
  

  

  

  

  

  

  شرطموازین بنیادین حق استفاده از 

  المللی هاي بین سازمانسیس در سند تأ

  با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات 
  حسین سرتیپی

  چکیده

الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار  ترین بازیگران حقوق بین ها به عناون اصلی زمانی دولتدیر

فـق و اجمـاع تمـامی اعضـا     ک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمنـد توا اي از ی رزیده و تغییر در هر کلمهو

ی و و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کم همکاريبا گسترش فضاي . ندکرد قلمداد می

هـا در   المللی و از سویی دیگر تالش در جهت جذب حـداکثري دولـت   اي و بین هاي منطقه کیفی سازمان

هـاي   سـیس سـازمان  أویژه معاهـدات حقـوق بشـري و یـا معاهـدات ت      هساز ب ات قانونپیوستن به معاهد

المللی تحت شرایطی مورد پذیرش  رح و از سوي جامعه حقوقدانان بینموضوع حق شرط مط ،المللی بین

المللـی   نهـاي بـی   سـس سـازمان  ؤدر برخی از موارد چون اعمـال ایـن حـق در معاهـدات م    . قرار گرفت

  .زدپردا می آناي از  این مقاله به گوشهباشد که  رو می هق با ابهاماتی روبکارگیري این ح هب

  واژگان کلیدي 

  .سیس، عرف، رویه قضاییالمللی، سند تأ هاي بین حق شرط، سازمان

                                       
  . اي ایران  هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستهعضو                               Email: irandiplomat@yahoo.com 

  28/07/90: تاریخ پذیرش        18/05/89: تاریخ ارسال

 57-89صص /  1390 زمستان/  61شماره /  بیستمسال / فصلنامه راهبرد 
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 مقدمه

 )1(تعریف، جایگاه و حدود عملکرد شـرط 

دیرباز یکـی از مباحـث   در حقوق معاهدات از 

ــال ــوقی جنج ــز در صــحن جام حق ــه برانگی ع

ــینح المللــی و نیــز مــورد توجــه  قوقــدانان ب

کمیسـیون  . خاص بوده اسـت  طور هکشورها ب

ــین  ــوق ب ــد    حق ــل متح ــازمان مل ــل س المل

هاست مباحث مختلفی را در این زمینه،  مدت

را  ابهامات موجـود است مطرح و سعی نموده 

اي منطقـی،   رفع و کشورها را به سـمت رویـه  

 منطبــق بـا مقتضــیات روز جامعــه  حقـوقی و 

ســایر مراجــع  )2(.الملــل رهنمــون ســازد بــین

ــین ــ ب ــی و ب ــین  هالملل ــوان ب ــژه دی ــی  وی الملل

دادگستري نیز به مناسبت دعـاوي مطروحـه   

هـاي   سـخ بـه درخواسـت   نزد خود و یـا در پا 

هـاي سـازمان ملـل در قالـب نظریـات       ارگان

اي  هـاي ارزنــده  مشـورتی در ایـن راسـتا گـام    

از  .)Freestone, 2002, p.220( برداشته است

تواند  که هیچ قاعده و مقرره حقوقی نمی آنجا

کامالً جامع و مانع بوده و تمامی روابط بشري 

ند، مقررات مندرج در کو تنظیم  دریگبرا دربر

وین در باب معاهـدات نیـز    1969کنوانسیون 

در مواردي دچار کاستی بوده و براي تطبیـق  

هـاي   بایستی از اهـرم  حقوقی آن، می وضعیت

ون تفسیر و سایر ابزارهاي حقـوقی  حقوقی چ

هرچنـد  . (Shaw, 2003, p.821) بهره جست

کنوانسیون حقـوق معاهـدات    20ماده  3بند 

در مـوردي کـه   " وین بیان داشته اسـت کـه   

المللـی   سند تأسیس یک سازمان بین همعاهد

 باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگـان ذي 

صالحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده 

ایـن بنـد    ".ترتیب دیگري را مقرر کرده باشد

طــور صــریح خاســتگاه خــویش را مطــرح  هبــ

، اما نسبت به شـرایط قبـل از تأسـیس    نموده

. ده اسـت کرالمللی سکوت اختیار  سازمان بین

هـاي   سـازمان  مهـم با توجه بـه نقـش بسـیار    

الملــل و لــزوم  المللــی در سیاســت بــین بــین

هـاي   ها در سـازمان  مشارکت حداکثري دولت

، در ایــن )53، ص 1387کلــی، (المللــی  بــین

رفـت   شود راه حلی براي بـرون  میمقاله سعی 

شـود و در جهـت    شده، یافت از مشکل مطرح

  .تالش شودسازي ابهام موجود  روشن

درسـت و کامـل از   بدون درك صـحیح،  

تـوان بـه درك صـحیح     مفهوم حق شرط نمی

و به همین دلیل در ابتدا تعریـف  . نایل گردید

سـیس  مامی زوایاي حـق شـرط و فلسـفه تأ   ت

حقــوق معاهــدات بررســی چنــین نهــادي در 

توان در  مضاف بر آن باید دید آیا می. شود می

ؤال تفسیر وضـع مفـروض و نیـز در حـل سـ     

الملـل   شده از سایر منـابع حقـوق بـین    مطرح

کمک گرفت و آیا اساسـاً ایـن روش و شـیوه    

 .باشـد  تنتاجی و استداللی مورد پذیرش میاس
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واضح است که درك موضوع مانحن فیه بدون 

توجه به رویـه موجـود درخصـوص مفهـوم و     

ــحنه  ــرط در ص ــق ش ــابرد ح ــین ک ــی  ب الملل

تـوان   با این وصف مـی . پذیر نخواهد بود امکان

با بیان این مقدمات نتیجه مطلوب را حاصـل  

ــ ــؤال  و پاس ــراي س ــوقی ب ــی و حق خی منطق

  .شده یافت مطرح

 تعریف و تحوالت حق شرطـ 1

المللی  هاي بین در شرایط کنونی سازمان

نقش مهمی در فراهم آوردن وسایل همکاري 

ه هایی کـه در بردارنـد   ها در زمینه میان دولت

ــراي تمــامی اعضــا جامعــه   ــی ب ــافع فراوان من

، 1387کلـی،  ( المللی دارد، بر عهده دارند بین

هایی متعـارض نـه تنهـا     در وضعیت. )53ص 

بـه نفـع خـود    هاي درگیـر   ممکن است دولت

هـاي   استفاده کنند، بلکه ممکن اسـت دولـت  

دیگر را تحت فشار قـرار دهنـد کـه اقـدامات     

مورد نظري را که ممکـن اسـت منافعشـان را    

ــدازد، انجــام ندهنــد  ــه خطــر ان ــین . ب در چن

هـا از حـق شـرط بـه      وضعیتی است که دولت

عنوان آیینی که برخـی از منـافع و مصـلحت    

ــه ســند آنهــا را در پی تأســیس یــک وســتن ب

کنـد، اسـتفاده    المللی تأمین مـی  سازمان بین

  ).14، ص 1389آقایی، (خواهند نمود 

أسـیس در تشـکیل یـک سـازمان     سند ت

. اي برخـوردار اسـت   یگاه ویژهالمللی از جا بین

، الزمـــه تشـــکیل یـــک ســـازمان در واقـــع

ها، تصـویب   المللی، عالوه بر اجتماع دولت بین

شـور،  ، منسیس تحت هر عنوان میثاقسند تأ

ــره، توســط اعضــا مــی  باشــد  اساســنامه و غی

به عبارت دیگر، . )31، ص 1389زاده،  موسی(

هـاي   ترین روش براي ایجـاد سـازمان   متداول

سـیس بـوده و از   المللی معاهده یا سند تأ نبی

هـا منعقـد    که این معاهده از سوي دولت آنجا

مورد مـذاکره و توافـق    تدقبه باید  ،شوند می

و تـابع   )93، ص 1389زاده،  بیگ(قرار گیرند 

مربوط بـه حقـوق معاهـدات قلمـداد     مقررات 

  . شوند

 معــــادل اصــــطالح "حـــق شــــرط "

Reservation  در زبان فارسی . ده استشبیان

قید و مترجمین و حقوقدانان از واژگانی چون 

پـذیرش  ، حـق امتنـاع  ، تحدیـد تعهـد  ، شرط

در . انـد  هکـرد نیـز اسـتفاده    تحفـظ و  مشروط

با هدف تـدوین   1968که در سال کنفرانسی 

ها  حقوق معاهدات در وین تشکیل شد، دولت

بر سر این مفهوم جدل کرده تا آنکه سرانجام 

تعریفی کوتاه و به ظاهر جامع از آن به عمـل  

  . )Cannizzaro, 2011, p.322( آوردنـــد 

از مـاده   الشده در بنـد د  براساس تعریف ارائه

 ازویـن شـرط عبـات اسـت      1969معاهده  2

اي که یک کشور تحت هر نام  جانبه یک هبیانی

یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیـذ، قبـول،   
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کند  تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می

عـدم   آن قصـد خـود را دایـر بـر     هو به وسـیل 

شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات 

   )3(.دارد معاهدات نسبت به خود بیان می

راي نخستین بار، مجلس از نظر تاریخی ب

ــان تصــویب   ــدرال آلمــان در زم جمهــوري ف

آلمـان و   1963عهدنامه دوسـتی و همکـاري   

اي موجب شـد تـا از    فرانسه، با افزودن مقدمه

وسعت اجرایی عهدنامه، تا حد زیادي کاسـته  

برخی نیز  .)203، ص 1366زاده،  کاظم( شود

سـابقه طـرح ایـن نهـاد در      بر این باورند کـه 

ات بـه اواخـر   الملل و حقوق معاهد حقوق بین

گیــري معاهــدات  مــیالدي و شــکل 19قــرن 

شـمیرانی،   طـاهري ( )4(گـردد  میباز چندجانبه

ــت   . )127، ص 1387 ــال دول ــوان مث ــه عن ب

 در هنگام امضاي 1890یه فرانسه در دوم ژوئ

کنفرانس بروکسل در رابطـه بـا    1سند عمومی

نسـبت بـه تفتـیش و بازرسـی      "لغو بردگی "

به دنبال این اقدام . ا اعالم شرط نموده کشتی

هـاي صـلح اول و    کنفـرانس  "شاهدیم که در 

 1907و  1899هاي  که در سال )5("دوم الهه

ـ    طـور عـام    هبراي نخستین بار ایـن موضـوع ب

متعاقب این، کمیسـیون حقـوق   . پذیرفته شد

الملـل تعریفـی را از حقـوق شـرط ارائــه      بـین 

بیانیـه   حق شرط"براساس این تعریف  . نمود

                                       
1. General Act 

نـوان  اي است که به هر شـکل یـا ع   جانبه یک

بـه  المللـی   توسط یک دولت یا سـازمان بـین  

هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید رسـمی و  

اي و یـا در زمـان صـدور     یا الحاق به معاهـده 

اطالعیه جانشینی به معاهده مذکور نسبت به 

ــازمان   ــا س ــت ی ــین آن دول ــراز   ب ــی اب الملل

تلفیقـی از تعـاریف    عریـف ایـن ت  ".گـردد  می

 )7(1978 )6(،1969 هـــاي ویـــن کنوانســـیون

رغـم انتقـادات برخـی از     هبوده که ب )8(1986و

د پذیرش قرار گرفت و عملکرد حقوقدانان مور

 ,Shaw, 2003) یید نمودها نیز آن را تأ دولت

p.822) .  

هـا،   و موافقتنامـه  )9(قراردادها، معاهـدات 

ایی بـا  هـ  المللی هستند کـه دولـت   اسناد بین

امضا و سایر اعمال حقـوقی بـه آن پیوسـته و    

هد و ملـزم بـه انجـام آن مقـررات     خود را متع

در واقـع امضـا بـه معنـی توافـق       .نماینـد  می

نمایندگان حاضـر در کنفـرانس دربـاره مـتن     

ند آن را بپذیرند و ا عهدنامه است و اینکه مایل

هـاي مربوطـه خـود بـراي اتخـاذ       به حکومت

، 1388مقتدر، (م ارجاع کنندهرگونه اقدام الز

تواننـد   هـا مـی   در عین حال دولت .)288 ص

ـ   کـارگیري حـق    هاین اسناد را مشروط و بـا ب

شـده،   شرطی که از سوي دولت دیگري اعـالم 

مورد موافقـت خـود قـرار داده و یـا آن را رد     

ــد ــد  کنن ــت، (و نپذیرن . )31ص ، 1370عنای
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حق شرط در معناي نفی و یا تعدیل بعضی از 

اي خاص است کـه   رج در معاهدهدات مندتعه

اي مختلف پیوستن به یک ه ها در زمان دولت

در . تواننـد بـه آن مبـادرت ورزنـد     معاهده می

 واقع رژیم حقـوقی شـرط بـر تـوازن بـین دو     

شـمول بـودن    قاعده عرفی تمامیـت و جهـان  

ــدف معاهــدات اســتو ار اســت و موضــوع و ه

ـ  معاهده مهم ت ر اعتبـار و قابلیـ  ترین ضابطه ب

  .باشد پذیرش تحفظ می

استفاده از شرط، قلمرو اجرایی معاهدات 

ت به متعاهـدین شـرط گـذار محـدود     را نسب

فلسفه وجـودي شـرط در معاهـدات     .کند می

المللی تضـمین مشـارکت هرچـه بیشـتر      بین

بــدین ترتیــب . باشــد هــا در آنهــا مــی دولــت

معاهدات از قدرت بیشتري برخوردار خواهند 

ه اسـتفاده از  ید دانست کدر عین حال با. شد

المللی منجـر بـه بـروز     شرط در معاهدات بین

متفاوتی در چـارچوب یـک    هاي حقوقی نظام

به همین دلیل هم هست که . شود معاهده می

ــر  ــیک ش ــین کالس ــدات  آی ــه در معاه ط، ک

ــی  ــرا م ــولی اج ــ  معم ــود، ب ــل   هش ــور کام ط

هـاي   سـس سـازمان  ؤدرخصوص معاهـدات م 

 تالش بر آن. باشند المللی قابل اعمال نمی بین

المللـی   است که در چارچوب یک سازمان بین

 قوقی واحد و یکسانی بر کلیـه اعضـا  تفاهم ح

اعمــال گــردد، و ایــن هــم کــامالً منطقــی و  

اسـتفاده از  بـا وجـود ایـن،    . باشد منصفانه می

هـاي   سس سازمانؤشرط در مورد معاهدات م

بـه نظـر   . للی  هم مطـرح شـده اسـت   الم بین

عدال میـان لـزوم حفـظ    ایجاد ترسد براي  می

شــرط،  ســس و اســتفاده ازتمامیــت ســند مؤ

المللـی باشـد    تصمیم رکن اصلی سازمان بین

ها را پذیرفته و  هاي پیشنهادي دولت که شرط

  .)102، ص 1389زاده،  یموس(یا رد نماید 

المللـی بـه    مقید کـردن معاهـدات بـین   

اي است که بارهـا   ئلهشروط یکجانبه ملی مس

ــین مجــامع از آن در ــی چــون مجمــع   ب الملل

، مجمع عمومی سـازمان ملـل   )10(جامعه ملل

و  )12(الملـل  کمیسیون حقـوق بـین   ،)11(متحد

مطـرح   )13(المللی دادگستري الهـه  بیندیوان 

فلسـفی،  ( شده و مورد بحث قرار گرفته است

  ).228، ص 1379

المللـی کـه در    سرانجام در کنفرانس بین

معاهـدات در  براي تدوین حقـوق   1968سال 

شهر وین برگزار شد و پـس از بحـث و جـدل    

فراوان، در نهایت کشورها بر تعریـف کوتـاهی   

ــاده   ــد د از م ــت بن ــده  2تح  )14(1969معاه

ایـن  هـر چنـد   . توافق نمودنـد  ،گنجانیده شد

اما رسید،  یف در آن زمان جامع به نظر میتعر

زمانی نگذشت کـه ابهـام و ایـراد فراوانـی در     

 بـه عنـوان نمونـه پروفسـور    . عمل نمایان شد

الملـل   لوترپاخت، مخبر کمیسیون حقوق بین
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ــال    ــه در س ــی ک ــتین گزارش  1953در نخس

تهیــه و بــه صــحن  دربــاره حقــوق معاهــدات

ــین  ــوق ب ــود،   کمیســیون حق ــه نم ــل ارائ المل

را به علت پیچیدگی استثنایی  "شرط"تعریف

آقـاي   )15(.آن غیرمفید و ساختگی اعالم کـرد 

ــیچ ــی  2زوري چ ــوان  یک ــات دی ــر از قض دیگ

المللـی دادگسـتري نیـز بـه عنـوان نظـر        بین

ــده آمباثیــه لــوس اشــاره  )16(مخــالف در پرون

ــت  ــوده اس ــرط"وي  )17(.نم ــده "ش اي  را قاع

هاي یک توافق براي محـدود   دانسته که طرف

اهده کردن قلمرو اجرایی ماده یا موادي از مع

در  )18(.آورنـد  یا تفسیر مقررات به وجـود مـی  

ادوار حقوقی قواعد، اصـول و مقـررات    تمامی

حقوقی با هدف تنظیم روابط بشـري و ایجـاد   

صـرف  . شوند جاد مینظم در جوامع مختلف ای

پندارند،  أ وجودي آن که برخی مینظر از منش

این خصیصه مشترك تمامی قواعد و مقررات 

در  .(Freestone,2002,p.324) حقوقی اسـت 

اي ز حـق شـرط بـر مبنـ    بحث این مقالـه نیـ  

المللـی   ناپذیر در صحنه بـین  ضرورتی اجتناب

فلسـفه  . طرح، تـدوین و توسـعه یافتـه اسـت    

اصلی و بنیادین ترسیم مقررات مزبور به حـق  

شرط از بـاب حضـور حـداکثري کشـورها در     

. المللی است ینانعقاد و پیوستن به معاهدات ب

در واقع از دید حقوقدانان چنانچـه دولتـی در   

                                       
2. Judge Zoricic 

ها اتفـاق نظـر    یر دولتمورد یک موضوع با سا

بـه اسـتفاده از چنـین آیینـی      ،نداشته باشـد 

پـذیر   عضویت ایشان به صورت مشروط امکان

ــی ــردد  م ــف و ســجادپور، (گ ، ص 1389ظری

در دیدگاه آنـان ایـن عضـویت مشـروط     ). 23

زمانی . تر از عدم مشارکت است بهتر و مناسب

ق هـا در مـورد مسـایل اولیـه توافـ      که دولـت 

ل ثانویـه  ف نظر در مـورد مسـای  اختال ،نمایند

   )19(.قابل اغماض خواهد بود

گونه معاهدات بیشتر یـک هـدف    در این

ــ ــدنظر اســــت و  عمــ ــانی مــ ومی و همگــ

ر چـه  پذیري آنهـا موجـب شـرکت هـ     انعطاف

البتـه  . گـردد  بیشتر کشورها در عهدنامـه مـی  

کارگیري حق  هها در استفاده  و ب اهلیت دولت

ها  یت دولتشرط ناشی از اصل راستین حاکم

ــا  و حــق آنــان بــراي خــودداري از موافقــت ب

شـدن   مقرراتی است که در صـورت عملیـاتی  

مشکالتی را در اجرا و در قانونگذاري براي آن 

هـا در   از این سو دولت. کند ها ایجاد می دولت

اعالم دالیل خـود در اعـالم حـق شـرط، آزاد     

بوده و الزامی در بیـان مقاصـد سیاسـی و یـا     

. م حـق شـرط ندارنـد   در اعالحقوقی خویش 

موجـود در بـین کشــورها    هرچنـد کـه رویــه  

سیس سازمان ملل متحـد بـر   ویژه پس از تأ هب

ها با توجه به  این بوده که در اکثر موارد دولت

سیاسی خویش نسبت به معاهدات  مالحظات
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 انـد  المللی چندجانبه اعـالم شـرط نمـوده    بین

(Cede,2001,p.101).  

ملـل کالسـیک و   ال در دوران حقوق بـین 

ق اعتبـار حـ   ،نیز براساس عملکرد جامعه ملل

هاي عضو  شرط منوط به موافقت تمامی دولت

جامعـه ملـل در سـال    . آن معاهده بوده است

در رابطه با حـق شـرط بـه معاهـدات      1927

  :است چندجانبه اعالم داشته

ه مـوادي از  که حق شرط ببه منظور این"

ه ایـن  اي معتبر باشد و در صـورتی کـ   معاهده

امر در جریان مذاکرات باشد، ضـروري اسـت   

هاي متعاهـد   که حق شرط توسط تمام دولت

پذیرفته شود و در غیر این صورت حق شـرط  

  .(D.J.Harris, 1983, p.586)"است بالاعتبار

 شــروط طــورکلی بــه عبــارت دیگــر بــه

 کشـورهاي  تمـامی  قبول مورد باید شده اعالم

ـ  امـه عهدن اینکـه  مگـر  گیـرد،  ذینفع قـرار  ه ب

 .باشـد  شـمرده  مجـاز  را آنهـا  اعـالم  تصراح

کننده بدین معنا که اگر یکی از اعضـاي امضـا  

بت بــه شــرط  اي چندجانبــه نســ  معاهــده

، ایـن  شده از سوي دولتی مخالفت نماید اعالم

حـق  کننـده   امر موجب خـروج دولـت اعـالم   

ط معاهـداتی  شرط از کل معاهده و نفی روابـ 

. گردد اهد میهاي متع آن دولت با دیگر دولت

ــق و    در  ــت مطلـ ــر تمامیـ ــل بـ ــع اصـ واقـ

ناپــذیري معاهــدات و ضــرورت حفــظ  تجزیــه

مقتضـیات   .وحدت معاهده استوار بوده اسـت 

گیري  المللی منجر به شکل آن روز صحنه بین

 هاي متضاد با دیدگاه جامعه ملل گردیـد  رویه

(Shaw, 2003, p.822) .  ــه ــوان نمون ــه عن ب

خودداري  1932مریکن در سال اتحادیه پان ا

یک طرف معاهده نسبت به قبول حق شـرط  

اعالمی از سوي طرف دیگر معاهده را موجـب  

م بلکـه اعـال   ،بطالن آن حـق شـرط ندانسـته   

ــی   ــداتی ف ــط معاه ــا رواب ــته تنه ــابین  داش م

کننـده را بالاعتبـار و    کننـده و مخالفـت   اعالم

ایی که با ایـن شـرط   ه سازد و دولت اثر می بی

کننـده   ، طرف قرارداد اعالماند مخالفت ننموده

حتی در اولـین  . شوند شرط محسوب می حق

 1950گزارش مربوط به حق شـرط در سـال   

ی از گزارشـگران  یک ،که از سوي جیمز بریرلی

الملـل سـازمان ملــل    کمیسـیون حقـوق بـین   

  :، بر این نکته تأکید شده استمتحد ابراز شد

که موضـوع   اي قبول و پذیرش معاهده "

، باشد ؤثر و بدون اعتبار مییر مغ ،تحفظ است

زمانی که هر دولت یا سـازمان   که و تامگر این

ثر بـودن  ؤالمللی که موافقـت آن بـراي مـ    بین

تحفظ ضروري اسـت، رضـایت خـود را بـا آن     

  )20( ".اعالم دارد

در برخی مـوارد حتـی اعـالم شـرط در      

چنانچـه  . زمان الحاق نیز ممنـوع شـده اسـت   

ه ملـل مقـرر   جامعـ بند اول ماده یک میثـاق  
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ورود کشورها به منشور بایـد بـدون   ":دارد می

البتـه در   ."گونه شرطی انجام گیرد اعالم هیچ

مخبر دوم ویـژه   ،همین زمینه آقاي الترپاخت

ــین  ــوق ب ــل در خصــوص  کمیســیون حق المل

معاهدات نیز در گزارشـات تقـدیمی در سـال    

ــر  1954و  1953  3قاعــده ضــرورت اجمــاعب

ومین این دیدگاه توسط سـ  )21(.دکن میکید تأ

آقـاي   ،الملل مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین

به نظـر  . شد ییدتأ بارهدو 4جرالد فیتز موریس

را ) کننـده  تعداد مـذاکره (رسد این ضابطه  می

توان بـدون در نظـر گـرفتن ضـابطه دوم      نمی

زیـرا   ،اعمـال کـرد  ) هدف و موضوع معاهـده (

ــظ     ــده حف ــدف معاه ــوع و ه ــه موض چنانچ

آن نسـبت  معاهده و اجـراي یکسـان   تمامیت 

اي جز اعمال قاعـده   به کلیه اعضا باشد، چاره

ــاق آرا ــود  اتف ــد ب ــداد  نخواه ــر تع ــی اگ ، حت

 کننده متعدد و زیـاد باشـد   کشورهاي مذاکره

ــی( ــدگاه  .)125، ص 1377زاده،  موســ دیــ

حقوقــدانان اخیــر از ســوي مخبــر دیگــر     

مورد انتقاد  5آقاي همفري والداك ،کمیسیون

نظریات  ويبراساس دیدگاه . گرفته استقرار 

ــه آنهــا اشــاره شــد  ، ابــرازي کــه در پیشــتر ب

ي دیـوان و نظـر اکثریـت اعضـاي     برخالف رأ

  . سازمان ملل متحد بوده است

                                       
3. Consensus. 
4. Muris 
5. Sir Humphrey Waldock. 

ــد   ــل متح ــازمان مل ــس از تشــکیل س پ

. وجود آمـد  هتغییرات وسیعی در این دیدگاه ب

گزارشــگر ویــژه   ،آقــاي همفــري والــداك  

لل در زمینـه حقـوق   الم کمیسیون حقوق بین

در گزارش تقـدیمی   1962معاهدات در سال 

بـا   )22(الملـل  د به کمیسـیون حقـوق بـین   خو

هــا در  أکیــد بــر عضــویت حــداکثري دولــتت

تـرین   عاهدات چندجانبه که یکی از مناسـب م

المللـی   ق در راستاي برآوردن نیازهاي بینطر

منعطـف بـراي    اي یـه کـارگیري رو  هبر ب ست،ا

. دکنـ  را الزم قلمـداد مـی   چنین هدفیکان ام

الملل هم در تشریح بند  کمیسیون حقوق بین

ن حقــوق معاهــدات نســیواکنو 20از مــاده  3

تمامیـت اســناد  "نــد ک ویـن اظهـار نظــر مـی   

المللـی بـر دیگـر     هـاي بـین   سس سـازمان ؤم

ــده   ــر عه ــن ب ــت دارد و ای مالحظــات ارجحی

ــاد    ــق نه ــه از طری اعضــاي ســازمان اســت ک

بـراي انعطـاف قاعـده    صالح، شرایط الزم  ذي

 "سس را تعیین کننـد ؤرعایت تمامیت سند م

گیـري   موضـع  ).103، ص 1389زاده،  موسی(

مان نسبت بـه اقـدام ایـاالت    دبیرکل این ساز

سـیس  متحده امریکا در اعالم شرط به سند تأ

در زمان الحـاق و   )23(سازمان بهداشت جهانی

خــود از مــوارد دیگــري اســت کــه   عضــویت

ر دیـدگاه نسـبت بـه ایـن     دهنـده تغییـ   نشان

 1948در سـال   ،در این رابطـه . موضوع است
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زمان بهداشـت جهـانی،   در اجالس ساالنه سـا 

یـع سـند   مریکا بـه هنگـام تود  اعالم شد که ا

ــه کنوانســیون تأ  ــن الحــاق خــود ب ســیس ای

که آیا دولت مـذکور  خصوص  سازمان در این

تواند عضو این سازمان باشد یا خیر، آن را  می

خود ندانسته و به مجمع عمومی در صالحیت 

در نهایت نیـز بـا    )24(.سازمان احاله داده است

پذیرش شرط اعالمی از سوي مجمع عمومی، 

ن عضـو سـازمان بهداشـت    این کشور به عنـوا 

تحول اساسی و بنیادین در . آید جهانی در می

زمینه نهاد حق شرط در سازمان ملـل متحـد   

ان دبیرکل ایـن سـازمان از دیـو    به درخواست

ــین ــز رأ   ب ــه و نی ــتري اله ــی دادگس ي الملل

گـردد کـه در    ازمان بـر مـی  مشورتی ایـن سـ  

هاي بعـدي ایـن مقالـه بـه دقـت و بـا        بخش

  . شدتفصیل بررسی و موشکافی خواهد 

  ـ آثار شرط2

ویـن، در  1969معاهده حقوق معاهـدات  

 – 19بخش دوم از قسمت دوم خود، در مواد 

. اسـت جانبه پرداخته  ئله شرط یکبه مس 23

رسد کـه   به نظر می با مطالعه این مواد، ابتدا 

دو اصل کلی بـر ایـن نظـام ترسـیمی حـاکم      

  :است

هــا در  براســاس اصــل اختیــار دولــت.  1

محدود کردن دامنه تعهدات قراردادي، اختیار 

ــت هــا در محفــوظ نگــاه داشــتن بعضــی   دول

هاي دیگـر   امتیازات ملی منوط به اجازه دولت

  .باشد نمی

ــتاصــل اخ. 2 ــار دول ــر در  تی ــاي دیگ ه

تحفـظ از   پذیرفتن شرط دولتی که خواستار 

بـه موجـب   . باشـد  تعهدات قراردادي شده می

این اصل، شرط اعالمی زمانی در قبال دولـت  

دیگر قابل اسـتناد اسـت کـه آن دولـت ایـن      

در ایـن حالـت   . یرفته  باشـد محدودیت را پذ

ــک ــت دیگــر،   شــرط ی ــذیرش دول ــه و پ جانب

ــرارد رابطــه ــاناي ق ــرار  ادي می ــت برق دو دول

، تصـویب،  هر دولت که هنگـام امضـا  . کند می

عاهده یا در موقع الحـاق بـه   یید  مقبول یا تأ

حال . تواند شرط خویش را معین بدارد آن می

نـدارد،   نباید پنداشت که این حق محـدودیت 

توانـد از ایـن حـق     زیرا هر دولت تا آنجـا مـی  

رش هاي مورد نظـ  استفاده کند که محدودیت

با موضوع و هـدف معاهـده مباینـت نداشـته     

دو حالــت  الزم بــه ذکـر اســت کـه در  . باشـد 

هـا بـا    جانبـه دولـت   ممکن است شـروط یـک  

اول،  .موضوع و هدف معاهده در تناقض باشد

شرط بـر معاهـده را    "وقتی که معاهده اصوال

زمانی کـه آن شـرط در    ،دوم. منع کرده باشد

زه داده زمره شروطی نباشد کـه معاهـده اجـا   

  . است

اگر معاهده به هر دولت طـرف معاهـده    

اجــازه داده باشــد در قبــال  بعضــی مقــررات 
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معاهــده حــق حاکمیــت خــویش را محفــوظ  

بدارد و محدودیت  دیگـري هـم قائـل نشـده     

هـاي   باشد،  اصل بر آن است که تمـام دولـت  

ــیش بــه ایــن قبیــل       طــرف معاهــده از پ

 ,Freestone) انـد  هـا رضـایت داده   محدودیت

2002, p.23).  ــانی ــن، زم ــته از ای ــه  گذش ک

المللـی اسـت،    معاهده اساسنامه سازمانی بین

محدودیتی  "به شرط آنکه این اساسنامه اصال

در نظر نگرفتـه باشـد، وارد شـدن شـرط بـر      

حیت صالداراي معاهده  باید به تصویب رکن 

به محض آنکه رکـن مزبـور   . آن سازمان برسد

است کـه تمـام    آن شرط را پذیرفت، مثل آن

ضــو ســازمان آن محــدودیت را هــاي ع دولــت

هـاي   امـا اگـر شـرط را دولـت     )25(.اند پذیرفته

امیک از دیگر نپذیرفته باشند ، باید دیـد کـد  

در ایـن حالـت،     .انـد  آنها این شرط را پذیرفته

معاهده فقط میان دولتی که براي خـود حـق   

دولتـی کـه آن را    یا حقوقی محفوظ داشته و

بـه صـورت محـدود بـه اجـرا       ،سـت پذیرفته ا

ولی اگـر معاهـده، بـه علـت شـمار      . آید میدر

هایی که در مذاکرات مقـدماتی   محدود دولت

انـد،   به تهیه و انعقاد آن شرکت داشته مربوط

اشد که در صورت کامل خود بـه  مستلزم آن ب

ا موضوع و هدف معاهده چنین درآید و ی اجرا

ائـل بـه   زمه التزام دولتـی کـه ق  کند، ال اقتضا

هـا آن   آن است که همه آن دولـت  ،شده شرط

این صورت آن دولت  غیر در. شرط را بپذیرند

  )26(.تواند به معاهده ملتزم شود نمی

ورتی که در معاهده روش دیگـري  در ص

بینی نشده باشد، اصل بـر آن اسـت کـه     پیش

دولـت   "شـرط "عدم اعتراض یک دولـت بـه   

بـر  دیگر، به منزله پذیرش آن است؛ مشـروط  

آنکه از زمان ابالغ شرط دوازده ماه گذشته، یا 

آنکه اگر این مهلـت پایـان گرفتـه باشـد، آن     

دولت با وجود اطالع از چنین شرطی در قبال 

گذشـته از ایـن،    )27(.معاهده ملتزم شده باشد

اگر معاهده به اجرا درآمده، یا تنهـا در میـان   

شد که شـرط  االجرا شده با هایی الزم آن دولت

اند، پذیرش  شـرط   را پذیرفته» حفوظحق م«

به معناي آن است که دولت واضـع شـرط بـا    

ــت ــه  دول ــه آن شــرط را پذیرفت ــایی ک ــد،  ه ان

ه اسـت؛ مگـر آنکـه در معاهـده     پیمان شد مه

ــه ــیش  طریق ــر پ ــد  اي دیگ ــده باش ــی ش  بین

(Cannizzaro, 2011, p.428).  

اعتراض  به شرط از تعهـدات قـراردادي،   

 عاهـده میـان دولـت   مانع از آن نیسـت کـه م  

درآیـد؛   واضع شرط و دولت معترض  به اجـرا 

مگر آنکه دولت معترض صراحتاً خـالف آن را  

بـا ایـن حـال در روابـط     . خواستار شده باشـد 

میان دولت واضع شرط و دولتی که آن شرط 

ــا آنجــا دا "شــرط"را پذیرفتــه اســت،  منــه ت

دهد که بـر آن   تعهدات قراردادي را تغییر می
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بنابراین، اگر دولت معترض، . باشداثر گذاشته 

، در بـه  رغم مخالفتی که ابراز داشته است علی

درآمــدن آن معاهــده میــان خــود و آن  اجــرا

دولت ممانعتی به عمـل نیـاورد، معاهـده بـه     

صورت محدود یعنی با توجه به شـرط دولـت   

ــان آن   ــرط می ــرا  واضــع ش ــه اج ــت ب دو دول

فـل  اي کـه نبایـد از آن غا   نکتـه  )28(.آید درمی

اي  ، رابطـه "شـرط "، این است که پذیرش بود

میان دولـت واضـع شـرط و دولـت      قراردادي

آورد؛ اما بـر رابطـه    وجود می هکننده آن ب قبول

تـأثیري   هـاي متعاهـد دیگـر    قراردادي دولت

صورتی که معاهده، طریقـه  در  )29(.گذارد نمی

نکـرده باشـد،  هـر دولـت      بینـی  خاصی پیش

بـه رضـایت دولـت    آنکـه نیـازي    بـی  تواند می

 "حقـوق محفـوظ  "پیمانش داشته باشد، از هم

مفهـوم موافـق ایـن     )30(.نظـر کنـد   خود صرف

ــه    ــراض ب ــه اعت ــت ک ــل آن اس ــوق «اص حق

نیز ممکن است در هر زمـان و بـی   » محفوظ

پـس   ،آنکه به رضایت واضع شرط نیـاز باشـد  

گذشـتن دولـت واضـع  شـرط از     . گرفته شود

 گـر  قابـل   حق  خود، آنگاه در قبال دولـت دی 

پیمان ابالغ   استناد است که رسماً به دولت هم

نظر کـردن   مین صورت، صرفه به. شده باشد

از اعتراض  به حق محفوظ نیز زمـانی معتبـر   

است که دولت واضع شرط از آن مطلع شـده  

پـذیرش حـق محفـوظ یـا اعتـراض       )31(باشد

هاي متعاهـد و   بدان، باید کتباً به اطالع دولت

ري کـه قابلیـت پیوسـتن بـه     هاي دیگـ  دولت

انصــراف از حقــوق . معاهــده را دارنــد، برســد

محفوظ نیـز بایـد بـه صـورت مکتـوب ابـالغ       

  )32(.شود

اي کـه   اگر شرط هنگام امضـاي معاهـده  

اعـالم   ،نیاز به تصویب، قبولی یـا تنفیـذ دارد  

شود، دولت واضع شرط باید در زمان تصویب 

داً قطعی  قبولی یا تنفیذ معاهده، آن را مجـد 

در چینــین فرصــتی، از زمــانی . یــادآور شــود

اما پـذیرش    )33(.اعتبار دارد که به تأیید برسد

صریح شرط یا مخالفـت بـا آن اگـر پـیش از     

تأیید شرط ابراز  شـده باشـد، خـود نیـاز بـه      

رژیم در این قلمـرو  ضـرورت    )34(.تأیید ندارد

انعطـاف   رژیم فعلی شرط رژیمی قابـل . ندارد

ــین   ــه هم ــیاســت و ب ــت م ــان  عل ــد می توان

هاي متضاد جامعیت  معاهده از یـک   ضرورت

کلی بودن آن از طرف دیگـر، تـوازنی    طرف و

همچنــین از آنجــا کــه  . معقــول ایجــاد کنــد

اصالح مقررات  وین در قلمرو شرط، که طبعاً 

المللـی   اید با توجه به تحـوالت جامعـه بـین   ب

پذیر است، نیازي  صورت بگیرد، همیشه امکان

معاهـدات   ه براي معاهدات تقنینی یانیست ک

  .بینی شود حقوق بشر رژیمی خاص پیش

گیري گزارشگر کمیسـیون حقـوق    نتیجه

آورد کـه   الملل ایـن اندیشـه را پدیـد مـی     بین
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مقـررات جـامع دربـاره    (تدوین حقوق شـرط  

چندان مفید فایده نیست و در قیـاس  ) شرط

با مقررات وین امکان نـوآوري در ایـن قلمـرو    

امـا ایـن اندیشـه چنـدان     . اندك اسـت بسیار 

صائب نیست، زیرا تدوین مقررات جامع شرط 

به علت مسائل خاص مربوط به نظام حمایتی 

ه زمانی حقوق بشرکه در حال حاضر، نسبت ب

انـد، گسـتردگی    که مقررات وین تدوین شـده 

البتـه  بـا   . زیادي یافته، ضـرورت بسـیار دارد  

ی ینـ وجود آنکه طبیعت خاص معاهـدات تقن 

 گـذارد، در  تأثیر زیادي بـر نظـام شـرط نمـی    

هـاي نظـارت بـر     مقوله حقوق بشر مکانیسـم 

ده سـال اخیـر در   اجراي این نظام در این هفـ 

دیـوان   کمیسـیون و (اي  حوزه جوامع منطقـه 

مریکـایی حقـوق   اروپایی حقوق بشر، دیـوان ا 

) کمیتـه حقـوق بشـر   (و قلمرو جهـانی  ) بشر

از زمـانی  . رشد قابل توجهی پیدا کرده اسـت 

ها نظارت بر اجراي حقوق بشـر   که این ارگان

ز صالحیت تشـخیص نیـز   را به عهده گرفته، ا

ــده  ــوردار ش ــد برخ ــخیص  . ان ــالحیت تش ص

صالحیت به بررسی شروط وارد بـر معاهـدات   

حقوق بشر و مشروعیت آنها در قبال موضـوع  

و هدف این قبیل معاهدات نیز تعمـیم یافتـه   

ي قائـل بـه شـرط    ها با این حال، دولت. است

ی نهایتاً خود داور تشخیص مشـروعیت شـرط  

کننـد؛ چـرا    اي وارد مـی  هستند که بر معاهده

ــه د ــمیم   ک ــا تص ــود آنه ــایی خ ــل نه ر تحلی

را   گیرند که شرط را تغییر دهنـد و یـا آن   می

با موضوع و هدف معاهده سازگار کننـد و یـا   

سرانجام از ورود بـه قلمـرو معاهـده منصـرف     

الملل در  کمیسیون حقوق بین بنابراین. شوند

طــرح مقــررات مربــوط بــه شــرط در قلمــرو  

معاهدات باید به صورتی عمل کند که تعادل 

میان جامعیت معاهده و جهـانی بـودن آن از   

  )35(.میان نرود

اصــول و رژیــم حقــوقی    -3

 در معاهدات  "شرط"

عـدم تصـریح یـا فقـدان      ــ  1ـ3

ــظ در   ــوص تحف ــی درخص مقررات

ـ  معاهده ه ممنوعیـت آن  اي به منزل

  باشد نمی

ــابطه ــوان     ض ــار دی ــتین ب ــه نخس اي ک

ــین ي در رأ )36(المللــی دادگســتري الهــه   ب

شــروط دربــاره م )37(1951مــه  28مشــورتی 

جمعـی ابـداع    کردن معاهده منع کشتار دسته

نمود، موجب ایجاد تحول عظیمی در استفاده 

ــه و  "شــرط"از نهــاد  در معاهــدات چندجانب

هاي طرف قرارداد  حقوق بشري از سوي دولت

ــد   ــایرین گردی ــا س ــت   . ی ــت عل ــم درس فه

المللی دادگسـتري در   هاي دیوان بین استدالل

ایـن زمینــه افـق روشــنی را بـراي پاســخ بــه    
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 .پرسش اصلی این مقاله نمودار خواهد ساخت

دسـامبر   9ه در معاهده منع کشتار جمعی کـ 

به تصویب مجمع عمـومی   به اتفاق آرا 1948

دســامبر  11ید، در سـازمان ملـل متحـد رسـ    

هـا در نـزد    همان سـال بـراي امضـاي دولـت    

دبیرخانه سازمان ملل متحد مفتـوح گـذارده   

معاهده سه ماه پـس از   13بر طبق ماده . شد

ــع  ــا الحــاق  تودی بیســتمین ســند تصــویب ی

  .گردد می االجرا الزم

بسیاري از کشورها هنگام امضا، تصـویب  

ز ا. یا الحاق بر معاهـده شـروطی وارد کردنـد   

که معاهده منع کشتار جمعـی متضـمن    آنجا

نبـود، دبیرکـل در مقـام     6هیچ مـاده شـرطی  

حافظ اسناد معاهده ابتدا متن ایـن شـروط را   

هـاي   همـه دولـت  (نفع  هاي ذي به همه دولت

هاي غیر عضـوي کـه    عضو ملل متحد و دولت

از آنها براي پیوسـتن بـه معاهـده دعـوت بـه      

ــود  ــده ب ــل آم ــپس  ) عم ــود و س ــالغ نم از اب

هایی که پیش از این به معاهده پیوسته  دولت

بودند، درخواست نمود که نظریه مشروح خود 

را در این خصوص به دبیرخانه سـازمان ملـل   

امــا دولــت شــوروي در . متحــد اعــالم کننــد

د کــه کــرمخالفــت بــا اقــدام دبیرکــل اعــالم 

ها بـراي اظهـار نظـر دربـاره      دبیرکل از دولت

ود صالحیت خـود  شرط وارد بر معاهده از حد

                                       
6. Clause de reserves 

مقـرر شـده، تجـاوز     17آن طور که در مـاده  

دو دولـت  . را زیر پا گذاشته است کرده  و آن

نیـز بـا الهـام گـرفتن از نظـام       مریکاي التینا

مریکایی درباره ایـن معاهـده کـه    االمللی  بین

تحت نظر سازمان ملـل متحـد تـدوین شـده     

بیگـدلی،  ( بود، بـه اظهـار نظراتـی پرداختنـد    

  ).50اول، ص  ، جلد1387

هاي مخـالف اقـدام    گیري به دنبال موضع

دبیرکل از مجمـع عمـومی درخواسـت نمـود     

. اصولی براي تعیین خط مشی وي قـرار دهـد  

در نهایت پـس از تصـویب کمیسـیون ششـم     

هاي حاضر، در صـحن   مجمع عمومی و دولت

ــوا  ــه دی ــورد ب ن مجمــع اتخــاذ نظــر در آن م

 مجمـع . دشـ  المللـی دادگسـتري ارجـاع    بـین 

ــین  ــوان ب ــومی از دی ــتري  عم ــی دادگس الملل

در صـورتی کـه یـک یـا     درخواست نمود کـه  

چند طرف کنوانسیون با اعمال حق شرط بـر  

آن مخالفت باشند و دیگران مخالفتی نداشته 

بـر ایـن   باشد، آیا کشوري کـه حـق شـرطی    

تواند تا وقتی کـه   کنوانسیون اعمال کرده، می

 همچنان بر حق شرط خـود بـاقی اسـت، بـه    

عنوان عضو کنوانسـیون محسـوب شـود و در    

آثار حقـوقی روابـط بـین     ،صورت مثبت بودن

. این کشور و سایرین به چه نحوي خواهد بود

نمایــد کــه در چنــین    دیــوان اعــالم مــی  

عضـو، منفعـت خـاص    کنوانسیونی کشورهاي 
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بلکه به طور جمعی  ،کنند خود را تعقیب نمی

کننـد   و فردي، هدفی مشترك را تعقیب مـی 

ه عبارت است از حفـظ اهـدافی عالیـه کـه     ک

در . ن هسـتند خود دلیـل وجـودي کنوانسـیو   

ــازات  چنــین کنوانســیونی نمــی ــوان از امتی ت

برخــی یــا نقصــان امتیــازات برخــی دیگــر از 

از تـوان   طور نمـی  همین. کشورها سخن گفت

در مـورد   توازن قـراردادي دقیـق بـین اعضـا    

ــت  ــوق و وظایفشــان ســخن گف ــامی . حق تم

 ،که در ایـن کنوانسـیون وجـود دارد   مقرراتی 

هاي کنوانسیون،  طبق خواست مشترك طرف

 مبتنـی بـر مالحظــه اهـداف عالیـه آن اســت    

تـوان   در ضمن مـی ). 80، ص 1387حبیبی، (

اســتدالل نمــود کــه در زمینــه ســکوت و یــا 

اجمال در برخی از قواعد حقوقی، اسـتناد بـه   

هـا در تأسـیس نهادهـا و     روح و انگیزه دولـت 

  . المللی قابل پذیرش است ارهاي بینسازوک

ي مشــورتی نکتـه بـا اهمیتــی کـه در رأ   

دیوان به آن اشاره گردیـده، تصـریح بـر ایـن     

ن مقرراتـی  عـدم تصـریح یـا فقـدا    است کـه  

اي بــه منزلــه  درخصــوص تحفــظ در معاهــده

و در این شرایط تنهـا   باشد ممنوعیت آن نمی

راه مطابقت تحفظ با هدف و مقصود معاهده، 

ي در رأ. تبار یا عدم اعتبـار آن اسـت  ر اعمعیا

: انـد کـه   صادره اکثریت قضات استدالل نموده

اي در عهدنامه کـه بتوانـد حـق     با نبود ماده"

تـوان ممنـوع    بینی کند، نمـی  ها را پیش شرط

در نبـود هرگونـه   . بودن آنها را استنباط کـرد 

مقــررات صــریحی در موضــوع، بــراي تعیــین 

ز آثـار آن بایـد   امکان اعمال حق شـرط و نیـ  

ماهیت، هدف، مقررات و نحوه تهیـه پـذیرش   

، ص 1387بیگــدلی، ( "آنهـا را بررسـی نمـود   

51.(  

م و منطــوق براســاس برداشــت از مفهــو

در توان دریافت کـه   نظریه مشورتی دیوان می

اي کـه سـند    در مواردي که در عهدنامـه  بتداا

 شود المللی تلقی می أسیس یک سازمان بینت

(Cede,2001,p.83) القاعــده اســتفاده از  علــی

حق شرط باید مـورد قبـول ارکـان صـالح آن     

اما این موضوع به مقـررات  . سازمان واقع شود

 ،عهدنامه در مورد حق شرط نیز بسـتگی دارد 

رط در زیرا چه بسا مقررات استفاده از حق شـ 

تر یا محـدودتر   خود عهدنامه مربوطه گسترده

ــد ــدلی، ( باش ــ. )216، ص 1387بیگ وي از س

ــوان در رأ ــر دی ــه دیگ ــري ک ــال ي دیگ در س

 هـاي چندجانبـه   در رابطه بـا عهدنامـه   1969

الملـل   اعالم داشته است کـه در حقـوق بـین   

اي مبنـی بـر منـوط نمـودن حـق       هیچ قاعده

شرط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضاي 

ــدارد  ، ص 1387بیگــدلی، (متعاهــد وجــود ن

ون براساس مقررات مندرج در کنوانسی ).209

ها در رابطـه   مربوط به جانشینی دولت 1978
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الم شده است که یک دولت اع )38(با معاهدات

توانـد بـه هنگـام صـدور بیانیـه       جانشین مـی 

جانشینی در رابطه با حفظ عضـویت در یـک   

المللی چندجانبه و یـا بـه عنـوان     عاهده بینم

طرف متعاهد نسـبت بـه برخـی مـواد اعـالم      

م تحفـظ طبـق   کـه اعـال  ، مگر اینتحفظ نماید

ــاده  ــدات  19م ــوق معاه ــیون حق  )39(کنوانس

  . ممنوع باشد

مفهوم مخالف و وحـدت مـالك مـاده    از 

ــدات   20 ــوق معاه  )40(1969کنوانســیون حق

ت توان چنین استنباط نمود کـه در صـور   می

اي اصـل   عدم ذکر جواز حق شرط در معاهده

موافقـت بعـدي   ، امـا  بر مجاز بودن آن اسـت 

ز ت عـدم تصـریح نیـا   سایر کشـورها در صـور  

ــین . دارد ــوان ب ــدگاه دی ــاس دی ــی  براس الملل

ــه   داد ــایی عهدنامـ ــول زیربنـ ــتري اصـ گسـ

ن ملـل متمـدن بـه    کشی، از سوي سازما نسل

آور بـراي کلیـه کشـورها،     عنوان اصـول الـزام  

اي،  ی بدون وجود هرگونه تعهـد عهدنامـه  حت

هـدف ایـن   . به رسمیت شناخته شـده اسـت  

. انی داشته باشدبوده که عهدنامه قلمروي جه

هدف اصـول یادشـده، صـرفاً انساندوسـتانه و     

گونـه   کشورهاي متعاهد هـیچ . متمدنانه است

سود یا زیان فردي و یا منافع خاصی در قبال 

صرفاً داراي منفعتی مشترك آن نداشته، بلکه 

کـه  رسـد   میله ئاین امر به این مس. باشند می

موضوع و هدف عهدنامه حاکی از آن است که 

ومی و کشـورهایی کـه آن را   مجمع عمـ  قصد

ــد پذیرفتــه ــوده کــه حتــی ان االمکــان  ، ایــن ب

ــته   ــارکت داش ــادي در آن مش ــورهاي زی کش

اگر اعتـراض بـه حـق شـرطی نـاچیز      . باشند

هدف  ،موجب استثناي کامل از عهدنامه شود

از سوي . یادشده با شکست مواجه خواهد شد

توانستند قربـانی   هاي متعاهد نمی دیگر طرف

دلیل تمایل مـبهم  ن هدف عهدنامه را به کرد

کننـدگان ممکـن در    حفظ بیشـترین شـرکت  

از این رو دیـوان در نظریـه   . نظر داشته باشند

نع مشورتی معروف خود در باب کنوانسیون م

دارد کــه در  جمعــی مقــرر مــی کشـتار دســته 

صورت سکوت عهدنامه اعالم شـرطی کـه بـا    

 جـایز  ،موضوع و هدف عهدنامه مغـایر نباشـد  

چنین بر .  )219 ، ص1366زاده،  کاظم( است

آید که سـازگاري حـق شـرط بـا هـدف و       می

ه، معیار تعیـین رفتـار کشـور    موضوع عهدنام

. کننده حق شرط و کشور معترض است اعمال

ارزیابی حق شرط در اثر اعتراضات بـه اوضـاع   

  .قضیه خاص بستگی دارد و احوال هر

عدم مخالفت شرط با هـدف   ـ2ـ3

  معاهده و موضوع 

المللـی الهـه در    دیوان دادگسـتري بـین  

ر مورد کنوانسـیون منـع   ي مشورتی خود درأ

جمعی اعالم داشته است که تنها  کشتار دسته
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راه مطابقت تحفظ با هدف و مقصود معاهده، 

ــار آن محســوب  معیــار ا ــا عــدم اعتب ــار ی عتب

قابل توجه این است که در این نکته . شود می

براي مطابقـت یـا    ي مشورتی، مرجع صالحرأ

شـرط بـا مقصـود و هـدف      عدم مطابقت حق

، 1366زاده،  کاظم( باشند ها می معاهده دولت

تواند در ایـن خصـوص    هر دولت می. )81ص 

دهنـده را   تحفـظ و دولـت   دریگبخود تصمیم 

ایـن  . عضو و یا خارج از معاهده تلقـی نمایـد  

مصوب  598نحوه برخورد در قطعنامه شماره 

 1452و قطعنامه شماره  )41(1952ژانویه  12

مجمـع عمـومی    )42(1959دسـامبر   7مصوب 

لـل متحـد در رابطـه بـا معاهـدات      سازمان م

در . ه استشدکید تأ )43(المللی چندجانبه بین

ها از دبیرکل سازمان ملل متحـد   هاین قطعنام

درخواست شده است که حق شرط و اعتراض 

به آن را بدون اتخاذ هرگونه موضعی پذیرفته 

ر و تبعــات حقــوقی آنهــا را بــه بررســی آثــا و

در واقـع رأي  . هاي عضـو واگـذار نمایـد    دولت

المللـی دادگسـتري کـه     مشورتی دیوان بـین 

بعدها از سوي کنوانسـیون حقـوق معاهـدات    

مشـتمل بـر    شده،کید أوین نیز ت 1969سال 

اثرات فراوانی بر وظایف محوله بر دبیرکل بـه  

ــه بــ    ــدات چندجانب ــین معاه ــوان ام وده عن

   )44(.است

اي به دو مکتب  در اینجا الزم است اشاره

. شـود  )46(و تجـویز  )45(فکري قابلیت پـذیرش 

براساس باورهـاي طرفـداران مکتـب قابلیـت     

پذیرش شرط در صورتی که شرط با موضـوع  

نظر  صرف - شرط، و هدف معاهده مغایر باشد

از نوع و نحوه سیاست اتخاذي از سـوي سـایر   

در . باشـد  بار و غیر نافـذ مـی  بالاعت - ها دولت

بار یـا  حالی که به اعتقاد گروه دوم مبناي اعت

هــاي طــرف  عـدم اعتبــار شــرط، نظـر دولــت  

معاهده بوده و یگانه معیـار و مـالك در ایـن    

هـاي   رابطه مخالفت یـا واکـنش سـایر دولـت    

به سـخن دیگـر در صـورت    . باشد متعاهد می

مخالفت با موضوع و هدف معاهده در صـورت  

ــت مواف ــام دول ــت تم ــدا   ق ــوعیت پی ــا موض ه

ي مشـورتی  البته پـس از انتشـار رأ  . کند نمی

ــین دیــوان درخصــوص المللــی دادگســتري  ب

جمعــی،  کنوانســیون منــع کشــتار دســته   

نماید که  الملل اعالم می حقوق بین کمیسیون

ضابطه مطابقت تحفظ با هدف و منظـور کـل   

معاهده مناسـب در جهـت اعمـال در تمـامی     

 ،باشـد  المللـی چندجانبـه نمـی   معاهدات بین 

بـه قابـل   بندي معاهدات  که موجب طبقه چرا

گـردد و منطقـی    تحفظ و غیر قابل تحفظ می

آن است که مواد یک کنوانسیون بـه صـورتی   

کلی، غیرقابل تفکیک در نظر گرفته شود کـه  

تحفظ به هریک از این مواد موجب خدشه بر 
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برخـی از  . هدف و مقصود معاهده خواهد شد

رغـم حکـم    دانان براین باورند کـه علـی  حقوق

, 4بنـد  , قسمت الف, 19مقرر در بند ج ماده 

داللت بر آن دارد که حتی اگر حـق   20ماده 

شرطی با موضوع و هدف معاهـده نیـز مغـایر    

باز چنانچه توسـط یکـی از کشـورهاي    , باشد

ــود   ــول ش ــر قب ــد دیگ ــت  ،متعاه ــر اس  معتب

  ).128، ص 1377زاده،  موسی(

حقوق موجود و برداشـتی   براساس رژیم

ــاده    ــد ج م ــوق بن ــوم و منط ــه از مفه , 19ک

کنوانسـیون ویـن    20ماده  4بند  ,قسمت الف

تشخیص مطابقت یا عدم  ،توان درك نمود می

مطابقت حق شـرط یـا عـدم مطابقـت آن بـا      

هاسـت   هدف و موضوع معاهده بر عهده دولت

ــی( ــر ). 121، ص 1377زاده،  موسـ ــن امـ ایـ

هـاي حقـوقی    وضـعیت  تواند موجب تعدد می

جـه  د و در نتیوخاص شـ  اي معاهدهنسبت به 

دار  وحــدت و تمامیــت معاهــده را خدشــه   

ر پــس از نظریــه مشــورتی دیــوان د )47(.کنــد

 ،جمعی خصوص کنوانسیون منع کشتار دسته

 VI( 598(مجمع عمومی با تصویب قطعنامه 

هـــاي  ، ارگـــان)48(1952 ژانویـــه 12مـــورخ 

ائه هر نوع پیشـنهاد  سازمان ملل متحد را از ار

ولیت طـرز تلقـی   ئدر این زمینـه منـع و مسـ   

و از  )49(کشورها را به خودشـان واگـذار نمـود   

کشورها درخواست نمود بـه آن احتـرام وافـر    

هـا   در واقع با افزایش تعداد دولت )50(.بگذارند

و همچنین موارد حق شرط در صـورت ادامـه   

ایـن وضــعیت مصـالحه و ســازش بـین تمــام    

 شـود  تـر مـی   هـا مشـکل   صوره دولتمنافع مت

  .)145، ص 1378شمیرانی،  طاهري(

نـوامبر   2کمیته حقـوق بشـر در تـاریخ    

ــماره   1994 ــومی ش ــا تصــویب تفســیر عم  ب

میثـاق سیاسـی و    41در رابطه با ماده  )51(24

نسـبت بـه    بر اختیارات این کمیتـه  )52(مدنی

ها با ها و مطابقت آن بررسی تحفظات و اعالمیه

. نـد ک د میثاق مذکور تأکید مـی هدف و مقصو

دنبال این تفسیر دو نظریه و دیدگاه کـامالً   هب

یکی اینکه . وجود آمد همتفاوت در این زمینه ب

اي صالح براي  هاي عضو هر معاهده تنها دولت

گیري در مورد قابلیت پذیرش و اعتبار  تصمیم

حــق شــرط بــوده و دیگــري اینکــه نــه تنهــا 

تخــاذ تصــمیم نهادهــاي نــاظر، صــالح بــراي ا

توانند به طرح نتایج ناشی از  ، بلکه میهستند

هـا پرداختـه و    اعالم حق شرط توسـط دولـت  

التزام یا عدم التـزام آن دولـت را بـه معاهـده     

، عضـو  7آقـاي آلـن پلـه   . مذکور معین نمایـد 

الملل و مخبـر   فرانسوي کمیسیون حقوق بین

ویژه این کمیسیون در مـورد حـق شـرط در    

اي  راه حـل میانـه  1997ال ارش خود در سگز

را در ایـن زمینـه انتخـاب و پیشـنهاد نمــوده     

                                       
7. Alian Pellet 
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وي در گزارش خود به مجمع عمـومی    .است

ــال  ــاده    2005در س ــه م ــاره ب ــا اش از  19ب

وین و نیز مقـررات مشـابه    1986کنوانسیون 

ــر مجــاز   1969آن در کنوانســیون  اصــل را ب

بودن استفاده از حق شرط دانسته و با استناد 

المللـی   دیـوان بـین   1951ه مشورتی به نظری

دادگســتري در موضـــوع حـــق شـــرط بـــه  

کنوانسیون ممنوعیت مجازات و مجازات جرم 

جمعی، پـذیرش ایـن موضـوع را     کشتار دسته

مبنایی اساسی بـه عنـوان سیسـتم منعطفـی     

شـــمولی و پـــذیرش  جهـــت حفـــظ جهـــان

هـا دانسـته    حداکثري معاهدات از سوي دولت

خـود   2001سال هرچند که ایشان در . است

ــش  ــوان . 2.1.5در بخـ ــت عنـ ــا تحـ  راهنمـ

Communication of Reservation  حـــق

المللـی   شرط بر سند تأسیس یک معاهده بین

کنوانسـیون   23را متأثر از پاراگراف اول ماده 

. دانـد  وین و نیز رویه عملی موجود می 1968

وي بــه عنــوان نمونــه از اخــتالف در تعریــف 

ارسـال حـق رزرو و در   ارگان صالح در ابالغ و 

در . کنـد  نتیجه تصویب یا موافقت آن یاد مـی 

اسـتفاده   Deliberative Organ جـایی از واژه 

دارد که تعریف  کند، اما بالفاصله اشعار می می

تـوان از   این ارگان بسیار مشـکل بـوده و مـی   

و   Competent Organمفاهیم دیگري چـون  

ین و وي در نهایت تعی. غیره نیز استفاده نمود

تشخیص ارگان صالح براي پـذیرش شـرط را   

مشــکل اعــالم و آن را بــه مباحــث و تفاســیر 

. کنـد  اصول کلی و دکترین حقوقی واگذار می

هاي بعد با نشان دادن انعطاف بیشـتر   در سال

. سعی در حل مسـائل پـیش رو داشـته اسـت    

اي کمیته ششـم مجمـع عمـومی     رئیس دوره

مختلـف   سازمان ملل نیز بعد از طرح مباحث

ــین  ــوق ب ــه تحفــظ در    حق ــل و از جمل المل

معاهــدات توســط مخبــر کمیســیون حقــوق  

الملل، آقاي آلـن پلـه در بیانیـه خـود بـه       بین

اشـاره داشـته، کـه در     2010ژوئیه  27تاریخ 

اي منع نشده و  صورتی که شرطی در معاهده

نیز با هدف و موضوع معاهده نیز در اخـتالف  

  .نباشد، اصل بر پذیرش آن است

ممنوعیـت حـق شـرط بـه      -3-3

  قواعد عرفی و قواعد آمره

ــین   ــوان بـ ــاس رأي دیـ ــی  براسـ المللـ

ــاي   ــاره دری ــالت ق ــده ف دادگســتري در پرون

اکثریت قضات دیوان بر ایـن نکتـه   ، )53(شمال

اند که قواعد عرفی قابـل تحفـظ    تأکید نموده

نبوده و در صورتی که دولتی بـه آن مبـادرت   

هاي دولـت   ئولیتثیري بر مسأنماید این امر ت

مذکور نـدارد و عـالوه بـر آن اعتـراض سـایر      

د رافع تعهدات و تکـالیف آنهـا   ها متعاه دولت

در ضــمن قضــات دیــوان اشــاره . باشــد نمــی

توان نتیجه  می 6اند که با توجه به ماده  داشته
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گرفت که درخصوص شـرط منـدرج در مـاده    

کنوانسیون، امکان دارد که رزروها توسـط   12

یب و یا الحاق ر حین امضا یا تصوهر دولتی د

 ,Cannizzaro) پـذیرد  به معاهده صورت مـی 

2011, p.723) .توان گفت که  به طور کلی می

این خصوصیتی انحصاري در قواعد مربوط بـه  

هـاي   هـا و تعهـدات بـوده و شـرط     کنوانسیون

یکجانبه ممکن است کـه در شـرایط محـدود    

ــورد  ــه   م ــالی ک ــرد، در ح ــرار گی ــذیرش ق پ

م را براي قواعد حقـوقی  ستوان این مکانی نمی

 )54(.و تعهـدات عرفــی و کلــی اســتفاده نمــود 

برخی از حقوقدانان و مفسرین بر ایـن باورنـد   

ي صـادره از سـوي دیـوان در خصـوص     أکه ر

فالت قـاره دریـاي شـمال بـه منزلـه اعمـال       

ضابطه دیگري در رابطه با اعتبار حـق شـرط   

ت بـوده  کنوانسیون حقوق معاهدا 19در ماده 

رطی کـه نقـض قواعـد آمـره باشـد،      و حق ش

تواند در مطابق با موضوع و هدف معاهده  نمی

  . تلقی گردد

 هاي متصور راه حلـ 4

ــناد م  ــیر اس ــازمان ؤتفس ــس س ــاي  س ه

الملل که همواره منشاء مشکالت فراوانـی   بین

هاي عضو با یکدیگر، در روابط  در روابط دولت

ــازمان  ــا س ــا ب ــین در ر آنه ــا و همچن ــط ه واب

هـا در زمـان تعیـین     مابین ارکان سـازمان  فی

ــالحیت ــی   ص ــا م ــک از آنه ــاي هری ــد ه . باش

 ، از آنجـا ریزنظر از انتخاب یکی از طرق  صرف

که اجراي هر قاعده حقوقی مسـتلزم تفسـیر   

هـر  ه اینکـه  بـ آن است و همچنین بـا توجـه   

صالحیت  ،کند اي را اعمال می رکنی که قاعده

راي سـند مؤسـس   دارد، اجـ تفسیر آن را هم 

ن المللی از سوي ارکان مختلـف آ  سازمان بین

باشـد   مستلزم تفسـیر از سـوي آن رکـن مـی    

  .)103، ص1389موسی زاده، (

ــدات   ــیون معاه ــن در  1969کنوانس وی

زمینه حقوق معاهدات و دو کنوانسـیون پـس   

ابــط قــراردادي  از آن بخــش اعظمــی از رو 

المللی را تحت پوشش  کشورها در صحنه بین

هـاي   هـا و رویـه   داده و بسـیاري از عـرف   قرار

الملـل را تـدوین و در    موجود در حقـوق بـین  

ه و با نیازهاي آن روز بخشی موارد توسعه داد

در  امـا . المللی منطبق نموده است جامعه بین

برخــی مــوارد نیــز مجمــل بــوده و نتوانســته 

از . راهکاري حقوقی پیشنهاد و تـدوین نمایـد  

تــداوم حیــات ســوي دیگــر مبنــاي ایجــاد و 

المللــی در توافـق اعضــاي   هــاي بـین  سـازمان 

هــاي  رو ســازمان ســازمان ریشــه دارد؛ از ایــن

 ،هـا هسـتند   المللی اساساً مخلـوق دولـت   بین

و  شـوند  گرچه بعداً داراي حیات مستقلی مـی 

خصـیت خـود در مقابـل    به سـوي تثبیـت ش  

، ص 1388زمـانی،  ( دارنـد  می  دیگران گام بر

المللـی   رتی دیوان بینبراساس رأي مشو). 49
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دادگســتري در مــورد مشــروعیت اســتفاده از 

 هـاي اتمـی در مخاصـمات مسـلحانه،     سـالح 

ــین ســس ســازمانؤاســناد م« المللــی  هــاي ب

ــوع آن  معاهـــدات ویـــژه اي هســـتند؛ موضـ

معاهدات ایجاد تابعان جدید حقوق است کـه  

هـاي معاهـده    حدي استقالل دارند و طرف تا

ــق ــه    تحق ــترك را ب ــداف مش ــذار اه آن واگ

چنــین معاهــداتی وصــف دوگانــه . کننــد مــی

 )55(.»قراردادي و در عین حال اساسـی دارنـد  

ي بـه  ته جالب توجهی که دیوان در ایـن رأ نک

موضــوع توجــه بــه وصــف  ،آن اشــاره نمــوده

ؤســس یــک ســازمان   قــراردادي اســناد م 

  .المللی است بین

از سوي دیگـر یکـی از ایـن مـوارد            

 1969کنوانسـیون   20ده مـا  3مربوط به بند 

هاي گذشته به صورت  در بخش. باشد وین می

الملـل و   ود در حقوق بـین تفصیلی موارد موج

المللــی در خصــوص  هــاي قضــایی بــین رویــه

در ایـن قسـمت   . ه اسـت شدسی ربر "شرط"

 20مـاده   3این است که اعمال بنـد   سعی بر

ــر د ــده اخی ــکیل  معاه ــل از تش ــرایط قب ر ش

در همـین  . طالعـه شـود  مالمللـی   سازمان بین

کـه در  شـود   میراستا فروض مختلفی مطرح 

پاسـخگویی بــه هریـک در نیـل بــه    نتیجـه و  

بینانـه مفیـد    اي حقوقی، منطقی و واقـع  شیوه

  .خواهد بود

ــه   -4-1 ــوط ب ــرط من ــذیرش ش پ

  تصویب اجماع اعضا

ــ ــادر   س ــن متب ــه ذه ــه ب ــدایی ک ؤال ابت

توان پذیرفت بـا   آیا میاین است که  ،شود می

کننده شـرط   ، کشور اعالمش تمامی اعضاپذیر

که هنوز رکن صـالحیتدار سـازمان    و در حالی

ننمـوده،  تشکیل نشده و آن شرط را تصـویب  

شـود؟ پیشـتر    از اعضاي معاهده محسوب می

 "شـرط "اب اشاره شد که این اولین ایده در ب

ــین  ــوق ب ــوده و  در معاهــدات در حق ــل ب المل

بـراین   معه ملـل، کشـورها  ویژه در دوره جا هب

حفظ تمامیت و کلیـت   اند که جهت باور بوده

بایستی موضوع مورد موافقـت   یک معاهده می

، و اال آن تمامی اعضا یک معاهـد قـرار گیـرد   

جامعـه ملـل در   . باشـد  شرط قابل قبول نمـی 

ــال  ــه    1927س ــرط ب ــق ش ــا ح ــه ب در رابط

بـه  "معاهدات چندجانبـه اعـالم داشـته کـه     

ــور مع ــواد  منظ ــه م ــرط ب ــودن ش ــر ب ي از تب

معتبر باشد و در صـورتی کـه ایـن     اي معاهده

هـا باشـد،    ن دولتایمامر در جریان مذاکرات 

ضروري اسـت کـه حـق شـرط توسـط تمـام       

هاي متعاهد پذیرفته شود و در غیر این  دولت

ــت   ــار اسـ ــرط بالاعتبـ ــق شـ ــورت حـ  ".صـ

برخـی   1954و  1953هـاي   هاي سال گزارش

و الملل  از مخبرین ویژه کمیسیون حقوق بین

برخورد ایـن   ها در ها و دولت رویه سایر ارکان
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شده از سـوي کشـورها    چنینی با شروط اعالم

به تفصـیل  . در معاهدات چندجانبه بوده است

د کـه مقتضـیات روز جامعـه    توضیح داده شـ 

دیگـري را در بـاب   المللـی مجـال    حقوق بین

نحوه برخورد با شـرط در معاهـدات جسـتجو    

ی وفـاق عـام   ایشـان بـه نـوع   . نموده است می

ــه  ــده  توج ــال قاع ــه اعم ــته و هرگون اي  داش

سیس؛ بـه  یا سند تأبرخالف متن اساسنامه و 

نوعی توافق سایرین را به چالش کشیده و در 

 نتیجـه تمامیـت یکپارچـه معاهـده را مختــل    

نهایت دیـدگاه طرفـداران    در. نموده است می

چید و بـا  الملل کالسیک در هم پی حقوق بین

المللی دادگسـتري   ن بیننظریه مشورتی دیوا

ــتار   د ــع کشـ ــیون منـ ــوص کنوانسـ ر خصـ

ر اســتفاده از جمعــی، فصــلی جدیــد د دســته

المللی براي حقوقدانان  شرط در معاهدات بین

نظـر شـجاعانه    اظهـار . ها گشوده شـد  و دولت

لداك مخبـر ویـژه کمیسـیون    آقاي همفري وا

یـد تغییـر   ؤم 1962 الملل در سال حقوق بین

  .معاهدات بوده است مزبور در حقوقرژیم 

ها در استفاده از  با توجه به رویکرد دولت

حق شرط مخصوصاً پس از تأسـیس سـازمان   

ي ملــل متحــد و نیــز آراي صــادره پــس از رأ

ر زمینــه کنواســیون منــع مشــورتی دیــوان د

جمعـی، قبـول ایـن فـرض غیـر       کشتار دسته

واقعی، غیر حقوقی و برخالف رویـه عملـی و   

جه با این نهاد حقـوقی  ا در مواه قضایی دولت

تـوان   باشد و در نتیجه این فرضـیه را مـی   می

از سوي دیگر روح مقـرره  . مردود قلمداد نمود

 1969کنوانسـیون   20ماده  3مندرج در بند 

ها حق خود در زمینه  وین این است که دولت

قبول و یا اعتراض به شـرط اعالمـی از سـوي    

ــه رکــن صــالحیتدار در  هــا را ســایر دولــت ب

اند و اگر قـرار   نموده المللی واگذار مان بینساز

باشد ما قائـل بـه پـذیرش مجـدد صـالحیت      

ها در این باب آنهم به اتفاق آرا باشـیم،   دولت

هـا و روح   ت دولـت از این منظر بـا قصـد، نیـ   

کنوانسیون وین مخالف بوده و با مقررات ایـن  

. گیـرد  وانسیون در تعارض و تضاد قرار مـی کن

ذیرش دیـدگاه فـوق بـا اثـر     از سوي دیگر با پ

اعتــراض بــه شــرط از ســوي احــدي از ســایر 

توان ایـن دیـدگاه را    یگر چگونه میها د دولت

ي در بــه عنـوان نمونـه کشــور  . توجیـه نمـود  

المللـی اعـالم    پذیرش اساسنامه سازمانی بین

برخـی   وییـد  برخـی آن را تأ . نمایـد  شرط می

و برخی نسبت بـه آن اعتـراض    دکردنسکوت 

ط نسـبت بـه   اگـر قـرار باشـد شـر     .نـد کن می

صـورت   در این ،باشد معترضین غیر قابل اجرا

و در عمل مشکالت فروانی ایجاد خواهد شـد  

المللـی   احتمال ناکارآمد شدن سازمان بـین  و

  .متصور است
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تعلیــق عضــویت دولــت    -4-2

کننده شرط تـا زمـان اتخـاذ     اعالم

  تصمیم رکن صالحیتدار

ن تــوافـرض دیگــر ایــن اسـت کــه  آیــا   

کننده شرط را تا تشکیل  عضویت کشور اعالم

سازمان و تصویب رکن صالحیتدار آن معلـق  

ال ؤمحسوب نمود؟ قبل از پاسـخ بـه ایـن سـ    

باید به این نکته توجه نمود که در معاهـدات،  

اصل بر جواز شرط است یا اصل بر عدم جـواز  

علت اهمیت این نکته در آن است کـه در  . آن

اصول و قواعد حقوقی قواعد تفسیر و استنتاج 

ویژه در زمانی که نص صریحی براي پاسـخ   هب

ــی   ــیات اجرای ــه مقتض ــود ب ــه وج آن عهدنام

تـوان بـه برخـی ابزارهـاي      نداشته باشد، مـی 

اگـر اصـل   . حقوقی و استنباطی توسل جست

اي باشد و در قضـیه   بر جواز شرط در معاهده

نصـی را یافـت کـه    مانحن فیـه نتـوان هـیچ    

أسیس قبـل  شده به سند ت تکلیف شرط اعالم

ین کنـد،  المللـی را معـ   از تشکیل سازمان بین

 ,Cede) توان اصل را بر جواز شرط دانست می

2001, p.43)  اگــر  "و بــا توجــه بــه عبــارت

 3در بنـد   "طریق دیگري معین نشـده باشـد  

استدالل کرد  1969کنوانسیون وین  20ماده 

کــه شــرط مــذکور مجــاز و براســاس قواعــد  

راض سایر اعضـا  کم بر قبول یا اعتترسیمی حا

تــوان درخصــوص آن  بــه شــرط اعالمــی مــی

، اما اگر اصل بر عدم جواز باشـد . قضاوت نمود

توان بدون تصمیم رکن صالحیتدار  دیگر نمی

اسـتدالل  . سازمانی آن شرط را مقبول دانست

المللــی  قضــات دیــوان بــینقــوي و منطقــی 

ــه  دادگســتري در نظریــه مشــورتی مربــوط ب

جمعـی و   ه کنوانسیون منع کشتار دستهپروند

هـــا و  هـــاي دولـــت و نیـــز رویـــه ســایر آرا 

، ما را بر ایـن برداشـت   المللی هاي بین سازمان

سازد که اصل بر جـواز شـرط بـه     رهنمون می

از سـوي دیگـر در هـیچ سـند     . معاهده است

حقــوقی خــواه بــه صــورت نوشــته، قــرارداد،  

ــده ــوان     معاه ــایی دی ــه قض ــواه در روی و خ

ــین در   بـــین ــتري و همچنـ ــی دادگسـ المللـ

ــزارش ــوق    گ ــیون حق ــوبات کمیس ــا و مص ه

. توان خالف ایـن ادعـا را یافـت    الملل نمی بین

ــم ــز   در ض ــري نی ــه دیگ ــیچ راه و طریق ن ه

  . بینی نشده است پیش

تــوان وضــعیت  در چنــین شــرایطی مــی

کننده تا تشکیل سـازمان و   مشرط دولت اعال

نـد و  اتخاذ تصمیم رکن صالحیتدار معلق بما

عضویت ایشان تا تشـکیل سـازمان   در نتیجه 

ــین ــالح    ب ــن ص ــاذ تصــمیم رک ــی و اتخ الملل

پذیرش این فرض بـا  . بالتکلیف باقی گذاشت

خـل نمـودن   الملل مبنی بر دا روح حقوق بین

هــا و نهادهــاي  حــداکثري کشــورها در رژیــم

از سـوي  . المللـی سـازگار نیسـت    نحقوق بـی 
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ــرین رشــته حقــوق    دیگــ ر برخــی از متفک

ــ ــل ت ینب ــد داشــتهالمل ــیش از  أکی ــد کــه پ ان

، حـق  سـیس سـازمان  أاالجرا شدن سند ت الزم

ده داراي اثـر حقـوقی نبـوده و    شـ  شرط اعالم

ر ارگان صالحیتدار االجرا شدن سند مزبو الزم

سیس مرجع قانونی رسـیدگی  مقرر در سند تأ

زاده،  موســی( هـا خواهـد بـود    بـه حـق شـرط   

راه  رسـد ایـن   نظر مـی  به  ).127، ص 1377

توانـد منطقـی، اصـولی و جـامع      حل نیز نمی

که اساتید محترمی چـون  هرچند . تلقی شود

اله فلسـفی از ایـن نظریـه دفـاع      دکتر هدایت

توانـد تمـامی    ، اما این راه حـل نمـی  کنند می

الملـل را   ی حقوق بـین مقتضیات صحن عموم

مضاف بر اینکه برخی . تحت پوشش قرار دهد

ادنـد کـه رسـیدگی    از حقوقدانان بر ایـن اعتق 

یتدار سازمان نسـبت بـه شـروط    ارکان صالح

شـود کـه سـند     شده زمـانی مطـرح مـی    اعالم

االجرا شده باشد و پـیش   أسیس سازمان الزمت

، 1377زاده،  موسـی (از آن قابل طرح نیسـت  

ی به عنوان نمونه جیمز برایرلی یک ).126ص 

الملـل در   از گزارشگران کمیسیون حقوق بین

ــال  ــان 1950س ــی بی ــه م ــول و  ":دارد ک قب

 ،که موضـوع تحفـظ اسـت    اي پذیرش معاهده

مگر اینکه و  ،باشد ؤثر و بدون اعتبار میغیر م

المللـی   زمانی که هر دولت یا سـازمان بـین   تا

ــظ    ــودن تحف ــوثر ب ــراي م ــه موافقــت آن ب ک

ضروري اسـت، رضـایت خـود را بـا آن اعـالم      

از سوي دیگر ممکن است با اجراي  )56(".دارد

آیینی در هـیچ زمـان تعـداد کشـورها     چنین 

سازمان و اجرایـی شـدن مفـاد     جهت تشکیل

ها بـا   سیس به حد نصاب نرسد و دولتسند تأ

 هاي مختلـف ایـن رویـه را مـورد سـوء      انگیزه

  . استفاده  قرار دهند

پذیرش شـرط بـا تصـویب     -4-3

  اکثریت اعضا

در مباحث فوق به این موضوع اشاره شد 

شـرط در معاهـدات   که اصل بر جـواز اعمـال   

ــوده ــده    ،ب ــالف آن در معاه ــه خ ــر اینک مگ

براسـاس مفــاد رأي  . بینــی شـده باشــد  پـیش 

المللــی دادگســتري در  مشــورتی دیــوان بــین

جمعـی   پرونده کنوانسیون منع کشـتار دسـته  

اگر شرط برخالف موضـوع و هـدف عهدنامـه    

به منزله اخالل در تمامیـت معاهـده و    ،باشد

ت و براســاس کلیـت آن بـوده و مقبـول نیسـ    

قابلیـت  دیدگاه معتقدین بـه  مکتـب فکـري    

از سـوي  . باشـد  پذیرش، غیرنافذ و باطـل مـی  

، عضـو  کـه آقـاي آلـن پلـه     طـور  دیگر همـان 

الملل و مخبـر   فرانسوي کمیسیون حقوق بین

ویژه این کمیسیون در مورد شرط در گزارش 

بـراز نمـوده، در مـواردي کـه     ا )57(1997سال

ع حـق شــرط  خصـوص موضــو  اي در معاهـده 

ــت  ــاکت اس ــتاي   ،س ــاظر در راس ــاي ن نهاده
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ه توصـیه  ئوظایف محوله جهت اظهار نظر و ارا

هـا   از جمله قابلیت پذیرش حق شـرط دولـت  

از ســوي دیگــر  . حیت هســتند داراي صــال

ها خود برخـی از اختیـار    ایم که دولت پذیرفته

خویش در باب قبول یـا رد شـرط اعالمـی از    

بـه   2از مـاده   3ها را به بند  سوي سایر دولت

اند و به عبـارت   رکن صالحیتدار واگذار نموده

دیگر اتخاذ تصمیم رکن صالحیتدار به عنوان 

اصـل دانسـته و در نتیجـه و     یک اسـتثناء بـر  

توان آن را تفسیر موسع نمود و بـه تمـام    نمی

 موارد تعمیم و دامنه تعریف آن را این چنـین 

با این وصف قبل از تأسـیس یـک   . توسعه داد

هاي عضو معاهـده را   المللی دولت ازمان بینس

تـرین نهـاد نظـارتی     تـوان اولـین و محـق    می

  . نسبت به آن سند محسوب نمود

هـاي   استفاده از سـایر روش  -4-4

  تصویب شرط

ــذیرش   روش ــراي پ هــاي دیگــري هــم ب

بدون آنکه به صـراحت بـه    ،شرط وجود دارند

تـرین روش در ایـن    متداول. شرط اشاره شود

بـراي  . فاده از پروتکل الحـاقی اسـت  مورد است

مثال وضعیت انگلسـتان در اتحادیـه اروپـایی    

اي  ست که در قالـب یـک پروتکـل جداگانـه    ا

اي شـرط   بینـی شـده اسـت و بـه گونـه      پیش

، ص 1389زاده،  موسـی ( گـردد  محسوب مـی 

103.(   

  فرجام

با توجه به مطالب فـوق و قبـول مـردود    

اعی روش اخـذ اجمـ  کارکیري  هبودن دیدگاه ب

هاي عضو در پذیرش شرطی که از  دولت آراي

شـده و   هاي متعاهد اعـالم  سوي یکی از دولت

ــا   ــول و ی ــا نظــام کنــونی قب جــایگزینی آن ب

حـق شـرط در کنوانسـیون و نیـز      اعتراض به

لمللی، و بـا ایـن فـرض کـه در     ا هاي بین رویه

سیس به صراحت اعالم و یا استفاده از سند تأ

تـوان شـرط    ؛ مـی نشده باشدآیین شرط منع 

هاي متقاضـی   اعالمی از سوي احدي از دولت

ســیس را بــه دو بخــش پیوســتن بــه ســند تأ

اگر شرط اعالمی از سوي دولتی . تقسیم نمود

سـیس  خالف هـدف و موضـوع معاهـده تأ    بر

نافذ و بالاعتبار بوده و  باشد، به طور قطع غیر

اساساً نیازي به انتظار براي تا تشکیل سازمان 

صالح نیسـت؛ چـرا کـه     ر نهاد ذيظن و اظهار

دیوان و رویه موجود حاکی از بی اعتبـار   آراي

ــی     ــورت قهقرای ــه ص ــدا و ب ــودن آن از ابت ب

  . باشد می

اگر شرط اعالمـی از سـوي    ،در شقّ دوم

ــدف   ــرخالف ه ــی ب ــده دولت ــوع معاه و موض

رسد منطقی اسـت اکثریـت    نباشد، به نظر می

ــوم آراي ــت دو س ــو در حاضــر دول ــاي عض  ه

گیـري و براسـاس    ص این شرط تصـمیم خصو

یز استفاده از نهاد عقل جمعـی  قاعده شور و ن
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ــو رأ ــت نس ــا رد آن ي اکثری ــه ورود و ی بت ب

بـه اعتقـاد   . عمـل آیـد  گیري به  شرط تصمیم

نظران، اعمـال آیـین اکثریـت    جمعی از صاحب

را دارد که پـذیرش مـتن را   ساده، این حسن 

 ت راکند و بـه کنفـرانس ایـن فرصـ     آسان می

دهد که با توسـل بـه آن میـزان موفقیـت      می

 در مقابل مخالفان ایـن نظـر  . خود را باال ببرد

شـود، ایـن    معتقدند برخالف آنچه تصـور مـی  

جمله آنکه  از. آیین مشکالتی را به دنبال دارد

کـافی   شده که به قـدر اقتدار تصمیمات اتخاذ

دیـده  . کاهـد  حافظ منافع اقلیت نیسـت، مـی  

المللـی   هـاي بـین   انسدر کنفـر  شده است که

اند که  هاي اکثریت استفاده کرده غالباً از آیین

از میان انـواع آنهـا اکثریـت دو سـوم بیشـتر      

ــت  ــوده اس ــول ب ــی  . معم ــنامه بعض در اساس

لمللی مقرر شـده اسـت کـه    ا هاي بین سازمان

مور تجدیـدنظر در اساسـنامه بـا    کنفرانس مـأ 

اکثریـت ســه چهــارم یــا حتــی چهــار پــنجم  

برن کـه   1886معاهده . کند می گیري متصمی

سند اساسی اتحادیه حمایـت از آثـار ادبـی و    

خود با استفاده  27براساس ماده  ،هنري است

در اسـتکهلم   1967گیـري در   أياز این نوع ر

کمیسیون حقوق . نظر قرار گرفتمورد تجدید

الملل در طـرح پیشـنهادي خـود دربـاره      بین

ن حقــوق معاهــدات پــذیرش معاهــدات مــدو

ي دوسـوم  را منـوط بـه رأ   الملـل  ق بـین حقو

دهنده نموده؛ تـا مسـائل    أياعضاي حاضر و ر

تلف حقـوقی  هاي مخ ناشی از تعارض سیستم

الملـل نگـردد و در    سد راه تدوین حقوق بـین 

هاي حاضر در کنفـرانس بـا بـده     نتیجه دولت

نـد در جهـت   هاي متقابل سیاسی بتوان بستان

ثر ؤاي مـ ه الملل گام تدوین مقررات عرفی بین

ن آیـین آن اسـت   از جمله محاسن ای. بردارند

شـده بـر اقلیـت تحمیـل      که معاهده پذیرفته

ــی ــی      نم ــور کل ــه ط ــود و پــذیرش آن ب ش

کننـده ترکیبـی مـوزون از نظریـاتی      منعکس

بـا یکـدیگر فاصـله بسـیار      است کـه در ابتـدا  

ه تنها ایرادي که بـه ایـن آیـین    البت. اند داشته

قلیـت  بـراي ا تـوان گرفـت، آن اسـت کـه      می

ه بـر  آورد کـ  لجوج ایـن امکـان را فـراهم مـی    

اي بسیار انـدك   اکثریتی که با موفقیت فاصله

نظر خـود را بـر آن    پیروز شود و نهایتاً ،دارند

کننــدگان در کنفــرانس کــه  گــروه از شــرکت

انـد بـراي پـذیرش معاهـده بـه حـد        نتوانسته

برسـند، تحمیـل   ) اکثریت کیفی(نصاب الزم 

  . کند

این قاعده، قبـول بـه اکثریـت     مضاف بر

ــذیرش حــق شــرط در مــورد   آرا، در مــورد پ

المللـی اعمـال    هاي بین سیس اسناد سازمانتأ

رودا نیـز  گونه که پروفسـور   همان )58(.شود می

رسد دلیل اعمـال ایـن    اعتقاد دارد، به نظر می

ــاً تصــمیمات      ــه غالب ــد ک ــن باش ــده ای قاع
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خـاذ  ات المللی بـه اکثریـت آرا   هاي بین سازمان

در ضمن در پیش اشاره شـد کـه    )59(.شود می

هـا در چنـین شـرایطی بهتـرین ارگـان       دولت

رض شــرط بــا نظــارتی جهــت تشــخیص تعــا

براسـاس  . باشـند  موضوع و هدف معاهده مـی 

دیـوان  المللی و نیـز رویـه    مفاد معاهدات بین

المللی دادگسـتري الهـه و نیـز دکتـرین      بین

ها در  ولیت اولیه دولتئحقوقی این حق و مس

عتـراض بـه شـرط و یـا     مـورد پـذیرش و یـا ا   

صـوص  شده از سوي دولتـی درخ  اعالمیه ارائه

   )60(.ه استشدکید مفاد خاصی از معاهده تأ

ــات  در ضــمن مــی ــوان از برخــی نظری ت

 سازي ی مرتبط استفاده نموده و با شبیهحقوق

. کید نمـود نهادهاي حقوقی بر این استدالل تأ

اي سـند   ه معاهـده کمورد  امکان دارد در این

المللی است یا خیـر،   أسیس یک سازمان بینت

وان مثال مقام به عن. وجود آید هاختالف نظر ب

تواند آن معاهده را سند  امین یک معاهده می

المللــی بدانــد و حــق  أســیس ســازمان بــینت

شـده بـه ارگـان صـالحیتدار      هاي اعـالم  شرط

سازمان ارجاع دهـد و یـا بـر عکـس معاهـده      

در . سـیس سـازمان ندانـد   أرا سند تمورد نظر 

رسد باید به کشـورهاي   به نظر می این حالت،

کرد و نظر آنهـا را  کننده معاهده رجوع  تدوین

سیس بودن یـا نبـودن آن   در خصوص سند تأ

در صورت مثبـت بـودن   . ن شدمعاهده خواها

هـاي   توان رسیدگی بـه حـق شـرط    پاسخ می

شده را بـه ارگـان صـالحیتدار سـازمان      اعالم

در حوزه وسیع مقـررات مربـوط   . محول نمود

شود  ئله مطرح میبه اعمال حق شرط این مس

بودن اعمال شرط که در مورد تشخیص مجاز 

و انطباق شرط با موضوع و هدف معاهـده بـر   

هاست و هیچ مرجعی قضایی  عهده خود دولت

بینـی   هـا پـیش   براي نظارت بر تفسـیر دولـت  

داراي هـا   در ایـن زمینـه، دولـت   . نشده اسـت 

بدیلی در انعقاد قراردادهـا و فـروض    نقشی بی

  . باشند ا میدار مختلف آن

  ها پانوشت

درخصوص حقوق وین  1969معاهده  2بند د ماده  -1

 :گونـه تعریـف نمـوده اسـت     معاهدات شـرط را بـدین  

اي  یـک جانبـه   هعبارت است از بیانی»  تحدید تعهد«"

وقـع  که یک کشور تحت هر نام یا به هـر عبـارت در م  

امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق بـه یـک معاهـده    

آن قصد خود را دایر بر عـدم   هکند و به وسیل صادر می

ــررات   ــار حقــوقی بعضــی از مق ــا تعــدیل آث شــمول ی

  ".دارد معاهدات نسبت به خود بیان می

ــر     -2 ــت مخب ــور لوترپاخ ــه پروفس ــوان نمون ــه عن ب

ه در الملل در نخستین گزارشی ک ون حقوق بینکمیسی

 ،درباره حقوق معاهدات تهیه نمـوده بـود   1953سال 

ی آن غیـر  یتعریف شرط را به علت پیچیـدگی اسـتثنا  

بــراي دسترســی بــه . مفیــد و ســاختگی اعــالم نمــود

  :اطالعات بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به

 Doc. N.U. A/CN. 4/63, P. 119.  



ه 
ار

شم
ک

و ی
ت 

ص
ش

 
●  

م
ست

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
90

  

   

 

83  

3. Act 2(d):“reservation” means a unilateral 

statement, however phrased or named, made 

by a state, when signing, ratifying, 

accepting, approving or acceding to a treaty, 

whereby it purports to exclude or to modify 

the legal effect of  certain provisions of the 

treaty in their application to that State. 

به هر دولت غیـر   معاهده باز برخالف معاهده بسته -4

جانبه و بی  دهد که با انجام عملی یک متعاهد اجازه می

هاي متعاهد اصلی بتوانند شـرایطی بـر آن    آنکه دولت

معاهـدات مـدون   . اهـده شـود  طرف مع ،تحمیل کنند

الملل معاهداتی که تحـت نظـارت سـازمان     حقوق بین

و همچنین معاهدات مربوط یابند  ملل متحد انعقاد می

  .به مهار سالح از جمله این معاهدات هستند

مـه   18در : اولین کنفرانس الهـه و پیامـدهاي آن   -5

، بنا به پیشنهاد نـیکالي دوم امپراتـور روسـیه،    1899

هاي صلح در شهر  اولین کنفرانس معروف به کنفرانس

هـدف کنفـرانس در آغـاز،    . الهه هلند تشکیل گردیـد 

ود و بدین منظور، روسیه پیشـنهاد نمـود   حفظ صلح ب

تا تولید و به کار بردن تسلیحات جنگی و تعرضـی بـه   

طور آزمایش محدود شود تا در نتیجه آن، صلح جهانی 

 26در ایـن کنفـرانس فقـط    . و همگانی برقـرار گـردد  

دو  کشور شرکت نمودند، شامل بیست کشور اروپـایی، 

کا و مکزیـک  مریامریکایی، یعنی ایاالت متحده اکشور 

. و چهار کشور آسیایی، یعنی ایران، چین، ژاپن و سیام

کنفرانس مزبور اجتماعی از کلیه کشـورهاي   بنابراین،

کنفرانس، در ابتدا بیشـتر جنبـه سیاسـی    . جهان نبود

داشت، ولی بعداً جنبه حقوقی آن چیره گردید و روي 

تأسـیس دیـوان   ) الـف : ی توافـق شـد  له اساسئسه مس

ــراي  مــی داوري ئدا ــوان مرجــع صــالحیتدار ب ــه عن ب

جلوگیري از جنگ از راه اقدامات اصالحی میانجیگري 

هاي جنـگ   تهیه و تنظیم قوانین و عرف) ب و داوري؛

. ژنو به جنگ دریایی 1864شمول عهدنامه ) ج زمینی؛

دومین کنفرانس صلح الهه نیز بنا به دعـوت امپراتـور   

 44کت در شهر الهه با شـر  1907ژوئن  15روسیه از 

 1907اکتبـر   18کشور جهان تشکیل شد و تا تـاریخ  

اولین اثر مثبت این کنفرانس آن بود کـه  . ادامه داشت

هـان در آنجـا بـه بعضـی     عده کثیري از کشـورهاي ج 

المللی که سابقاً منعقد شده بود، ملحـق   معاهدات بین

راجـع  1856از جمله مقررات کنگره پاریس (گردیدند 

مصونیت اموال اتباع دشـمن   ،یبه تحریم راهزنی دریای

 محاصره دریایی، طرف حمل شود، هاي بی که با کشتی

کنفـرانس دوم الهـه،    )ژنـو  1864چنین عهدنامـه  هم

عالوه بر تکمیل کارهاي کنفرانس اول، سیزده معاهده 

 طرفـی را بـه امضـا    به حقوق جنگ و بیجدید مربوط 

ور، در ایـن  در تنظـیم ایـن قواعـد و سـایر امـ     . رسانید

خواهی و بشردوستی در بین  نفرانس یک روح آزاديک

هاي  نمایندگان کشورها حکمفرما بود که در کنفرانس

الملـل   ل از آن،یعنی در تاریخ روابط بـین المللی قب بین

هـا از   اموري کـه محـال بـود دیپلمـات     .سابقه نداشت

مجاري خصوصی عادي و در پس پرده حل کننـد، در  

  .جام یافتمحیط این اجتماع به سهولت ان

6- Vienna Convention  the Law of Treaties، 

1969، 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/e

nglish/conventions/1_1_1969.pdf  



ن
ما

از
س

س 
سی

 تأ
ند

س
ر 

 د
ط

شر
ق 

 ح
ن

دی
یا

 بن
ن

زی
وا

 م
 از

ده
فا

ست
ا

 
ي 

ها
ن

بی
 

ی
ملل

ال
 ...

  

 

 

84  

7- Vienna Convention on Succession of 

States in respect of Treaties. Done at Vienna 

on 23 August 1978، http://untreaty.un.org/ 

ilc/texts/instruments/english/conventions/3_

2_1978.pdf  

8- Vienna Convention on the Law of 

Treaties between States and  International 

Organizations or between International 

Organizations 1986، http://untreaty.un.org/ 

ilc/texts/instruments/english/conventions/1_

2_1986.pdf  

الملل هر پیمـانی کـه میـان تابعـان      در حقوق بین -9

المللی بسـته   بینجامعه  المللی یعنی اعضاي یننظام ب

عـات  بـراي دسترسـی بـه اطال    .معاهده نام دارد ،شود

  .90ص ,1379,فلسفی : بیشتر رجوع کنید به

10- League of Nations. To see more 

information: 

http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nati

ons  

11- General Assembly, www.un.org/ga  

12- International Law Com., www.un.org 

/law/ilc/  

13- International Court of Justice, 

http://www.icj-cij.org/  

شرط، به هر عبارت و بـا   ": دارد این بند مقرر می -14

اي است یک جانبه کـه هـر    عالمیهنامی که باشد، ا هر

ذیرش معاهده یا دولت به وقت امضا، تصویب، قبول، پ

ند و از ایـن رهگـذر خواسـتار آن    ک الحاق آن صادر می

شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاده در قبال  می

  ".آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد

 .Doc. N.U. A/CN:  ك. براي مطالعه بیشتر ر. 15

4/63, p.119  

  :ك. براي مطالعه بیشتر ر. 16

The Judgment of 20 November 1950 in the 

Asylum Case (Colombia/Peru)،                                                                        

http://www.icj-cij.org/docket/index.php? p1 

=3&p2=3&k=f8&case=7&code=cp&p3=4  

ــتر ر  . 17 ــه بیشـ ــراي مطالعـ -http://www.icj  :ك. ـب

cij.org/docket/files/7/1849.pdf  

 ,CIJ., Rec., 1952:  ك. براي مطالعه بیشـتر ر . 18

p. 76   

  .و پاراگراف اول128ص  -19

  :ك. براي مطالعه بیشتر ر. 20

Yearbook of International Law 

Commission، 1952، Vol. II، Document 

A/Cn.4/63، p. 125. http://untreaty.un.org/ilc/ 

publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC

_1952_v2_e.pdf  

 

اي را بـه   هاي تقدیمی خویش ماده وي در گزارش -21

بـه جـز در    ":دین شرح به تحفظ اختصاص داده است

مواردي که در معاهده به نحو دیگري مقرر شده باشد، 

امضا، تصویب، الحاق یا هر شیوه دیگر التزام به معاهده 

ه تحفـظ  اي که همراه با تحفظ باشد چنانچـ  جانبهچند

هاي متعاهد قرار نگیـرد،   مذکور مورد قبول تمام طرف

براي دریافـت اطالعـات    ".باطل و بدون اثر خواهد بود
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ــی مراجعــه شــود       :بیشــتر بــه ایــن آدرس اینترنت

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbo

oks/Ybkvolumes(e)/ILC_1954_v2_e.pdf   

22- YEARBOOK of the International Law 

Commission,1962,p27,http://untreaty.un.org 

/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/I

LC_1962_v2_e.pdf  

23- WHO (World Health Organization), 

http://www.who.int/en/  

24- AALCC/XXXVII/New Dehli/ 98 SPI، p. 

4، Para.11. 

در مـوردي کـه   ":دارد مقرر می 20از ماده  3بند  -25

المللـی باشـد،    سند تأسیس یک سازمان بـین  همعاهد

صـالحیت آن   تحدید تعهد منوط به قبـول ارگـان ذي  

سازمان است، مگر اینکـه معاهـده ترتیـب دیگـري را     

  ".مقرر کرده باشد

ه از در مـوردي کـ   ":دارد مقرر می 20ازماده 2بند -26

کننده و نیز از هدف و  د کشورهاي مذاکرهتعداد محدو

منظور معاهده معلوم شود که جاري بودن معاهـده در  

کلیت آن نسبت به تمام کشورهاي طرف معاهده شرط 

ضروري رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده 

هـاي   طـرف  هاست، تحدید تعهد باید مورد قبـول همـ  

  ".معاهده قرار گیرد

بـه منظـور    ": دارد مقـرر مـی   20ه از مـاد  5بند  -27

چنانچه معاهده به نحو دیگـري   4و  2اجراي بندهاي 

شـور وقتـی از   مقرر نکرده باشد، تحدید تعهـد یـک ک  

شود کـه کشـور    شده تلقی می جانب کشور دیگر قبول

دوازده ماه پس از تـاریخ آگـاهی از    هاخیر تا پایان دور

التـزام در  تحدید تعهد یا تا زمان اعالم رضایت خود به 

باشد، مخالفتی نسبت قبال معاهده، هرکدام که مؤخر 

  ".د ابراز نکرده باشدبه تحدید تعه

ه کاگر کشوري  ": دارد مقرر می 21از ماده  3بند  -28

االجـرا شـدن    حدید تعهد مخالفـت کـرده، بـا الزم   با ت

اقـدام  د ین خود و کشوري که به تحدید تعهـ معاهده ب

سمت و به همان میـزان از  آن ق مخالفت نکند، ،نموده

د واقـع شـده   مقررات معاهده که موضوع تحدیـد تعهـ  

  ".است، بین آنها اعمال نخواهد شد

تحدیـد تعهـد    ": دارد مقرر می 21از ماده  2بند  -29

هاي  رات معاهده را براي سایر طرفبه خودي خود مقر

  ".نماید معاهده تعدیل می

دي ید تعهـ تحد": دارد مقرر می 22از ماده  1بند  -30

و  20، 19 هده طبق مواداکه نسبت به طرف دیگر مع

بـراي کشـوري کـه بـه      )الـف : صورت گرفته باشد 23

آن قسمت و به همان میزان  ،د اقدام نمودهتحدید تعه

د قـرار  ات معاهده را کـه موضـوع تحدیـد تعهـ    از مقرر

وي بــا طــرف دیگــر، تعــدیل  هگرفتــه اســت در رابطــ

یگـر معاهـده، همـان    ف دبـراي طـر   )ب و  .نمایـد  می

در قبـال   رات معاهده را تا همان میـزان قسمت از مقر

کنـد، تعـدیل    استفاده مـی  دکشوري که از تحدید تعه

  ".نماید می

: دارد مقرر مـی  22از ماده  3و ب از بند جزء الف  -31

ر دیگـري را مقـر   هجز در مواردي که معاهده نحـو  هب "

 )الـف  :ددیگري توافق شـده باشـ   هنماید و یا روي نحو

د تنها وقتی در مورد کشور دیگر انصراف از تحدید تعه

متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور 
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راف از مخالفت نسبت به انص )ب. دیگر ابالغ شده باشد

  ".د اقدام نموده است، ابالغ شده باشدتحدید تعه

د، تحدید تعهـ  ":مقرر می دارد 23از ماده  1بند  -32

ح، و یا مخالفت نسبت بـه آن بایـد کتبـاً    پذیرش صری

ی یتنظیم شود و به کشورهاي متعاهد و سایر کشورها

  ".ابالغ گردد ،که حق پیوستن به آن معاهده را دارند

جــز در  هبــ ":مقــرر مــی دارد 23از مــاده  2بنـد   -33

دیگــري را مقـرر نمایــد،   همـواردي کـه معاهــده نحـو   

مـان مسـترد   توان در هر ز د میمخالفت با تحدید تعه

  ".داشت

لی اگـر قبـو   ":دارد مقـرر مـی   23ماده  از  3بند  -34

تصریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تأیید تحدیـد  

د آن آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجـد عمل  هد بتعه

  ".قبولی یا مخالفت نیست

 : براي اطالعات بیشتر و تکمیلی رجـوع شـود بـه    -35

  .235-248ص ص، ,1379,فلسفی

36-  International Court of Justice (ICJ), 

http://www.icj-cij.org/homepage/index.php 

?lang=en  

  :ك.راي مطالعه بیشتر رب. 37

www.icj-cij.org/docket/files/ 12/11767.pdf 

  :ك.براي مطالعه بیشتر ر. 38

Vienna Convention on Succession of States 

in respect of Treaties، 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/e

nglish/conventions/3_2_1978.pdf  

دولـت  یـک   ":دارد ن مقرر مـی چنی این 19ماده  -39

ویب، پذیرش و یا الحاق به تواند به هنگام امضا، تص می

در ) الـف  :کـه ، مگر ایناي تحفظی را اعالم دارد معاهده

تحفظ تنها بـه مـوارد   ) ب. معاهده تحفظ ممنوع باشد

پذیر باشد که این تحفـظ نیـز در همـان     خاصی امکان

اهده تحفظ با مقصود و هدف مع) ج ".چارچوب نیست

  ".در تعارض باشد

براساس منطوق این ماده در صورتی کـه تحفـظ    -40

صـریحاً در یـک معاهـده مجــاز شـمرده شـده باشــد،      

 ،موافقت بعدي سایر کشورهاي متعاهـد را الزم نـدارد  

  . مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد

41- http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ 

RESOLUTION/GEN/NR0/068/53/IMG/NR

006853.pdf?OpenElement  

42- http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ 

RESOLUTION/GEN/NR0/142/75/IMG/NR

014275.pdf?OpenElement  

ل متحـد بـه   در این معاهده دبیرکل سازمان ملـ  -43

  . اند عنوان امین شناخته شده

ادامه وظیفه به عنـوان   -1: ند ازا این اثرات عبارت -44

ر رابطه با تودیع اسناد مربوط به حق شـرط یـا   امین د

 رد آن بدون قضاوت و بررسی اثرات حقوقی این اسناد؛

ق شـرط و یـا   ه اسـناد مربـوط بـه حـ    مکاتبه و ارائ -2

کید بـر اینکـه   هاي متعاهد و تأ اعتراض به آن به دولت

ز این اسناد به عهـده خـود   تفسیر نتایج حقوقی ناشی ا

  .باشد کشور می

45- School of Opposability, 

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbo

oks/Ybkvolumes(e)/ILC_1995_v2_p2_e.pdf  
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46- School of permissibility 

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbo

oks/Ybkvolumes(e)/ILC_1995_v2_p2_e.pdf  

کـه   اگر برداشت نخست را صـحیح تلقـی کنـیم    -47

بایـد   ،ید ایـن برداشـت اسـت   ؤالبته نص مقررات نیز م

 20ماده  4گیري کرد که قسمت الف بند  چنین نتیجه

را نسـخ   19کنوانسیون به طـور ضـمنی بنـد ج مـاده     

  .کرده است

48- http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ 

RESOLUTION/GEN/NR0/068/53/IMG/NR

006853.pdf?OpenElement   

49- AVARÉ, LOUIS: op. cit., p. 124; 

THIERRY, HUBERT, op. cit., p. 84-85. 

50- “1. Recommends that organs of the 

United Nations specialized and States 

should, in the course of preparing multilat-

eral conventions، consider the insertion 

therein of provisions relating to the 

admissibility or non-admissiblity of 

reservations and to the effect to be attributed 

to them”. 

51- www1.umn.edu/humanrts/gencomm 

/hrcom24.htm  

 ایـن  طـرف  دولـت  هر ": دارد این ماده مقرر می -52

 بدارد اعالم موقع هر ماده این موجب هب تواند می میثاق

 بـه  و رسـیدگی  دریافـت  براي را یتهکم صالحیت که

 دولت که میثاق طرف دولت هر ادعاي بر ردای اطالعیه

 میثـاق  ایـن  طبـق  را خود تعهدات میثاق طرف دیگر

 ایـن  موجب  هب .شناسد می رسمیته ب ،دهد انجام نمی

 خواهد رسیدگی و دریافت قابل ییها اطالعیه فقط ماده

 ییشناسـا  کـه  میثـاق  دولت طرف یک توسط که بود

 ،باشـد  کـرده  اعالم خود به نسبت را کمیته صالحیت

 دولت طرف یک به مربوط اطالعیه هیچ .بشود تقدیم

 پـذیرش  قابـل  ،باشـد  نکرده اعالمی چنین که میثاق

 این موجب به که ییها اطالعیه به نسبت .بود نخواهد

 :شـد  خواهد اقدام ریز ترتیب به ،شود می دریافت ماده

  ."...الف 

53- North Sea Continental Shelf Cases، 

(Federal Republic of Germanyidenmark; 

Federal Repijblic of Germany - 

Netherlands) Judgment of 20 February 

1969, http://www.icj-cij.org/docket/files 

/52/5561.pdf  

54-  Written in the Judgment: “The 

foregoing conclusion receives significant 

confirmation from the fact that Article 6 is 

one of those in respect of which, under the 

reservations article of the Convention 

(Article 12) reservations may be made by 

any State on signing, ratifying or acceding-

for, speaking generally, it is a characteristic 

of purely conventional rules and obligations 

that، in regard to them، some faculty of 

making unilateral reservations may، within 

certain limits, be admitted;-whereas this 

cannot be so in the case of general or 
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customary 1aw rules and obligations which, 

by their very nature, must have equal force 

for al1 members of the international 

community, and cannot therefore be the 

subject of any right of unilateral exclusion 

exercisable at will by any one of them in its 

own favor.” 

55- ICJ Reports, 1996, p.75, para. 19. 

56- Yearbook of International Law 

Commission، 1952، Vol. II، Document 

A/Cn.4/63، p. 125. http://untreaty.un.org/ilc 

/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC

_1952_v2_e.pdf  

57- http://www.unhcr.org/refworld/ 

pdfid/4a716bdf2.pdf  

انس وین نامه داخلی کنفر آیین وان نمونه دربه عن -58

بینـی شـده بـوده کـه      درباره حقـوق معاهـدات پـیش   

کنفرانس درباره کلیه مسائل مـاهوي بـا اکثریـت دو    "

گیري خواهـد   دهنده تصمیم أير سوم اعضاي حاضر و

  ".کرد

59- Ruda, J.M., Reservations to Treaties, 

R.C.A.D.I., 1975, III, Tome 146, P.187. 

60- “As for international treaties in general, 

the International Court of justice has 

indicated in the Reservation to the Genocide 

Convention case (1951) that a State which 

objected to a reservation on the grounds of 

incompatibility with the object and purpose 

of a treaty could, through objecting, regard 

the treaty as not in effect as between itself 

and reserving state”, The Law of Treaties 

Beyond the Vienna Convention , Enzo 

Cannizzaro, Oxford University Press, 2011, 

London, p. 217. 
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