشد  يصورت
 يعرف  تیحما  بدون  خصوصا  يمل  تيامن   یاستثنا  وجود  توانينم  كرد،  استخراج  را  ياساس
عق .  دانست  استنباط  لابل  را شرایطي،  چنين  در  چنين  چراكه  منعقدكنندگان  كه  الیي 

وجود  معاهده از  اطالع  با  نيز  و  آن  خطرات  و  ملي  امنيت  از  اطالع  با  هستند،  ای 
المللي  نمایند. اگر در توافقي بين الذكر الدام به انعقاد پيمان ميهای چهارگانه فوقدكترین 

 

1. Protection of Investment Treaty   

 ق.م: (1991نوامبر  14مصوب )گذاری تشویق و حمایت متقابل از سرمایه نامهموافقت

http:// www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/argentina_us.pdf . 

2. Ibid. art. 18(2). 

3. Susan and Billa (n 4). pp.471-80. 

4. Ibid. pp 447-48. 
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منزله عدم  سياست خارجي ننمایند، به  های امضاكننده سخني از یك گزاره ناشناختهدولت
توان آن را مستخرج دانست. چراكه دایره امنيت ملي در بخش نَرم تأیيد است نه اینكه مي 

 الملل بسيار گسترده و بدون محدودیت است.حقوق بين 

 . دیگر اشکال خاص استثنائات غیرصریح 3-2

دیگر  جهاني  استثنائات  نگراني  یمعدود  با  رابطه  ملي  در  امنيت  حقوق  های  منابع  در 
 2، عدم لابليت اجرا 1های اضطراراست. این استثنائات شامل دكترین   گرفته الملل شكلن بي 

ماژور  فورس  اضطرار  باشدمي  3و  دكترین  عمل .  مقياس    به   همانا  در  اما  است  ضرورت 
ميكوچك عمل  وتر  والع  كند  ميانساني    4"حيات "از    در  نه  محافظت  و  منافع  "كند 
به همين ترتيب دكترین  نهادسازماني یك    -ت مدنيمثابه حيات و موجودیبه  5"اساسي   .

  عدم لابليت اجرا و فورس ماژور همانند ضرورت است و از محدودیت برخوردار است. 
یا   "نيروی غيرلابل مقاومت"تعهد به دليل  اجرای  فورس ماژور بدین معناست كه  بنابراین  

كنوانسيون وین  بين    در این   6شود. مينظر مادی غيرممكن    از  "بينيپيش   رویداد غيرلابل"
مي محدود  شرایطي  به  را  اجرا  لابليت  عدم  دكترین  كه  كاربرد  یا  "كند  دائمي  فقدان 

معاهده  اجرای  برای  ضروری  شيء  یك  مي  "نابودی  غيرممكن  را  آن    در   .كنداجرای 
نه  صورتي باشد،  كرده  كمك  مذكور  شرایط  ایجاد  به  استثنا  ولوع  مدعي  دولت  كه 

نه فور و  نيستنداضطرار  استناد  لابل  ماژور  به مولعيتزیرا هردوی آن   ،س  مربوط  هایي  ها 
چاره دولت  كه  ندارهستند  تعهد  نقض  جز  حمایت    7د. ای  مقام  در  استناد  این  البته 

عالوه بر این    رو شود.كه با اعتراض یك عنصر خارجي روبهدیپلماتيك است در صورتي

 

1. ILC Articles, op. cit. at 49 (art. 24). 

2. Vienna Convention, op. cit.  (art. 61). 

3. ILC Articles, op. cit. at 48 (art. 23). 

4. Bjorklund, op. cit. (2008). 

5. ILC Articles, op. cit. at 49 (art. 25(1)). 

6. Ibid. at 48 (art. 23(1)). 

7. Ibid. at 48-49 (arts. 23(2), 24(2)); see also Bjorklund, op. cit. at 15-20. 

اراده  عنصر  شامل  ضرورت  كه  است  ذكر  به  كشور  الزم  یك  صورتي  چنين  در  است،  مستتر  آن  در  كه  است  ای 

چند به دالیل خوب و یا فطری و لزوماً غيرلانوني یا تجاوزكارانه    كند. هر ن   كه تعهد خود را رعایت  گيرديتصمي  م

 ت كه فورس ماژور شامل عدم توانایي در انجام تعهدات است.نباشد. این در حالي اس
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  برای نجات جان افراد مورد   "قول دیگریروش مع "استناد به اضطرار مستلزم آن است كه  
  1نداشته باشد. نظر وجود 

الملل عرفي را در  های حقوق بين تواند تعدادی از دكترین اگرچه یك كشور ميباری، 
ها چتری برای  یك از آنرابطه با تهدیدهای مربوط به امنيت ملي به كمك بطلبد اما هيچ

نيست. عالوه بر این    هابه نفع دولت  أی و موسعیك استثناء امنيت ملي مبتني بر تفسير به ر
حتي اگر یك كشور با مراجعه به یكي از این استثنائات ضمني عملي را توجيه كند، الدام  

مورد معاهده  تحت  اختالفات  حل  برای  كه  مجمعي  هر  در  لابل   آن  است،  موجود    نظر 
اباشدميبررسي   كلي  كاماًل  آرا  این  استدالالت  موارد  بيشتر  در  معاهده  .  مختص  و  ست 

در نيست.  كلي    هر  خاصي  همان  این  كه    يبودنحال  داللت   "عرفي"است  آن  بر  بودن 
 دارد.

 امنیت ملي در معاهدات  استثنائات صریح. 3

بخشهمان در  كه  ممكن  طور  ملي  امنيت  استثنائات  گرفت،  لرار  نظر  مورد  گذشته  های 
گيرد تا  مورد كنكاش لرار مي  است ضمني یا صریح باشند. در این بخش استثنائات صریح

ملي   امنيت  به  منصوص  بصورت  نيز  معاهدات  آیا  كه  بيابي   پاسخي  پرسش  این  برای 
چه  پرداخته و  چيست  استثنا  این  برای  جایگزیني  این  ابعاد  است  مثبت  پاسخ  اگر  اند؟ 
الزامرابطه ميان  ابت ای  استثنائات وجود دارد؟ در  این  با  معاهدات  به اجرای  دا  آوری تعهد 

ای و اساسي برای استثنائات صریح وجود دارد.  های رویهمحدودیت  باید گفت كه اصوالً
طرف یك  چراكه  تر از استثنائات ضمني در نظر گرفته شوند.ها باید متقن این محدودیت

استثنانمي یك  شود  مدعي  لوی  یتواند  مقررات  ضمني  از  این    عادیتر  غير  در  است. 
برای گنج راه  بهترین  از  صورت  پرهيز  معاهده صرفاً  در  ملي  لدرتمند  استثنای  اندن یك 

است معاهده  در  آن  صورت    !ذكر  این  در  اگر  استدالل  این  زنجيره  ادامه  در  حقوق  و 
به رفتار دولت  را  الملل  بين  نتيجه دانستمحدود  نظر    الذكر فوق  ،  به  پس  رسد.  مينواهي 

شود  های اصولي آنگاه متولف ميای از محدودیتالملل بعنوان مجموعهتوسعه حقوق بين 
معاهدهكه دولت بتوانند هر ولت كه  به آنای هزینهها  بسادگي وجود  ای  ها تحميل كند 

 یك هنجار مطلوب خود را اثبات كنند.  

 

1. Ibid. at 49 (art. 24(1)). 
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نه.   به  برخي معاهدات شامل استثنائات صریح امنيت ملي هستند و برخي دیگر  اشاره 
دهد كه هيچ استثنای ضمني  كرد نشان مياین تنوع عملاین نكته ظریف ضروری است كه  

ندارد زیرا در غير این صورت نویسندگان ميشده  كاماًل شناخته به یك  ای وجود  توانند 
باشند. متكي  مشترک  بين   لاعده  ملي در حقوق  امنيت  است. بنابراین گزاره  استثنا   1الملل 

د دارند.  متفاوتي  بسيار  استثنائات  مختلف  معاهدات  این،  بر  فرمول  رعالوه  های والع 
بكار گرفته مي معاهده  زبان سادهشاید  شوند.  متفاوتي گاهي در یك  بتوان گفت كه    به 

 وجود ندارد.   "يمل ت ي امن  یاستثنا"هنوز شكل كاملي از  
ها و  نامه عمومي تعرفه موافقت  (XXI)  21ماده  . مورد  اول  :به چند مثال توجه فرمایيد

به  (  گات)ت  تجار  م  شرط راجع  آن  است لي  امنيت  خاص  اما  اساسي  مقررات  به  را  ها 
مي استثنااختصاص  امر  این  اطالعات    تریوسيع  یدهد.  ارائه  برای  پيمان    -را  تحت  كه 
تكليف   مي  ایثانویهگات  مجاز    -شود محسوب  اوليه  تعهدات  از  انحراف  به  نسبت 

و پيمان    3ي تجارت آزاد آمریكای شمال  نامه دومين و سومين مثال مورد موافقت  2.داندمي
همانند گات استثنائاتي دارند  است كه  (  BIT)ه  متحد  مدل ایاالت  دوجانبه گذاری  سرمایه

اطالعات افشای  دو  هر  راكه  یك  ي  محدود  توسط  را  كهميطرف  منافع  "  كنند  با  مغایر 
كشور  آن  اساسي  یك   "امنيتي  به  و  ميباشد  اجازه  الدامات  طرف  تا  جهت  "دهد  الزم 
المللي یا حمایت از منافع  ر رابطه با حفظ یا احيای صلح و امنيت بين تحقق تعهدات خود د 
امنيتي خود  سند  ادبياتاین    اگرچه  4.انجام دهد  "اساسي  هر سه  لابل  اختيارات    اخير  در 

ضمني    یتوان آن را به یك استثنااما نمي  بخشدميرا به دولت عضو مدعي استثنا    توجهي

 

 .120-119. سيد رضا جليلي، همان، صص   1

تا جایگزیني سازمان تجارت   (1947اكتبر    30)مصوب    21ده  ما(،  GATT)  ها و تجارتنامه كلي تعرفه. موافقت2

سال   در  اساسنا  1994جهاني  این  در  دور  تغييری  در  چندجانبه  تجاری  مذاكرات  نهایي  مقررات  به  نشد.  حاصل  مه 

 ر.ک:   1994آوریل   15اروگوئه در 

Michael J. Hahn, Vital Interests and the Law of GATT: An Analysis of GATT’s 

Security Exception, 12 MICH. J. INT’L L. 558, 582-84 (1990-1991) available at 

<https://repository.law.umich.edu/mjil/vol12/iss3/3/>. 

3. The North American Free Trade Agreement (NAFTA   ( // http:// www. naftanow. 

Org. 

4. North American Free Trade Agreement, U.S.-Can.-Mex., art. 2102, Dec. 17, 

1992, 32 I.L.M 289 (1993): available at <https:// www. jstor. org/ stable/ 

20693792?seq=1>. 
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كرد  ترلوی اختيار  تبدیل  بتوان  نمود كه  طلب  را  بيشتری  هيئت  نظر  اظهارمطابق    .ات 
تجاری(  گات  كنندهرسيدگي اختالفات  جریان  با  )در  رابطه  در    در  نيكاراگوئه  اختالف 

ایاالت نه    گات  پيمان»(،  1984)  متحده  مقابل  دارد  اشاره  حداكثرها  این  ها« حداللبه   .
تر از  را كه استثنائي وسيع  متحده مبني بر استثنای ضمني امنيت ملي  ادعای ایاالت  ،هيئت

ایجاد   صریح  كرد  را  كند متن  استثنا  چگاه يه  1.رد  یك  كه  ننمود  اعالم  گات    ی هيئت 
المللي بر اساس  در برابر تعهدات تجاری بين   –  رافع مسئوليت از نقض،  ضمني امنيت ملي 

  2شود. مي -مقررات گات 
تر است؟ ثبوت استثنای  اینجاست كه لدرت لانوني كدام نوع ليد لوی  در والع مسئله

برخي  ادعای  ضمني؟  یا  معاهدات  در  ایاالتصریح  جمله  از  پرونده    ها  در  متحده 
این   بر  ادعا  این  والع  در  است.  صریح  ليد  محدوده  بودن  آشكار  بر  مبتني  نيكاراگوئه 
معني محدود   به  وارد گردد  توافقي  ليد صریحي در یك  ولتي  است كه  متكي  استدالل 

توان در محدوده و بر اساس مواد و رو  ساس نص مربوطه است و نميشدن آن ليد بر ا
گاه مقابلي بر حاك  بر آن توافق استناد یا تفسير نمود. همچنان كه سابقاً اشاره گردید، نظر 

معنا این  به  است.  استثنا  بودن  نامحدود  ادعای  كه  دارد  وجود  استدالل  هيچ    این  كه 
تواند بر اساس این شرط ضمني عمل  خواهد ميای ندارد. دولت هر طور كه ميمحدوده

این  ولي  در نماید!  معاهده  وارد شده در یك  ليد  بودن یك  نيست. چراكه محدود  گونه 
الملل  طور كلي مورد لبول تابعان لرار بگيرد و در حقوق بين صورتي است كه آن استثنا به

 در جریان باشد.  
د اساساً شكي وجود  ملي  امنيت  مورد  در  اساساً چنين  حال كه  آیا  اینكه  بر  مبني  ارد 

بين مقرره حقوق  در  ملي(  امنيت  به  توسل  و  )استناد  شده  ای  لاعده  یك  به  تبدیل  الملل 
آور به معني  توان گفت كه واردكردن چنين استثنائي در یك توافق الزاماست یا خير؟ نمي

شرایط  به  توجه  با  بلكه  است.  آن  نامحدود  تفسير  برای  امنيت    ذكر كردن طرفين  كنوني 
بين  حقوق  در  ميملي  نظر  به  توسط  الملل  ملي  امنيت  به  توسل  شرط  ابراز  این  كه  رسد 

ه  اغلب التصادی یا حقوق بشری در درجه اول به معنای لبول    صرفاً برخي معاهدات آن

 

1. Article XXIII:2 by Nicaragua, United States—Imports of  Sugar from Nicaragua, 

L/5513, (July 1, 1983) (GATT Doc.) available at http:// www. wto. org/ gatt_ 

docs/English/SULPDF/91010025.  

2. Susan and Billa, op. cit. p. 452. 
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كاماًل ابتدایي استثنای امنيت ملي و در وهله ثاني به معني ابراز رضایت به محدودیت این  
 در لالب مصر  در معاهدات است.  استثنا

 معاهدات در نظام  يدفاع يمل تیامن. 4

مفهوم    در معاهدات  از  دفاعي "طيفي  ملي  است.  1"امنيت  منع    نهفته  جامع  پيمان  در 
گسترده وجود دارد كه به كشور تحت بازرسي اجازه    ییك استثنا   2ای هسته  هایآزمایش 

تا  مي منا"دهد  از  محافظت  برای  الزم  ملي  الدامات  امنيت  دهدرا  فع  اساس    بر  3".انجام 
بين  هستهكنوانسيون  تروریس   اعمال  نمي4ای المللي سركوب  طرفين  تهيه  ،  به  ملزم  توانند 

كه   شوند  اندازد"اطالعاتي  خطر  به  را  موردنظر  كشور  لدیمي   5«....  امنيت  معاهده    یك 
حمل  یعني آزادی  اساسنامه  و  دولت  نيز  ونقلكنوانسيون  اجازهبه  موالع  دهدمي  ها   »در 

است  اضطراری ممكن  تأثير    كه  كشور  حياتي  منافع  یا  دولت  بگيرد«امنيت    لرار 
باید در موارد  محدودیت این امر فقط  اما  در  انجام شود.    "استثنایي "هایي را اعمال كنند 

ترانزیت"اصل  والع   ممكن رعایت شود  6"آزادی  تا حد  ملي یك كشور    باید  امنيت  نه 
 

1. Defensive National Security. 

2. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty art (CTBT), Sept. 24, 1996, S. 

TREATY DOC. NO. 105-28 (1997), 35 I.L.M. 1439. 

یك1996  ایهسته  هاییشآزما  جامع  منع  معاهده    جامعه  سنتي  عضایا  بين  كه  است  چندجانبه  رسمي  معاهده   ، 

آميز و  غير صلح  هاییشآزما  اول   در درجهو    ایهسته  هاییشآزما  همه  كامل  امحای  هدف  ها( با )دولت  الملليبين

«، مجله  (CTBT)ای  هسته  هاییشبر معاهده منع جامع آزما  یامقدمه. ب.ب: نادر ساعد، »است  شده   منعقد   نظامي

 های زیر ر.ک: . برای مشاهده متن و اطالعات پيرامون معاهده به آدرس113(، ص 1378) ،29سياست دفاعي، شماره  

<https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/CTBT_English_withCover.pd

f>,<https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/>. 

3. Ibid. art. IV (57) (b). 

4.  International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism art. 

7, G.A. Res. 59/290, U.N. Doc. A/RES/59/290(Apr. 13, 2005) :<https:// treaties. 

un. org/ pages/ View DetailsIII. aspx? src= TREATY &mtdsg_no=XVIII-

15&chapter=18&Temp=mtdsg3&lang=en>. 

ای از سوی سازمان ملل تهيه و به  معاهده   بعنوان  2005، در سال  ایمنع الدامات تروریس  هسته  الملليينكنوانسيون ب

بينمعجا در  ه  شد.  عرضه  پيوستن    2016المللي  الزم  106با  همهكشور  شد.  هستهها لدرت  االجرا  عضی  این  ای  و 

 كنوانسيون است. 

  ي عضو ملزم به ارائه اطالعات   ی: »كشورها ایهسته  س یمنع الدامات ترور  يالمللني ب  ون يبند سوم ماده هفت  كنوانس.  5

 . اندازد«يرا به خطر م یااز مواد هسته يكیزيحفاظت ف ایمربوطه  یكشورها تي.. امن .كه  ستند ين

6. Freedom of Transit. 

https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/CTBT_English_withCover.pdf
https://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/legal/CTBT_English_withCover.pdf
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt/
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اهداف دست دوم محسوب    ءجز  كشور   كی  يمل  تيامن   ون يكنوانس  نیا  اساس   بر  كه  چرا
در این اساسنامه در    ممكن است این نگاه مورد اعتراض والع شود وليكن   اگرچه  1. شوديم

شده كه    خصوص حقوق و تكاليف زمان جنگ سخني به ميان نيامده اما به این نكته اشاره
ممكن » وظایفي  و  حقوق  چنين  اعمال  كه  زماني  مخاصمه الزم  تا  زمان  در  االجرا  باشند، 

   2«.خواهند بود 
با   موجودیت یك كشور  زمان جنگ  در  معاهده  این  تعهدات  اجرایي شدن  والع  در 
خطر محوشدن رو به رو است، بستگي به امكان اجرای آن دارد. پس در زمان صلح استناد  

بر امينت ملي یك  های وارد شده  به امنيت ملي و نيز ميزان درخطر بودن و شدت تهدید
بشری كه در چهره   اسناد حقوق  از  متفاوت است. یكي دیگر  با وضعيتي جنگي،  كشور 

بين  اختيار رسيدگي    ،اساسنامه رماست.    3المللي دفاعي ظاهر شده اساسنامه دیوان كيفری 
به دیوان اعطا مي  به چهار جرم با شرایطي  نماید. طبق اساسنامه  سنگين بر ضد بشریت را 
باشند ولي ممكن  عضو موظف به ارائه اطالعاتي در رابطه با شخص مجرم ميكشورهای  

است كشوری با استناد به امنيت ملي خویش بر اساس مواد اساسنامه از ارائه اطالعات به  
   ساحت دیوان خودداری كند.

مي اجازه  كشورها  به  فقط  بلكه  نيست  موسع  استثناء  یك  شامل  رم  از  اساسنامه  دهد 
انواع   تهيهارائه  ملي خودداری كنند.  امنيت  به دالیل  از اطالعات  به  خاصي  كنندگان آن 

استثنا مورد  در  تجدیدنظر  حق  كنوانسيون  این  نداده  یطرفين  ملي  امنيت  با    4.اندضمني 
منابعي چنين  بين   ، مطالعه  حقوق  بزرگ  استثنای  یك  بعنوان  نه  ملي  امنيت  الملل  استثنای 

 آید.ها به شمار ميو با اعالم احتياطي دولت موجز یك استثنای جدیدِبلكه در لواره 
 

 

1. Convention and Statute on Freedom of Transit art. 7, Apr. 20, 1921, VII 

L.N.T.S. 29 and See also: “The Convention Also Permits Contracting States to 

Deny Transit to Passengers Whose Entry is Forbidden and to Goods Whose 

Importation is Prohibited on a Number of Grounds Including “Security”, The 

Transit of Arms Can also be Prohibited”, Convention for the Suppression of Acts 

of Nuclear Terrorism, Supra Note 84, art. 5. 

1. Ibid. art 8. 

2. Ibid. art 8. 

3. International Criminal Court (ICC). 

4. Rose and Billa, op. cit. at: See infra Part III. D for further, pp.472-74. 
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 معاهدات  نظام در يتیحما يمل تیامن. 5

تنوع   از  كه  هستند  ملي  امنيت  به  مربوط  مواد  شامل  بشری  حقوق  معاهدات  از  بسياری 
برخوردارند  ادبياتي بخش   باالیي  مورد  در  فقط  اعمال  و  معاهدات  این  از  خاصي  های 

واجد استثنایي برای موارد اضطراری ملي   1للي حقوق مدني و سياسيالمشود. ميثاق بين مي
را نهادینه    شود چنين استثنائي شرط ضمني باشد. ميثاق لواعد ضد تبعيضاست. تصور نمي

ماده    ساخته بحث    ازو هفت  غيرلابل  را  پيمان  امنيت  این  راستای تضمين  در  نقض  برای 
را برای اعالم وضعيت اضطراری عمومي    یندیآميثاق فر  2. داندميملي از سوی كشورها  

مي ميایجاد  توجيه  را  ویژه  شرایط  فقط  كه  بيان  كند  به  ملزم  را  معاهده  طرف  و  نماید 
های امنيت ملي را برای  همچنين معافيت  4كنوانسيون اروپایي حقوق بشر   3كند. دالیل مي

كه از  هنگامي  .شودها حمایت كند، لائل ميخواهد از آنكه مي  -نه همه حقولي   -برخي
مي استفاده  حقوق  كردن  محدود  برای  ملي  محدودیتگردد،  امنيت  این  توسط  "ها  باید 

  5.باشد ت یافته ضرور "در یك جامعه دموكراتيك"شده و  تعيين  "لانون

كنوانسيون همين  كودكانطور  حقوق  به  مربوط  مهاجر  6، های  و   2پناهندگان   1، كارگران 
سه دسته  در  ها  ات متنوع اما محدود هستند. این محدودیتشامل استثنائ  3افراد بي تابعيت 

 

1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).  

بين معاهده ميثاق  سياسي  و  مدني  حقوق  بينالمللي  منشور  سند  سه  از  یكي  و  بشری  حقوق  بشر،  ای  حقوق  المللي 

 تن فارسي كنوانسيون مذكور ر.ک: م است. برای مشاهده  1966دسامبر  16مصوب 

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. 

   .(2()1) 4 پيشين، ماده  .2

 (. 3بند ) 4پيشين، ماده . 3

4. European Convention on Human Rights (ECHR). 

  ند ( همان 2)  10،  "در جامعه دموكراتيك  تضرور"و    "لانون  "موضوع مطابقت با  (  2)  8. مواد  2بند    9پيشين، ماده  .  5

مطبوعات و عموم مردم در   دهدمي( برخورد با حق دادرسي عادالنه، اجازه 1)  6ه  ماد و  9ماده  ند( همان2) 11 ، 9ماده 

 از محاكمه خارج شوند.  "منافع امنيت ملي در یك جامعه دموكراتيك" ذیلمحدود  حالتیك 

شامل استثنائات امنيت  كنوانسيون    ماده ازتنها سه  (.  1989نوامبر    20، )مصوب  (CRC)كنوانسيون حقوق كودک  .  6

ممكن    این حقوق. فرزندان و آزادی بيان و اجتماع فرزندان سروكار دارند  ،ت. این سه مورد با سفر والدیناسملي  

باشد و    شده بينييشتوسط لانون پ  هایتمحدود  كهيخاصي باشد، اما تنها درصورت  هاییتاست در معرض محدود

ماده  گيرديمر  رال   استفاده   موردباشد    برای حفاظت از امنيت ملي یا نظ  عمومي الزم را به    "ضرورت"مفهوم    15. 

 ق.م:  .15 كند، بخشيمحدود م "دموكراتيك"معنای آن در جوامع 

http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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باشند؛ های خاصي از معاهده محدود ميهایي كه به بخش آن  -اول:  شوندبندی ميتقسي 
ميآن  -دوم اعمال  زماني  تنها  كه  لانعهایي  ملي  امنيت  تهدید  كه  بودشوند  یا   هكننده  و 

است  اضطراری  موالع  به  ماهوی شرط  صورت رویهبههایي كه  آن  -سوم  و  مربوط  یا  ای 
كه  صورتي  ه  در   كنوانسيون كارگران مهاجر صرفاً دو ماده آن»مثال، در    اند. بعنوانشده

دهد افراد را  اجازه مي  22داند. ماده  حقوق معاهده دیگری نقض نشود، استثنا را مجاز مي
توانند درک  كه مي  بایست به زبانيبه دالیل امنيت ملي اخراج كنند اما این اشخاص مي

الدام مطلع شوند این  از  ملي در حوزه  4. كنند  امنيت  به  بشر  استناد  مثل حقوق  مؤید هایي 
   .است 5"امنيت ملي حمایتي "

این     رد   را   يمل  ت ي امن  استثنائات   هرگونه   حاًیصر  یبشر  حقوق   معاهدات   يبرخ   حال، با 
  اظهار   6"ی اجبار  شدن  دیپدنا  از  افراد  همه  از  تیحما"  يالمللن يب  وني كنوانس .  كننديم

 

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>   

(.  1990دسامبر    18ها، )مصوب  مللي حمایت از حقوق همه كارگران مهاجر و اعضای خانواده آنالكنوانسيون بين.  1

 ق.م:

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx>. 

پروتكلي بدان الحاق شد(. برای    1967. در سال  1951ژوئيه    28پناهندگان، )مصوب    يتكنوانسيون مربوط به وضع.  2

 : مطالعه بيشتر ب.ب

António Guterres, The 1951 Convention relating to the Status  of Refugee s And 

ITS 1967 PROTOCOL, United Nations High Commissioner for Refugees, 

UNHCR / DIP•1951 Conv. / Q&A A.8 / ENG1  <https://www.unhcr.org/1951-

refugee-convention.html> . 

این معاهدات شرط استفاده   (.1954سپتامبر   28)مصوب    9كنوانسيون مربوط به وضعيت افراد بدون تابعيت. بخش  .  3

الدامات  "كنند و فقط اجازه  توصيف مي  "زمان جنگ یا سایر شرایط وخي  و استثنایي"ت ملي را در  نياز استثناء ام

 .دهندرا مي "لتمو 

 هایي مشابه باكنوانسيون كارگران مهاجر؛ در این كنوانسيون فقط شش ماده شامل استثنائات امنيت ملي با جمله.  4

(. دو ماده مذكور مستلزم استثناء امنيت ملي  40و    39،  26،  22  ،13،  8)مواد    شده استكنوانسيون حقوق كودک درج

مستلزم این حك  است كه تصمي  به    22(. ماده  39،    8)مواد    ون مطابقت داردشده در كنوانسي با سایر حقوق شناخته

يت ملي را زماني منكه اتوانند متوجه شوند، ابالغ شود. البته مشروط بر این اخراج افراد باید به زباني كه این افراد مي

ناد لرارداد كه نگراني امنيت ملي  ای برای عدم استدالل یا عدم پاسخگویي در لبال این عمل مورد استتوان بهانهمي

 (( كنوانسيون كارگران. 4( )3بندهای)   22باشد، ماده )  "كننده لانع"والعاً 

5. Supporting National Security. 

6. International Convention for the Protection of all Persons from Enforced 

Disappearance, (ICPPED) art. 1(2), U.N. Doc. E/CN.4/2005/WG.22/WP.1/REV.4 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
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  آمره  لاعده  بهتر   بعبارت   ای   و   ن ی ادي بن   حق  نیا  نقض   در   یياستثنا  ط یشرا  چ ي ه   كه   دارديم
  به   دیتهد  ای  ي جنگ  تي وضع  كی  »چه :  دارديم  اني ب  دوم  بند  در  اول  ماده.  ندارد  وجود
  ي ه يتوج  بعنوان  تواندينم  گر، ید  يعموم   اضطرار  هرگونه   ا ی  يداخل  ي اسي س   يثبات يب  جنگ، 

نصي    دارای  نيز  . كنوانسيون عليه شكنجهرد« ي گ  لرار   استناد   مورد  ی اجبار  شدن  دیناپد  یبرا
واجد    تفسيری  مستنبطای لرائت شوند كه  این لواعد ممكن است به شيوه  1.یكسان است

ملي    یاستثنا امنيت  مي  باشدضمني  خاص  مقرره  یك  لغو  موجب  این   .شودكه  ولي 
بنيادین بشر مگر در موارد بسيار استثنایي و  نقض بودن حقوق  برداشت با عنایت به غيرلابل  

غيرلابل   بودمعين،  خواهد  باپذیرش  بين   این   .  حقوق  را  حال  موسع  تفاسير  عرفي  الملل 
و  برنمي مشروع  دفاع  مانند  دیگری  ضمني  استثنائات  شامل  موارد  این  اگرچه  تابد، 

د ملي  امنيت  حوزه  در  محدودی  كاربرد  كه  است  نه  ضرورت  لرائت  این  بنابراین  ارند. 
مي اتخاذ  ملي  امنيت  به  مربوط  ضمني  تفسير  لاعده  بر  غلبه  آن    شودبرای  از  صرفاً  بلكه 

در   موجود  استثنائات ظریف ضمني  از  پيشگيری  و  معاهده  به  بر دستيابي  تأكيدی  بعنوان 
رایط  ، تهدید به جنگ و شعيار()نه جنگ و تجاوز نظامي تمامو درگيری    هنگام مخاصمه

. بدیهي است كه معاهدات در زمان جنگ تابع لواعد زمان مخاصمات  بری بهره مي  حاد
كنوانسيون   همچون  معاهداتي  در  لوانين  این  از  بخشي  كه  است  نگارش   1969مسلحانه 

 

(Sept. 23, 2005)  available at: <https:// www. ohchr. org/ en/ hrbodies/ ced/ pages/ 

conventionced.aspx <. 

 اجباری ناپدیدسازی آمریكایي كنوانسيون معاهده برخالف رسيد. این يبه تصویب جهان   2006این معاهده در سال  

 نژاد، »تحليل برای مطالعه بيشتر ر.ک: مری  احمدی ای است. منطقه  خالف معاهده جهاني دارای گستره   اشخاص بر

 وقحق جهاني اعالميه 1 ماده  نالض  عنوانبه الملل،بين در حقوق اشخاص اجباری ناپدیدسازی جنایت وليحق

 . 157-156 صص   ،(1396، )57المللي، شماره بين حقولي بشر«، مجله

1. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment art. 2(2), Dec. 10, 1984, 1465 U.N.T.S. 85. 

متحدمو مجمع ع توسط   1984كنوانسيون در ده  دسامبر   ملل  با تصویب كشور    1987شده و در  تنظي  مي سازمان 

الزم كنوانسيون،  در  ممعين  شد.  حقوق االجرا  جزو  ملل  سازمان  شكنجه  منع  كميته  تأكيد  با  كنوانسيون  این  حتوای 

 شده است. ر.ک:  الملل عرفي شناختهبين

Committee against Torture, “CAT General Comment No. 2: Implementation of 

Article 2 by States Parties”, 23 November 2007. <http:// www2. ohchr. org/ 

english/bodies/cat/docs/CAT.C.GC.2.CRP.1.Rev.4_en.pdf>  

  معاهده ر.ک:ي و برای مشاهده متن فارس

http://www.cilamag.ir/article_18110_319c94f3a1754b0ba530356f860aaad8.pdf. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.GC.2.CRP.1.Rev.4_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.GC.2.CRP.1.Rev.4_en.pdf
http://www.cilamag.ir/article_18110_319c94f3a1754b0ba530356f860aaad8.pdf
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است تنظي .  یافته  تالش  پيش معموالً  متون  از  معاهدات  نویس  كنندگان  كه  است  این  بر 
استثنائات امنيت  ميل دارند حال این موضوع كه كشورها  این . با اجتناب شودعبارات مبه  
عمال كنند امری غيرمعمول نيست، عملي كه این معاهدات  اجرای لانون اِ زمان  ملي را در  

 خواستند از آن جلوگيری كنند. مي

بين  نه حقوق  اینكه  به  توجه  و  با  استثنائات گسترده  معاهدات،  سایر  نه  و  الملل عرفي 
در صورت    ؛ شوندشامل نميخصوصاً با مقررات و ابعاد مشخص را  يت ملي  موسعي از امن 
شده در حقوق    های عضو محدود به استثنائات پذیرفتهدولت  ،صریح  استثنایعدم وجود  

ها  این نقضشود.  الولوع را شامل ميعرفي هستند كه موارد اضطراری و تهدیدهای لریب
نادیده یا  بين   های انگاشتن   و  به امنيت ملي در  الممقررات  للي اگر والعاً در جایگاه توسل 

غيرلابل   نتایج  نباشد،  كه  خطر  همچنان  داشت.  خواهد  پي  در  را  یك  لبولي  تفسير  در 
 : خواني مبارزه عليه فساد سازمان ملل مي كنوانسيون  از  رسمي

  با   توانديم(  يمل  تي امن   به  استناد  با  نقض  موارد  نه)ی  موارد   ن يچن   يلانون  گردي پ  عدم
  ي منف   ر ي تأث  يالمللن ي ب   و  يمل  ت ي امن   و  ي عموم  منافع  بر  فسادآلود،  يحات يتسل  مسابقه  قیتشو

  1.بگذارد

 المللي و ضمني در معاهدات بین  ماهیت محدود استثنائات صریح. 6
بين  حقوق  برخورد  نحوه  از  مشخصي  تصاویر  ملي،  امنيت  صریح  با  استثنائات  الملل 

در والع ایده اصلي این نكته است كه در توصيف حقولي    دهد.های امنيتي ارائه مينگراني
شده بعنوان  شناخته    امنيت ملي شاید بتوان استثنای مذكور را مصداق ات  اصول چندگانه

توان مدعي شد كه استناد ضمني  الملل دانست. در والع ميمعاذیر مسئوليتي در حقوق بين
و تفسير    اتشرایط صریح معاهدت.  گيری خود اسبه امنيت ملي در مراحل ابتدایي شكل

كنند. استثنائات صریح امنيت ملي  مثابه راهنما عمل ميها و مفسران بهها توسط دادگاهآن
لابلعلي تنوع  دارند.    رغ   اشاره  كلي  اصول  از  برخي  به  معاهدات،  ميان  در  توجه 
بررسي دليق    ها موضوع موردشود كه در آنترین مفهوم از معاهداتي حاصل ميكنندهلانع
مواضع اصولي برخي معاهدات مه  از لحاظ استثنای امنيت ملي همچون  گرفته است.  لرار

 

  ق.م:،  2004ر (، چاپ مجدد د2003دسامبر ، )مصوب 5، ماده كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد. 1

<http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-

e.pd>. 

http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pd
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pd
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نفتا و  به ه  در گات  نزدیك  بين ترتيبات  بعنوان سند تشكيل دیوان  اساسنامه رم  المللي  ، 
مورد بررسي    المللي حقوق مدني و سياسي كيفری، دادگاه حقوق بشر اروپایي و ميثاق بين 

های بكارگيری استثنا به شكل  ها در خصوص شاخص یافته .  اج لرار گرفته استو استخر
 :  زیر لابل استنباط است

  ر ي تفس  ضرورت  ؛يمنطق  ل ي دل  ارائه  ضرورت  هشدار؛   ضرورت  ب؛ي آس   ازين  مورد  آستانه
م  رم  اساسنامه  نفتا،  گات،   اسناد  از  مستنبط  یها شاخص  1ي ني بازب   مقررات  و  قي مض   ثاق يو 
  لرار   لي تحل   مورد  يمل  تيامن   ياستنثاگرائ   ی رژ  تيماه  ن ييتب  یبرا  كه  تندهس  ياس ي س  -يمدن

گانه فوق تاروپود رژی  حقولي امنيت ملي است كه باید در لاب  های پنجشاخصه  .گرفتند
منعكسمجموعه معاهداتي كه  از  ملي هستند، در  ای  امنيت  به  كننده شروط صریح راجع 

 پژوهش لرار بگيرند. منيت ملي مورد واكاوی والملل و اخصوص ارتباط ميان حقوق بين 

  گیرینتیجه
بين  یك  حقوق  بعنوان  ملي  امنيت  لبول  از  تاكنون  كشورها  داخلي  حقوق  حتي  و  الملل 

دهد كه با بررسي منابع معاهداتي  رو این نتيجه را بدست مياند. مقاله پيش اصل سرباز زده
دفاعي همچنان كه مفصاًل مورد بررسي و  المللي امنيت ملي صرفاً در حوزه حمایتي و  بين 

ها به ورود امنيت  تحليل لرار گرفت، بعنوان یك استثنا وارد شده است. عدم رغبت دولت
های جدید نسبت به آزادی  الملل، جلوگيری از ظهور محدودیت ملي در منابع حقوق بين 

دولت گسترشعمل  با  وليكن  است.  خود  استقالل  و  موجودیت  از  در حفاظت  تفكر    ها 
توجهي از معاهدات حقوق بشری همچون ميثاق    گرایي از حقوق بشر، تعداد لابلحمایت

مدني شده  _حقوق  ملي  امنيت  ليد  به  مجهز  دولت سياسي  كه  مكانيس   این  با  در  اند.  ها 
نمي بشر  حقوق  كه  نقض  زماني  مگر  جویند،  توسل  و  استناد  خود  ملي  امنيت  به  توانند 
جع به امنيت ملي در معاهده مربوطه باشند و در دیگر سو نيز با پا  مبتني بر ليود مصر  را 

ها، برخي  ملت  -المللي ميان دولتگرفتن اصل استقالل و حركت بسوی برابری بيشتر بين 
معاهدات در حوزه موضوعات استراتژیك مثل خلع سال  نيز دارای استثنائات امنيت ملي  

نيز دیا دفاع ملي شده بينها نميولت اند. در این موارد  الملل رفتار  تواند برخالف حقوق 

 

1. See to: NAFTA; GATT; Rome Statute: arts. 5, 24, 81-85; ICCPR, art. 4. 
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ارائه چارچوب  با  مطابق  اینكه  مگر  خود   كنند  ملي  امنيت  به  توسل  در  معاهده  در  شده 
 عمل نمایند. 

مي كه  است  ظرفيتي  چنان  دارای  ملي  كننده  امنيت  معاف  معاذیر  كنار  در  تواند 
بين حقوق  در   ... و  مشروع  دفاع  لرارضرورت،  عرفي  از  الملل  یكي  بعنوان  و  گرفته 

ها جعل شود. برای نمونه رأی نيكاراگوئه عليه آمریكا  آویزهای حقولي برای دولتدست
كننده   یا سكوهای نفتي مؤید این یافته است. البته جایگاه امنيت ملي در كنار اسباب معاف

ب  شده  فراتر از این اصول شناختهالذكر در جایي است كه دولتي بخواهد  فوق ردارد  گام 
این  نيازمند دليل شفاف و مقبوليت جهاني خواهد بود. در غير  هایي  وضعيتصورت    كه 

 متحده به عراق تكرار خواهد شد.  متشنج حقولي همچون دوران لبل از حمله ایاالت 

این   هر حال وجود استثنای امنيت ملي در نظام معاهداتي و عرفي الزم است. اغلببه  
. این استثنائات از دو طریق به  گرددها ميسبي فشارها بر دولتها موجب كاهش نگریزگاه 

معاهداتي نظام  مي  (Pacta Sunt Servanda)  حفظ  محدود كردن    -1:  كنندكمك  با 
و    ؛تخلفات شود  تلقي  نقض  نباید  انحراف  هرگونه  به  الحاق    تسهيلبا    -2زیرا  كشورها 

 .هاها به دليل وجود سوپاپ اطمينان معاهدات و لبول عرف
  شرایط  به  دولت  كه  است   آن  از  حاكي  معاهده  یك  به   دولت  یك  الحاق  ،در نهایت

بر  متعهد  معاهده اینجا    حفظ  دنبال  به  هادولت  ولتي   مبنا   این  است.  )در  فراتر  اختيارات 
ملي( امنيت    بایست مي  هستند،  عرفي  المللبين   حقوق  شدهپذیرفته    اصول  از  استثنای 

صورت.  بگنجانند  خود  معاهدات  در  را  آن  صریحاً این  استثنائات  در    باید   صریح  اوالً 
ثانياً  شوند  تفسير  هاآن  شرایط  با  مطابق  و  مضيق  طوربه   صریحي   استثنای  كههنگامي  و 

متصور   دیگری  استثنای  هيچ   تواننمي  ندارد،   وجود پذیرفته    اصول  طریق  از  مگر   بود  را 
  لضيه   در  واضح  طوردو نتيجه به  هر.  سازعرفي یا معاهدات لانون  المللبين   حقوق  در  شده

و مذكور در جریان شكایت    گات  اختالف  حل  سيست   لضيه  در  نيكاراگوئه  در سازمان 
آمریكا مورد تأیيد لرار گرفته و منجر به تمایل سازمان مذكور به تفسير مضيق از استثنای  

 امنيت ملي در منابع و اسناد حقولي شد. 

 تعارض منافع
  .تعارض منافع وجود ندارد
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