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 چکیده
تنها در عرصه  ،المللبین دکترين حاشیه انعطاف تفسیر در حقوقشد که تصور مید در ابتدا هرچن

بشری و باالخص در حوزه کنوانسیون اروپايی حقوق بشر وجود دارد، به دلیل شرايط و معاهدات حقوق
درج شروط وجود ابهام، ، تعهدات تخییریوجود مانند  ،المللیبین قواعد خاص حاکم بر برخی از معاهدات

 بشریغیرحقوقدر بسیاری از معاهدات دکترين حاشیه انعطاف تفسیر ، غیرمانع و وجود تعهدات مثبت
اين حق به  یاعطا ،المللیلذا در عرصه معاهدات بینگرفته شده است.  نظر حق در عنوانبه هادولتبرای 
 های مربوط به منفعتضرورت و شرايط به توجه با را تصمیم بهترينها آن که شودمیموجب  هادولت

تضاد دکترين حاشیه انعطاف  قائل به که سنتی هایاساس، ديدگاه اين بر .کنند و اتخاذ انتخاب عمومی،
اختیارات تحت قالب  یو در اين بین اگر با اعطا ه،دش تعديل المللی بود،با التزام به تعهدات بین تفسیر

 از های موجودنگرانی ، اغلب در ارتباط باشودمیفتی مخال هادولتدکترين حاشیه انعطاف تفسیر به 
اين با درنظرگرفتن ها نیز که البته اين نگرانی هاستدولت به اعطاشده آزادی عمل و اختیارِ از سوءاستفاده

نظارت  هادولتالمللی با کمک استانداردهای بررسی، بر اختیارات ی بینيواقعیت که محاکم قضا
 .شوديادی مرتفع مینمايند، تا حدود زمی
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 مقدمه
يکی از نتايجی که از  .استوار شده است هادولتالملل بر اساس اصل استقالل و حاکمیت حقوق بین

 6،ستهادولتالملل، رضايت ترين منبع حقوق بینمهم کهشود اين است اين اصل حاصل می
ست. ديوان هادولتالملل، اغلب حاصل توافق قواعد حقوق بین توان اذعان داشت کهمی کهطوریبه

وابط بین الملل، بر ربینحقوق »که:  کرداعالم  لوتوسقضیه در نیز المللی دائمی دادگستری بین
 از اراده آزاد خود ،هادولتبر  آورقواعد حقوقی الزام ،اين اساس بر .«ی مستقل حاکم استهادولت

اگرچه  0گیرد.اند، نشأت میاعالم شدهکه يا از قواعد عرفی  ها به ظهور رسیدهکه در کنوانسیونها آن
اين قاعده از عمومیت خويش خارج شده است و  9،الشمولی و تعهدات عامالمللبینآمره  با ظهور قواعد

مقررات  ،از سوی ديگر 4.استين منابع آن ترمهمالملل نیست، همچنان از تنها منبع حقوق بین ،اراده
مقدمه  ،به همین دلیل .نیت به اجرا درآيندآورند و بايد با حسناعم از عرفی يا قراردادی الزام ،المللیبین

الملل را الزمه دوام ن)بند سوم( رعايت معاهدات و تمکین از ساير منابع حقوق بی منشور ملل متحد
المللی اجرای صحیح معاهدات بینبر  وين 6313معاهده  01المللی دانسته است و ماده نظم موجود بین

که اجرای اين  شودمحرز می 1،با بررسی مبانی دکترين حاشیه انعطاف تفسیر 5کید ورزيده است.تأ
عین  ، درهادولتمنافع ملی  رفتندرنظرگو ها آن در اروپا به مثابه احترام به حاکمیت دکترين

که دکترين حاشیه انعطاف تفسیر توانسته  چرا ،نشدن مفاد کنوانسیون اروپايی حقوق بشر استنقض
را در ها آن در تفسیر مفاد کنوانسیون، هادولتن آزادی عمل و اختیاراتی برای کردطريق فراهم است از

به عبارت ديگر، دکترين  0.کندنوانسیون ياری حفظ منافع ضروری در عین تعهد به اجرای مفاد ک

 
 .552، ص 6901، خط سوم، المللحقوق بینعالیخانی، محمد؛  .8

2. The Lotus Case (France v. Turkey), PCIJ, series A, No. 10 (1927), para. 44.  

3. Erga omnes 

المللی حقوق مسئولیت بینالمللی و جايگاه آن در بال جامعه بینتعهدات در ق»نژاد؛ .ک: مريم احمدین ،برای مطالعه بیشتر. 4

 .319-314 ص، ص6936، زمستان 4، شماره 01دوره ، فصلنامه سیاست خارجی، «دولت

تا تابستان  6900پايیز ، 64و  69شماره  ،مجله تحقیقات حقوقی، «المللاجرای مقررات حقوق بین»؛ اهللفلسفی، هدايت .5

 .90، ص6909
6. Margin of appreciation 

که از واژه فرانسوی را « حاشیه انعطاف تفسیر»معنای لغوی دکترين اند کردهسعی  ،نويسندگان بسیاری در کتب و مقاالت خود .7

marge d’appréciation  توان به اختیارات، آزادی ند که از مجموع اين تعاريف میکنشورای دولتی فرانسه اقتباس شده، تبیین
با مفهوم دکترين حاشیه انعطاف تفسیر نیز شايان ارتباط  در .دکرها و صالحديد اشاره به دولت ی برای مانور و احتراميفضاعمل، 

های فردی و اهداف جمعی و اينکه د؛ حوزه اول به بررسی ارتباط میان آزادیشوذکر است که اين مفهوم در دو حوزه بررسی می
حقوق بشر تا چه مقدار در رسیدن به اهداف خود که معموالً همان منافع ملی ايشان است،  های عضو کنوانسیون اروپايیدولت

های حاکم بر ديوان اروپايی حقوق بشر جهت بررسی . حوزه دوم به میزان قدرت و نیز محدوديتپردازدمی دارای اختیارات هستند
م و تأثیر دکترين در حفظ منافع ملی کشورهای عضو در خصوص معنا، مفهو .مربوط است هااين اختیارات اعطاشده به دولت



  292  بر ... بشری با تأکیدتحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنوانسیون اروپايی  موجببههای متعاهد و تعهدات طرف هادولتتعادلی بین حاکمیت  توانسته است
به دنبال  ،بشریحقوققراردادن نقش دکترين در حوزه معاهدات پژوهش حاضر با مفروض 1.کندبرقرار 

در بايد خاستگاه اصلی دکترين حاشیه انعطاف تفسیر را نکه پاسخ به اين پرسش است که با توجه به اي
اين آيا  62،ديوان اروپايی حقوق بشر جستجو کرد 3قضايیرويهو باالخص در  بشریحقوقهای موضوع

که تحت عنوان دکترين حاشیه انعطاف تفسیر  هادولتاختیارات در جهت حفظ منافع ضروری  یاعطا
گذاری و تجاری و باالخص معاهدت سرمايه بشریحقوقاز معاهدات در معاهداتی غیر  ،شودانجام می

ن در معاهدات سوی ديگر، در صورت اثبات وجود اين دکتري خورد؟ و ازنیز به چشم می
گونه معاهدات چه میزان است؟ اين دکترين در اين تأثیرکه  شودال مطرح میبشری اين سؤغیرحقوق

توصیفی و با استفاده از منابع  ـ تار که با رويکردی اکتشافیفرضیه اين نوش ،در پاسخ به اين پرسش
ا بررسی اولیۀ هرچند باساس استوار است که  اين يافته، بر المللی نگارشای و اسناد معتبر بینکتابخانه

رسد مفهوم دکترين حاشیه انعطاف نظر می المللی بهبا معاهدات بین هدر مواجه هادولتحدود اختیارات 
 برداشت اولیه نادرست است، چرا غريب باشد، اين مفهومی بشریحقوقعرصه معاهدات غیر در تفسیر

ت و اختیارا گذاری،خص معاهدات تجاری و سرمايه، باألبشریحقوقحوزه معاهدات غیر امروزه درکه 
 به شوند.مند میاز آن بهره در جهت حفظ منافع ملی خويش هادولت که صالحديدهايی وجود دارند

تفصیل المللی که در اين مقاله بهبه دلیل شرايط خاص حاکم بر برخی از معاهدات بینعبارت ديگر، 
، در بسیاری از معاهدات شودالمللی میاين حق که منجر به گسترش معاهدات بین، شودشرح داده می

 گرفته شده است.  نظر گذاری درمانند معاهدات تجاری و سرمايه بشریغیرحقوق
 

 المللیرایط کلی حاکم بر تعهدات بینش .8
و نیز بعضی از قضات ديوان اروپايی حقوق  66وجود انتقادات بسیار دانشمندان با ،عصر حاضر در

                                                                                                                                        

های عضو دکترين صالحديد و منافع ملی دولت» ؛الرعاياياسر امین و نژادمريم احمدی ، ن.ک:کنوانسیون اروپايی حقوق بشر
 .6935 ، سال نوزدهم، شماره اول، بهارفصلنامه مطالعات راهبردی، «کنوانسیون اروپايی حقوق بشر

8. Ni Aolain Fionnuala, “From Discretion to Scrutiny: Revisiting the Application of the Margin of 

Appreciation Doctrine in the Context of Article 15 of the European Convention on Human Rights”, 

Human Rights Quarterly, vol. 23, No. 3, August 2001, p. 625. 

9. Jurisprudential application 

10. Andrew Legg, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and 

Proportionality, Oxford University Press, 2012, p. 3 . 

موضوع تأکید بر همین  سلتسااستفاده از آن است. های مشخص در ود ضابطهنبمربوط به  ،يکی از انتقادات وارد به دکترين .88

ای توان ضابطهشود که نمیآشکار می ،شده نزد ديوان اروپايی حقوق بشرهای طرح. وی معتقد است که با دقت در قضیهداشت
  توسعه داده است.آن را  ،استراسبورگشود بلکه ديوان و دکترين در متن کنوانسیون يافت نمید کرمشخص در استفاده از دکترين معین 

Letsas, George, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 26, 
No. 4, 2006, p. 706. 
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که  يافته است گسترش هايیخصوص دکترين حاشیه انعطاف تفسیر، دکترين در حوزه در 60بشر
وجود تعهدات رد، نخست به دلیل تا چند سال پیش تصور آن نیز ممکن نبود. اين مسئله داليلی دا

در اجرای تعهد  هادولتالمللی است که اختیار و آزادی عملی را برای تخییری در معاهدات بین
ابهام در  ،المللی و سوموجود شروط غیرمانع در معاهدات بین؛ دوم به جهت آوردخود فراهم می

المللی، که در اين مبحث به ت بینوجود تعهدات مثبت در معاهدا ،المللی و در آخرمعاهدات بین
 :شودخته میبررسی هريک پردا

 

 تخییری تعهدات .8ـ8
توان دو نوع تعهد را در عرصه حقوق ، می«اختیار»از زاويه  هادولتالمللی بررسی تعهدات بین با

لذا  .پذير نیستتعهدات امری هستند که تخطی از آن امکان ،. دسته اولکردالملل مشخص بین
ترين اين تعهدات ازجمله مهم .گونه اختیار و صالحديدی نیستنددر اجرای آن دارای هیچ هادولت

تعهدات  در بنابراين. کردالمللی اشاره بین 64و تعهدات آمره 69الشمولتوان به تعهدات عاممی
و هیچ ند کنمی حرکت مشخص مصاديق و موارد الزامات، چارچوب در تنها هادولت ،امری

 اعطا نشده است. ها آن تفسیر آزاد به يااز ارزيابی ای حاشیه
اجرا، خاص حاکم بر آن در تفسیر و نحوه  به دلیل شرايط هادولتتعهداتی هستند که  ،دسته دوم

 معینی امور مقابل در هادولت که است تخییری وقتی صالحیت ،حقیقت در .دارای آزادی عمل هستند
 عمومی خود، مصالح و حفظ منافع برای رايطی خاصدر ش بتوانند داشته، گیریتصمیم حق

اختیارات  هادولتتعهدات نسبت به تعهدات آمره، به  رو، در اين نوع ازازاين 65.کنندگیری تصمیم

 
حاشیه انعطاف مفهوم  ،من باور دارم که در حال حاضر»د که کرن بیا Z v. Finlandه در قضی دمیرقاضی  ،عنوان مثالبه. 81

 . «است.... دهشاز استدالل دور تفسیر 

Z v. Finland, Judgment of 25 February 1997, Partly dissenting opinion of Judge de Meyer, para .3. 

ها را است که به لحاظ اهمیتی که دارد، دغدغه تمامی دولتای گونهبه (erga omnes) الشمولماهیت تعهدات عام. 89

اين تعهدات، امری  .کنندنافع حقوقی که در حمايت از اين حقوق دارند، استناد توانند به ممی انگیزد و همه کشورهامیبر
حقوق مسئولیت المللی و جايگاه آن در تعهدات در قبال جامعه بین» ؛نژاداحمدی مريم :، ن.کبرای مطالعه بیشتر«. هستند

 .319 ، ص6936، زمستان 4، شماره 01، دوره فصلنامه سیاست خارجی، «المللی دولتبین

آمره حقوق  هقاعد: »... کندتوصیفی شکلی ارائه می، از تعهدات آمره ،حقوق معاهدات 6313کنوانسیون  59ماده  .84

«. ... به رسمیت شناخته است ناپذيرعنوان قاعده تخلفبهآن را المللی کشورها است که جامعه بینای الملل عام، قاعدهبین
 .310 ، صهمان ؛نژاداحمدی، ن.ک: برای مطالعه بیشتر

15. Dapo Akande, Sope Williams, “International Adjudication on National Security Issues: What Role 

for the WTO?” Virginia Journal of International Law, vol. 43, 2003, pp. 386–388. 
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به رعايت آن با  هادولتمیزان تعهد  ،تعهدات تخییریبه عبارت ديگر، در  61.شودمی اعطاموسعی 
نحوه  يااعمال سته اول است. لذا تر از تعهدات دخفیف ،تهای حاکم بر اين تعهداتوجه به ويژگی

است که در شرايط  ایگونهبهويژگی اين تعهدات  60منوط به شرايط ناپايداری است. ،اجرای آن
توجهی در بین نیز متفاوت است. لذا يکنواختی قابلها آن ی و کاربردیيهای اجرامتفاوت، برنامه

وابسته به اهداف  ياناچار وابسته به شرايط بهها آن که ؛ چراشودی مختلف يافت نمیهادولتعملکرد 
را در  هادولت ،تعهدات حاضر اين است که شودکه حاصل می ایغیريکنواخت هستند. نتیجه

رويه عملی نتیجه ممکن است  دهد. درمی که در آن اختیار و آزادی عمل دارند، قرار قانونیهای حوزه
ذاتاً  ،بنابراين در اين نوع از تعهدات که کاربرد و نحوه اجرای تعهد 61.گر شود، متناقض جلوههادولت

با توجه به شرايط، غیرمشخص است، مراجعه به دکترين حاشیه انعطاف تفسیر در اجرای آن  يانامعلوم 
با اين نوع از  هدر مواجه هادولتالمللی خصوص مسئولیت بین البته در 63.شودبیشتر مالحظه می

المللی در قضیه ديوان دائمی دادگستری بینرأی  الزم است يادآوری شود که با عنايت به ،اتتعهد
 06«استهمه آنچه ممنوع نیست، مجاز  ،المللدر حقوق بین»بر اينکه رأی  اين تأکیدو  02لوتوس
اينکه رسد به دلیل به نظر می 00وجود دارد، دانانحقوقنظر بین آن اختالف مورد درکه نظر از اينصرف

شدن با اين به هنگام مواجه هادولتالملل برای اختیار و آزادی هیچ ممنوعیت قانونی در حقوق بین
خالف تعهدات  ،شانی و کاربردیيهای اجرابرنامهدر انتخاب  هادولتتعهدات وجود ندارد، عمل 

. نمونه اين تعهدات دشوتبع آن، اين امر موجب مسئولیت آنان نیز نمیه نبوده و بها آن المللیبین
مشاهده  09خصوص حقوق دريا کنوانسیون ملل متحد در 061در ماده توان را می هادولتتخییری 

داخل يک بندر يا پايانه دريايی يک کشور  وقتی يک کشتی داوطلبانه» دارد:اين ماده مقرر می 04.کرد
 

ها مجاز الملل تعهداتی وجود دارند که تخلف از آنینگونه استنباط کرد که در حقوق بتوان اينبندی نمیاز اين تقسیم .80

 هها در مواجهنظر حدود اختیارات دولتبندی از نقطهزيرا تخلف از هیچ قاعده حقوقی، تجويز نشده است، بلکه اين تقسیم است
 با اين هنجارهاست.

17. Dinah Shelton, Paolo G. Carozza, Regional Protection of Human Rights, Second Edition Oxford 

University Press, 2013, p. 529  .  

18. Oskar Holmer, “Decoding the Margin of Appreciation Doctrine in its use by the European Court of 

Human Rights”, University Essay from Stockholms Universitet, Juridiska Institutionen, 2013, p. 19. 

19. Shany, Yuval, “Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International Law?”, The 

European Journal of International Law, vol. 16, No.5, 2006, pp. 912-914 

بدون آنکه به وجود حقی برای ترکیه جهت محاکمه افسر فرانسوی  ،لوتوسالمللی دادگستری در قضیه ديوان دائمی بین. 16

بود مگر آنکه ثابت شده باشد که ممنوعیت اعمال اعمال صالحیت دولت ترکیه مجاز خواهد »کند بیان می ،کنداشاره 
 .«دارد ها( در دريای آزاد وجود)کشتی صالحیت در رابطه با تصادم

 Lotus Case (France v. Turkey), PCIJ Series A. No. 10, Dissenting Opinion by M. Loder, 1927, p. 18. 

21. Under international law everything which is not prohibited is permitted. 

22. Jan Anne Vos, The Function of Public International Law, Springer, 2011, p. 50. 

23. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

. نمونه بارز اين شودی عملیات« شیوه اجرا»صورت المللی بهها ممکن است در تعهدات بیننوع ديگری از اختیارات دولت .14

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dinah+Shelton%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paolo+G.+Carozza%22
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ارتباط با تحقیقات در  همچنین در 05.....«ها را بر عهده بگیرد رسیدگی« تواندمی»قرار دارد، آن کشور 
دريايی را تابع رضايت تحقیقات علمی  حقوق دريا 6310انحصاری اقتصادی نیز کنوانسیون  همنطق

 ،دارد: دولت ساحلی در اعمال صالحیت خود نسبت به تحقیقات علمیمقرر می 01دولت ساحلی دانسته،
انحصاری اقتصادی و  هی را در منطقتنظیم، صدور اجازه و اجرای تحقیقات علم« حق انحصاری»

منطبق با مقررات مربوطه کنوانسیون دارد. نتیجه اينکه دولت ساحلی برای دادن يا ندادن  ،فالت قاره
 یاعطااز  01«به صالحديد خود»تواند بنابراين دولت ساحلی می 00دارای اختیار کامل است. ،رضايت

صالح ديگری در منطقه المللی ذیيا سازمان بینرضايت به انجام طرح تحقیقاتی علمی دريايی دولت 
 03.کنداش خودداری فالت قاره ياانحصاری اقتصادی 

 

 المللیوجود شروط غیرمانع در معاهدات بین .1ـ8
د، شوالمللی تنظیم میهای بینوسیله توافقههای انسانی بطور که طیف وسیعی از فعالیت همان

در گسترش نظم حقوقی و  هادولتکه مشارکت کند می دی را ايجاسازوکار 92،«غیرمانع شروط»
ای العادهین هنگامی که دولت در معرض خطر فوقنالمللی تسهیل شود و همچانعقاد معاهدات بین

لذا  96.کندمیبینی المللی پیشدارد، اختیار و آزادی عملی را برای رهاشدن دولت از تعهدات بین قرار

                                                                                                                                        

ای است مالحظه خانهکاهش انتشار گازهای گل به منظور که کیوتوو در پروتکل  زيستمحیطتوان در حوزه نوع تعهد را می
کاهش  درصد پنجای خود را میزان انتشار گازهای گلخانه ،اند که ظرف ده سال آيندهدهشها متعهد در اين معاهده دولت .کرد

 ،توسعههای درحالبه دولتهای تجديدپذير نظیر انرژی خورشیدی و بادی، فزايش ضريب نفوذ استفاده از انرژیدهند و برای ا
همچنین  ده است.کر ها واگذارتعیین مسیر چگونگی وصول به اين مقصود را به دولت ،اين پروتکل ولی. کنندهای مالی کمک

است. در اين  کشورهای امضاکننده قرار گرفته توجهنیز مورد  0265 ريسپاهمین اختیارات در شیوه اجرايی توافقنامه اقلیمی 
تا از اين امر اطمینان حاصل شود که در  مقرر شد»...ده: ش، قید است معروف 06 محیطی کاپزيستتوافقنامه که به تعهدنامه 

 «حداکثر تالش»عبارت  .«صورت گیرد...ای حداکثر تالش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه 0202سال  دوره پیش از
 . کنداجرايی اين دستورالعمل را به خود کشورها واگذار  سازوکارتواند می

25. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Art. 218. 

26. Ibid, Art. 246(2). 

27. H. Myron Nordquist, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, Martinus Nijhoff, 

1991, p. 246. 

برای  رضايتاز دادن  ،تواند به تشخیص خوددولت ساحلی می وجود اين، با».... کنوانسیون حقوق درياها  041ماده  5 بند. 11

ت دار در منطقه انحصاری اقتصادی يا فالالمللی صالحیتهای بینتحقیقات علمی دريايی دولت ديگر يا سازمان طرحانجام 
 ....«کند خودداریقاره خود 

ششم، وسال بیست ،فصلنامه سیاست خارجی، «تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی دريايی» ياسر؛ يا،ارعالامین .13

 .015، ص 6936پايیز  ،629پیاپی  ،9 شماره
30. Non precluded measures (NPM) clauses 

31. William W. Burke-White, Andreas von Staden, “Investment Protection in Extraordinary Times: The 

Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties”, 
Virginia Journal of International Law, vol. 48:2, 2008, p. 314. 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=515315
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=515315
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF4QygQwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.law.virginia.edu%2Fhtml%2Facademics%2Facademicjournals.htm%23intl&ei=MLRBUtuuMIqjtAaglIDwBA&usg=AFQjCNGefcOxMJoG0-xBV2aBTRpiq68z8A&sig2=XBPC_z9GXbnRm65vsPwqAg&bvm=bv.53077864,d.Yms
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 90.کندمی اعطا هادولتعنوان دکترين صالحديد، اختیاراتی را به بهتوان گفت که شروط غیرمانع می
اش اصلیهای جزو مؤلفههای شروط غیرمانع را که توان شاخصهبا توجه به تعريف ذکرشده می

توافق صريح طرفین معاهده در  99،هادولتاختیار ارزيابی به  یاعطا: کردگونه معرفی  هستند، بدين
  91غیرمانع در مواقع ضروری. اعمال شروط 95،روط غیرمانع به مثابه حقش 94،درج شروط غیرمانع

 در اند،گرفته خود به حقوقی رنگ حدودی تا که المللبین حقوق متون اغلب شروط غیرمانع در
معاهدات  به نسبت شرط حق اعالم المللی،بین معاهدات از خروج ياايجاد تعلیق  هایرطشپیش
ديده  دادگستری المللیبین اجباری ديوان صالحیت اختیاری پذيرش هایاعالمیه نیز المللی وبین
 به کنوانسیونتوان انع در قالب ايجاد تعلیق میخصوص شروط غیرم عنوان نمونه، دربه شود.می

آن به که در اشاره کرد  90مربوط به شناسايی و اجرای حکم داوری خارجی )کنوانسیون نیويورک(
رأی  يعنی تعهد به شناسايی و اجرای ،د از دو تعهد اصلی مندرج در معاهدهدهنفع اجازه میدولت ذی

بینی کنوانسیون مزبور پیش 5 ماده 0بند (ب)قسمت  ،. در اين موردجزئی خارج شود طوربهوری دا
 .ب ... شناسايی و اجرای حکم خارجی ممکن است رد شود اگر مرجع صالح دريابد که:» که: کندمی

به دولت  تنهانهماده،  ،بنابراين« عمومی آن دولت است. نظمبا مغاير حکم خارجی  شناسايی و اجرای
دهد، اساس مفهوم غیرشفاف سیاست عمومی را می نفع اجازه عدول موقتی از تعهدات معاهده برذی

 91.کندمی اعطاقدرت تفسیر حوزه شروط غیرمانع را به مقامات دولت مربوط  ،وضوحبلکه همچنین به
شدن از ملزمها دولت غیرمانع با هدف دورکردن ممکن است شروط ،شدطور که بیان  همان همچنین

 
32. Ibid, p. 369. 

 . کندها اعطا میاختیار تفسیر معاهدات را نسبت به کل يا بخشی از آن به دولت ،شروط غیرمانع. 99

العاده عبارات فوق»گرفت مبنی بر اينکه:  مورد تأکید هیئت حل اختالف قرار Sempra v. Argentinaدر قضیه اين مهم  .94

صورت  اين که در غیر شود چرا بالصراحه ذکر بايدو استثنائی نظیر مقررات غیرمانع برای اينکه اين نیت را منعکس کند 
 .«اندنظر نداشته ا درها چنین معنايی رتواند فرض شود که آنمی

Sempra Energy Int’l v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award, Sept.28, 2007, para. 379. 

دهند، برای هريک در شرايطی خاص با توافق صريحی که طرفین يک معاهده تحت قالب شروط غیرمانع انجام می .95

 .شودايجاد میخصوص پايبندی يا عدم پايبندی بر معاهدات جانبه درحقی يک ،منافع ملیجهت حفظ 

تنها  ،واقع اعمال شروط غیرمانعارتباط با شروط غیرمانع اهمیت دارد اين مهم است که به آنچه دراين شاخصه بدين معناست که  .90

ه حاوی اين شروط است، قید شده کار گرفته شود. اين مهم بالصراحه در بعضی از معاهداتی که در جهت حفظ منافع ضروری ب بايد
... مانع نبايدهیچ چیز در اين پیمان »هند بیان شده است  ـ گذاری امريکامعاهده دوجانبه سرمايه 61ماده  0 عنوان نمونه، در بندبه .است

  «.... حفاظت از منافع امنیتی ضروری و الزم است برای ... که شودباستفاده يک طرف از اقداماتی 
37. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958, (the 

New York Convention). 

ها . لکن در شرايطی اضطراری که حاکمیت ملی آناستدر اين نوع از شروط، دولت همچنان به حوزه آن معاهده پايبند . 91

. به عبارتی، اين کندالمللی خود ايجاد میهای موقتی را در تعهدات بینرد، محدوديتگیقرار می تأثیروسیله عمل منفی تحت هب
 ، ن.ک:جهت مطالعه بیشتر .کندتنها در دوره تعلیق معاف می ،های معاهده را از تعهد به اجرای معاهدهشروط، طرف

Stephan Schill, Robyn Briese, “Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement”, Max Planck 
Yearbook of United Nations Law, vol. 13, 2009, pp. 81-82. 
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شايان  در اين خصوص .شوندالمللی قید در معاهدات بین 93حق شرط صورتبهی المللبینبه تعهدات 
 ،المللیتوانند به هنگام امضا، تصويب، پذيرش يا الحاق به معاهدات بینمی هادولتکه  ذکر است

ممکن است  دانند و در صورت اجراعضی از مقررات آن معاهده را که با منافع ملی خود مغاير میب
به وجود آورد، نپذيرفته يا آثار آن را نسبت به خود تعديل ها آن مشکالتی را برای نظام حقوقی داخلی

دولت ر حق شرط توان دگیرد میانجام می هادولت. نمونه اين حق شرط را که در راستای منافع کنند
که مورد موافقت قرار گرفت، مبنی بر اينکه نصب  کردمشاهده  «فالت قاره»معاهده  9 ايران بر ماده

الزم  ،شروط غیرمانعبا ، در ارتباط نهايتاً .موکول به موافقت دولت ايران است ،هاى نفتىها و لولهکابل
توانند مانع صالحیت مراجع مانع، نمیکلی معاهدات حاوی شروط غیر طوربهکه  است توضیح داده شود

يا غیرحقوقی مانند  46استانداردهای حقوقی مانند تناسب تأثیرلکن تحت  42،المللی شوندی بینيقضا
 يابد. احتمال سوءاستفاده از آن کاهش می ،در آن صورت 49گیرند.قرار می 40فشار سیاسی

 

  المللیوجود ابهام در معاهدات بین .9ـ8
های مختلف اقتصادی، شدن آنان به اردوگاهلی به دلیل تفرقه اعضا و تقسیمالملجامعه بین

الملل حقوق بین ،به همین جهت .گاه مبنايی ثابت و موزون نداشته استسیاسی و عقیدتی، هیچ

 
بیانیه  ،حق شرط»صورت زير تعريف شده است: ات بهحقوق معاهد 6313 وينکنوانسیون  0حق شرط در ماده  .93

کند و بول يا الحاق به معاهده صادر میکه يک کشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تصويب، قاست ای جانبهيک
 «.داردقصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می ،آن وسیلهبه

 حده امريکا.معاهده تجارت آزاد پرو با اياالت مت 00 ماده 0 مانند قسمت دوم بند کنند،وضوح به اين موضوع اشاره مگر اينکه به .46

 وجود اينکههای سازمان تجارت جهانی معتقدند که با عنوان شرط غیرمانع در توافقنامهبه گات 06ای در بررسی ماده عده .48

اين بدان معنا نیست که اختیاری مطلق برای دولت در تعیین  ،استدر آن ماده اساساً ذهنی « منافع امنیتی اساسی»تفسیر 
 هیئت در« تناسب» تستوسیله محدوديت عینی در قالب هب بايدد، بلکه اين حق شوايجاد می« ساسیمنافع امنیتی ا» مصاديق

 .دشوحل اختالف بررسی 

ای و به های هستهمنع گسترش سالح از معاهده 6339غیرحقوقی به هنگام خروج کره شمالی در سال  سازوکاراين  .41

مبنی بر اينکه آيا  گذاشته شدبحث  بهای های هستهعدم گسترش سالحمعاهده  62 ماده 6 استناد شرط غیرمانع مندرج بند
درآيد؟ نهايتاً اين فشارهای سیاسی توانست کره شمالی  اجرا به مانعی گونههیچ تواند بدونمی معاهدات گونهاز اين قید خروج

 .کندگرفته بود، منصرف  نظر برای خود در 62موجب مادهرا از اعمال حقی که به

 00استاندارد در ماده اين . است« های معاهدهرسانی به طرفاطالع»استاندارد  ،نمونه ديگر از استانداردهای غیرحقوقی. 49

المللی اذعان اساسنامه ديوان کیفری بین 00 ماده 5 بندکه طوریه است بهشداستفاده  المللیاساسنامه ديوان کیفری بین
د، آن کنمی ارائه و افشای اطالعات به منافع مربوط به امنیت ملی آن دولت لطمه وارد ،گــر به نظــر يک دولتا»دارد می

بدوی )حسب  همقدماتی و شعبه حل موضوع از طريق همکاری با دادستان، متهم يا شعب به منظوررا تدابیر متعارف  هکلی ،دولت
 ،اساسنامه 00ماده  1 موجب بندشونده بهت درخواستاگر اين تالش ناموفق بود، الزم است دول .«مورد( به کار خواهد برد...

المللی اساسنامه ديوان کیفری بین 00روش مندرج در ماده  ،. بدين ترتیبکندداليل خود را برای عدم ارائه اطالعات ارائه 
  .نیستکالً غیرقابل کنترل و غیرقابل بررسی  ،د که اختیارات واگذارشده تحت عنوان شروط غیرمانعکراثبات 
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ساخته و پرداخته شده است. اين  هادولتاساساً مقرراتی بوده که برای حل تعارض منافع مختلف 
المللی است، تا به حال نتوانسته میان اين ی عضو جامعه بینهادولتاده مقررات که حاصل ار

دور از خشم و هیاهو به ای آرام و بهجامعه ،و در نتیجه کندتعادلی بر حق و شايسته ايجاد  ،منافع
که آن اختالف  کردنمايد، نبايد تصور شده میاگر در اين جامعه اختالفی حل بنابراينارمغان آورد. 

در  هادولتای ثابت برای حل تعارض منافع ستی از میان برداشته شده و قانون و قاعدهرابه
های ها و قطعنامهقلمروی معین پديد آمده است زيرا چنین اختالفاتی را گاه در حجاب پیمان

ن توانمیرو . ازاينندکنرا مطرح ها آن تا به هنگام تفسیر و اجرا دوبارهند کنالمللی پنهان میبین
و دگرگونی ها آن ها را همیشه نتیجه غفلت عاقدان و واضعانبودن معاهدات و قطعنامهمبهم

ی جای آنکه از فن و روش کمّبه هادولت ،سريع واقعیات اجتماعی دانست. در اين قبیل موارد
های حقوقی روی های حقوقی استفاده کنند، زيرکانه به توصیف کیفی آن فرضیهتوصیف فرضیه

در جهت ها آن از ابهام طبیعی ،دند تا بتوانند به هنگام تفسیر و اجرای مقررات موضوعهآورمی
بنابراين  44برداری کنند.ی قدرتمند جهان بهرههادولتحفظ هرچه بیشتر منافع ملی خود يا 

از آن در جهت حفظ  ،دارند تا به هنگام ضرورتابهام در مفاهیم را همچنان باقی نگاه می هادولت
مانند کلمات  ،المللی. لذا استعمال افعال و قیود مبهم در متون بینکنندبرداری بهره ع خويشمناف

 ،المللیهای بینيا سازمان هادولت ،راه ديگری است که با استفاده از آن 41،درنگبی يا 45معقول
برای  دارند و مجرای تفسیر راهای خود پنهان میماده مورد اختالف را در معاهدات و قطعنامه

المللی، ی و داوری بینيمحاکم قضا ،اين مواقع 40گذارند.الملل باز میگريز از مقررات حقوق بین
 اعطابه مقامات داخلی، صالحیتی برای تفسیر معاهده و اعمال دکترين حاشیه انعطاف تفسیر 

آن واژه يا  نسبت به ارزيابی ،به صالحديد خود ،بتوانند به دلیل ابهام موجود هادولتتا  دنکنمی
 گیری کنند.منافع ضروری خويش تصمیم مفهوم در جهت

 

 المللی تعهدات مثبت در معاهدات بین وجود .4ـ8
ها و شده در کنوانسیوندر اعمال حقوق مطرح هادولتال که بر مداخله فع 41،«تعهدات مثبت»

تیاری را برای ، آزادی عمل و اخاجرای اين حقوق مبتنی است به منظوراتخاذ تدابیری الزم 
اتخاذ ها، با تعهدات مثبت مندرج در کنوانسیون هکه در مواجه بدين معنا ؛کندايجاد می هادولت

 
مجله ، «المللمقررات حقوق بین ی: تفسیر و اجراالمللهای شناخت منطقی حقوق بینروش»؛ اهللفلسفی، هدايت .44

 .601ص  ،6900تابستان  ـو بهار 6906زمستان  ـپايیز ،60و  66شماره  ،تحقیقات حقوقی
45. Reasonable 

46. Promptly 

 .پیشین .47

48. Positive obligations 
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وجود  لذا ی عضو نهاده شده است.هادولتعهده  بر ،خصوص اجرای تعهدات مثبت تدابیر الزم در
همین  43.استموجب نگارش گسترده آثار در اين موضوع شده  هادولتگونه تعهدات برای اين

در جايی که »شده:  تأکیدکه یطوربه ،گرفته است المللی نیز قرارمحاکم بین تأکیدموضوع مورد 
موضوعی است که موجب  ،موظف به انجام تعهدات مثبت هستند، انتخاب روش در اصل هادولت

 کهدر صورتی لذا  52.«شودی متعاهد میهادولتايجاد دکترين حاشیه انعطاف تفسیر برای 
نتوانند روش خاصی را برای انجام تعهدی پیش گیرند، آن عمل لزوماً به معنای نقض  هادولت

ده، برای انجام کرهای ديگری که آن دولت اعمال که ممکن است روش چرا ،کنوانسیون نیست
 تعهدات مثبت در کنوانسیون کافی باشد. 

 

  گذاری و تجارییهدر تفسیر معاهدات سرما دکترین حاشیه انعطاف تفسیرنقش  .1
، در اين بشریغیرحقوقحاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات  دکترينبعد از اثبات و احراز وجود 

که آيا اين دکترين در معاهدات تجاری و  شودخته میپردامبحث به بررسی اين مسئله 
ی بر رتأثیبودن، اين دکترين چه رسمیت شناخته شده است؟ و در صورت مثبتگذاری بهسرمايه

 تفسیر اين معاهدات دارد؟ 
 

  گذاریدر تفسیر معاهدات سرمایه .8ـ1
 6312 از اواسط دهه هادولتگذاری در گذشته وجود داشت، برخالف توجه اندکی که نسبت به سرمايه

اند. گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کردههای مشابهی را درباره مسئله سرمايهروزافزونی ديدگاه طوربه
چندجانبه  و ياگذاری، معاهدات ددر خصوص سرمايه هادولتتوان در قوانین ملی را میاين امر 

مشاهده کرد. با خوبی اين گونه دعاوی به وفصلحلشان نسبت به و رويکرد مثبتها آن المللیبین
 گذاری میانسرمايه از ناشی هایاختالف حل به راجع کنوانسیون، هادولتتوجه به اين حساسیت 

 اختالفات حل به منظور مرکزی اقدام به تأسیس 6315سال در 56ديگر یهادولت اتباع و هاتدول
ترين مراجع داوری از مهميکی که در حال حاضر  کرد 50ايکسیدمعروف به گذاری از سرمايه ناشی

ا شناسد. برسمیت میه الملل بتابعان حقوق بین عنوانبهالملل اقتصادی است که افراد را حقوق بین
نظارت بر تفسیرهايی است  ،ايکسیدشود که يکی از وظايف مهم بررسی رويه اين مرکز مشخص می

گذاری منعقده خصوص معاهدات سرمايه جانبه دريک طوربهتحت قالب دکترين حاشیه  هادولتکه 
 

49. Matthias Klatt, “Positive Obligations under the European Convention on Human Rights”, Journal 

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht  ) ZaöRV (, vol. 71, 2011, p. 711.  

50. Fadeyeva v. Russia, European Court of Human Rights, Application No. 55723/00, Judgment of 9 

June 2005. 

51. Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States. 

52. International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 
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واقع اين نظارت توانسته است ضمن شناسايی دکترين حاشیه انعطاف در تفسیر  دهند. درانجام می
 . کندبرداری از اين حق را نیز مشخص در بهره هادولتگذاری، حدود اختیارات معاهدات سرمايه

گذاری و نیز نقش محاکم در معاهدات سرمايه هادولتمثال، وجود دکترين برای  عنوانبه
شده نزد های مطرحتوان در مجموعه اختالفالمللی در نظارت بر اين حق را میداوری بین

گذاری میان اين دو دولت اساس معاهده دوجانبه سرمايه و آرژانتین که بر امريکایان م ايکسید
ها نماينده آرژانتین به استناد بحران مالی و اجتماعی . در اين قضیهکرده بود، مشاهده شد منعقد
قرارداد  66با عنايت به اينکه در ماده  که کرداستدالل  0222-0229 هایدولت در سالاين 

شد که  اين معاهده مانع آن نخواهد»ه شد صراحتاً قید امريکاگذاری منعقده با دولت سرمايه
حمايت از  ياامنیت،  ياها اقدامات ضروری برای حفظ نظم عمومی، حفظ صلح هريک از طرف

اين بحران، دولت آرژانتین را در وضعیت ، و از طرفی «منافع امنیتی ضروری خود را انجام دهند
اختیاراتی را به دولت آرژانتین جهت تفسیر و محدودکردن  ،اين شرط ،داده استاضطراری قرار 

مواضعی متضاد  ،شدههای طرحمراجع قضايی در قضیه ،ه است. در اين موضوعکرد اعطاقرارداد 
رغم وجود شروط غیرمانع، علی CMS59 Enron54 Sempra55 هایدر قضیه .ندکرداتخاذ 
حکم مجازبودن  ،ورت دولت آرژانتین پرداختند و در نهايتهای حل اختالف به تحلیل ضرهیئت

در  ،نمونه عنوانبه 51.ندکرددولت آرژانتین در عدول از تعهدات منعقده به دلیل ضرورت را صادر ن
رغم اينکه علی ،با بررسی وضعیت اقتصادی دولت آرژانتین» که کرد تأکیدديوان  CMSقضیه 

جر به فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی نشده است. ، مناستبحران آرژانتین بحران شديدی 
در مناطق مختلف جهان  هادولتثرکننده های معاصر متأن با ديگر بحرانبحران آرژانتیمقايسه 

درست است که اند. ای نشدهمنتهی به عدول از تعهدات معاهده ،های ديگرکه بحران دهدنشان می
، تعديل و تعويق تعهدات رخ داده، ولی اساس تعهدات طول مذاکره مجدددر جريان اين بحران در 
هنگامی که » :کرد تأکیداين قضیه ديوان مجدداً  در 50.«المللی همچنان محفوظ مانده استبین

بالصراحه گیرند، بايد آن عمل را  نظر تمايل دارند برای خودشان حق به تعیین يکجانبه.... در هادولت
و  yCasualt Continental53 هایوری مورد اشاره، در قضیههای دابرعکس ديوان 51.«ندکنقید 

 
53. CMS Gas Transmission Co. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Award, May 12, 2005. 

54. Enron Corp. Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/3, Award, May 

22, 2007. 

55. Sempra Energy Int’l v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award, Sept. 28, 2007  

56. Karl P. Sauvant, Yearbook on International Investment Law & Policy 2008-2009, Oxford University 

Press, 2009, p. 391. 

57. CMS Gas Transmission Co. v. Argentine Republic, op. cit, paras. 354-355. 

58. James Crawford, Karen Lee, Elihu Lauterpacht, ICSID Reports, vol. 14, Cambridge University 

Press, 2009, p. 220. 

59. Continental Casualty v. Argentine Republic  - Cont’l Cas. Co. v. Argentine Republic, ICSID Case No. 

ARB/03/9. 1997. 

https://global.oup.com/academic/product/9780195341577
https://global.oup.com/academic/product/9780195341577
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ELG&12 اندای متضاد دست يافتهبا نظر به همین واقعیت به نتیجه تنهانه کنندههای رسیدگیديوان 
مورد ادعای دولت آرژانتین را قابل قبول و حکم به معافیت دولت آرژنتین از « ضرورت» و استناد به
در قضیه بالصراحه  نامهموافقت 66 در تفسیر مادهها از اين ديوان ند، بلکه يکیکردمسئولیت 
Casualty16  بدين نحو که ديوان داوری بیان  10؛کرد تأکیدبر وجود دکترين برای دولت آرژانتین

 اعطااختیار نامحدودی جهت استناد به آن  هادولتآرژانتین به ا ـ امريک نامهموافقت 66ماده »داشت: 
آمده و ضرورت بحران پیش ديوان به بررسی رابطه بین LG&Eمچنین در قضیه ه 19....«کندمی

 0226 هایآرژانتین در فاصله زمانی بین سال» دارد:ايجادشده برای دولت آرژانتین پرداخته و بیان می
برد که در خالل آن الزم بود، اقداماتی برای حفظ نظم ای از بحران به سر میدر دوره 0229تا 

، اين دولت از 66 اساس ماده رو برحفاظت از منافع حیاتی امنیتی خود مقرر دارد... ازاينعمومی و 
های استاندارد مورد در 14.«ها معاف استمسئولیت در قبال هرگونه نقض معاهده در فاصله اين تاريخ

تانداردها به که اس» دارندهای داوری در دو قضیه اخیر، اين مراجع بیان میاستفاده ديوان نظارتی مورد
اجتماعی و مالی،  ارزيابی اينکه آيا آرژانتین در انجام اقدامات اضطراری برای حفاظت از ثبات اقتصادی،

اينکه آيا  گرفته مبتنی است برهای صورتبلکه بررسی ،ه است، محدود نیستندکردنیت عمل با حسن
ه انجام شده است و اينکه آيا معاهدالمللی عرفی و مقررات شرايط اضطراری متناسب با حقوق بین

  15؟«ی جلوگیری از عمل خالف را داراستدولت آرژانتین توانايی الزم برا
توان در قرارداد شرکت آلمانی با ای از دکترين حاشیه را مینمونه ،از قضايای آرژانتین جدای

 در رمانعیغیپاکستانی حاوی شرط ـ  اين قرارداد دوجانبه آلمانی 11.کرددولت پاکستان مالحظه 
اختیار حمايت از  ،بود. اين شرط به طرفین 10«اخالق عمومی ياسالمت عمومی »خصوص 

کمپانی آلمانی در يک  ،در اين قضیه 11داد.سالمت عمومی در مواقع اضطراری را می يااخالق 
پاکستان در آن  13ه بود.کردگذاری محصوالت چرمی مربوط به مسائل جنسی سرمايه ،کارخانه

مقررات ممنوعیت تولید چنین کاالهايی را بر اين مبنا که  ،شوداين محصول تولید میهنگام که 
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يک مرجع داوری در  ،رو. ازاينکرد، تصويب کنداخالق عمومی را نقض می تولید اين کاالها
که در قرارداد دوجانبه منعقده تحت عنوان شروط « اخالق عمومی»خصوص تعیین معنا و مفهوم 

گذار آلمانی و نیز حمايت از اخالق حق سرمايه ،. در اين قضیهشدبود، تعیین شده  استثنا ذکر
بايست به تبیین عمومی پاکستان در تعارض با يکديگر قرار گرفته بود. لذا مرجع داوری می

 کردپرداخت. نهايتاً مرجع داوری حکم شده به طرفین جهت درج شروط استثنا میاعطااختیارات 
دولت پاکستان جهت حفظ اخالق عمومی وجود دارد. همچنین وجود دکترين که اين اختیار برای 

 دولت قرارمورد ادعای آن  02تانزانیاشروط استثنا در قضیه  موجببهحاشیه برای يک دولت 
در  السالمداررسانی و فاضالب شهر سیستم آب یارتقا ،گذارانسرمايه ،گرفت. در اين قضیه

شرکت هايی را بر ولت تانزانیا از طريق قانونگذاری، محدوديتعهده گرفتند. د هتانزانیا را ب
Biwater Gauff  لذا اين شرکت مدعی نقض رفتار منصفانه و عادالنه برخالف  .کرداعمال

ديوان رأی  . تانزانیا به استناد چندشدمنعقده بین کشور انگلستان و تانزانیا  6334معاهده دوجانبه 
ه اين اقدام را به استناد دکترين حاشیه انعطاف و در راستای اروپايی حقوق بشر، مدعی بود ک

 در 06الملل انجام داده است.مطابق با حقوق بین ،چارچوب اختیارات دولت حفاظت از آب و در
هدف »و نیز فقدان « ضرورت»ود نببه دلیل  ،رغم وجود شروط غیرمانعمرجع داوری علی ،نهايت

 زيمنسدر قضیه  00.کرد، اين استدالالت را رد کندوجیه که عمل دولت تانزانیا را ت« مشروعی
داده و  مبنای رويه ديوان اروپايی حقوق بشر قرار نیز، آرژانتین استدالل خود را بر 09علیه آرژانتین

که به دلیل وجود حق به تشخیص در مواقع ضروری برای کشور آرژانتین، به  کرداستدالل 
هايی که محرومیت از مالکیت به دلیل مسائل قضیههنگام جبران خسارت، حداقل جبران در 

ديوان داوری با کمک استانداردهای  ،در نهايت 04.گرفته شود نظر اجتماعی ضروری است، بايد در
حاشیه انعطاف تفسیر برای  بررسی مانند تناسب، بیان داشت که هیچ حقی به اعمال دکترين

شده از مجموع قضايای طرح 05.کردآرژانتین  ادعای لذا حکم به ردّ .نداردکشور آرژانتین وجود 
اختالف بین دو اصل  ،گذاریکلی در حوزه معاهدات سرمايه طوربه، که کردتوان استدالل می

و از طرف ديگر الزم  شودگذاران تضمین حقوق سرمايهبايد : از يک طرف شوداساسی ايجاد می
ومی، عفت عمومی، امنیت عمومی، است که دولت، قادر به تعقیب اهداف اساسی نظیر نظم عم
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گذاران و حق دولت در جمع بین تضمین حقوق سرمايه ،در اين حوزه 01.دانسته شودصلح و ثبات 
به  .شودحفظ منافع ضروری و نیازهای حاکمیتی از طريق دکترين حاشیه انعطاف تفسیر انجام می

یرمانع در اين معاهدات ، وجود شروط غشدهای فوق مالحظه طور که در نمونه عبارتی، همان
اختیار و آزادی عمل و نهايتاً قبول  یاعطاموجب عنوان محل دکترين حاشیه انعطاف تفسیر، به

و  شودبه هنگام تفسیر معاهده در دستیابی به اهداف ضروری خود می هادولتپذيری برای انعطاف
که اعمال  ران نیست چراگذاگرفتن حقوق سرمايه، وجود دکترين به مثابه ناديدهحال عین در

المللی موجب جلوگیری از سوءاستفاده از اين استثنائات و استانداردهای بررسی از ناحیه محاکم بین
دکترين حاشیه انعطاف  تأثیر. نتیجه اينکه شودگذاران میمنجر به حفظ حقوق سرمايه ،متعاقب آن

در حفظ منافع ضروری  هادولتاختیار  توان در آزادی عمل وگذاری را میدر تفسیر معاهدات سرمايه
 ماند. ی مصون میگذاران نیز از تعدّحقوق سرمايه ،به هنگام اجرای معاهده دانست که از اين طريق

 

  های سازمان تجارت جهانینامهموافقتدر تفسیر  .1ـ1

بند به  در اين ،گذاریاز بیان نقش دکترين حاشیه انعطاف تفسیر در تفسیر معاهدات سرمايه بعد
. لذا در اين بند شودخته میهای سازمان تجارت جهانی پردانامهموافقتنقش دکترين در تفسیر 

ه، و سپس اين مسئله شدهای سازمان تجارت جهانی بررسی نامهموافقتنخست جايگاه دکترين در 
؟ و متعاقب رسمیت شناخته شده استها دکترين حاشیه بهنامهموافقتشود که آيا در اين می مطرح

  د.شوهای سازمان تجارت مطالعه مینامهموافقت نقش اين دکترين در تفسیر ،آن
 

 خدمات )گتس( عمومی تجارت نامهموافقت الف.
 اولین نامهموافقت بود. اين اروگوئه دور تجاری مذاکرات اساسی پیامدهای از يکی 00گتس

 رادوا مقررکردن با و دهدمی پوشش را خدمات تجارت که است ایچندجانبه مقررات از مجموعه
 خدمات تجارت تدريجی آزادسازی دنبال به تجارت، جهانی سازمان نظارت تحت مذاکراتی پیاپی
 نیل منظور به خدمات تجارت تدريجی آزادسازی ارتقای و تشويق ،گتس اصلی هدف 01.است

 سعی نامهوافقتم است. اين توسعهدرحال کشورهای توسعه و کشورها همه اقتصادی به رشد
 اصالحات همراه به خدمات، تجارت بر تجارت جهانی سازمان اساسی قواعد با اعمال دارد

 اين به دهد،می قرار مدنظر را خدمات تجارت اساسی هایويژگی و هاکه حساسیت ضروری
 

76. Schlink Bernhard, “The Dynamics of Constitutional Adjudication”, Cardozo Law Review, vol. 17, 

1996, pp. 1231- 1234.  

77. General Agreement on Trade in Services (GATS) 

 ،«المللی خدمات حقوقینامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بینموافقت» ؛سکاتا ،گاالچر. 71
 .92، ص 6910زمستان  ـپايیز، 93، شماره المللیحقوقی بینمجله ، کمالی اردکانی مسعود ه:ترجم
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يکی  :حاوی دو دسته اصول است ،خود تحقق اهداف منظور به گتس نامهموافقت 03.آيد نائل هدف
که میزان  آنجا اصل شفافیت. از و الودادانعطاف، شامل اصولی چون اصل دولت کاملهاصول غیرقابل

دسته دوم، حاوی شوند. نامیده می 12بدين اصول به يک اندازه است، التزامات عمومی هادولتالتزام 
که میزان  راچ، نامندنیز می 16ويژهرا تعهدات ها آن اصول دسترسی به بازار و رفتار ملی است که
علت اين است  10متفاوت باشد. هادولتتواند با ديگر تعهد هر عضو، خاص همان دولت است و می

 ادارد که بدون آنکه بتوانند خود را از رعايت اين دو اصل مستثن که برای اعضا اين امکان وجود
مايند و اين استثنائات را وارد نها آن ها و استثنائاتی را به اختیار و صالحديد خود بر، محدوديتکنند

قیود وارد بر تعهدات  نتیجه، هرچه میزان استثنائات و در جدول تعهدات خاص خود بگنجانند. در
حفاظت از  نتیجه اينکه 19بود. خاص کمتر باشد، میزان تعهد آن دولت به تعهدات مزبور بیشتر خواهد

مندرج در ماده  یيشروط استثنا چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی مبتنی بر منافع حیاتی در
 .است( گتس) عمومی تعرفه و تجارت خدمات نامهموافقت 64و  61

 گتس 61 با آزادی عمل مندرج در ماده هدر مواجه 14حل اختالف هیئتخصوص رويه  در
 آنتیگوا ،. در اين پروندهکرداشاره  Border -Cross15توان به رويه رکن استیناف در پروندهمی

نفری،  13222کیلومترمربع و جمعیت  449دولتی در شرق کارائیب با مساحت  11،باربودا و
به چالش کشاند  ، دولت امريکا رافصل اختالفات سازمان تجارت جهانیوحل سازوکار موجببه

ای است که شدهدقت کنترلداشت که دارای صنعت بهبیان  آنتیگوانماينده کشور  و پیروز شد.
اشخاص مقیم در  ،دهد که بخش مهمی از مشتريان آنترنت را ارائه میخدمات قماربازی در اين

)الف(  دفاع خود را بر مبنای بندهای امريکانماينده کشور  ،ند. در اين پروندههست امريکاکشور 
قماربازی  خدمات مقررات محدودکننده برایدهد میداد؛ که اجازه  قرار گتس 61و )ج( ماده 

بدين نحو که  ؛اعمال شود حفاظت از عفت عمومی الزم است، اينترنتی در جايی که برای
کرد که اقدامات مورد اعتراض برای حمايت از اخالق عمومی، نماينده اين کشور استدالل می

يافته جرم سازمان 10،یيهايی نظیر پولشوبخصوص برای پرداختن به نگرانی ،حفظ نظم عمومی
 

 .64، ص پیشین .73

80. General obligations 

81. Special commitments 

نامه عمومی اقتصاد و بازرگانی جهان: درآمدی بر موافقت ،سازمان تجارت جهانی»، اردکانیمسعود را و میتنصیری، . 11

 .91ـ42 ، صص6910بهمن و اسفند  ،4شماره ، های بازرگانیبررسی، «تجارت خدمات
83. H. van Houtte, The Law of International Trade, London: Sweet & Maxwell., 2002, p. 10.  

84. Dispute Settlement Body (DSB) 

85. United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, 

Appellate Body Report, WT/DS285/AB/R, Apr. 7, 2005. 

86. Antigua and Barbuda 

87. Money laundering 
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حل اختالف سازمان تجارت جهانی بعد از  ئتهیدر اين قضیه،  13طراحی شده است. 11،و تقلب
 نه ،دريافت که اقدامات اين کشور برای حمايت از اخالق عمومی امريکابررسی اقدامات کشور 

  32.رسیدید مجموعه تجديدنظر نیز تأي بهی أراين  است. گتس 61 با ماده« متناسب»و نه « الزم»
االت متحده علیه شرکت خدمات خدمات مخابراتی مکزيک، که شکايت اي همچنین در قضیه

به وجود دکترين  ،به هنگام صدور حکم ،کنندهرسیدگی هیئت، شدالمللی راه دور مکزيک مطرح بین
هیئت بر اين نکته واقف » بدين نحو که: ؛کنداشاره می هادولتحاشیه انعطاف تفسیر و اختیارات برای 

های حقوقی، ود دارد چرا که در اکثر نظاموج هادولتاست که دکترين حاشیه انعطاف تفسیری برای 
 36.«ند...کنقوانین رقابت را محدود  توانند دامنهقانونگذاران داخلی اختیار تقنینی دارند که می

 

 تعرفه و تجارت)گات( نامهموافقت ب.
ای است که حاوی حقوق و بازرگانی چندجانبه نامهموافقت 30،عمومی تعرفه و تجارت نامهموافقت
کنون  تا گاتمذاکرات  39در ژنو به امضا رسید. 6340اکتبر  92متقابل است و در تاريخ  تعهدات

الوداد و عدم ند از: الف( اصل کاملهاه است که عبارتشدمنجر به ايجاد چهار اصل بنیادين 
د( حل اختالف از  بودن محدوديت کمی کاال،ممنوع ج( ،های گمرکیب( کاهش تعرفه تبعیض،

اختیاراتی  ،نامهموافقتدر بعضی از مفاد اين اين در حالی است که  .نظرتبادل طريق مشاوره و
سازمان  یاعضا کهطوریبهدر شرايط اضطراری وجود دارد،  هادولتجهت حفظ منافع حیاتی 

باالخص استثنائات امنیتی، عمومی و مفاد مندرج در مواد  ،تجارت جهانی در تفسیر اين مواد
های حل اختالف سازمان تجارت هیئتدر رويه  34ای دارند.حاشیه گسترده ،دکترين 06 و 66،02

دولت ، آزبستقضیه در عنوان مثال، ه است. بهشد تأکید ، بارها بر اين حقو نیز رکن استیناف
ه بود، استدالل کرد که اقدامات کردفرانسه که ممنوعیت فروش الیاف حاوی آزبست را تصويب 

عدم  کهطوریبه 35،ستا گات 02ماده (ب)ثنائات مندرج در بند در راستای است ،گرفتهصورت
رکن استیناف در اين  سالمت افراد را در معرض خطر قرار خواهد داد. ،اعالن اين ممنوعیت

 
88. Fraud 

89. United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, op. 

cit., para. 74. 

90. WTO Appellate Body Repertory of Reports and Awards, 1995-2010, Cambridge University Press, 

2011, pp. 419-420. 

91. Mexico—Measures Affecting Telecommunications Services, WT/DS204/R (2 Apr 2004), para. 7. 244. 

92. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

ها توافق کردند تا سازمان کشور تصويب شد. اين دولت 660توسط  6339در ماه دسامبر سال  گاتسند نهايی مذاکرات  .39

 .شود گاتجانشین « سازمان جهانی تجارت»دی بنام جدي
94. Mads Andenas and Stefan Zleptnig, “Proportionality: WTO Law in Comparative Perspective”, Texas 

International Law Journal , vol. 42, No. 3, July 2007, p. 407. 

95. EC– Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, WT/DS121/AB/R, 2000.  

https://books.google.com/url?client=ca-print-cambridge&format=googleprint&num=0&id=xMNOdF7vuXkC&q=http://www.cambridge.org/9781107008205&usg=AFQjCNFjO0vCZICfvgrXTieJyBIe1LKR9Q&source=gbs_buy_r
http://law-journals-books.vlex.com/source/texas-international-law-journal-4051
http://law-journals-books.vlex.com/source/texas-international-law-journal-4051
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با توجه به اينکه حفاظت از زندگی بشر و سالمت انسان دارای اهمیت است » خصوص اعالم کرد
سیار منطقی است که به هريک از اعضای سازمان جهانی بو در باالترين درجه حیاتی قرار دارد، 

تجارت، اجازه داده شود از ورود محصوالتی که دارای درجه خطر بااليی هستند، جلوگیری 
م است که اين مسلّ» بیان داشت:اختیارات به اين دولت  یاعطابا  30در ادامه اين رکن 31....«کنند
ناسب از حفاظت از سالمت، البته با توجه به حق تعیین سطحی م ،سازمان تجارت جهانی یاعضا

ت هیئ ،ذکر اين نکته حائز اهمیت است که در اين پرونده 31.«آمده را دارندوضعیت پیش
 داليل علمی کافی در اش بررسی اين موضوع است که آياکه وظیفه کردکننده اعالم رسیدگی

ه است؟ و نیز شدارائه  تزيسمحیطبودن اين محصوالت برای سالمت انسان و خصوص خطرناک
  33؟استمتناسب با اين اهداف  ،اينکه آيا اقدامات دولت فرانسه

 ،. در اين قضیهشدنیز مطرح  622یليگازوگفته، وجود دکترين حاشیه در قضیه جدای از قضیه پیش
بود. در  گات 02)ب( ماده بند موجببهبرای اين دولت « اختیاراتی» مدعی وجود امريکانماينده دولت 

، به بررسی اختالف «ضرورت»و« عدم تبعیض»رکن استیناف به استناد استاندارد  ،اين پرونده
محیطی خود آزاد اعضای تجارت جهانی در اهداف زيست»با اين بیان که: شده پرداخت و مطرح

همچنین در اين  626.کرد تأکیدمحیطی در اهداف زيست هادولت، بر وجود اختیارات برای «هستند...
مريکا ااعالم کرد که اين وظیفه اياالت متحده  02)ب( ماده ت حل اختالف در رابطه با بندئهی ،هپروند

 حیاتدر چارچوب حمايت از  ،هشدمستند به اين بند ها آن اقداماتی که اعمال .6» :کنداست که اثبات 
ظر ضروری اين اقدامات جهت دستیابی به اهداف مورد ن .0است.  620و سالمت انسان، حیوان و گیاه

 02)ب( ماده صورتی استناد به بند لذا در 629.«ست...ا 02شده مطابق با مادهاقدامات انجام .9است و 
 ،. نهايتاً رکن استینافی با کمک استانداردهای مذکورشودکه تمامی شرايط فوق احراز  استصحیح 

  624.دکر نیست، صادر گات 02ماده مطابق امريکادولت اينکه اقدامات  حکمی مبنی بر
پرونده اياالت  ننیز مطرح شد. در اي 625پشتالکـ  میگوموضوع دکترين حاشیه در دعوای 

هايی محدوديتهای دريايی پشتبا وضع قانونی، جهت حمايت و حفاظت از الک امريکامتحده 
 

96. Ibid., para. 8. 

97. Appellate Body (AB) 

98. Dispute Settlement Reports 2001, vol. 8, Cambridge University Press, 2001, p. 3823. 

99. EC – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, op. cit., para. 8. 

100. United States–Standards for Reformulated and Conventional Gasoline 

101. Cairo A. R. Robb, Amelia Porges, Damien Geradin, Daniel Bethlehem, James Crawford, Philippe 

Sands, International Environmental Law Reports, vol. 2, Cambridge University Press, 2001, p. 207. 

102. Protect Human, Animal or Plant Life or Health 

103. United States– Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Panel Report, WT/DS2/R, 

Jan. 29, 1996, paras. 6, 20. 

104. Ibid., paras. 8, 1. 

105. United States–Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58, 12 October 

1998. 
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های خود را در اجرای قصد و نیت داشت که محدوديتو در توجیه اين اقدام خود بیان  کرداِعمال 
و در محدوده  621جانوری و گیاهی در معرض خطروحشی های المللی گونهنسیون تجارت بینکنوا

 620ه، انجام داده است.کرد اعطابه اين دولت  گات 02ماده (ز)و  (ب) اختیاراتی که استثناهای بند
 02يک از مقررات ماده داشت که اقدامات اياالت متحده با هیچحل اختالف بیان  هیئتدر ابتدا 

اقدام به  ،، اين دولتامريکادر اين قضیه با توجه به امکان استیناف دولت  621شود.نمی توجیه
که به  گات 02ماده( ز) بر مبنای بند امريکانماينده دولت  ،. در اين مرحلهکردخواهی استیناف

 ،. در اين قضیهکردیان شود، استدالالت خود را بمربوط می 623شدنیتمامحفاظت از منابع طبیعی 
کنوانسیون بیان داشت که جهت تفسیر عبارت « پويابودن»استینافی با کمک اصل  رکن

بايد دارای  شدنیبايد توجه شود که منابع طبیعی تمام 02ماده (ز) ذکرشده در بند« شدنیتمام»
های امروز بشر در راستای حفظ و رويکردی پويا و غیرايستا باشند. اين عبارت بايد در پرتو دغدغه

محدود به حفظ منابع طبیعی  ،موضوع مذکور در اين بند 662.شود زيست تفسیرمحیط حمايت از
اين تفسیر صحیح نیست که گفته شود منابع طبیعی زنده، قابل  669نیست. 660و غیرزنده 666معدنی

 رغم وجود اختیارات مقرر در مادهرکن استیناف علی ،در ادامه 664شدنی نیست.تجديد بوده، لذا تمام
به تجزيه و تحلیل پرونده پرداخت و در « تناسب»و « عدم تبعیض»های استانداردبا کمک  گات 02

معمول  02 مريکا با توجه به شرايط مذکور در صدر مادهاکه اقدام اياالت متحده  کردنهايت اعالم 
که کشورهای صادرکننده ملزم بودند  چرا ،نوعی سبب تبعیض خودسرانه شده استه است و بهشدن

 665.کنندعیناً اجرا  رامريکا اهای اجرايی اياالت متحده و رويههمان مقررات 
 

 اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی نامهموافقت ج.
 نامهموافقتشد و می مدتی نزديک به پنجاه سال، نظام تجارت چندجانبه به تجارت کاال محدود تا

 شمارنظام تجارت چندجانبه به کااليی در هچندجانب نامهموافقتتنها  6340 گاتعمومی تعرفه تجارت 
هايی تا پیش از آغاز به کار سازمان جهانی تجارت، اصالحات و تغییر و تعديل 6340 گاترفت. می

 
106. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) 

107. Ibid, para. 25. 

108. Ibid, para. 63. 

109. Exhaustible natural resources 

110. Ibid, para. 129. 

111. Mineral 

112. Non-Living 

113. Ibid, para. 128. 

منابع طبیعی »ند که کردهای شاکی يعنی چهار کشور هند، پاکستان، مالزی و تايلند استدالل میدر اين قضیه طرف. 884

 Ibid , para. 127: شود و نه به منابع جانداراد معدنی اطالق میبه منابع محدود نظیر مو« شدنیتمام

115. Ibid, paras. 150, 177, 184. 
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های الحاق و ای، پروتکلهای مربوط به امتیازات تعرفهها و تأيیديهکه پروتکلیطوربه ،پذيرفت
در دور اروگوئه،  از تعهدات، بدان ضمیمه شد.ازجمله در موارد معافیت  گاتتصمیمات طرفین متعاهد 

موانع فنی فراراه  نامهموافقتو  اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، نامهموافقتازجمله  ،نامهموافقت 1
 ،افزوده شد و از آن پس 6340 گاتو پروتکل الحاقی مراکش نیز به  گاتدر تفسیر مواد تجارت، 

  661شد.خوانده  6334 گاتهای جديد( افزودهراه اين به هم 6340 گاتمجموعه اين اسناد )
و ابهام  660اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی نامهموافقت 0 ماده 0 تفسیر فحوای بند موجببه

و نیز در موجود در آن، هر عضو در تعیین حدودوثغور حمايت از اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی 
 که چرا ،دکترين حاشیه خواهد بود دارای ،اشت گیاهیتعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی يا بهد

 بهداشت يا حیات از حفاظت برای «الزم حد در» بايد اعضا گیاهی بهداشت و بهداشتی اقدامات
با توجه به  ،نامهموافقتهمچنین در ارزيابی خطر در اين  و 661صورت پذيرد گیاه و حیوان انسان،

 اعضا مطابق گیاهی و بهداشت بهداشتی اقدامات ستا الزم موارد، از بسیاری اينکه در تعیین
 و ایو منطقه جغرافیايی شرايط چون و تنظیم شود موجود خطرات با متناسب و حاکم شرايط
 هم شرايط اين به منتسب بوده، خطرات متفاوت مواردی چنین در عضو یهادولت در آن نظاير

اين  که نحوی به ،عمل هستندادی دارای آز 663در تعیین ارزيابی خطر هادولت ،ستا متفاوت
 اقدامات نامهموافقتهمچنین گیرند. کار میه اند، بهکرد تنظیم خود که را استانداردهايی هادولت

و در اين  کندنمی خاصی استانداردهای از تبعیت به مجبور را اعضا گیاهی، بهداشت و بهداشتی
 و بهداشتی اقدامات اتخاذ در اعضا حق بر که نحوی به ،دهدموضوع نیز به اعضا اختیارات می

 صحه المللیبین استانداردهای به نسبت باالتر حفاظت سطح با حتی و متفاوت گیاهی بهداشت
  602نیز دارای اختیار و صالحديد هستند.در تعیین نوع استانداردها  هادولتلذا  گذارد.می

به  هیئتمطرح و اين  گاتالف اخت هیئتدر  نامهموافقتاز دعاوی که در خصوص اين  يکی

 
 ،نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارتخصوص موافقت جهت مطالعه بیشتر در. 880

 ،1 شماره ،های بازرگانیبررسی ،«استانداردها در سازمان جهانی تجارت» ؛سیدیمیرهادی و  کمالی اردکانی مسعود: ن.ک
 .92ـ 95 صص ،6919مهر و آبان 

117. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) 

 استثنای آنچه در بندکرد به اعضا تضمین خواهند :اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهینامه اعمال موافقت 0 ماده 0بند . 881

برای حفاظت از حیات يا بهداشت انسان، حیوان يا « حد الزم»اقدام بهداشتی و بهداشت گیاهی فقط در  ،شده مقرر 5 ماده 0
 گیاه اعمال شود...

 بررسی و واردکننده عضو کشور قلمرو در بیماری يا آفت شیوع يا ايجاد ورود، احتمال برآورد خطر، ارزيابی از مقصود .883

 و هاو نوشیدنی غذاها به مربوط متعدد عوامل از ناشی منفی اثرات برآورد همچنین و آن بالقوه اقتصادی و شناختیزيست عواقب
 .است حیوان يا انسان بهداشت بر دام خوراک

120. Australia–Measures Affecting Importation of Salmon, Report of the Panel, WT/DS18 /R, 12 June 

1998, paras. 8, 107. 
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در  .است 606هورمونبه کمک استانداردهای بررسی پرداخته است، قضیه  هادولت تبیین اختیارات
دات گوشت و وار يادستورالعمل پیشنهادی برای منع فروش  6312جامعه اروپا در سال ،اين قضیه

ممکن است داشت که  ی وجود؛ به اين دلیل که ظنکرد شده از گاو را صادرفرآوردهای گوشتی تهیه
 6331 در سال را از نو اين محدوديت اتحاديه اروپا زا باشد.شده به گاوها سرطانههای دادهورمون
در اين قضیه  600.کرد منع واردات گوشت هورمونی صادر مورد دردستورالعمل خود را  مطرح و

یل نقض چندين مقرره ازجمله و کانادا شکايتی را در رکن حل اختالف به دل امريکااياالت متحده 
نماينده اتحاديه اروپا  ،شدهند. در شکايت مطرحکردباتی مطرح بهداشتی و بهداشت ن نامهموافقت

 تأکیدداده،  مورد بحث قرار نامهموافقت 5و ماده  9ماده  9 و 0 استدالل خود را بر مبنای تفسیر بند
 هیئتبحث،  در اختالف مورد609ه است.کرد طااعاختیاراتی  ،ی عضوهادولتکه مواد مذکور به  کرد

رکن استیناف  ،به بررسی ادعاهای طرفین پرداخت. در اين قضیه« معقولیت»با کمک استانداردهای 
رغم صحه داده شده، علی قرار هادولتعهده  بر 5 ماده موجببهبه هنگام بررسی ارزيابی خطر که 

با  ،دارد عهده اتحاديه اروپا قرار خطر ايجادشده بر ی، ارزيابی و مقابله بايبر اين موضوع که شناسا
میلیون زن، يک زد تقريباً از هر گرفته از ناحیه اتحاديه که تخمین میاشاره به کارشناسی صورت

دارد که کارشناسی ، بیان میشودمبتال به سرطان می ،دارنتیجه مصرف گوشت هورمون يک نفر در
شده از ناحیه دو دولت اياالت متحده و گیری معارض ارائهتیجهن« منطقاً»تواند گرفته نمیصورت

که ممنوعیت اتحاديه اروپا بر وارادات را  هیئتگیری نتیجه ،لذا رکن استیناف .کندکانادا را رد 
  604کرد. ه بود، ردکردبهداشتی و بهداشت نباتی معرفی  نامهموافقترا مغاير  گوشت گاو هورمونی

 

 نع فنی فراراه تجارت موا نامهموافقت د.
صدد است مقررات فنی اجباری، استانداردهای  در 605تجارت موانع فنی فراراه نامهموافقت

در . کندفراراه تجارت ايجاد ن داوطلبانه و آزمايش و صدور گواهی محصوالت و موانع غیرضروری
اعمال  زم جهتدکترين حاشیه انعطاف ال هادولتبالصراحه به  نامهموافقت اين 0 ماده 0 بند

شده است، بدين  اعطا 601محدوديت نسبت به مفاد اين مقررات تحت عنوان اهداف مشروع
ايجاد موانع غیرالزم فراراه  به منظورکرد که مقررات فنی  عضا تضمین خواهندا» صورت که:

 
121. European Communities—Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) 

122. European Communities—Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), 

WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 16 January 1998, para .5. 

123. Ibid, paras. 46-49. 

124. Ibid, para. 253. 

125. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) 

برای اشاره به حق حفاظت از حیات « استثنائات عمومی»جای استفاده از کلمه به گاتنامه در مقايسه با در اين موافقت .810

 استفاده شده است. « اهداف مشروع»از کلمه  ،گیاه و سالمت انسان، حیوان يا
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از  الملل يا با چنین اثری، تهیه، تصويب و اجرا نشوند. بدين منظور، مقررات فنی نبايدتجارت بین
 درنظرگرفتنمحدوديتی بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع الزم است، با  ،لحاظ تجاری

الزامات  ند از:اکنند. اين اهداف مشروع ازجمله عبارت خطرات ناشی از عدم تحقق آن ايجاد
حفظ سالمت يا ايمنی انسان و حفظ حیات يا  ،آمیزهای خدعهجلوگیری از روش ،امنیت ملی

های حل اختالف سازمان هیئتبا مراجعه به رويه  .«زيستمحیطن يا گیاه، يا بهداشت حیوا
بر دکترين حاشیه انعطاف تفسیر در تعقیب و  تأکیدضمن  ،که اين مرجع شودتجارت مشخص می

به مثابه سلب صالحیت « اهداف مشروع»بر اين نکته که وجود  تأکیداعمال اين اهداف و 
 داردبیان می 600،یستن هادولت همورد استفاد« اهداف مشروع»بی های حل اختالف در ارزياهیئت

 601.به کار روندآمیز تبعیض يابرای موارد غیرضروری  نبايدکه اين اهداف 
 

  فصل اختالفاتوحل نامهموافقت .ـه
 هادولتيکی از موضوعاتی که در سیر تاريخی سازمان تجارت جهانی از اهمیت بسیاری برای 

اين موضوع عالوه بر اينکه مواد  که نحوی به، است گاتفصل وین حلياست، آبوده  برخوردار
( و نیز 6314-10را به خود اختصاص داده بود، در دور کندی ) گات 6340 نامهموافقت 09 و 00

 و اين روند تا دور داشت توجه قرار فصل اختالفات موردوین حليآ (6309-03) توکیودور 
 603فصل اختالفات به تصويب رسید، ادامه داشت.ونامه حلکه تفاهم 6334 اروگوئه يعنی تا سال

دکترين حاشیه انعطاف تفسیر برای دولت  درنظرگرفتن ،نامههای بارز اين تفاهميکی از ويژگی
لغو اقدامات نامناسب خود  مورد درشاکی به هنگامی است که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا 

از ناحیه  692جويانهاختیاری را برای انتخاب اقدامات تالفی ،نامهکه تفاهم ابدين معن ؛زندسرباز می
حل اختالف سازمان تجارت  هیئتدعوا در چندين  گفتنی است 696دولت شاکی پذيرفته است.

جويانه مطرح حل اختالف مربوط به اقدامات متقابل تالفی نامهموافقت 00 ماده 1 ذيل بند ،جهانی
انعطاف دکترين حاشیه »دارای  هادولتت که قضايا بالصراحه عنوان شده اس در تمامی اين ه، کهشد

 Tax Treatment-US مثال در قضیه عنوانبه .هستندخصوص اين اقدامات متقابل  در« تفسیر

مستحق انجام اقدامات متقابل  ،ی عضوهادولت تنهانه» :کندمی تأکیدحل اختالف  هیئت
 

127. European Communities–Trade Description of Sardines Appellate Body Report, WT/DS231/AB/R 

(September 26, 2002), para. 286. 

128. Dispute Settlement Reports 2002, vol. 8, Cambridge University Press, 2002, pp. 3434-3436. 

ین يآ» ؛آندرو مگی: ن.ک ،فصل اختالفات در سازمان تجارت جهانیوحل سازوکارجهت مطالعه بیشتر در خصوص  .813

 .6901پايیز  ،0 ، شمارههای حقوق قضايیديدگاه ،محبی: محسن همترج، «ان تجارت جهانیفصل اختالفات سازموحل

130. Retaliation 

 وجود داشته باشد، رکن حل اختالف، در 0اگر وضعیت موصوف در بند  :فصل اختالفاتونامه حلموافقت 00 ماده 1 بند .898

 .روز پس از انقضای فرصت معقول، اجازه تعلیق امتیازات يا ساير تعهدات را صادر خواهد کرد... 92صورت درخواست، ظرف

http://www.noormags.com/view/fa/creator/20032
http://www.noormags.com/view/fa/creator/20032
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/73178
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/73178
http://www.noormags.com/view/fa/creator/148944
http://www.noormags.com/view/fa/creator/148944
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/136
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/136
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/4199
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/4199
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دکترين با توجه به شدت نقض ارتکابی سب چنین اقدامات متقابلی، ،... بلکه در ارزيابی تناهستند
در  هادولتمجموعه حل اختالف به وجود اختیارات برای همچنین  690.«شودمی اعطا هادولتبه 

در  هیئت ه است.کردند، اشاره شدنیز مطرح  نامهموافقت 00699ماده  9هايی که در ذيل بند پرونده
 00ماده  9بند  (ج)و  (ب) ی بندهایيع موز به تبیین قسمت ابتداپرونده واردات، فروش و توزي

...« اگر طرف مزبور تشخیص دهد که»دارد فصل اختالفات که اشعار میوحل نامهموافقت
 694.شودی شاکی میهادولتاختیارات به  یاعطاموجب  ،دارد که اين عبارتپرداخته، و بیان می

 ،هیئتو  شداستفاده  US-Gambling در قضیه هیئت سیلهوبه 0220 اين رويکرد همچنین در سال
 695.تأيید کرد 00ماده  9بند موجببهرا  هادولتوجود اختیارات برای 
های سازمان نامهموافقتدر خصوص جايگاه دکترين حاشیه انعطاف تفسیر در  هااز مجموع بررسی

 طوربهداشت که  توان بیانمان میهای سازنامهموافقتاين دکترين بر تفسیر  تأثیرتجارت جهانی و 
 نظرکردنی عضو سازمان به رعايت تعهدات سازمان تجارت جهانی به مثابه صرفهادولتالزام کلی 

که  شودمحرز میشده ياد هاینامهموافقتبلکه برعکس با دقت در مفاد  ،از منافع ضروری نیستها آن
بهداشت عمومی و... از طريق ابهام در  691،میمانند نظم عمومی، اخالق عمو هادولتمنافع ضروری 

به عبارتی، در تفسیر اين  پاسخ داده شده است. ،درج شروط غیرمانع ياها نامهموافقتمقررات  690مفاد
گرفته شده است. لذا اين دکترين موجب  نظر در هادولتها دکترين حاشیه برای نامهموافقت
 ،شودها مینامهموافقتدر تفسیر  هادولتای از احترام به درجه شدن اختیارات، آزادی عمل و نیزفراهم

 
132. US—Tax Treatment of “Foreign Sales Corporation,” WT/DS108/ARB, Aug. 30, 2002, para. 5.62; 

see also Ibid. para. 6.55. 

در بررسی اينکه کدام امتیازات يا ساير تعهدات بايد به حالت تعلیق  :فصل اختالفاتونامه حلموافقت 00ماده  9 ندب .899

اصل کلی آن است که طرف شاکی ابتدا بايد تعلیق  الف(: ير را اعمال خواهد کردهای زاصول و رويه ،درآيد، طرف شاکی
ت رسیدگی يا رکن استیناف نقض يا ساير موارد ئهايی( که هیمورد همان بخش )بخش درامتیازات يا ساير تعهدات را 

گر طرف مزبور تشخیص دهد که تعلیق ا داده، مطالبه کند؛ ب( آن تشخیص )به اين منافع( را در )منافع( يا لطمه رفتنازمیان
تواند تعلیق امتیازات يا ساير تعهدات در ثر نیست، میؤها( عملی يا م)بخش همان بخش مورد درامتیازات يا ساير تعهدات 

 دراگر طرف مزبور تشخیص دهد که تعلیق امتیازات يا ساير تعهدات  نامه را مطالبه کند؛ ج(های ديگر همان موافقتبخش
تواند تعلیق خیم باشد، میاحوال به اندازه کافی ووعملی يا مؤثر نیست و اوضاع ،نامههای ديگر همان موافقتبخش مورد

 ... نامه تحت پوشش ديگری را مطالبه کند؛امتیازات يا ساير تعهدات در موافقت
134. EC—Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/ARB/ECU Mar. 24, 

2000. para. 52 

135. US—Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, 

WT/DS285/ARB, Dec. 21, 2007, para. 4.16. 

ن رکرأی  توان دررا می گاته انعطاف تفسیر در حمايت از عفت عمومی در رويه ای از وجود دکترين حاشینمونه .890

 :ن.ک ،. جهت مطالعه بیشترکردچین مشاهده  سمعی و بصری هایسرگرمیاستینافی در قضیه 
China—Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and 

Audiovisual Entertainment Products, Appellate Body Report, WT/DS363/AB/R, Jan. 19, 2010. 

... اقدام  اعضا تضمین خواهند کرد»:نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیموافقت 0 ماده 0 مانند ابهام موجود در بند .897

 .«برای حفاظت از حیات يا بهداشت انسان، حیوان يا گیاه اعمال شود...« حد الزم»بهداشتی و بهداشت گیاهی فقط در 
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به دلیل اضطرار نسبت به توانند به استناد اين اختیارات در بعضی از شرايط میها آن کهطوریبه
طور که در  . هرچند همانکنند، اقدام هستنديی که عضو آن هانامهموافقتتعلیق  يامحدودکردن 

های هیئتمطلق نبوده، بلکه  هادولتی به يالحظه شد، اين دکترين اعطاگفته نیز مهای پیشنمونه
 . کنندمیحل اختالف سازمان تجات جهانی و نیز رکن استینافی بر آن نظارت 

 

 نتیجه
گذاری و تجاری از زاويه دکترين حاشیه خص معاهدات سرمايهباال ،المللیا بررسی معاهدات بینب

که به دلیل شرايط خاص حاکم بر برخی از معاهدات  شودمی اين موضوع محرز ،انعطاف تفسیر
، وجود ابهام، درج شروط غیرمانع، و وجود تعهدات مثبت، تعهدات تخییریوجود المللی مانند بین
دکترين حاشیه  . نتیجه اينکهکرداحراز  هادولتتوان وجود دکترين را در اين معاهدات برای می

يافته است و ريشه اين  ی و کیفیتنها توسعه کمّ ،وپايی حقوق بشرانعطاف تفسیر در بستر ديوان ار
های قبل از تشکیل کنوانسیون و ديوان المللی و در سالدر ديگر معاهدات بینبايد دکترين را 

در معاهدات  پس از اثبات دکترين حاشیه انعطاف تفسیر. کرداروپايی حقوق بشر جستجو 
ن دکترين در معاهدات نیز ذکر اين نکته الزم است که ی ايبشری، در خصوص نقش کلّغیرحقوق

 صدماتبلکه  ،کندالمللی ايفا میهای بینافزايش همکارینقش بسزايی در  تنهانهاين دکترين 
 ؛دهدمیالمللی را نیز به حداقل کاهش بینمعاهدات  نسبت به به التزام هادولت میلیاز بی ناشی

از طريق  گزينشی صالحیتچارچوب  که موجب ايجاد که دکترين حاشیه انعطاف تفسیر بدين معنا
 طرفدارانتواند می، شودظ حاکمیت و منافع ضروری میجهت حف در هادولتاختیارات به  یاعطا
 قانونگذاران سازد تا ذهن گذاری و تجاری را قادرباالخص معاهدات سرمايه ،المللیبین معاهده يک

 اسضروری عالیه خود حسّ خطر منافع قبال در شدتبه را که و سیاسی نظامی ريزانامهو برن
توان اذعان می بشریغیرحقوق. لذا در عرصه معاهدات کنند را جلب آنان ، و رضايتروشنهستند، 

 ضايتو ر حمايت در جلب مهم هایشاخصه از که وجود دکترين حاشیه انعطاف تفسیر، يکی کرد
 المللی و نتیجتاً گسترش و توسعه معاهدات است. بین معاهداتدولت در قبول  هر

المللی و نیز خطرات کلی به دلیل عدم پیشرفت استانداردهای بررسی توسط مراجع قضايی بین طوربه
هد هنگام نقض تعبه از مسئولیت ها آن که منجر به فرار هادولتاختیارات به  یاعطاناشی از اين 

باالخص کنوانسیون  بشریحقوقی عضو معاهدات هادولتدکترين به  یاعطا، شودمیالمللی بین
المللی های بینهای معاهدات و کنوانسیونشده به طرفاعطاتر از اختیارات گسترده ،اروپايی حقوق بشر

ين حاشیه انعطاف را المللی هرچند اصل دکتراين مراجع بین ،اساس اين رسد بر، که به نظر میاستديگر 
 آن هم بعد از اعمال استانداردهای دقیق ندارند. ،اند، تمايلی به گسترش اين دکترينهفتپذير
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 منابع:

 الف. فارسی

 کتاب ـ

 6901، خط سوم، المللحقوق بین عالیخانی، محمد؛. 

 

 مقاله ـ

 ق مسئولیت حقوالمللی و جايگاه آن در تعهدات در قبال جامعه بین» نژاد، مريم؛احمدی
 .6936، زمستان 4، شماره 01، دوره فصلنامه سیاست خارجی، «المللی دولتبین
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