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Abstract 
In contemporary international legal system, the relationship between international 

and domestic law has still appeared to be a controversial issue and it seems to be 

even more challenging for federal governments e.g. the US. Paradoxically, the US 

Constitution recognizes international law as the higher law whereas federal and state 

authorities do not constantly comply with this prioritization. The US, seemingly a 

hegemon, in several cases has proved not to obey some international judicial 

decisions particularly the ICJ’s unless they are in harmony with its national interests. 

While analyzing tripartite branches of the US government, the legislature and 

executive apply double standards when dealing with the US international 

obligations, but state courts and even the Supreme Court, have repeatedly ignored 

the ICJ decisions and hence the US international commitments and initiated the so-

called “New-Federalism”. 
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 اآمریک دولت عملکردتحلیل 

 دادگستری المللییندیوان بآرای  در برابر

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 * رضوان باقرزاده

 

آمریکا ]ناگزیر[ مجبور خواهد شدد ردراح حدش متدک ت »
جمعی جهانی، ره از دست دادن رخش ریتترح از حاکمیدت 

 . (Brooks, 2017: 356)« ]خود[ ... تن در دهد

 چکیده
همچنوا  بثیوو  الملو نیحقوق  داللوو ح حقوق  ب ، رابطو الملو نیبحقوق  در نظام معاصر 

 ،م حقوققو ممریاواداللوو ماننود نظوا یهواح این مسئله در برلو نظام دینماوم زیبرانگمناقشه
که قانق  اساسو  حال نیع ؛ چه، درشقدوحقققو بدل م عنقا  نظامو فدرال، به چالش جدیبه

تو دحلت فودرال حح حقققو ح سیاسو ایاالت ، رفتار دهدوم المل نیممریاا برتری را به حقق  ب
حاضور لوقد را  الملو نیدر جامعو  بکوه ، ممریاا گریدی سق . ازدهدوگاه لالف این را نشا  م

م صوادره مصرحف تبعیت از احاا، منافع ملو، مگر به اقتضای ، تالش چندانو راشمردوهژمق  م
 در تثلیو  رفتوار قوقای. نودکودگسوتری نمدا والمللنیدیقا  ب ژهیحح به والمللنیاز نهادهای ب

ة مجریوه، اعوا از قوقح همچنوین  هواققة مقننه با تثم  فشار حوداقلو انتقاد ،ممریاا گانه درسه
. اندداشوته والمللونیریاست جمهقری ح سایر ارکا  اجرایو، رفتاری دحگانه در قبوال تعهودات ب

ایواالت  یها، دادگاهیجا که در مقاردبدا ممریااست؛ تا   ییمتقجه ققة قضابسیاری اما انتقادات 
 نقعولت فدرال، د  تعهدات دحکردادگستری ح فرامقش  والمللنیبه احاام دیقا  ب وتقجهوبا ب

 اند.فدرالیسا نق را در اندالته
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 مقدمه
نظرا  مباحیوات متتلفوو را میوا  صواح همقاره ح حقق  داللو  المل نیرابط  میا  حقق  ب

ح نقعو سردرگمو  (Starke, 1936: 66-81; Verdier & Versteeg, 2014: 376-381)برانگیتته 
طقر کلو این . به(Morina et al., 2011: 275, 279)حقققو رقا زده است  یهارا در عملارد نظام

در نظریووات کووال  و ح المللوونیمرات  ققاعوود حقووققو داللووو ح بسلسوولهدر قالوو  رابطووه 
ح عملاوورد نگوورش . (107: 1396)براحنلووو،  3شووقدومعرفووو م 2«یوگراگانووهی»ح  1«یوگرادحگانووه»

 و،المللونیت. مرای مراجع قضوایو باس مهادح نیز  نیمناسبات ادر ها ح دحلت والمللنیمراجع ب
تعهودات  نقو  ح ایون اصو  راه ردیپوذومرا بر حقوق  داللوو  المل نیتقدم ح احلقیت حقق  ب

را  والمللونیقاعدة مقضقع  بمنجا که  ؛بنددوم هادحلترا بر با تقس  به حقق  داللو  والمللنیب
. در مقاردی ها، حقق  (PCIJ Rep. 1927: 43; ICJ Rep. 1988: paras. 47, 57)پذیرفته باشند 

 والمللونیبرای احراز عنصور موادی عورف ب ژهیحبه والمللنیمراجع ب یریگایداللو مبنای تصم
. مطالعو  تطبیقوو قوقانین ح (ICJ Rep. 2002: para. 58)ها( حاقوع شوده اسوت )عملارد دحلت

یادشده، هرگز با شفافیت  در نظریات شدهایترسمرزهای  که دهدومقررات داللو متعدد نشا  م
اصلو را   یاز دح نظر کیچیه ( ح کشقرها452: 1398)سهرابلق ح هماارا ،  شقدونمکام  ترسیا 

ح قضوایو  ینظوام قانقنگوذار ماننود ؛4انودیاو از م  دح قرار گرفته ریتثت تأث، اما نپذیرفتهرسماً 
تأییود را و با برتری حقق  داللو یگانگو حققق  ی، نظرمبها ققانین ح عملاردا حجقد بایرا  که 

 (.55-60: 1392، ینظریو؛ الهق82-85: 1396)ضیائو بیگدلو،  5استکرده 
از ایون  المللووینداللوو ح بحقوق  رحیارد نظام حقققو ایاالت متثده ها نسبت به رابط  

ر این کشقتقسط قانق  اساسو ممریاا، معاهدات منعقده  6(2قاعده مستینا نیست. مطابق اص  )
بوا مغوایرت در تمامو ایاالت، قضات بودح  تقجوه بوه  بنابراین ،6ققانین برتر این سرزمین هستند

 دهکورفدرال بارها تصریح  وعال یقا . دکنندواز م  تبعیت م ایالتو،قانق  اساسو یا سایر ققانین 

                                                           
1. Dualism 
2. Monism 

شناسوند ح ومرسمیت  منها را بهاین دح نظام، ماهیت ح قلمرح مستق   با تأکید بر استقالل ،منزیلقتونظیر  یاعده. 3
ح  یند)کوک شومرندوم ناپوذیررا تفایکایون دح  ،با اعتقاد به اص  ححدت نظام حقوققو ،کلسنمانند گرحهو 
رحیاوورد  ؛;See Müller, 2013: 1-28) 71-72: 1396دلو، ؛ ضوویائو بیگوو138-139: 1382را ، هماووا
 (. 451-452: 1398را ، ق ح هماااست )ر.ک: سهرابل نگرحاقعیانه ح رحیارد دحگانگو، گرامرما یو، گراححدت

 حجوقد دارد.« تبودی »ح « ادغوام»المللو در نظام حقققو داللو، دح رحش اصلو . در فرایند جذب هنجارهای بین4
 (. 452-454: 1398رک. )سهرابلق ح هماارا ، 

لوقد را  ، قانق  اساسووحال ینع ح در دهدوم المل ین، برتری را به حقق  بگرایویگانهکقزحح ضمن پذیرش رحیارد  .5
 . (See Morina et al., 2011: 274-296)شمرد واالجرا برممرات  مقررات حقققو الزمدر رأس سلسله

6. Supremacy Clause of United States Constitution 
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هر موقرد  ح برتری در دارد المللوینارزش ح اعتباری برابر با معاهدات ب، کنگره اتکه مصقب است
قانق  اساسوو مشواارا برتوری را بوه  کهو، درحالسا ین. بدشقدوبا تقدم ح تألر زمانو رحشن م

معاهدات ح قوقانین  و را برایحقققو یاسان یارزشمند وعال یقا ، ددهدوم المللوینمعاهدات ب
ن هوا از ایورا ، احضوا  ممریاواقضوایو داللوو  یو عرفو ح رح المل یناست. حقق  بقائ  کنگره 

هویچ کشوقری ، رحابط لارجو ایواالت متثوده 1965قانق   مطابقعالحه، به سازد.وم تریچیدهپ
د کنودفوا   الملو ینبه استناد حقق  داللو حتو قانق  اساسو لقد از نق  حقق  ب تقاندونم

هیچ قاعودة صوریثو در لصوقا جایگواه کلوو  ترتی ،ین(. بد82-83: 1396)ضیائو بیگدلو، 
 م حقق  داللو ممریاا حجقد ندارد. نظادر  مل الینحقق  ب

 ,Murphy)دادگسوتری  المللووینعنقا  یاو از بازیگرا  فعال نوزد دیوقا  بایناه ممریاا به

مقضق  بثث  کند،ودر مقاجهه با مرای م  این سردرگمو در مقررات را چگقنه اداره م (46 :2009
را  المللووینبنیادین جامع  ب یهاتن ارزشپرحرش ح متبلقر سال احاام دیقا ، چه، حاضر است؛
زایندگو حقوق  داللوو لوقد،  حاسط بهها لقد را،  ممریاا( ح 333: 1375)زمانو، مدنظر دارد 

(. بنابراین، 162-163: 1397کند )تستیری ح هماارا ، وممعرفو « المللوینبرهبر »ح « معلا»
مرجع » عنقا بهینو دیقا  مفرنقشح  «المللو دادگستریینبمرجعیت نظری دیقا  »با پذیرش 

(، کونش ح حاکونش 64-65: 1399)ضیائو بیگودلو ح بواقرزاده، « المل ینبمتتصص در حقق  
برلوقرد متعوارو ح حتوو گواه ، عالحهبوهکند. ومممریاا در برابر مرای این مثامه امری جال  

پیچیدگو بثث را دحچنودا  ، لعنقا  نظام فدرابه ،در ممریاا متزاحا سه ققة تقنین، اجرا ح قضا
دح نظر کلو مطور   المللویندر لصقا تقانایو ح تمای  ممریاا برای پذیرش تعهدات بکند. وم

نظام با ققا در ممریاا حیژگو لاصو نداشته ح این کشقر در همراهو  یکاست؛ برلو معتقدند تفا
با نظام را ح دمقکراسو ممریاا ققا  یکتفا دیگر اما ، گرحهونداردمقانع حقققو داللو المللو ینب

 ,Paulus) دانندودر تعارو م -غیرانتتابو  وتحمبتنو بر اصقلو جهانو ح قضا - المل ینحقق  ب

 المللویندیقا  ب یژهحح بهالمللو ینب، نتست رحیارد ممریاا به مثاکا نقشتار حاضر .(797 :2004
 کند.ومرا تبیین  ریااسپس اجرای تصمیمات دیقا  تقسط سه ققة مم ح دادگستری

 

 یالمللنیرویکرد آمریکا نسبت به محاکم بسیر تحول در 
 یالمللنیرویکرد آمریکا نسبت به محاکم ب خچةیتار. 1

در رابطوه  ژهیح، بهوالمللنیدر نظام ب نشدهتیضعیف ح تیب ودحلت ،ایاالت متثده در ابتدای پیدایش
تقس  به ابزارهای قضوایو مبتنوو بور برابوری  ،رح نیهم زامپراتقری بریتانیا، بقد ح ا ،با قدرت حقت

، والمللونیمعتقد بقدند احاام ب یوممریاا مقاماتحقققو طرفین را سرلقح  کار لقد قرار داده بقد. 
 کنودوتققیوت م، م حقوققو ممریاوا داشوتهنظوادر  یاژهیوحاکمیت قانق  را که هموقاره جایگواه ح



 1400زمستان  ،4، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1512

 

)McClellan, 2016(1  سودة. در احالور اسوتمنود ی بهرهزیوادرای ممریاوا از اعتبوار احاام باین ح 
معاهودة جوو  یهایداحراز جمله در داحری  قةیحفص  التالفات به شح  دارنقزدها، ممریاا پرچا

ندرت فرصوت ممریاا به ،دسناهبه اعتقاد  .(Paulus, 2004: 786) بقد( 1872-3( ح مالباما )1898)
 ,Hudson, 1928: 368-369; in: Preuss) دادورا از دسوت مو ولمللوانیاعال  حفاداری به داحری ب

در ایون دحلوت ، والمللونیممریاوا در جامعو  بحجقد تیبیت قدرت نقظهقر ، با سپس .(720 :1946
داحری اجبواری التالفوات ح تأسویس دیوقا  دائموو داحری  قةی( از ش1907کنفرانس صلح الهه )

نهایت کنقانسیق  الهه را فقط بوا رزرح دکتورین مقنرحئوه ح  در عم  محرد؛ هرچندحمایت مؤثری به
ممریاوا هموقاره از  (Paulus, 2004: 786; Garner, 2009: 1098)د کورمسوائ  سیاسوو تصوقی  
داشوته در مقام لقاها  یا لقانوده فعال  شیحبحضقری کادائمو داحری، گذشته تاکنق  در دیقا  

 . (PCA Rep. 1902; PCA Rep. 1922; PCA Rep. 2012)است
د ح کوربیستا سنای ممریاا اقدام به تثدید تعهدات این کشقر در معاهودات داحری سدة در 

، همچنوینداحری ضورحری دانسوت.  یهاناموهتوک مقافقتبورای تکرا مشقرت ح رضایت لوقد 
 رةیوطورفین را از دا« منافع حیاتو، استقالل یا اصقل الالقو»در لصقا « سیاسو»التالفات 
سونا پیشونهاد ، . در دحرة بین دح جنگ جهوانوکردفص  اجباری التالفات مستینا حشمقل ح 

 2«دادگاه جهانو حاقعوو»را رد کرد ح ایجاد  والمللنیمو دادگستری بئپذیرش صالحیت دیقا  دا
قیود »داد. پس از جنوگ جهوانو دحم، ممریاوا بوه پوذیرش  پیشنهادممریاا را  وعال قا ینظیر د

 3نام سناتقرهای لوقدبا  ومشتم  بر رزرحهای -دادگستری  والمللنی  بصالحیت دیقا« التیاری
 ,Paulus)بوه دحرا  پیشوین ممریاوا بوقد  نقعو بازگشتو، یتن در داد که این رحیارد استینا -

غیرممریاایو، پس  یهادادلقاهو نزد دادگاهم  به همراستا با گرایش  واقدام؛ (786-787 :2004
برلو نقیسندگا ، به  تقسطکه از هما  مغاز،  (Born, 2012: 820 fn 167)از جنگ جهانو دحم 

 . (Preuss, 1946: 735)د ش تعبیر والمللنیرهبری ممریاا در ارتقای حاکمیت قانق  در سطح ب

 

 دادگستری یالمللنیرویکرد آمریکا نسبت به دیوان ب .2
اصلو مل  متثود، در ارتقوای  ارگا  قضایو عنقا بهو دادگستری المللنیبجایگاه مرکزی دیقا  

بورلالف مناوه (. 433: 1398ح هماوارا ،  زادهوحواجحاکمیت قانق  بر کسو پقشیده نیست )
صوالحیت اجبواری دیوقا  دائموو دادگسوتری  ،شوقرحی ح ممریاوا ،حقت یهااز قدرت کیچیه
ها نزد دیوقا  تدحل نیترفعالاز ، ممریاا (Born, 2012: 802 fn 90)را نپذیرفته بقدند  والمللنیب

                                                           
1. at: http://oll.libertyfund.org/pages/rule-of-law-us-constitutionalism 
2. True World Court 
3. Vandenberg & Connally 

  .Briggs, 1959: 302 et seq.; Preuss, 1946: 720-736  :کر. ممریااهای نسبت به رزرح اتنتقادا مالحظ برای 

http://oll.libertyfund.org/pages/rule-of-law-us-constitutionalism


 1513   ...دیواندر ررارر آراح  آمریکا دولت عملکردتحلیش 

 

مغوازین فعالیوت  یهااز هموا  سوالح ایون،  (Murphy, 2009: 74) استدادگستری  والمللنیب
یوز  هواحر، در م، تحقو جمهوقرسیرئح  ) .ICJ Rep. 1952ICJ Rep ;1954( 1مشاار شوددیقا ، 
 :Briggs, 1959) کوردارزیوابو  با دیقا  را در راستای حاکمیت قانق  ممریاارابط   1959سال 

اماوا  ماننود  یوهاشونهادیبیستا ممریاا بوا هودف احیوای دیوقا ، پ سدةدر ده  هفتاد  .(301
. تا ده  هشتاد رحیاورد ممریاوا ارائه داد ملو یهادرلقاست نظر مشقرتو از دیقا  تقسط دادگاه

، قرار نگرفت. در این دهوه والمللنیداللو یا ب جدی در لصقا احاام دیقا ، در معرو مزمق 
ح این کشقر، از قامت حامو این احاام لارج تغییر کرد  والمللنینسبت به احاام ب ع ممریاامقض
توالش کورد لوقد را از ، ح نوه حقوققو ،ابزارهوای سیاسووبا مطلقب شمرد   ممریاا سپسشد. 

 یهوادحلت ناوهی؛ کماا(Paulus, 2004: 787) مصوق  بودارد والمللونیتیررس ارزیابو قضوایو ب
نظیور چوین ح رحسویه  برلوفرانسه صالحیت اجباری دیقا  را پس گرفتند ح  مانند یقدرتمند

ها ایجواب منافع بلندمدت دحلت اگرچه. (Born, 2012: 806 fn 108)این صالحیت را نپذیرفتند 
به راهاارهوای حقوققو  والمللنیتر از م  در مقاب  افاار عمقمو بدر مقاب  دیقا  ح مها کردوم

صوالحیتو دیوقا ، مثوار حقوققو ح درجو   یهاتییاا با تایه بور مثودحدممر، دنتقجه نشا  ده
ملو  متثود  یهوااحاام ح قرارهای صادرة دیقا  ح نیز رابط  این نهاد بوا سوایر ارگا  یمحرالزام
لقاهد  چناناه - برای دیقا  قائ  شقد. البته یادیشقرای امنیت، تالش کرد مثدحدیت ز ژهیحبه

 . (Paulus, 2004: 787-788)ر این مدار حرکت نارده است همیشه ها ممریاا ب -ممد 
مانند اگرچه به دالیلو  ،(1980کارمندا  کنسقلو ح دیپلماتیک ممریاا در تهرا  ) ی در قض 

برای ممریاا ناامیدکننده  یابه دحلت ایرا ، این حاا تا اندازه یریگعدم انتساب مستقیا گرحگا 
 ICJ Rep. 1980)ر صودحر قورار اقودامات موققتو تأکیود کوردممریاا بر نقش فعال دیقا  د، بقد

(Pleadings): 25 et seq, 156 et seq.; para. 93)   تثدیود حودحد  ی قضودر حاا بعدی دیوقا
 :ICJ Rep. 1984)مطلقب ممریاا بقد ح م  را اجرا هوا کورد  نسبتاً( 1984دریایو للیج ماین )

 یهوادر این قضیه دیقا  بوا حجوقد متالفت. گرداند( حر  را بر1986) ئهحاا نیااراگقاما  ،(246
) .1986ICJ Rep  :(Jurisdiction and Admissibility) 2ممریاوا صوالحیت لوقد را احوراز کورد

paras. 424, 73)  صوریح قضوایو در تقابو  بوا لوقد حاکنش ممریاا که این احراز صالحیت را ح
 ,Gray)عادالنوه لقانود نا، م  را  (Paulus, 2004: 788) رحی گردانود، از این مرجوع دانستوم

-Quigley, 2009: 263)را مسترد کرد  صالحیت التیاری دیقا ی  ح سرانجام اعالم (867 :2003

حاا دیقا  را نادیده گرفت ح ابزارهای اجرایو شقرای امنیت این . در مقام اجرا نیز ممریاا (305
همین امر حاکنش حقققودانا   که( متثد منشقر مل  94(2مادة ) :کردر این زمینه را حتق کرد )

                                                           
  :کرقانده ل حلقاها  اعا از ممریاا به طرفیت ری دادگست المللویندیقا  ب یهابرای مالحظ  پرحنده .1

https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases  

  .260-267: 1375زمانو،  :کر. .2

https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases
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 ,Kelly, 1987: 342-374; Gray, 2003: 867–905; Quigley) شدت برانگیتوترا به المللوینب

ضومن ELSI (1989 ،) ی در انتهای همین دهه، ممریاا در قض حال، ینع . در(263-305 :2009
. (ICJ Rep. 1989)یرفت پذها بالت لقد در ماهیت را ، رضایت لاا لقد به صالحیت دیقا 

لوارج از  ،ممریاا ترجیح داد که التالف لقد را بوا ایورا ، هقایو ایرباس 1986حادث   ی در قض
یاوو از ، صورفاً در دیقا  پرحندهطر  ح  (… ICJ Rep. 1996, Aerial Incident)ح  کند دیقا  

  (.43: 1382عقام  ترغی  ممریاا به مذاکره با ایرا ، شمرده شد )سیفو، 
ممریاا در اظهوارات کتبوو ح نسوبتاً تفصویلو ، (1996) یاهسته یهادر نظر مشقرتو سال 

) .ICJ Repمشاارا دیقا  را از اظهارنظر در لصقا پرسوش مجموع عموقمو منوع کورد ، 1لقد

1996, Legality of … (Letter dated 20 June 1995): paras. 3-7) . در  رحیاووردهموین
 ی. ممریاا در اظهوارنظرتداحم یافت( 2004نظر مشقرتو دیقار حائ  ) در ممریاااظهارنظر کتبو 

پیامدهای ارائ  نظر مشقرتو در چنین مقضق  حساسو را به دیقا  گقشزد کورد ح ، بسیار مفص 
 … ICJ Rep. 2004, Legal Consequences)لقاند  زدگویاستمشارکت دیقا  را س اینحتو 

(Written Statement of the United States): 16-22)ممریاوا، در هور دح موقرد رغا اصورار . بوه
 ممریاا قرار گرفت.جدی  د ح این امر مقرد انتقادکرمشقرتو لقد  رهایدیقا  اقدام به صدحر نظ

(، تالش ممریاا برای ارائ  تفسیر مضویق از 1999مشرحعیت تقس  به زحر ) ی در قض ،در این اثنا
 .ICJ Rep. 1999: paras) صالحیت لقد را احراز ناوردصالحیت دیقا  به ثمر نشست ح دیقا  

را از  المللووین( ممریاا تالش کرد حقزة صلح ح امنیت ب2003ساقهای نفتو ) ی در قض .(2-31
 یچو دیوقا  صوالحیت لوقد را از در، اما در نهایوت ؛لارج کند المللوینشمقل بررسو قضایو ب

 :ICJ Rep. 2003)د کورایرا  ح ممریاا احراز الالل در مزادی تجارت مندرج در عهدنام  مقدت 

para. 37 et seq.) ( ،45-46: 1382سیفو.)  
قرارهای اقدامات موققتو دیوقا  ح  یمحر( الزام2004( ح محنا )2001در مرای الگراند )ممریاا 

ی  ناصقاب ح مقرد انتقواد لوقد نادیده گرفت ح رحرا قابلیت اعمال مستقیا منها در حقق  داللو 
 ;… ICJ Rep. 2001; ICJ Rep. 2004, Avena) را اداموه داد ( 1998رحندة ناتموام بوررد )در پ

ICJ Rep. 1998) بررد از هماهنگو حقوق  داللوو لوقد بوا اظهوارات دیوقا   ی ممریاا در قض ؛
با عذرلقاهو ساده از پاراگقئه برای نقو  کنقانسویق  رحابوط کنسوقلو ح را پرهیز کرد ح قضیه 

 .(Hoppe, 2007: 319-322)کرد  حفص قرار دیقا ، ح  ایرمغاعدام بررد، 
 ح دادگستری یادست نبوقده اسوت المللوینرحیارد ممریاا در قبال احاام دیقا  ببنابراین، 

بور نقوش گسوتردة )تایوه در عملارد دحگان  ممریاوا در قضوایای تهورا  یژه حبه یادیگسست ز
مشواار اسوت. ممریاوا  (دیقا مثدحد نقش ح  لهتایه بر سیاسو بقد  مسئ) ئهح نیااراگق (دیقا 

                                                           
 دادگستری. المللویناساسنام  دیقا  ب 66(2مادة ) :کر .1



 1515   ...دیواندر ررارر آراح  آمریکا دولت عملکردتحلیش 

 

 المللووینمعاهودات بدر ، ئوهنیااراگق ی از قید صالحیت دیقا  متعاقو  قضو یریگپس از کناره
 هاییق مشتم  بر صالحیت اجباری دیقا ، قیوقد ارجوا  بوه داحری را افوزحد )هماننود کنقانسو

در کرد کوه الحیت دیقا  تأکید منع شانجه( ح بر رضایت برای ص 1984منع ژنقساید ح  1948
به اغل  صالحیت دیقا  ، د. در سایر قضایاشمند ممریاا از این سیاست بهره، تقس  به زحر ی قض

حیون  هاییق کنقانسو ماننودچندجانبوه  هاییق ح کنقانس 80دحجانب  مقدت ده   یهاعهدنامه
اثبات عدم صالحیت هدف  ا. ممریاا بگشتوبازم ،(1963( ح کنسقلو )1961رحابط دیپلماتیک )

در پرحنودة الگرانود، ممریاوا  ،. برای میوالدادودیقا ، تفسیری کامالً مضیق از این اسناد ارائه م
کورد تالش دانست ح وم ،مقجد حق فردینه ح الدحلو، ینمثدحد به تعهدات برا حقق  کنسقلو 

 ICJ (Rep. 2001 (Counter)مصوق  بودارد از حرحد احاوام دیوقا   را م قضایو داللو لوقدنظا

Memorial of the United States): paras. 51, 97) . ممریاا پس از رأی محنا از پرحتا  التیاری
 .کرد یریگرحابط کنسقلو کناره 1963صالحیت اجباری دیقا  منضا به کنقانسیق  

حفص  التالفوات فنوو ح حقوققو ممریاا ترجیح داد ح  ئه،نیااراگق ی در مجمق  پس از قض
ممریاا بوا نگواه  ،حالین ع . درکندبسته به منافع لقد، اتتاذ مقضع ح  مث  را به دیقا  بسپرد

پشوتقان  حقوققو  لقاهودوبه منافع بلندمدت ح مفتتر به سنت حقققو لقد در طقل تاریخ، نم
ا دیوقا  لوقد را بونسوبو ارتبوا   همقاره، رحین هم لقد را در جامع  جهانو متدحش سازد. از

 .(Paulus, 2004: 787-792)است ه حفظ کرد
 .1انود: برلو نقیسندگا  حاکنش ممریاا به احاام دیقا  را به چهار دحرة زمانو تقسیا کرده

 گواهصوالحیت دیوقا  یوا فقودا  در این دحره تالش ممریاا برای احراز  ،(1950-59امیدحاری )
ر این بازة طوقالنو، ممریاوا د ،(1960-79) گردانویرح .2؛ 1ممیز بقدیتمقفقگاه شاست لقرد ح 
ها لقانوده  اییهطر  نارد ح در هیچ قضم م را نزد  اییههیچ قضدانست ح ودیقا  را نامقفق م

در این دحره ممریاا دحباره به مغقش  ،(1980-87بازگشت دحباره ح عدم پذیرش ) .3قرار نگرفت؛ 
حفصو  کنود. اموا پوس از  را ح 3ح بثرا  مها سیاسوو 2دیقا  بازگشت تا یک التالف سرزمینو

بوه  1988تقابو  جودی ) .4رد کورد؛  وکوامپرحندة دحم، م  را با تلخدر نامطلقب  یج نتحصقل 
هوا، ح در قاموت لقانوده  را نوزد دیوقا  طور  ناورد یادر این دحره، ممریاا هیچ پرحنوده ،بعد(

ارتبوا  البتوه  4م دیوقا  را نپوذیرفت.احاودر نهایوت اسرستتانه ح تهاجمو از لقد دفا  کورد ح 
. (Murphy, 2009: 74-79)اسوت  المللو همچنا  برقرارینبا دیقا  سایر مثاف  قضایو ب ممریاا

مقضوع الیور لوقد را حفوظ  ممریاوا هوا 5درلقاست تفسیر رأی محنا از سقی مازیک ةدر پرحند

                                                           
1. e.g. ICJ Rep. 1958.  
2. ICJ Rep. 1984. 
3. ICJ Rep. 1986. 
4. e.g. ICJ Rep. 2001; ICJ Rep. 2003; ICJ Rep. 2004, Avena …. 

 دادگستری. المللویناساسنام  دیقا  ب 60مادة  :کر .5



 1400زمستان  ،4، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1516

 

جبورا  مناسو  نقو  حوق  یجوه شومرد نت به تعهدبا  . مازیک(ICJ Rep. 2009)کرده است 
کوه  1افورادی میو  مودلین ، معتقود بوقد(1963کنقانسیق  حقق  کنسقلو ) 36ج در مادة مندر

تجدیودنظر  یهادرلقاسوت ، امااعدام شقند دنبای ،ممریاا مطر  است وعال یقا شا  نزد دپرحنده
ح  شومردوم یلهحس به ممریاا تعهد مزبقر را تعهددر مقاب ، . انددر مثاکا داللو ممریاا رد شده

در  اگرچوه دیوقا  .دانسوتوم وعوال یقا د گیرییابر تصم تأثیری کلورا صرفاً دارای نا رأی مح
متعاقو   ،ح صالحیت لوقد را احوراز ناورددانست  2004رأی لارج از تفسیر مقضق  را نهایت 

افراد مقردنظر در رأی محنا  نارد  قراری مبنو بر اعدام 2008ژحالی  16درلقاست مازیک، در 
  .) ,2014Evans :415(د ح مدلین اعدام شد کرأسفانه ممریاا م  را نق  که مت 2شدصادر 

ی ادعوایو هانق »ح « برلو امقال ایرا »ی هابه پرحندهدر مقام لقانده، ملرین حضقر ممریاا 
ح  2016ی هاسوالترتی  در کوه بوه« مقدت، رحابوط اقتصوادی ح رحابوط کنسوقلو 1955عهدنام  
 ة نتسوتپرحند. تداحم دحرة چهارم استکه گقیو  گرددوایرا  بازم به طرفیت، اندشدهثبت  2018
 650م  ایرا  مقظوف بوه پردالوت دح میلیوارد ح  طوکه  گرددودادگاه فدرال بازم 2007به رأی 

تأییود ایون حاوا در  در پود. شدر بیرحت  1983قربانیا  انفجار سال  یهامیلیارد دالر به لانقاده
 ةدالر از امقال بانک مرکزی ایرا  برای پردالوت غراموت بوه لوانقاد حدحد دح میلیارد 2014سال 

د ح همین، طر  دعقای ایرا  بوا ادعوای اصولو نقو  مصوقنیت بانوک شقربانیا  انفجارها مصادره 
ایرادات متنوق  صوالحیتو  با حجقد. را رقا زددادگستری  المللوینمرکزی علیه ممریاا نزد دیقا  ب

مقدت میا  دح  1955نهایت لقد را به مقج  عهدنام  ، در ا صالحیتوبا صدحر حا دیقا ممریاا، 
  4باید منتظر صدحر حاا نهایو ح حاکنش ممریاا نشست.حال  3.کشقر مذکقر صالح دانست

ادعوایو عهدنامو  موقدت، ایورا  بوا ایون ادعوا کوه بازگشوت  یهوادر لصقا پرحندة نق 
مقدت است، دادلقاسوتو را  ، نق  عهدنام ممریاا متعاق  لرحج این کشقر از برجام هاییاتثر

دستقر مققتو مبنوو بور تققوف ح صدحر علیه این کشقر ثبت کرد ح همزما  از دیقا  درلقاست 
در جریا  رسیدگو دیقا ، ممریاا با طر  ایرادات صوالحیتو، نظیور  5.کرد هایاتعلیق فقری تثر

صدحر قرار از سقی دیقا  حجوقد  مذاکره از سقی ایرا ، معتقد بقد اماا  شر یشعدم رعایت پ
منظقر بوه هوادحلتبا تأکید بر حقق  حاکمیتو لقد برای حضع تثریا علیه سوایر  . ممریااندارد

)مثبوو ح  دانسوتومانعو بر سر راه صدحر این قرار م ، حاکمیت راحفاظت از منافع امنیت ملو

                                                           
1. Medellin 
2. https://www.icj-cij.org/en/case/139 
3. Certain Iranian Assets; at: https://www.icj-cij.org/en/case/164 

 مچنین ه؛ 165-205: 1398فرحغو ح عباسو،  :ک. ر.4

(http://www.cila.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=97ea91ae-c67d-4be6-8b68-

420015884eb5&WebPartID=3719e196-16f1-47f8-b0a0-b43664b96c54&CategoryID=c86ddb78-

990e-467a-9a4b-1b4cfca500f3) 
5. Alleged violations of the 1955 Treaty; at: https://www.icj-cij.org/en/case/175 

https://www.icj-cij.org/en/case/139
https://www.icj-cij.org/en/case/164
http://www.cila.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=97ea91ae-c67d-4be6-8b68-420015884eb5&WebPartID=3719e196-16f1-47f8-b0a0-b43664b96c54&CategoryID=c86ddb78-990e-467a-9a4b-1b4cfca500f3
http://www.cila.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=97ea91ae-c67d-4be6-8b68-420015884eb5&WebPartID=3719e196-16f1-47f8-b0a0-b43664b96c54&CategoryID=c86ddb78-990e-467a-9a4b-1b4cfca500f3
http://www.cila.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=97ea91ae-c67d-4be6-8b68-420015884eb5&WebPartID=3719e196-16f1-47f8-b0a0-b43664b96c54&CategoryID=c86ddb78-990e-467a-9a4b-1b4cfca500f3
https://www.icj-cij.org/en/case/175
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عنقا  بوه، ح حجاهوت دیوقا  اعتباربا نشانه گرفتن ممریاا حتو . (257-258 ،261: 1399بذار، 
محر نبقد  دستقر مققوت دیوقا ، از تعهودات ناشوو از م  ملرین حربه سعو داشت با القای الزام
شومرده شود   محرالوزامح الگرانود ی  قضو، بوا تقجوه بوه شانه لالو کند؛ امری که به باحر دیقا 

ح را صوادر  ر مققوتدیوقا  قورا ،در نهایوته بوقد. رحشن شد تعهدات دستقر مققت، پیش از این
ممریاا را ملزم کورد تمهیودات الزم را در موقرد صوادرات مزاد بوه ایورا  در لصوقا نیازهوای 

مانند دارح ح لقازم پزشاو ح بهداشتو، مثصوقالت کشواحرزی ح غوذایو ح قطعوات  دحستانهانسا 
گقنوه یچهیدکو ح تجهیزات ضرحری ح لدمات برای ایمنوو هقاپیموایو کشوقری اتتواذ کنود ح 

متأسوفانه  ح انتقال حجقه مربق  بوه ایون اقودامات ایجواد نانود. هاپردالتمثدحدیتو در مسیر 
، 692 -270 :1399)مثبوو ح بوذار،  1ه اسوتداوراجورا نها تاکنق  دستقر دیقا  را این ممریاا 
در موقرد  نهوایو قضاحتو تقا و، نماست با تقجه به ایناه هنقز رأی ماهقی صادر نشدهح  (255

ممریاوا، عودم تبعیوت ممریاوا از حاوا دیوقا  سوابق  هرچند با تقجه به مریاا داشت؛ حاکنش م
 شقد.ومبینو یشپ

 

 یالمللنیب قضایی رویکرد آمریکا نسبت به سایر محاکم. 3
در بررسوو رحیاورد  معاصور، الملو ینحفص  التالفوات در حقوق  بح  با تقجه به تعدد مراجع
بورای  نظر بوه نیواز ممریاوا 2.کرد نباید سایر نهادها را فرامقش ،المللوینممریاا نسبت به احاام ب

 حفصو ح یو قضواشبهنهواد سیسوتا تجوارت مزاد،  بوهاستفاده از قدرت فنو ح اقتصادی لوقد 
در  م ، اسوتیالی سا ینح بد گرفتهقرار ممریاا مقرد اقبال ، 3التالفات در سازما  جهانو تجارت

 تشریک شودهارحپایو، ژاپن، چین ح هند  یهادحلتیژه حبهبا سایرین لصقا مقضقعات تجاری 
-Paulus, 2004: 792)ایناه در اغل  دعاحی ممریاا لقاهوا  اسوت ح نوه لقانوده بر ازح است؛ 

به نفتوا نیوز اقبوال نشوا  داده ، ممریاا اقتصادشد  و شتاب گرفتن رحند جهانبا تقجه به  .(794
. (Murphy, 2009: 78; David Gantz, 2009: 356-394; Karamanian, 2009: 395-418)است 

تواکنق  بودا   حقوق  دریاهوا، 1982پیقستن به کنقانسیق  احتمالو  در مقاب ، با حجقد منافع
 ,.Gallagher, 2014: 1-26; Cf. Rabkin, 2006: 1-13; Bromund et al) نپیقسوته اسوت

در حوال مناوه حقوق  دریاهوا نودارد.  المللوویندادگاه ب نزدها بالققه بنابراین طرفیتو  ،42018(

                                                           
بوه ، عالحهبوهشوقد. ومسب   ا ر رسیدگو ماهقی برای ایرممریاا ح اماا  مطالب  لسارت را د المللویناین مسئله مسئقلیت ب .1

  .(270: 1399)مثبو ح بذار،  سازدونزد همگا  رحشن م المللوینایرانو حقانیت ایرا  را در جامع  ب مقاماتباحر 
-قواا در پو بثورا  حقوقممری-دیقا  داحری ایرا المللو، ینب هاییبه داحریقست  ممریاا پضمن یادمحری اقبال  .2

دگو شومرده یاو از مراجوع حاصولتیز رسوی المل ینسیاسو در رحابط این دح کشقر تشای  شد ح در حقق  ب
  (.5-34: 1377مثبو،  :کشقد )ر.وم

3. World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTO DSB) 
4. at: https://www.heritage.org/global-politics/commentary/7-reasons-us-should-not-ratify-un-convention-

https://www.heritage.org/global-politics/commentary/7-reasons-us-should-not-ratify-un-convention-the-law-the-sea
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زما  مذاکرات گسترده ح طقالنو کنفرانس سقم حقق  دریاها، ممریاا لقد یاو از معموارا  م  
 ,Romano)حفص  اجباری التالفات اصرار داشت میین ح  بینویشح حتو بر پ ممدوم شماربه

2009: xvii)ن کنقانسیق  را، پرهیز مگاهانو  عل  نپیقستن ممریاا به ای ینتر. شاید بتقا  از مها
عنقا  م  از شریک شد  قدرت دریایو لقد با سایر کشقرها دانست؛ گوقیو ایواالت متثوده بوه

 دهودو(، تورجیح م124: 1394)رنجبریا  ح صیرفو، « قدرت نظامو دریایو جها  ینتربزرگ»
 . مناسوباتدندهو درتون  ح بوه ققاعود شوفاف معاهوداتو 1کنود یسازدر حقق  دریاها لقد عرف

، منافع ح مضار پیقسوتن ح ح سیاسو ممریاا ح کنقانسیق  حقق  دریاها مثیطویستاقتصادی، ز
 2بثث حاضر است. حقصل ، بسیار مفص  ح لارج از نپیقستن به این سند دالی 

ممریاا رحیارد ثابتو نداشته است. با حجوقد نیواز  والمللنینظام عدالت کیفری ب لصقادر 
، ایون یسوادر جنوگ علیوه ترحر ژهیححقققو کیفری، بوه یهاها ح نظامری دحلتممریاا به هماا

ها بقده است. بنابراین، با حجقد دحلت یوگراکشقر همقاره نگرا  حفظ حاکمیت لقد ح چندجانبه
نهایووت پووذیرای م  نبووقده ح در کیفووری،  والمللوونیبوورای تأسوویس دیووقا  ب هیوواحل یهوواتالش
بوا دیوقا  م   دةیوچیمتتلف، رابط  پ یهایجمهقر استیما  ردر ز م لاا  یهایریگمقضع

 :Sadat & Drumbl, 2016)ده اسوتکور زیحلتاکنق ، دچار افت 1995، از را کیفری والمللنیب

حفصو  ح  سوازحکارهای زمینو رحیارد کا ح بیش دحگان  ایواالت متثوده در همچنین . (1-27
-Abi-Mershed, 2009: 185-209; Melish, 2009: 223)ی حقوق  بشور اتالتالف در مقضوقع

حاضر به همااری بوا ، زمانو منافع لقدو به بتشتیاحلق، نمقدار م  است که این کشقر با (296
 م  تأمین شقد. بیش از هر چیز اهداف عمدتاً اقتصادی  که گرددوسایر تابعا  م

 

 دادگستری یالمللنیقوا در آمریکا و اجرای احکام دیوان ب کیتفک
تتلوف از ارکا  اصلو دمقکراسو است ح حاگذاری ققای اصلو حاقمت به نهادهوای م ققا کیتفا

 :1384)بشویریه،  ردیگوبرم دررا با هدف جلقگیری از استبداد ح انثصار قدرت ح نی  به مزادی 
 (. 344: 1394، زاده یحب؛ به نق  از: قطبو ح 49

 

 قوة قانونگذاری .1
ریاوا کمتورین میوزا  پاسوتگقیو ح مسوئقلیت در قبوال فشوار در درازای تاریخ، ققة مقننو  مم

                                                                                                                                        
the-law-the-sea 

 بریوا  ح صویرفو،رنج :ک)ر. سوتای ایون رحیاورد هانمقنوهممریاوا، از مزادی دریانقردی   ابتاار ح پیشبرد برنام .1
1394 :158-121 .) 

 .Carmichael, 2018: 1-107بیشتر در این زمینه ر.ک:  مطالع برای  .2

https://www.heritage.org/global-politics/commentary/7-reasons-us-should-not-ratify-un-convention-the-law-the-sea
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به نظام حقق  داللوو داشوته اسوت.  والمللنیرا در لصقا حرحد ققاعد ح مقررات ب والمللنیب
للوق ققاعود نظیور حظایف ح التیارات ققة مقننه با برشمرد  مادة نتست قانق  اساسو ممریاا، 

جمهوقری ایواالت متثوده در انعقواد معاهودات سرزمینو، مقافقت سنا را برای تصمیا ریاسوت 
ح از تأییود کورده را تأیید  والمللنینام  بسنا صدها مقافقت، . در عم داندوضرحری م والمللنیب

. (Masters, 2017: 1-4) ده اسوتحرزیوحقق  دریاها امتنا   1982کنقانسیق   مانندبرلو دیگر 
بوه  1اعطوای شتصویت غیرلوقداجرارا، مانند  ل المنیبمرتبط با حقق  سنا اقداماتو  در مقاردی

کنقانسیق  منع شانجه یا مییا  حقوق  مودنو ح سیاسوو اتتواذ  مانندبشری  معاهدات حقق 
 یریگح کنواره ئهدادگستری، سنا از زما  رأی نیااراگق والمللنیدر لصقا دیقا  باست. ده کر

معاهودات یا الثا  بوه ما  تصقی  ممریاا از قید التیاری صالحیت اجباری دیقا ، همقاره در ز
( ح کنقانسیق  مقابله بوا 1984کنقانسیق  منع شانجه )از جمله  صالحیت اجباری دیقا ،حاجد 
، ئوهنیااراگق  ی. در قضواسوت ( از حق شور  اسوتفاده کورده1997ترحریستو ) یهایگذاربم 

الفا  قدرت حواکا در مت - کمک به کنتراها برایدیقا ، کنگرة ممریاا  یریگایهمزما  با تصم
تتصیص داد ح مشاارا از منها حمایت کرد. این مسئله گقیای م  است که  یابقدجه -ئه نیااراگق

 والمللنی، تمای  چندانو به تبعیت از احاام بوالمللنیح امنیت ب کا در حقزة صلحکنگره دست
اقودامو در جهوت  گقنوهچیهالگراند ح محنا نیوز کنگوره  قضایایمتالف با منافع ممریاا ندارد. در 

کنگوره ، طقر کلوود. بوهاورتغییر یا تعدی  مقررات مربق  به کمک کنسقلو به اتبا  لوارجو ن
یوا تصومیمات  والمللونیمنظقر انجام تعهدات بچندا  تمایلو به اصال  ققانین داللو ممریاا به

بوا  یوجهوت همسوق نشا  نداده ح هیچ تغییری ها در ققانین داللو لقد در والمللنیقضایو ب
گواه مموادگو برلوو ایواالت  -چناناه لقاهد ممود  - کهودرحال؛ ده استاراحاام دیقا  ایجاد ن

 شوقدومرات  پقیواتر از کنگوره ارزیوابو مممریاا، به والمللنیمانند کالیفرنیا در اجرای تعهدات ب
(Paulus, 2004: 800-801)رأی محنا تقسوط  . عج  مناه پنجاه عضق کاخ سفید در مستان  صدحر

صراحت برتری را بوه حقوق  داللوو ایواالت متثوده به یاطو قطعنامه 2004 سدیقا  در مار
نبایود مبتنوو بور احاوام ح قوقانین  حجوهچیهم قضوایو ممریاوا بهنظادادند ح اعالم کردند نتایج 

 یانقنگوذارم قنظواغیرممریاایو باشد؛ مگر مناه بیانو از معنای اصی  ققانین ممریاا باشد یوا در 
ایده، پس  اینهمراستا با  .) .2003Congress,  th108-568Res-2004 (این کشقر حارد شده باشد

ممریاا از پرحتا  التیاری صالحیت اجبواری دیوقا  منضوا بوه ، دیقا  تقسطاز صدحر رأی محنا 
، ئوهقکه پس از صودحر رأی نیااراگگقنهکرد؛ هما  یریگرحابط کنسقلو کناره 1963کنقانسیق  

صالحیت التیاری دیقا  را پس گرفته بقد. در زما  پذیرش قید التیاری صالحیت دیوقا  هوا 
ح بوا ادعوای  کردنودوتأکیود م المل نیبرلو سناتقرها مشاارا بر تفق  حقق  داللو بر حقق  ب

                                                           
1. Non-Self-executing character 

 . (Enabulele & Okojie, 2016: 1-37; Moore, 2009: 32-47)  :کر.در لصقا معاهدات لقداجرا ح غیر م  
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 والمللونی، نگورش میبتوو بوه تعامو  بوا دیوقا  بوعوال قا یمنافع ملو ح د، مسی  به حاکمیت
 اگرچوه دردر لصقا پیقستن به جامع  مل  ح دیوقا  دائموو سوابق،  امای نداشتند؛ دادگستر
 ,Murphy)در سنا در جریا  بقد  یترمعتدل یهایریگها ملثق نشد، مقضعممریاا بدا نهایت 

2009: 60; Preuss, 1946: 720-736).  2004در  پس از صدحر نظر دیقار حائ شایا  ذکر است 
سیاسوو از دیوقا  تصوقی  کورد  اسوتفادة سوق ی متضومن اقطعنامهیاا مجلس نمایندگا  ممر
(Paulus, 2004: 789) . 
 دیوموتققیف امقال بانک مرکزی ایرا  از رفتار ققة مقنن  ممریاا چنوین برم ةدر لصقا پرحند

نودارد ح لقاسوت ملوو را در احلقیوت قورار  والمللونیکه ابایو از مقابله با مقازین ح ققاعد حقققو ب
ایون ترحریسا را اسوتینایو بور ، دحلت لارجو یهاتیمصقن 1996 . دحلت ممریاا در قانق دهدوم

قوانق  طبوق عالحه، دامن  این قانق  را گسوترش بتشوید. بوه 2008برشمرد ح در سال  هاتیمصقن
اموقال مسدحدشودة  تقاننودوترحریستو، م یهالها پرحندهمثاقم، 2002ترحریستو  هایلطر م یب

ممریاا با تصوقی  قوانق  کواهش  2012ند. در سال کنا  را به نفع لقد تصرف ح مصادره دحلت ایر
این کشقر را مجاز به ضبط ح مصادرة امقال مسدحدشدة دحلوت  یهاتهدیدات ایرا  ح سقریه، دادگاه

 ،(. این مصقبات کنگوره175-817: 1394)فرحغو ح بذار،  1دکرایرا  در جهت اجرای احاام قضایو 
دهندة صالحیت سرزمینو م  است لارجو ح تقسعه یهاصقنیت قضایو ح اجرایو دحلتدر نق  م

ها پنجا قانق  اساسو ممریاا   ی، اصالحوالمللنیبر مغایرت این مصقبات با ققاعد حقققو بح عالحه
انگیوزه ح هودف بوا  صوراحتبه؛ چوه، قوقانینو کوه دانودوکنگره را مشرح  نم 2012مصقب   حتو

ایون موتن مسوتقیا ح مشواار  اشوارة اند. بنوابراین،ومتالف قانق  اساس، دنه باششدمصداقو حضع 
 سوتقوقا در ممریاا کیوتفانقو  دلالت کنگره در اموقر قضوایو ح  ، گقاهپترسق   یقضبه  مقرره

همین مقضق ، ثبت دعقای ایرا   شقدویادمحری م(. 179-180، 185-186 :1394)فرحغو ح بذار، 
 در پرحنده مذکقر را رقا زد. علیه ممریاا نزد دیقا 
ی ادعوایو هادعقای نق ، ممریاا علیه ایرا  کنگرةی متعدد مصقب هاایتثرهمچنین حضع 

ایون به دستقر قرار مققوت دیوقا  در ممریاا  مقنن  ققةسب  شد. علیه ممریاا را مقدت  عهدنام 
 ،یورا  ح ممریاواحاکنشو لصمانه نشا  داد ح با لاتموه بتشوید  بوه عهدنامو  موقدت اپرحنده 

مشوابهو  شیحبورحیارد منفو کا Morello(.2, 2018( سالتلقد از دیقا  را مشاار  وگردانیرح
تجوارت نیوز مالحظوه جهانو سازما   حفص  التالفاتنهاد ح  مرای از سقی کنگره در لصقا

سوت مطلق کنگره به منافع داللو ممریاا شیحبکا وبتشتیدهندة احلقح این امر نشا  شقدوم
(Paulus, 2004: 801-802). 

                                                           
 . 14-24: 1390کدلدایو ح داعو، ر این زمینه ر.ک: . برای مطالع  بیشتر د1

2. at: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-iran-
calling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-iran-calling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-iran-calling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html
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 قوة مجریه. 2
 بلاه اغل  طو ،در قانق  اساسو، نه امقر لارجو ن یایاالت متثده در زم یجمهقرسیالتیارات رئ

از  حملوت   یرئیس ققة مجر، ایاالت متثده جمهقرسیتجربو رحشن شده است. حی رئنثق زما  به
(. 58: 1387  دارای حاکمیت است )اسوتق ، ها رئیس یک دحلت مستقها ح ملتنظر سایر دحلتم

با مقافقوت سونا )بوا رأی انعقاد معاهدات را ممریاا التیار  جمهقرسیرئ، قانق  اساسو 2طبق مادة 
قطعوو  فو یرا حظ الملو نیاجرای حقق  ب، برلودارد. مقافق دحسقم سناتقرهای حاضر در جلسه( 

را  ممریاووا والمللوونیاجوورای تعهوودات ب. هناووین، مقووام اصوولو ایجوواد ح داننوودوم جمهووقرسیرئ
 فو یقودرت ح حظ ح حاسط  التیاراتش در رحابط لارجوح معتقد است به شمردوم  م جمهقرسیرئ

ممریاا، ملزم به مراقبت بورای اجورای دقیوق مقوررات ح تعهودات حقوق   والمللنیانجام تعهدات ب
در مقوام اعموال  تقانودوسوت کوه م، هوا احگرید یسق حقق  سرزمین است. از عنقا به المل نیب

نقو  یوک معاهوده را مویالً را کنار بگذارد ح  المل نیحقق  ب، قدرت ح التیارات حاکمیتو ممریاا
، بوه الملو نیبوه اجورای حقوق  ب جمهقرسیرئ ف ی. از حظ(Henkin, 1996: 235-236) دکناعال  

در انجوام ایون حظیفوه، . ) ,2008Van Genugten :55( شوقدوتعبیور م 1«مراقبوت التیار/قودرت»
 ویادداشوت طوو جقرج بوقش، . برای میالندکوحقققو متتلف اقدام م یهاچهیاز در جمهقرسیرئ

 Memorandum) شودمثواکا ممریاوا تقسوط به حزیور دادگسوتری لقاهوا  اجورای حاوا محنوا 

“Compliance …, 2005) .به سوایر  جمهقرسیایراد فشار رئ مانندغیرحقققو  یوهاشنهادیپ، برلو
 جمهوقرسیرئمانند مناوه دند؛ کرمطر  را  المل نیققای دحلت فدرال ح ایاالت برای اجرای حقق  ب

دادگستری دستقر تعقیق اعدام مثاقموا  را در  والمللنیبه استناد قرار دیقا  ب تقانستوشتصاً م
 . (Vazquaz, 1998: 685)د کنقضایایو مانند الگراند ح محنا صادر 

بورای بوه این حزارت گاه مقامات دحلتوو را  دهدونشا  مامقر لارج  ممریاا رت عملارد حزا
ح  اعودام محنوا ماننود ،دادگسوتری والمللونیم دیقا  باحاا مغایر بااقدامات ملو  تعقیق اندالتن

تقسوط  ممریاا والمللنیدر مقاب ، گاه اقداماتو برلالف تعهدات بمتقاعد سالته است.  سایرین،
عودم ایجواد در مقرد  از مقعد شیپح  زدهشتابکه از م  جمله است اظهارنظر  قدشومدیده  م 

عدم اقودام موؤثر بورای ح  الگراند ح محنادر قضایای  1963کنسقلو حق فردی تقسط کنقانسیق  
. این حزارت مگاهانه از متالفت مشاار با دیوقا  والمللنیتفسیر حقق  ممریاا مطابق با تعهدات ب

را از طریوق ابزارهوایو غیرحقوققو  والمللونیه ح در مقاردی تبعیت از احاام بدحرزیها اجتناب 
در طوو ایون طریوق لوقد را بوه متواطرة  اموامانند اقنا  نهادهای مربقطه لقاستار شده است. 

بوه کنگوره ح  ،اصال  ققانین داللو ممریاا ح اجورای احاوام برای یسیاسو نیندالته ح پیشنهاد
ها از ایون فراتور رفتوه ح مشواارا متالفوت لوقد را بوا ه است. سایر بتشدارممریاا ن یهادادگاه

                                                           
1. Take care power 
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 نودةینما ،معواح  حزیور دادگسوتری کوههمچنا ؛ انوددهکراعالم  والمللنیب یهااظهارات دادگاه
را  دادگسوتری والمللنیب که قرارهای اقدامات مققتو دیقا  و،عال قا یحقققو ققة مجریه نزد د

 تقانودوحتو تصریح کرد که دیوقا  نم ندانست ح کنندهقانعح االجرا الزم ی ایاالتهادادگاهبرای 
پوس از  .(Paulus, 2004: 798-799)را در دسوت بگیورد فدرال ممریاا  یهاقدرت قضایو دادگاه

سیاسوو شوده  اسوتفادة سوق ممریاا مدعو شد از دیوقا    یمجر ققة، صدحر نظر دیقار حائ  ها
ر مقرد پرحندة تققیف امقال بانک مرکزی ایرا  علیوه ممریاوا نیوز د .(Paulus, 2004: 789)است 

احاام متو به چشوا  احتماالًح  والمللنیبه ققاعد ح اصقل ب یواعتناودال بر ب یانتقاد رفتار قاب 
 1با صودحر دسوتقرالعم  اجرایوو (،احباما)حقت ممریاا  جمهقرسیرئ 2012؛ چه، در سال لقردوم

 2کرد. بانک مرکزی را مسدحد ح انتقال م  را ممنق  اعال امقال ایرا  ح  تمامو
یسوا، لوارجو در ممریاوا ح اعموال اسوتینای ترحر یهوامصقنیت دحلت 1996در اعمال قانق  

ت دسوتگاه دلالح این  کندوحامو ترحریسا را مشتص م اًاصطالح یهالارج  ممریاا دحلت حزارت
اعوو، قوقا )کدلودایو ح د کیومغوایر اصو  تفا ،اجرایو در تعیین صالحیت دستگاه قضایو ممریاا

 . رسدوم نظرریه بهاقدامات اتتاذی از سقی ققة مج والمللنیبه تبعات ب یواعتناو( ح ب26: 1390

لارجو   پسوت، حزیور اموقرادعایو ایرا  نیز، به گزارش حاشنگتن یهادر پرحندة برلو نق 
از عهدنام  موقدت را اعوال  کورد ح ممریاا  یریگ، در رحز صدحر قرار دیقا ، کناره(پمپئق) ممریاا

در ستنا  لقد دحلت ایرا  را مقرد ناقهش ، همانند جا  بقلتن، مشاحر حقت امنیت ملو ممریاا
 Morello(.3 ,1820( قرار داد ح حتو دیقا  را برای صدحر قرار سرزنش کرد

تبعیت از لصقا  نقعو حیرانو ح سردرگمو در بدن  اجرایو ممریاا درکه  شقدوممالحظه 
در رحند سیستا کیفری داللوو تغییور  تقاندوم والمللنیدادگاه ب اساساًاحاام دیقا  ح ایناه میا 

نهایو احاام ممریاا،   یققة مجر رسدوم نظربه. در مجمق ، لقردوبه چشا میا لیر،  ایجاد کند
 ,Murphy) شومردودادگستری را حاجد اثر مستقیا در نظام حقوققو ملوو نم والمللنیدیقا  ب

، شورایط والمللونیبا حرکتو بینابینو، در عین عدم متالفوت مشواار بوا احاوام بح  (57 :2009

                                                           
1. Blocking property of the Government of Iran and Iranian financial institutions 

2. http://www.cila.ir/Portal/home/?event/267108/267127/285851/%D8%AE%D9%84%D8%A7 

%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-
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%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%BB 

3. at: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-iran-

calling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html 
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https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-iran-calling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-iran-calling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html
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نقنو این ققه با تقجه به التیارات قا؛ حال مناه محردونم مطلقبو را ها برای تبعیت از منها فراها
مرات  حفص  التالفات سازما  تجارت جهانو رحیاوردی پقیواتر ح بوهلقد، در لصقا نهاد ح 

 .(Paulus, 2004: 799)ده است کرمؤثرتر را اتتاذ 
 

 یهیقوة قضا .3
در نقسا  بقده است.  المللویناحاام مراجع ب باح متالفت  ممریاا بین تبعیت یهارحیارد دادگاه

 المللوویندیوقا  ب سوویددادگواه منطقو  حاشنگتن 1988، در اکتبور ئوهرأی نیااراگق متعاق 
به بواحر . دانستاالجرا ها الزمصرفاً برای دحلترا احاام م  ح ها متلق  ارادة دحلت را دادگستری
بتشو از سیاست لارجو ممریاوا ح تثوت کنتورل دح قوقة  المللویناجرای احاام باین دادگاه، 

لزحم اجرای این احاام، ققاعد ممره  ممریاا در یهاا استینا برای دادگاهمقننه ح مجریه است ح تنه
قادر بوه نقو  مقوررات کنگوره نیسوت. ایون  حجهیچهعرفو به المل ینحقق  ب است. همچنین

ی ممریاوا را اموری هوادادگاهح اجورای احاوام م  تقسوط  دادگاه ضمن تبعیت از تفاسیر دیوقا 
 یشوتر اموا،پ .(… US Courts Rep. 1988, Committee) شومردومغیرالزاموو ح لقدلقاسوته 
 .ICJ Reports)المل  بر حقق  داللوو ینبح تصریح احلقیت حقق   متعاق  نظر مشقرتو دیقا 

1988: paras. 47, 57) ح حقق  داللو ممریاا  المل ینحقق  ب 1988، دادگاه نیقیقرک در ژحئن
، از طریق تفسیر منهامیا  اد هماهنگو حداکیری به ایج مقظفرا ها ح دادگاهشمرده همسطح را 

تعطیلو دفتر نهضت  برایقانق  کنگره  دادگاه معتقد بقد دانسته بقد. قانق  ح درک هدف مقنن،
) US Courts 1مالحظه شوقدممریاا  المللویندر پرتق تعهدات بلزحماً باید  ،فلسطین بتشیمزاد

Rep. 1988, US ...: 1464-1471).  
زموانو بوقد کوه دیوقا ، المللوو یناجورای احاوام ب در عو دستگاه قضایو ممریاوامزمق  حاق

در ، سیستا داللو ممریاا را ملزم به اتتاذ اقداماتو به نفع افراد در قضایای بررد، الگرانود ح محنوا
ح لوقد، بوه  ، شومردبوه اعودامبرلوو کنقانسیق  کنسقلو ح مثاقمیت  36نق  مادة  لصقا

دیوقا  تصومیمات ممریاوا  یهاد. دادگاهکراشاره  ر سطح فدرال ح ایاالتد 2«قاعدة قصقر شالو»
به قرارهای دیقا  را ضرحری ندانست ح تالشوو  یبندیپا وعال یقا د، نادیده گرفتند وسادگرا به

کنگوره ناورد. در عوقو، مالحظو   اتاز مصوقب المل ینبهماهنگ با حقق   برای ارائ  تفسیری

                                                           
  : جلسو1386-87د. ممتواز، کورحو   ولقبارو مقجقد را بوهتع Charming betsy با کمک دکتریندادگاه نیقیقرک . 1

قبات موبها کنگوره (، بر ضرحرت تفسیر مص1804و ممریاا )عال یقا دی قدیمو نزد اپرحنده؛ این دکترین، با نام نها
 . )“ The Charming Betsy Canon ,…2008: 1215(المللو تأکید دارد ینبمنطبق با ققاعد حقققو 

2. Procedural Default Rule 

 ی بعدیر تجدیدنظرهام  را د تقاندونممطر  ننمقده،  بدحی مرحل که ادعایو را در  یالقانده، قاعدهاین مطابق 

 . (Hoppe, 2007: 323)ایالتو یا فدرال مطر  سازد 



 1400زمستان  ،4، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1524

 

 ممریاوا یهادادگاه را تقسط المللوینیک معاهدة ب از صالح المللوینبتفسیر دادگاه  یزمماحترام
 1.دانست و ح کافونزاکتامری 

قاعودة یرمنصوفان  غاعموال دلی  بوه وعوال یقا در پو صدحر رأی محنا ح طر  دعاحی مربقطه در د
ا عدم اجورای حاو 2وعال یقا قصقر شالو در لصقا حقق  کنسقلو اتبا  لارجو، اکیریت قضات د

ممریاوا،  یهوا. تنها در مرای اندکو از دادگاهشمردند طبیعوداللو را امری  یهاالگراند تقسط دادگاه
یوک  موقرد تقجوه قورار گرفوت.مربقطوه حقق  کنسقلو ح حقق  فوردی  ورسانمرای دیقا  در اطال 

  از اظهوار داشوت تفسویر دیوقا، مفواد رأی الگرانود، ضومن تصوریح در نیقیقرک ناحیهدادگاه فدرال 
حاسط  تصقی  پرحتا  منضا به این کنقانسیق ، برای این دحلت الزامو اسوت. کنقانسیق  کنسقلو، به

 3.فوردی مثوق دانسوت شودهمطالبو  حقوق  کنسوقلو نق افوراد را بورای ها این دادگاه،  یتنها در
محنوا، توقرس،  شمقل رأیمحاا یاو از افراد  ،عفق فرماندار احکالهما باهمچنین با تقجه به رأی دیقا  

حقوق  کنسوقلو، نامگواهو مقاموات ایوالتو  گان سوهو قضایای کل طقربه 4از اعدام به حبس ابد رسید.
 5المللو به مقج  قانق  اساسو را نمایا  سالت.ینبمعاهدات  محرالزامطبیعت  دربارة
داللوو  ر حقوق درا دادگستری  والمللنیممریاا ها اعمال مستقیا احاام دیقا  ب وعال قا ید

ملاورد میبوت ع  یسوقالبتوه ده اسوت. شمتثم  ها انتقادات بسیاری را  در این مسیر نپذیرفته ح
بوه  2003ح  2002احاوامو در در  وعوال قا یدجال  تقجه است؛ ها ها ح سایر دادگاه وعال قا ید

 .(US Courts Rep. 2002; US Courts Rep. 2003)تقجه نشا  داده اسوت  والمللنینظر مراجع ب
ح  الملو نیه چالش رابط  حقوق  بک -ها ایالتو ح فدرال در هما  سال یهاهمچنین برلو دادگاه

بورای یقگسوالحی سوابق،  ژهیودادگواه کیفوری ح هواینظر بوه -حقق  ممریاا در احج قورار داشوت 
ال  چندسو  یالجزایر ح رح یهاهیانی، ببا حجقد عدم تصقی  ممریاا والمللنیاساسنام  دیقا  کیفری ب

فقودا   رغابوه، . در مجموق (Paulus, 2004: 807)مریاا تقجه نشوا  دادنود م-دیقا  داحری ایرا 
حقوق  داللوو  رسودونظر مدستگاه قضایو ممریاا در لصقا تبعیت از مرای دیقا ، بوهشفافیت 

 . (Le Mon, 2005: 226-234)برتر شمرده شده است  المل نیممریاا نسبت به حقق  ب

                                                           
1. See: Paulus, 2004: 806. 

 (See Genugten, 2008: 55-57)ارائه کردند.، استدالالت لقد را در تمامو مراح  Stevensح  Breyerدح قاضو متالف،  .2
3. See: US Courts Rep., 2001. 

 (.69-70 :1387تق ، اس :ک)ر. استفاده شد مقردنظر دیقا ، تجدیدنظر قضایو جایبه، فراحقققو یراهاار عنقا عفق به. 4

کنسوقلو را  1963قانسویق  رادیقیو تصریح کرد که ایالت تاوزاس، کن برنام یندة جقرج بقش در یک نما. از جمله 5

امضا نارده ح بدا  مقید نیست؛ فرماندار حیریجینیا متعاقباً در پاسخ به سوؤال حزیور دحلوت در لصوقا ابقوای 

المللو دادگستری را فاقد حق دلالت در سیستا عدالت کیفری ممریاا دانسوت؛ ینبمجازات اعدام بررد، دیقا  

 قوقةمسئقلیت دیقا ، بلاوه بور دحش لوقد اح ح  حقزةجینیا نه در برقراری امنیت ح مرامش در حیری کههمچنا 

المل  کنسقلو نظیور کالیفرنیوا ینبدر اجرای حقق   لقشناممجریه ح مقامات قضایو قرار دارد. حتو در ایاالت 

 .(Paulus, 2004: 806-810) اندشدهنیازمند تغییر دانسته  مقردحس ققانین داللو ممریاا 
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دیوقا ،  ایرا  علیوه ممریاوا نوزد جاریح پرحندة ددر دستگاه قضایو ممریاا نش در مقرد حاک
 دیقضوایو ممریاوا ح اصورار جو سوابق بوا تقجوه بوه قضاحتو قطعو داشت؛ اموا  تقا ونم هنقز

: 1399مثبوو ح بوذار،  ر.ک:) ودگیرسورحند در  محر نبقد  قرار مققتممریاا بر الزامنمایندگا  
؛ ر از انتظووار نیسووتدیووقا  دح حاووا متوووبووه  یوممریاووا یهوواگاهداد وتووقجهوب ،(271-269
 ممریاا زده شود؛ یهااساساً جرق  اصلو طر  پرحندة برلو امقال ایرا  تقسط دادگاه کههمچنا 

ر از میلیوارد دال 2000دسوتقر مصوادرة نزدیوک بوه  2008مو  12چه، دادگاه فدرال ممریاا در 
را  ،نیقیوقرک بانکوتیلقکزامبوقرگو نوزد سو وشورکت حسابایرا  در بانک مرکزی  یهایودارا

یرا  مرکزی ا صادر کرد ح م  را در التیار مدعیا  پرحندة پترسق  قرار داد. اعتراو حکالی بانک
-168: 1398 حاا را تأیید کرد )فرحغو ح عباسو، وعال قا ینهایت ددر نیز راه به جایو نبرد ح 

 بوقدده شودعقا علیه ایرا  در مثاکا ممریاوا اقاموه چندین ح چند ها (. پیش از این مقرد 166
بوه  مشاار سیسوتا قضوایو ایون کشوقر وتقجهوب قاهگ( که 13-38: 1390)کدلدایو ح داعو، 
 .(30: 1390)کدلدایو ح داعو،  بقد والمللنیبح تعهدات  هااص  مصقنیت دحلت

به تعبیور برلوو، ح  1تققیت شده الیری هاقدرت قضایو ایاالت در دههمالحظه شد،  چناناه
، نشوا  داد کوه در اموقر لوارجو کنسوقلوقضایای  .رقا لقرده استدر ممریاا  2«فدرالیسا نق»

. برلوو معتقدنود اساسواً دکننووم یریگایدحلت فدرال فاقد قدرت اصلو اسوت ح ایواالت تصوم
دیوقا  یح ح تصر سازدومایاالت را ضعیف تصمیمات ایالتو، التیارات قضایو  والمللنیبازبینو ب
به ممریاا،  والمللنیبا تعهدات ب طابقم یریگایمریزحنا به تصم فرمانداربر تعهد الگراند   یدر قض
، پس از رأی الگرانود، دحلوت فودرال ممریاوا زمینه نیهم . دراست تضعیف قدرت ایاالتمعنای 

 برلوو در - دکنوومح فودرال را تفایوک حقق  ح تاالیف ایاالت که  - را 3«ایالتو-قیقد فدرال»
ایواالت در رابطو  حقوق   ندةیقدرت فزا ،بدیهو است این اقدام 4.لقد گنجاند والمللنیتعهدات ب

  .(Paulus, 2004: 808-809) محردومهمراه بهح حقق  داللو ممریاا را  المل نیب
 

 گیرینتیجه
طبیعوت غریوزی ها بر اص  حاکمیت استقار است ح هر دحلت از به باحر هگ ، ستق  رحابط دحلت

بنوای حقوق   (. در مقاب ، نباید از یاد برد که سونگ19: 1383کند )فلسفو، لقیش پیرحی مو
المللوو هاست که ضمن احترام به مفهقم حاکمیت، جامعو  بینالمل ، تشریک مساعو دحلتبین

                                                           
ق فدرال در مقاب  قتدار ساب( نمقدار ا1920و )عال قا ینزد د (Missouri v. Holland) قری علیه هلندمعرحف میس  یقض .1

 . (See also Henkin, 1996: 190-195) (12-18، 61-63: 1387استق ، رک: )؛ (Paulus, 2004: 808) استایاالت 

2. New Federalism 
3. Federal-State Clauses 

 (. 2000) رحش کقدکا فتیاری کنقانسیق  حقق  کقدک مل  متثد در لصقا پرحتا  البرای میال  .4
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 سوازد.های حقق  بدل مورا به صثن  همسقیو منها برای تثقق صلح ح دستیابو به سایر مرما 
المل  معاصر، عمودة دسوتاحردهای برجسوت  لوقد را مودیق  همبسوتگو ح تردید حقق  بینبو

حیژه در دحرة ریاسوت برلالف این جریوا ، ایواالت متثوده بوهاما هاست. اقدامات مشترک دحلت
گرایو، در مسیر نی  بوه اهوداف ح منوافع انثصواری مشو یاجانبهجمهقری ترامپ، با اتتاذ لط

هوای های متعدد یاجانبه علیوه دحلتبر حضع تثریاه است. گقاه این امر، عالحهلقد گام برداشت
المللو مانند برجوام، های دحجانبه ح چندجانب  مها بینمتتلف، لرحج ممریاا از برلو تقافقنامه

تقافقنام  پاریس، پرحتا  الثاقو کنقانسیق  حقق  دیپلماتیک حین ح عهدنام  مقدت این کشقر 
المللوو نظیور اتثادیو  جهوانو پسوت ح های بینمچنین تهدید مارر برلو سوازما با ایرا  ح ه

کوه در نهایوت موقرد  (.Galbraith, 2019:132 et seq)سازما  جهانو بهداشت به لرحج اسوت 
 ، مثقق ها شد. 19یری کقحید گهمهی این سازما  در مقاجهه با بثرا  هاچالش الیر، با حجقد

و دادگسوتری المللونیبقو ممریاا در زمین  تصمیمات دیوقا  در لصقا رحیارد نظام حقق
مالحظه شد، ارکا  حاقمتو برلقرد یادست ح حاحدی با تعهدات مربقطوه ندارنود؛  چناناهها، 

 قوقة، رفتوار سوه الملو نیبدر برتری بتشید  بوه حقوق  قانق  اساسو ممریاا برلالف تصریح 
، اعا در سطح حقق  داللو ممریااح  کشدوماه حاقعیت دیگری را به تصقیر تقنین، اجرا ح قضا گ

قوقای  .شوقدوکرات نادیوده گرفتوه مقانق  اساسو بوه «معنای اصی »، از دحلت فدرال ح ایاالت
یو را همسوقو دادگستری، گواه راه تبعیوت ح المللنیبمقننه ح مجریه در برابر تصمیمات دیقا  

مرات  قضواییه احضوا  بوه قوقة. در اندگرفتهو، از یادیگر پیشو تقجهوبح  ح گاه در عناد اندرفته
ی ح اقهیسولی فدرال ح ایالتو، با احاام ح قرارهای دیقا ، برلقردی هادادگاهح  دینماوم ترمشفته

. متالفا  کرنش قضایو ممریاوا در مقاجهوه بوا تصومیمات دیوقا ، معتقدنود اندداشتهگزینشو 
؛ حال مناه کندوماز این تصمیمات، قدرت ایاالت ح استقالل منها را تضعیف  احچرچق وبتبعیت 
و، لقانشوو المللونیبحقق  ح تعهدات داللو ح  مرات سلسلهدر لصقا رابطه ح  رحدومانتظار 

هماهنگ با معنای اصی  قانق  اساسو ممریاا تقسط ققای حاقمتو صقرت پذیرد؛ هما  قوانق  
. بنوابراین، دانودومدات منعقده تقسط ممریاا را قانق  برتر سورزمین صراحت معاهاساسو که به

جواری  پرحنودة. در لصوقا دح شوقدوممیا  نظریه ح عم  در این زمینه تعارضو مشاار دیده 
پوس از رأی  ژهیحبوهعملاورد ممریاوا  ن یشویپایرا  علیه ممریاا نزد دیوقا  هوا، بوا تقجوه بوه 

ی ادعایو، احتمواالً رفتوار دحلوت هانق  پرحندةیر دیقا  در ح حتو قرار ال 1986نیااراگقئه در 
 ممریاا ح ارکا  م ، چندا  متفاحت از گذشته نتقاهد بقد. 

های نظام حقققو داللوو یچیدگوپمقامات ممریاا در اغل  مقارد نق  تصمیمات دیقا ، به 
التاری داللو است س مسئل این امر،  مناهکنند. حال وملقد ح احلقیت منافع شهرحندا  اشاره 

در رهیافوت  مناوهبر المللو این دحلت اثرگذار باشد؛ افزح ینبکه اصقالً نباید بر تعهدات حقققو 
مالحظوه شود، نشوا   چناناهالمللو، ینب جامع گرایان  ممریاا در کال ، رحیارد عمقمو یاجانبه
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توقا  ونمگسوتری را المللوو دادینبدهد علت نادیده گرفتن ح نق  برلو تصمیمات دیقا  وم
رسد ممریاوا بوا تایوه بور مققعیوت نظر موهای حقققو داللو لالصه کرد. بهیچیدگوپتنها در 

، منوافع 1«نتسوت ممریاوا»المللو کنقنو ح با پافشاری بر سیاسوت ینب جامع هژمقنیک لقد در 
ایون ح در طوو  (.Chow, 2018: 2 et seq)ملو انثصاری لقد را در احلقیوت مثو  قورار دهود 
المللو لقد را فدا کند. اگرچه در بوادی امور، طریق، حاضر است حتو برلو الزامات حقققو بین

هوا بورای اسوتفاده از همو  مودار دحلتنماید که این حضعیت منافاتو با حوق حاکمیتچنین مو
ق  هوا ح اصوقل حقوتقاند در متالفت با بنیا اماانات حقققو منها ندارد، اما تارار معنادار م  مو

مفرینو در المللو دادگستری را ها از ایفای نقشبسا دیقا  بینالمل  عمقمو قرار گیرد ح چهبین
المللوو(، بوازدارد؛ صولثو کوه حصقل غایت سازما  متبق  لقد )پاسداری از صلح ح امنیت بین

دسوت مموده اسوت. بوه دیگور سوتن، گرایو بهطو سالیا ، با تالش بسیار از طریوق چندجانبوه
حاسط  هر دحلتو بهتثلی  کنیا، « حاکمیت زحر»المللو را منثصراً در بافتار ینب جامع  چهچنان

ح طبیعتواً بدا  است « مثق»المللو ح نه یننق  تعهدات ببه « قادر»لقد،  التیارات حاکمیتو
حاکمیوت » ؛ اموا(Henkin, 1996: 934-935) شوقدوم  را هوا متثمو  م احتموالو پیامدهای

یاورة ایون نظوام، تقجوه پالمللوو ح صدرنشوینو تودریجو م  بور ینمع  معاصور بدر جا «قانق 
 طلبد. ومرا  یوگراح چندجانبهالمللو ینبه همااری ب هادحلت دحچندا 
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