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 ،8554ندوامرر  2کم ته حقوق نشر در 

را در مدورد  248(92تفس ر کلدي شدمتر)  

شددراهتيي کدده در  مددتن تيددوي  م  ددتق 

تق حدالمللي حقوق ممني و س تسي يت الن  

                                                           

. Catherine J. REDGWELL, "Reservations to Treaties and Human Rights Committee General 

Comment No. 24(52)", International and Comparative Law Quarterly, Vol. 46, April 1997, pp. 

390-412.  

.  استتديتر دانشکم) معترف اسالمي و حقوق دانشگت) امتم

  .صتدق  ع(

نعضي ا  منتنعي که مؤلف نه منظور ااالع ن شتر خوانندم) 

هت آدرس داد) نود، حذف ويت تلخد ص شدم) اسد  در پتورقي

  م(. 

1. General comment on issues relating to reservations made upon ratification or accession to 

the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of 

the Covenant. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 6, adopted by the Committee at its 1.382nd, meeting 

(52nd session) on 2 Nov. 1994, reproduced in (1995) 2:1 Int. Human Rights Rep. 10-15 and in 

(1995) 15/11-12 Human Rights L.J. 464-467 (hereinafter "Comment").  
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ايد   2اعالم شم) اس ، تيوي  نمود. آن نه

ر خطتب نه دولتهتي عضو م  تق ندود) فس ت

دهم که ارق آن شراهتي و روشي را نشتن مي

 تضم نت   منمرج در( م  دتق نراعالم شم) 

ايد   3مورد نررسي قدرار خواهندم فرفد .

کلدي راجدب نده  يواقع   که کم ته تفس ر

موضوع شرط ارائده نمدود)، نطدور آشدکتر 

 دامنهدر مورد تعماد و  را نگراني کم ته

نظدر  نده. دهدمنشتن ميشم)  اعالمشراهتي 

ثر م  دتق ؤکم ته شراهتي مزنور اجراي مد

را تضع ف کرد) و همچن   نه انجتم وظ فه 

موضدوعي کده نسددر  نده آن  نتر)ته درکم 

 ندمچهر 4 ندم.اعالم شدرط شدم)، لطمده مي

م  تق نه انما ) نعضي ا  معتهما  حقدوق 

                                                           

دسدتمرر  81لي حقوق ممني و س تسدي در الملم  تق ن   .2

ال م االجدرا فرديدم   ا   8511مترس  23منعقم و در  8511

کشدور  832، 8559دستمرر  38در تتريخ «(. م  تق»اي  پس 

 عضو م  تق نودنم.

الملد  قتند  اجدرا ( اصول حقوق ن  8تفس ر کم ته:   .3

 ( نقش دولتهتي عضو را2کنم،  درنتر) حق شرط را مشخص مي

( نقدش 3نمتيدم، درمورد شراهتي دولتهتي ديگر نررسدي مي

( نده 4کندم، خود کم ته را راجب نه حدق شدرط عندوان مي

کنم که در تنظد   حدق اعضتي فعلي و آتي م  تق توص ه مي

شرط و نت نگري آن مالحظت  حقوقي و س تس  حقوق نشدري را 

 در نظر داشته نتشنم.  پترافراف دوم(.

  توسط پروفسدور رو الد   ه گ ندز، نکته اخ ر همچن  .4

عضو کم ته حقوق نشر، در مقتلده  يدر موردتيک دم قدرار 

 فرفته اس :

Rosalyn Higgins, "Human Rights: Some Questions of Integrity" (1989) 52 M.L.R.1, 12. 
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 عل هنويژ) کنوانس ون رفب ترع ض  9،ينشر

موضدوع  1،و کنوانس ون حقوق کدود  1 نتن

شرط واقب نشم) اس ، نت اي  وجدود نرخدي 

شددم) کدده  منددر آن اعددال شددراهتي کلددي

 ايد . نه دنرتل داشته اس  را اعتراضتتي

ممک  اسدد  تمتم د   وجود دارد که نگراني

شدم)  مشترک  فسترد) دولتهدتفماي م  تق 

مي م. ختن  هنتش در »دارد گ ندز اظهدتر 

توان فف  کده  يدن ندوع( واقب تقريرًت مي

شدراهتي  نسدر  ندده تني وجود دارد تدتتر

  1.«نگ رد ي صور   اعتراضمخنتفذ و 

                                                           

 21نراي مرور کلي رويه دولتهت در مورد حق شدرط ندر  .9

 معتهم) حقوق نشري رجوع شود نه: 

D. Shelton, "State Practice on Reservations to Multilateral Treaties on Human Rights" (1983) 1 

Can. Human Rights Y.B. 205-234; see also M. Coccia, "Reservations to Multilateral Treaties on 

Human Rights" (1985) 15:1 Calif. W.I.L.J. 1-15, and P.H. Imbert., "Reservations and Human 

Rights Conventions" (1981) VI:1 Human Rights Rev. 28-60. See also L. Lijnzaad, Reservations 

to UN Human Rights Treaties: Ratify and Ruin? (1995). 

ايشتن شروط مرنوط نه کنوانس ون رفب کل ه اشکتل ترعد ض 

م  ددتق  نددژادي، کنوانسدد ون رفددب ترعدد ض عل دده  نددتن،

المللي حقوق ممني و س تسي و کنوانس ون مندب شدکنجه ن  

 را مورد نررسي قرار داد) اس .

 8515دسدتمرر  81کنوانس ون رفب ترع ض عل ه  نتن در  .9

ال م االجدرا شدم. ندراي  8518منعقم و در سدوم سداتتمرر 

 نررسي ن شتر اي  کنوانس ون رجوع شود نه:

R.Cook, "Reservations to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 

Against Women" (1990) 30 Virginia J.I.L. 643.              

 2منعقددم و در  8515نددوامرر  25ايدد  کنوانسدد ون در  .9

 ال م االجرا فرديم.  8551ساتتمرر 

. Sweeping reservations.   

8. Higgins, loc. cit.,supra n.4. 
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هدتي نگراني 5  كهنر آن اسمقتله اي  

نررسي کرد)، سداس  نطور اجمتلي کم ته را

حدق شدرط را در  وردآن در مدتفس ر کلدي 

المل  عتم مرنوط نده شدرط پرتو حقوق ن  

نر معتهما  را تجزيده و تحل دد  نمتيدم. 

منتسد   مورد نحث ياصل نمي  منظور موضوع

شرط نر معتهما  منمرج در  تمنودن نظتم ع

حقوق  8515ون وي  کنوانس  23تت  85مواد 

معتهدما  مرندوط نده  خيدو معتهما ، در 

 8554در سدتل  81حقوق نشدر خواهدم ندود.

المل  موضدوع شدرط ندر کم س ون حقوق ن  

د ثر  نمدو خود معتهما  را در دستور کتر

ه فرانسده( ندا    هپروفسور آلد  پلدو 

مدواد  ميموري  يتف  تت ر ويژ)مخرعنوان 

. هدمرار دمورد نررسي قدد اً مزنور را مجمد

دوم   فزارشي که پروفسور پله نراي چهد  

الملد  و هشتم   جلسه کم س ون حقدوق ن  

دل د  نردود ه ند هرچندمته ه کرد) نود، 

فرص  کتفي در کم س ون مورد نررسي قدرار 

شدرط ندر  درنتر) نگرف ، امت نطور آشکتر

                                                           

همف ا  ايد  مقتلده تجزيده و تحل د  کتمد  مطتنقد   .5

شراهتي اعالم شم) نر م  تق نت موضوع و همف آن ن س ، هر 

چنم در اول نحث نده م تلهدتي منتسد  ا  رويده دولتهدت 

 اشتر) خواهم شم.

10. (1969) 8 I.L.M. 679. 

. Alain Pellet. 
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کندم. ايشدتن نحدث مي معتهما  حقوق نشدر

ندم کده کنطور خت  اي  نکته را نررسي مي

ه شرط نرمعتهدما  مرنوط نآيت قواعم کلي 

 نده هجددر مورد کل ه معتهدما  ندمون تو

موضوع آنهت قتن  اجراس . اي  مرحدث نده 

وان ين موضوع تقريرًت فدوري در پرتدو دعن

 ة دمدورد منتقشد و د جميم قضتيي رويه»

راجدب  معتهما  حقوق نشدر نر ارکتن نتظر

 ، ا  جمله تفس ر کلدي شدمتر)«حق شرط نه

کم ته مورد نحث و نررسدي قدرار  24( 92 

پروفسدور پلده ندر ضدرور   88فرفته اس .

نررسي فوري موضوع در پرتدو اصدول حقدوق 

کنم. فزارش ايشتن ک م مييالمل  عتم تن  

 حدق  تمنهتيتًت نر منتس  ندودن نظدتم عد

نوع معتهم) و نرقدراري  رشرط( در مورد ه

معتهدم) کده  پدذيري توا ن م تن انعطدتف

 ،کنم  دولتهت را ترغ   و تشويق ميمشترک

فذارد که ذيالً در و تمتم   معتهم) صحه مي

 .شودخيو  آن ن شتر نحث مي

ندت موضدب کم سد ون  ف رياي  نت جده

                                                           

11. Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 

May-26 July 1996, GAOR Supp. No. 10 (A/51/10), para. 116.  

همچن   رجوع شود نه فزارش دوم پله کده در اسدنتد  يدر 

 درج شم) اس : 

Doc. A/CN.4/477 ("Overview of the Study") and A/CN.4/477/Add.1 وحم  يت تعدمد 

نر معتهما (  نظتم حقوقي حق شرط  
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 المل  که موضوع شرط نر معتهما حقوق ن  

 ثرد خدود  ينرنتمه نلنم مدم  کدتررا در

کم س ون ختار نشدتن  .مطتنق  دارد ،نمود

م ضرور  نه چدتلش کشد من ا  عم»که ستخ  

 23تددت  85نظددتم تددموي  شددم) در مددواد 

حقوق معتهما  آفدت)  8515کنوانس ون وي  

کم تده نده پ تمي ن ز نطور مشدخص «. اس 

يم.  مجمب عمومي( شش  ايد   82اندال  فرد

پ تم دق قًت همتن اعتراضي اس  که کم تده 

حقوق نشر حماق  در مورد معتهددما  حقدوق 

نگرانددي  نشددري انددرا  نمددود) اسدد .

نر ايد فزاينم) کده اي وجود دارد دايدر 

ن ندي شدم) نظتم انعطتف پذير حق شرط پ ش

در کنوانس ون وي  که نده منظددور تسده   

مشددترک  فسددترد)  دولتهددت( در معتهددما  

اراحي شم)، نت هزينده کدردن ا  تمتم د  

معتهماتي که موضدوع شدراهتي کلدي قدرار 

انم، نه اي  همف نتئ  آمدم) اسد . فرفته

                                                           

تدوان ايد  نت اي  حتل، کم س ون معتقم اسد  کده مي .02

مقررا  را ا  اريق ين پروتکد  الحدتقي نده کنوانسد ون 

 موجود يت ين دستور العم  اجرايي شفتف و روش  نمود: 

 Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Fifth Session, 6 May-23 

July 1993, GAOR Supp. No. 10 (A/48/10), para. 440. 

ف ري اولد   فدزارش مقدممتتي همچن   رجوع شود نه نت جه

( و دومد   فدزارش ايشدتن (A/CN.4/470, paras. 180-182پروفسور پله 

ibid.).) 
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کم تدده فددتم  24(92تفسدد ر کلددي شددمتر)  

شرط  اي را نه سوي تنظ   نظتم حقجسورانه

جميم و متفتوتي در خيو  معتهددما  حقدوق 

دارد که نه وضوح ا  آنچده کده نشر نر مي

مقدررا  کالسد ن حدق شدرط  مطلوبنت اجراي

کنوانس ون ويد   23تت  85منمرج در مواد 

معتهدما  تعر در  فوندهدر مورد اي  8515

س ر کلدي فتصدله مي 83،شدودمي ف درد. تف

محدموديتهتي خ لدي » طدور خدت  کم ته( ن

دق ق و جدمي را نراخت دترا  دولتهدت در 

، ايد  موضدوع  84.«کنممي مطرحشرط  ماعال

اجراي مع دتر  مرنوط نه ثنحدر ا  جمله، 

مطتنق  نت همف و موضوع معتهم) در خيدو  

م  دتق  نرط  اعالم شم)( وانواع مختلف شر

. همچند   ادعدت خدوردنه چش  مي نه وضوح

شم) که تشدخ ص مطتنقد  شدرط ندت هدمف و 

موضددوع م  ددتق نددر عهددم) کم تدده اسدد ، 

مسددؤول تي کدده سددتير ارکددتن حقددوق نشددر 

ست متن مل  متحم متننم کم ته رفب ترع ض 

تن و کم تده رفدب کل ده اشدکتل ندعل ه  

ترعدددد ض نددددژادي آن را نددددر عهددددم) 

                                                           

13. Higgins, op. cit. supra n. 4, at p. 11; T. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as 

Customary Law (1989), pp. 16-17; Shelton, op. cit. supra n. 5, at p. 228. 

14. D. J. Harris in D. J. Harris and S. Joseph (Eds.), The International Covenant on Civil and 

Political Rights and the United Kingdom (1995), p. 76, n. 295.  
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 اي  رويکدرد جدت) الرتنده 89انم.نگرفته

ستير انماعت  اخ ر کم ته حقدوق نشدر را 

اي  جسدتر  و شدهتم   .نرجسته ستخته اس 

کم تده  نلو  کم ته( نه پتيتن جنگ سرد، 

 و ترددمي  شددمن آن ندده يددن رکدد  جمعددي و

حمتي  عمومي کشورهتي عضو نسر   احترام و

توان را مي کم ته تفس ر 81داد) شم) اس .

 واداري دانس  کده کم تده نددراي مهمفتم 

 اعالم ت  دولتهت نه نررسي دق ق ضرور ستخ

شرط و ار يتني استرداد شراهتي موجدود و 

آم ز پتسددخ منتسدد  ندده اظهددترا  ترديددم

.  متن ارائده ه اس دولتهتي ديگر نرداشت

تفس ر مزنور ن ز حتئز اهم   اس ،  يدرا 

الوقوع اول   فزارش ايتال  نت نررسي قري 

متحددم) امريکددت درنددتر) م  ددتق ا  سددوي 

، ايدد  رانطددهد. در همزمددتن نددوتدده کم 

 اي ندتنمتينم) ايتال  متحدم) در مکتترده

 را هتي خودنگراني ،س کم ته حقوق نشرئ ر

                                                           

 رجوع شود نه:نراي نحث ن شتر  .09

Meron, op. cit. supra n. 13, at pp. 11 and 22, n. 56; Shelton, op. cit. supra n. 5, at p. 230, and K. 

Das, "The United Nations Institutions and Procedures Founded on Conventions on Human 

Rights and Fundamental Freedoms", in K. Vasak (Ed.), The International Dimension of Human 

Rights (1982), Vol. 1, p. 305.   

16. S. Joseph, "New Procedures Concerning the Human Rights Committee's Examination of 

State Reports" (1995) 13:1 Netherlands Quarterly of Human Rights 5. 
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 81راجب نه تفس ر کلي کم ته انرا  نمود.

و  هتتفس ر کم ته نگراني ترديمي ن س  که

در نرخي ا  منتاق دن ت خش  دولتهتيي را 

اي ندر م  دتق و سدتير ترد)سکه شراهتي ف

انددم، نمود) معتهددما  حقددوق نشددري اعددالم

 اس . نرانگ خته

 

 ميثاق  برشرطهاي )اعالم شده(  ـ ب

کشددور ا   41، 8554تددت اول نددوامرر 

کشور عضدو م  دتق تدت آن  مدتن، در  821

شددرط نددر م  ددتق وارد کددرد)  891مجمددوع 

در م  تق يت در اول   پروتکد   81نودنم.

فونه راهنمتيي در مورد ه چ 85اخت تري آن

ماشته و هدر دوي نشرط وجود  مگونگي اعالچ

                                                           

م   اجالس کم تده اول   فزارش امريکت در پنجت) و سو .09

 حقوق نشر مورد نررسي قرار فرف .

(CCPR/C/79/Add. 50) 

هدتيي کده نگراني»کنم که کم ته اي  فزارش صرفًت ن تن مي

ه ي  نمتينمفي  امريکت( در خيو  تفس ر کلدي کم تده در 

، مورد توجه قدرار «مکتتره نت رئ س آن انرا  نمود) اس 

 داد) اس .

(Idem. para. 13). 

درصدم  31 ر کم ته، پترافراف اول. ايد  تعددماد تفس .09

 دهم.دولتهتي عضو م  تق را تشک   مي

المللي حقوق مدمني اول   پروتک  اخت تري م  تق ن   .05

مدترس  23منعقم فرديم و در  8511دستمرر  81و س تسي در 

دهدم ال م االجرا شم.اي  پروتک  نه افراد اجدت ) مي 8511

تيي حقوق تضم   شم) در م  دتق که درنتر) موارد نقض ادع

 نه کم ته حقوق نشر شکتي  کننم. 
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رغد  علدي 21.نمخيدو  سدتکتاي  آنهت در 

 8592درخواس  صريح مجمب عمومي در سدتل »

ن ني مقررا  مشخيدي در مرني نر لزوم پ ش

مجت  نودن و آثدتر  هر دو م  تق در مورد

شرط و ن ز پ شنهتدا  متعدمدي کده  حقوقي

اي  وضع    28،«در اي   م نه صور  فرفته

 (Imbert) نر م  دتق حدتک ( اسد . ايمردر  

نخشي ا  اي  احت تط را نه خواس  اک ري  

 کدهمرني نر اام ندتن ا  اي دهم نسر  مي

صورتي که در ه معتهما  ن قواعم عتم حقوق

تت ) تيوي  شم) کم سد ون  مواد پ ش نويس

المل  راجب نده حقدوق معتهدما  حقوق ن  

 در مدورد م  دتق 22انعکتس يتفتده ندود،

                                                           

المللي حقوق مدمني دوم   پروتک  اخت تري م  تق ن   .21

 8515دستمرر  89و س تسي، نت همف لغو مجت ا  اعمام، در 

 Annex toال م االجدرا فرديدم  8558ژوئ ه  88منعقم شم و در 

G.A.Res.44/128, 15 Dec. 1989تک  صراحتًت حق شرط را مندب (. اي  پرو

نه است نتي شراي که در  متن تيوي  يت الحتق »کرد) اس  

اعالم شم) اس  و اجراي مجت ا  اعمام را در  متن جندگ و 

ن ندي نه عل  ارتکتب ين جنتي  مه  نت مته   نظدتمي پ ش

 (.2متد)  8 ننم « کنممي

21. M. Nowak, CCPR Commentary (1993), p. xxv. 

نحث جتمب در مورد سرنوش  ين متد) مرنوط نده حدق نراي  

 شرط نن.

R. Higgins, "Derogations Under Human Rights Treaties" (1976-77), 48 B.Y.B.I.L. 281, 317-319; 

Imbert, op. cit. supra n. 5, at pp. 42-43. 

در واقب پ ش نويس مواد مرنوط نه حقوق معتهما  ستل  .22

المل  که مرتحث مرنوط نه حق شرط ق ن  کم س ون حقو 8511

در م  تق نر مرنتي آن استوار شم) اس ، پد ش ا  تيدوي  

 8515نهتيي مت  کنوانس ون وي  حقدوق معتهدما  در سدتل 
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  23.اجرا خواهم شم

سدکو  م  دتق نه عنوان يکدي ا  آثتر

راجب نه حق شرط، ار يتني اعترتر شدراهت 

 مطتنقد  ندت موضدوع و» ،مع تر مرنتينر 

نه منزله ين موضوع حقدوق  « معتهم)( همف

 85مدتد)  .فدرددمحسدوب ميالمل  عتم ن  

 ،حقددوق معتهددما  8515کنوانسدد ون ويدد  

 «معتهدم) موضوع و همف»مع تر مطتنق  نت 

المللي دادفستري را که ا  سوي ديوان ن  

حق شرط نر کنوانس ون  8598قض ه ستل » در

 24کندم.ن تن شم)، منعکس مي «کشينس منب 

                                                                                                                             

ا  دولد  معتدر   8511تغ  ر يتف . پ ش نويس مواد سدتل 

خواس  که نه اور آشدکتر اعدالم نمتيدم کده ندت وجدود مي

فذار رانطده تن آن و دول  شدرطمختلف  آن نت حق شرط، م 

. در کنفرانس  }(Y.B.I.L.C. 173, 202}  1966 2اي وجود دارد:عهمنتمه

اي م دتن دولد  وي  ايد  فرضد ه عل ده رانطده عهمنتمده

 4فذار و دول  معتر  تغ  ر يتفد  و در نت جده نندم شرط

سدت د کده اعدالم دول  معتر  را صراحتًت ملزم مي 21متد) 

  آن نه ين شدرط ايد  اسد  کده رانطده نمتيم اثر اعترا

 فردد.فذار نرقرار نمياي م تن آن و دول  شرطعهمنتمه

UN Doc. A/CONF.39/11/Add.1, p. 35 (1969). 

23. Op. cit. supra n.5 at p. 42.  

نترضتيتي خدود را ا  مع دتر  Pechuta)ا  سوي ديگر، پشوتت  

ه ده و دهم کدده کم سد ون را در هنگدتم تمطتنق  نشتن مي

هتي اي ا  ديمفت)تموي  پ ش نويس م  تق وادار نمود خالصه

هدتي نمتيندمفي مختلدف را ندمون ارائه شدم) توسدط ه ي 

 فونه نت جه ف ري نه مجمب عمومي تقمي  نمتيم: ه چ

V. Pechuta, "The Development of the Covenant on Civil and Political Rights", in Vasak, op. cit. 

supra n. 15, at pp. 53-54. 

24. Comment, p. 3, n. 3. 
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ندت »نه نظر کم ته همف و موضوع معتهدم) 

توص ف و تر د   نرخدي ا  حقدوق مدمني و 

س تسددي و درج آنهددت در  مددر) تعهددما  

نندم)، آور نراي کشدورهتي تيدوي  کالزام

آور حقوقي در مورد حقدوق مع ترهتي الزام

نشددر نوجددود آورد) و در مددورد تعهددما  

پذيرفته شم) ست  و کتر نظترتي مؤثري را 

م  دتق  ندرشراهتيي که  29.«کنمايجتد مي

ظتهرًا نه اجراي مؤثر م  تق و اعمتل شم) 

 ننم، ا  نظر اهم   متفتو  نود) لطمه مي

تقس     ير و در تفس ر کم ته نه سه دسته

  21انم:شم)

نده تدموي  و  عهدمشراهتيي کده تد 8

تضم   حقوق ختصدي را در م  ددتق مسدت ني 

 ست نم،مي

کلدي  هدتيشراهتيي کده ندت عرتر د 2

تضم   نرتري مماوم نرخي  نه منظوراغل  »

 ، و«انما  قوان   داخلي ن تن شم)

شراهتيي که صدالح   کم تده حقدوق د 3

 دهنم.نشر را تح  تيث ر قرار مي

 

انگ ز در ارترتط نت م تل جميم و نحث

                                                           

25. Idem, para. 7. 

26. Idem, para. 1. 
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حق شرط کده در هدر سده دسدته فدوق جدتي 

 پدن  شدرط،پدن  سد  ا  ا ف رد عردتر مي

متحم)   اي که ايتالو سه اعالم ه 21ن تن ه

ژوئ   81تتريخ  درتيوي  م  تق  نه هنگتم

 نه هنگدتمشلتون  21صتدر کرد) اس . 8552

م که کنن ني ميار يتني شراهتي مزنور پ ش

رسدم نويژ) ا  آنجت که چن   نه نظدر مي»

هددتيي را در مددورد مع ترم  ددتق حددماق  

رفتتر دولتهت نت افراد و فروههت ارائده 

کنم، ممکد  اسد  اعتراضدتتي در خيدو  مي

شدروط ايدتال  متحدم) در  دامندهتعماد و 

                                                           

. Understanding. 

در اعترا  نه شراهتيي کده دولد  امريکدت در  مدتن  .29

تيوي  اعالم کرد) نود، سوئم و فنالنم يدتدآوري نمددودنم 

که عنوان داد) شم) نه ين ن ددتن ه آثدتر حقدوقي آن را 

( Understanding (1)کنددم. هدر دو کشدور ن تن ده اول  ميمشخص ن

امريکت را شرط تلقي نمود) و نه هم   دل   نسر  نده آن 

اعترا  کردنم، ا  ارف ديگر، کشور هلندم صدراحتًت ن دتن 

هتي دولد  هت و اعالم دهکنم که نه اعتقدتد آن ن تن دهمي

امريکت آثتر حقوقي مقررا  م  تق را در قرتل اي  کشدور 

کنم، و حتي صالح   کم ته حقوق نشدر عمي  يت مست ني نميت

را نه ه چ وجه نراي تفس ر اي  مقدررا  در خيدو  قتند  

 نمتيم.اجرا نودن آنهت در قرتل امريکت محمود نمي

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status as at 31 Dec. 1995, 

ST/LEG/SER.E/14 (UN, 1996), pp. 131-134 (hereinafter "Index"). 

 نراي ااالع ن شتر رجوع شود نه:  .29

D. Shelton, "Issues Raised by the United States Reservations, Understanding and Declaration", 

in H. Hannum and D. Fischer (Eds.), U.S. Ratification of the International Covenant on Human 

Rights (1993), chap. V;  
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تدت پتيدتن  25.«مجموع وجود داشته نتشدم

کشددور  88، تنهددت ا  سددوي 8553دسددتمرر 

ولي ظتهرًا ه چ  31ضتتي نه عم  آمم،اعترا

مدت) ا   82ين ا  آنهدت در مهلد  مقدرر 

صدور  ايدتال  متحدم)  تتريخ انال  شراهتي

( 3( و  2شدددراهتي   38اسددد . نگرفتددده

                                                           

همچن   رجوع شود نه فزارش کم تده رواندط خدترجي سدنتي 

 المللي حقوق ممني و س تسي.امريکت در مورد م  تق ن  

US Senate Executive report 102-23 (102d Cong. 2d Sess.) in (1992) 31 I.L.M. 645; and D. P. 

Stewart, "U.S. Ratification of the Covenant on Civil and Political Rights: The Significance of the 

reservations, Understandings and Declarations" (1993) 14/3-4 Human Rights L.J. 77.  

29. Shelton, idem, p. 272. 

کشورهتي  ير اعتراضدت  خدود را  8553دستمرر  38در  .31

 8  (، دانمدتر 8553ردر اکت 9اعالم کرد) نودنم: نلژيدن  

 4  (، فرانسدده8553سدداتتمرر  21  (، فنالنددم8553اکترددر 

 9(، ايتتل ددت  8553 سدداتتمرر 25  (، آلمددتن8553 اکترددر

اکتردر  4(، نروژ  8553ساتتمرر  21(، هلنم  8553اکترر 

اکترددر  9(، اسدداتن ت  8553اکترددر  9(، پرتقددتل  8553

 (: 8553ژوئ   81( و سوئم  8553

Index, loc. cit. supra. n. 27. 

اي  تعماد ن ش ا  ن مي ا  اعتراضتتي اس  که نسدر  نده 

شراهتي اعمتل شم) نر م  تق تدت سدتل قرد  ا  آن صدور  

 فرفته اس . 

Cf. Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status as at 31 December 1992, 

ST/LEG/SER.E/11 (UN, 1993), pp. 133-134. 

دارد که افدر کنوانس ون وي  مقرر مي 21متد)  9ننم  .30

مدت) ا   82ين کشور مختلف  خود نت ين شدرط را در مدم  

تتريخ انال  آن انرا  نکنم، فر  نراي  اس  کده شدرط را 

شدود کده مت) ا  هنگتمي شدروع مي 82پذيرفته اس . مهل  

ت  مرندوط ام   معتهم) دولتهتي عضو را ا  دريتف  مکتتر

(. اندال  نتيدم نده 11نه معتهم) مطلب ست د ننم ج متد) 

صور  مکتوب تنظ   شود، هر چنم که کنوانس ون وي  ن دتن 

 کنم که اي  نوشته نتيم چه شکلي داشته نتشم:نمي

see1976 Digest of U.S. Practice in International Law, p. 216. 
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انم کده را نر انگ خته هتمختلف ن شتري  

مرندوط  1و مدتد)  1 نه ترت   نده مدتد)

 کنما  حق ح ت  حمتي  مي 1. متد) شونممي

رهتيي ا  شکنجه يت رفتتر و يت  1و متد) 

آم دز ، غ ر انستني يدت تحق رخش مجت ا  

نده شراهتي مزندور  32نمتيم.را تضم   مي

 33:شرح  ير هستنم

ال  متحم) ايد  حدق را ندراي تاي (2 

دارد که ندت رعتيد  ق دم و خود محفوظ مي

شراهتي  منمرج در( قدتنون استسدي خدود، 

 ام را در مورد هر شخيدي  ندهممجت ا  اع

نمتيم که نه موجد   عمتلجز  ن نتردار( ا

ام مقوان   موجود يت آتي که مجدت ا  اعد

را، ا  جملدده در مددورد جددراي  ارتکددتني 

 کنندم،ستل، تجويز مي 81توسط افراد  ير 

                                                           

اي را اشدتر) 1نر مدتد) « حق شرط»ايتتل ت و آلمتن  .32

تلقي نمود) و ننتنراي  نر اي  عق م) هسدتنم  2نه متد) 

که نه ه چ وجه تعهما  امريکت را نه عنوان ين دول  عضو 

 دهنم:م  تق تح  تيث ر قرار نمي

Index, supra n. 27 at p. 132. 

33. Idem, p. 130. 

رسم در اي  نتر) اجمتع کلي وجدود دارد نرعکس نه نظر مي

 که ترل د  ندراي  21يكت نر متد) تخلف پذير که شرط امر

يت مدذهري را  جنگ و ترغ   نه انزار تنفر ملي، ندژادي 

کنم( مشروع نود) و نراي حفظ يکي ا  آ اديهدتي ممنوع مي

تضم   شم) در م  تق يعني آ ادي ن تن ضرور  دارد. هد چ 

ين ا  دولتهتيي که نت شراهتي امريکدت تدت پتيدتن سدتل 

انم، نسر  نه ايد  شدرط خدت  اعتدرا  مختلف  کرد) 8553

  نکردنم. 
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  34محکوم فردد.

ال  متحم) تت جتيي خود را نه ت( اي3 

رفتدتر يدت »داندم کده ملتدزم مي 1متد) 

 «زحق رآم دمجت ا  خش ، غ ر انستني يت ت

نه معني رفتتر يدت مجدت ا  خشد  و غ در 

پنجمدد  ، ي نتشددم کدده ندده موجدد  معمددول

   اصالح ه قدتنون مهشتم  ، و/ يت چهترده

  39.ممنوع شم) اس  استسي ايتال  متحم)

                                                           

م  تق که مقدرر  1متد)  9رجوع شود نه ويژ) نه ننم  .34

حک  اعمام در مورد جراي  ارتکتني توسط اشخت  »دارد: مي

شدود و در مددورد  ندتن کمتر ا  ه جدم) سدتل صدتدر نمي

مشدتور  (D. P. Stewart)اسدتوار  «. نتردار قتن  اجددرا ن سد 

 ار  امور خترجه امريكت در امدور حقدوق نشدر و حقوقي و

ين شخص هر »دارد که پنتهنمفتن درنتر) اي  شرط اظهتر مي

قمر ه  نت  اعمدتل مدماوم مجدت ا  اعدمام( در امريکدت 

توانم نطور واقب ن نتنه نراي غلره ندر مختلف نتشم، نمي

هت که نه اور هتي اک ري  شهرونمان در اک ر ايتل خواسته

ك انرا  شم)، انتظتر تيدوي  م  دتق را داشدته دموكرات 

 نتشم:

Op. cit. supra n. 28, at p. 83.  

اي  نکته همچن   توسط نمتينم) امريکت در کم تده حقدوق 

د ن تن شم) اسد : تيدم   ندراي  (Harper)نشر د آقتي هترپر 

انتختب دموکرات ن جمي و مطتلعه شمة »حفظ مجت ا  اعمام 

که نتديدم) فدرفت  « منعکس نمود افکتر عمومي امريکت را

 آن منتس  نرود.

CCPR/C/SR 1405, 24 Apr. 1995, para. 12. 

اي  شرط شر ه شراي اس  کده در ارتردتط ندت تيدوي   .39

کنوانس ون منب شکنجه و ستير مجت ا  يت رفتتر خش ، غ ر 

 آم ز ا  سوي امريکت مطرح شم) اس :انستني يت تحق ر

Senate Report, supra n.28, at p. 654.   

منشي اي  شرط شتيم تت حمي تيم   ديوان اروپدتيي حقدوق 

 نتشم:  Soeringنشر در قض ه 
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توض حت  ايتال  متحم) در مورد تيوي  

شدرط در  ممشروط  م  تق( نه منظدور اعدال

کدده ند   م  دتق و قدوان    اسد مواردي 

غتير  وجدود داداخ ايد   31.ردلي  آن( م

يتن نررسدي فدزارش ايدتال   رويکرد در جر

متحم) مورد انتقتد اعضدت  کم تده حقدوق 

فرفته و در تفس ر کم تده راجدب قرار نشر

انعکدتس  يرنه فزارش آن کشدور نده شدرح 

  31يتفته اس :

سدف خدود را ا  وسدع  يکم ته مرات  ت»

                                                                                                                             

Judgment of 7 July 1989, Ser. A. No. 161, reprinted in (1989) 28 I.L.M. 1063: Shelton, op. cit. 

supra n. 28, at p. 273; see also Stewart, idem, p. 81. 

آوري اس  که در اي  قض ه ديوان اعدالم نمدود ال م نه يتد

که آي   رس مفي قضتيي اوالني مم  در مورد مجت ا  اعمام 

مجت ا  يت رفتتر خش ، غ ر انستني يدت تحق در »توانم مي

تلقي شود، مفهومي که نده ادور مسدتق   ا  سدوي « کننم)

 1کم ته روانط خترجي سدنت در دفدتع ا  شدرط ندر مدتد) 

 قرار فرفته اس : م  تق مورد اشتر)

Senate Report, ibid. 

36. See generally Hannum and Fischer, op. cit. supra n. 27, and Senate Report, idem, p. 653. 

تفس ر کم ته حقوق نشر در پنجت) و سوم   اجالس خدود  .39

 درنتر) فزارش امريکت:

CCPR/ 79/ Add. 50, para. 14 

  Kretzmer :و  ,Bhagwatiفردي آقتيتن  همچن   رجوع شود نه نظرا  

CCPR/C/SR/1402, 29 Mar. 1995, paras. 3 and 22 respectively. 

نراي انتقتد شميم ا  رويکرد امريکت همچن   رجدوع شدود 

نه ن تنت  حقوقمانتن کم ته حقوق نشدر در مدورد تيدوي  

 م  تق ا  سوي امريکت که در سنم  ير درج شم) اس :

(1993) 14/ 3-4 Human Rights L.J. 125. 

 نراي نظر مختلف رجوع شود نه:

Stewart, loc. cit. supra n. 28. 
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هتي ايددتال  هت و اعالم دهشراهت، ن تن ه

دارد. متحم) در خيو  م  تق اندرا  مدي

نه نظر کم ته هدمف ا  ايد  شدراهت در 

مجموع تضم   اي  امر نود) کده ايددتال  

متحم) آنچه را که قرالً قتنون آن کشدور 

نود)، پذيرفتده اسد . کم تده همچند   

نگراني خود را نويژ) ا  شراهتي مرنوط 

م  تق اعالم  1متد) و  1متد)  9نه ننم 

قم اس  که آنهت نت هدمف و داشته و معت

 .«ستنمن  طتنقموضوع م  تق م

 

همچند    امريکت رويکرد ايتال  متحم)

اعترا  تعماد کمي ا  دولتهتي عضو م  تق 

در  اسدد . ا  جملدده سددوئم را نرانگ ختدده

اعترا  تنم و شميم ايد  کشدور ا  جملده 

شراهت موج  تضع ف و  فونهاي »آمم) اس : 

الملدد    ا  ندد   رفددت  نن ددتن حقددوق ن

  31.«منفردمعتهما  مي

همتنطور که اشتر) شم، يکي ا  داليد  

، تضم   امريکت روش  شراهتي ايتال  متحم)

 « آن( نرتري مماوم نرخي قوان   داخلدي»

نتشم د در صور  مغتير  نت مفتد م  تق مي

                                                           

38. Index, supra n. 27 at pp. 133-134. 

نراي نحث در مورد اعتراضت  ستير دولتهتي عضو رجوع شود 

 ذکر شم) اس . 51نه متوني که در پتورقي شمتر) 
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) دوم در ارقه ننمي سه فتنده کم تده فرو

اجدراي  ا  انواع شراهت کده احتمدتالً ندر

 ندم. م دتل ديگدر م  دتق لطمده ميمؤثر 

)، شرط ادعتيي جمهوري کر) اس  فروا اي  

نه م  دتق در آن کشور که در  متن الحتق 

 تنظ   شم) و اعدالم 8551آوري   81تتريخ 

اعددالم  دولدد  جمهددوري کددر) » 35م:کنددمددي

...  22مددتد)  ...کدده مقددررا  (داردمددي

م  تق تت جتيي اجرا خواهدم شدم کده ندت 

داخلدي ا  جملده قدتنون  مقررا  قدوان  

استسددي جمهددوري کددر) مطتنقدد  داشددته 

المللي نده شرط مزنور تعهم ن   41.«نتشم

ي هتحمتيدد  ا  آ ادي اجتمتعددت  و تشددک 

                                                           

هنگدتم تيدوي  هتي ايتتل دت نده م تل ديگر اعالم ده .35

مقددررا  نندم د »دارد:  م  تق( اس  که ا  جمله ن تن مي

مطتنق نت قدوان   موجدود ايتتل دت  84متد)  3پترافراف 

نده اجدراي قدوان    84متد)  9پترافراف »و « شودفر  مي

 تيک دم در « اي وارد نخواهدم سدتخ لطمهموجود ايتتل ت 

 مت  اصلي(:

Index, idem, p. 125. 

المللي را تتنب پي آن اس  که ين تعهم ن  م تل اول در 

قتنون داخلي نمتيم و نه عالو)، نقش مستق  کم ته حقوق 

ف رد. نشر را در مورد تفس ر مقررا  م  تق نتديم) مي

م تل دوم مجمًا نر مقررا  قتنون داخلي ايتتل ت نسر  نه 

 نخشم.المل  اولوي  ميحقوق ن  

مدتد)  1و نندم  23د) مت 4دو شرط ديگري که نر ننم  .41

نه هنگتم الحتق اعالم شم) نود، نه ترت   در تدتريخ  84

 پس فرفته شمنم: 8553ژانويه  28و  8558مترس  89

Index, idem, p. 157, n. 18. 
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م  تق را تتنب قوان    22مذکور در متد) 

ترع د  »ست د. اي  شدک  ا  داخلي کر) مي

 «ترع د  کلدي»نسرتًت کمتدر ا   «موردي

که ين شرط فدتمي  قتن  اعترا  اس ، جتيي

فراتر نهتد) و معتهم) را در تمتم د  آن 

تتنب قتنون استسدي، و در نعضددي مدوارد، 

همچن   تتنب قتنون داخلي دول  شرط فذار 

شلتون خدتار ختن  اور که  نمتيم. همتنمي

ه شراهتيي که ترع   کلي ن»ست د: نشتن مي

دنرتل دارنم، سؤال نرانگ زتدري  شدراهت 

را آنهت دل   و فلسدفه شونم،  يمحسوب مي

ته ه و تنظد   معتهدما  حقدوق نشدري را 

نمتينددم: يعنددي ايجددتد حددماق  انکددتر مي

قدوان   داخلدي ندت  مهتيي که نتيدمع تر

 48.«همتهنگي و مطتنق  داشته نتشنم هتآن

ندر  ي کلديشدراهت فوندهدر حتل حتضر اي 

شم) اسد ، مم  تق اعال نم 42ن سدتير  هرچ

                                                           

. Particularised subordination. 

. General subordination. 

41. Shelton, op. cit. supra n. 5, at p. 227. 

اي کده   حتل، رجوع شود نه شراهتي کلدي ويدژ)نت اي .42

توسط فرانسه، ترين ماد و تونتفو اعالم شدم) و تضدم نت  

نرندم، استسي را در صور  اعالم وضع   اضطراري ا  ن   مي

و شرط هنم نه هر ين ا  م  تق   که حق تع    سدر نوشد  

کنم. همه اي  سه شرط توسط ختن  شلتون ذکدر را محمود مي

. نراي نحث در مورد شراهتي هندم و فرانسده  (Ibid)شم) اس  

 رجوع شود نه:
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ا     دتقممعتهما  حقوق نشر نده متنندم 

  43انم.اي  امر ميون نمتنم)

مورد شدرط  کدر) دولد  م تل فوق در 

حدق شدراي کده نده  مدهم که نظدتنشتن مي

واکددنش فددردي دولتهددت وانسددته نتشددم، 

رضتيترخش ن س ،  يرا اي  واکنشهت منسج  

و همتهنگ ن ستنم. اعترا  دول  چکسلواکي 

نظدر ايد  کشدور  نهحتکي ا  اي  اس  که 

  44کر): دول  شرط

نت همف و موضوع م  تق مطتنق  نمارد. »

 فونددهندده عق ددم) دولدد  چکسددلواکي اي 

شراهت نر خالف اص  عمومًت شدنتخته شدم) 

المل  اس  که نر اردق آن يدن حقوق ن  

توانم نراي توج ه قيدور خدود دول  نمي

در اجراي ين معتهم) نه مقررا  قدتنون 

 .«داخلي خود استنتد نمتيم

 

 پتسخ دولد الف نرخ شتيماي  اظهترا  

                                                                                                                             

Higgins, op. cit. supra n. 4, at pp. 13 and respectively. 

رجوع شود نه شرط دولد  ل ردي ندر کنوانسد ون رفدب  .43

 ترع ض عل ه  نتن:

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, status as at 31 December 1994, 

ST/LEG/SER. E/13 (UN. 1995), p. 166. 

دول  ل ري اي  شرط کلي را نت شراهتيي  8559ژوئ ه  1در 

 تر تنظ   شم) نودنم، جتيگزي  نمود:که نت عرتر  دق ق

Index, supra n. 27, p. 172. 

44. Idem, p. 156, n. 4 (7 June 1991). 
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که ن دتن مدي دولد  »دارد: آلمتن نتشدم 

فونده آلمتن اعالم ه جمهدوري کدر) را اي 

کنم که ايد  کشدور قيدم ندمارد تفس ر مي

 م  تق( را  22تعهما  خود نه موج  متد) 

نت توس  نه نظتم حقوقي داخلي خود محمود 

شود در حدتلي نالفتصله مشخص مي 49.«نمتيم

ن تن ه کدر) در  نهپتسخ که چکسلواکي در 

، آن را شددرط مغددتير نددت 22مددتد) مددورد 

کندم، آلمدتن آن را يدن م  تق قلمماد مي

 ايد نمتيم،  يرا نه نظر مي تلقياعالم ه 

را  22کشور ن تن ده مزندور آثدتر مددتد) 

کنم. پتسخ انگلستتن مست ني يت تعمي  نمي

دهم کدده اردق آن رويکرد سومي را نشتن مي

ال ؤورد ايد  سدار يتني و اظهترنظر در م

 محسددوبکدده آيددت ن تن دده کددر) حددق شددرط 

در نرود دالي  و ااالعدت  کدتفي » فردد،مي

دشوار اس ... تت  آنراجب نه آثتر حقوقي 

اي، دولدد   مددتن دريتفدد  چندد   اعالم دده

موجدد  تمتم د  ه ن را انگلستتن حقوق خود

 41.«داردم  تق محفوظ مي

 و اي  پتسخهت مشددکال  دولتهدتي عضدو

دولتهدت  ر تع    حمود تعهما کم ته را د

                                                           

45. Idem, p. 132. 

46. Idem, p. 134. 
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کده تعهدماتي  ،دهنمنطور نرجسته نشتن مي

که مشخص کننم آيدت نمون اي  ي عضودولتهت

شددم)، و افددر تحفظددي صددور   مشددراي اعددال

فرفتددده، آثدددتر حقدددوقي آن چ سددد ، 

نطدور  سدؤاال ايد  پتسخ نه  انم.پذيرفته

آشکتر نت واکنشهتي فوق الذکر نسدر  نده 

نددود) و  مددرترط کددر)دولدد  ن تن دده 

دهم که دولتهت در دشواريهتيي را نشتن مي

هدتيي نرمرندتي ااالعدت  در چن   ار يتني

غل  انم  و نتچ ز هستنم، نت اکه  يدسترس

دول  انگلستتن در اعترا   41آن مواجهنم.

رويکدردي را  نه اور واضح نه ن تن ه کر)

رويکرد »توان ا  آن نه اتختذ نمود که مي

و نندتنراي   41د،تعر ر کدر «آم زاحت تط

چنتنچه نعمًا اثرت  شود که ن تن ه مزنور 

توانم ا  اجراي قتعم) نتشم، ميحق شرط مي

مدتد)  9 شرط( منمرج در ننددم  يقرول ضمن

اي   45کنوانس ون وي  جلوف ري نمتيم. 21

                                                           

 رجوع شود نه: در مورد اي  مشکال  .49

Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties (1988), p. 325. 

هتي ( اي  رويکدرد را مسدلمًت نده ن تن ده (Hornهورن  .49

 دهم:ترديمآم ز ترج ح مي

 Idem, p. 336. 

منظدور احتدرا  نر اي  عق م) اس  که نه  (Horn)هورن  .45

ا  اجراي قتعم) قرول ضمني که تنهدت در مدورد حدق شدرط 

ن تن دده »شددود، الزامددي نددراي پتسددخ ندده يددن اعمددتل مي

 پ ش ا  مشخص شمن مته   آن وجود نمارد.« ترديمآم ز
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مورد م دتل روشدني ا  ترديدم يدن دولد  

ويژفددي حقددوقي ن تن دده  در مددوردمعتددر  

رط اس  يت خ در  دانم شمزنور اس  که نمي

ممک  اس  در مورد حمود و قلمرو شرط ن ز 

دولتهت شتيم  .ي وجود داشته نتشمتتانهتم

 موضدبن ترت   تمتي  داشته نتشنم تنه هم

 يخود را نه منظور اعترا  در مرحله نعدم

 91محفوظ نمارنم.

توانندم ندت آيت دولتهتي معتدر  مي 

خود ا  اجراي ننم پدنج   حقمحفوظ داشت  

( ممتنع  کنندم، وي   کنوانس ون 21متد) 

که دول  انگلستتن در پتسخ نده  فونههمتن

ا  آنجددت کدده  ن تن دده کددر) انجددتم داد 

کنوانس ون وي  در مورد معتهما  منعقدم) 

 8511قر  ا  ال م االجرا شدمن آن در سدتل 

شود، محمودي   مدتني مدذکور در اجرا نمي

 ا  اريدقتتحدمي کده  21ننم پنج  مدتد) 

ين معتهدم) مسدت ني نشدم) مقررا  خدت   

                                                                                                                             

Horn, idem, p. 337. 

رجوع شود نه عرتراتي که دولد  هلندم در پتسدخ نده  .91

که نعدمًا پدس  81نخشي ا  شرط دول  استرال ت نر متد)   

 فرفته شم( نکتر نرد) اس : 

Index, supra n. 27, at p. 132. 

استرال ت تنهت کشوري اسد  کده متنندم امريکدت شدراهتي 

  يتدي را نه هنگتم پذيرش اول ه م  تق اعالم کرد) اس : 

Shelton, op. cit. supra n. 28, at p. 277. 
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تنهت در خيو  معتهدما  منعقدم)  98،نتشم

توانددم ندده عنددوان قردد  ا  آن تددتريخ مي

المل  عرفي اعمتل فدردد. موضوع حقوق ن  

 21تت  85نطور کلي پذيرفته شم) که مواد 

کنوانس ون وي  حتکي ا  توسعه تدمريجي و 

الملدد  موجددود ن ددز تددموي  حقددوق ن  

الل نمود) کده اصد  ايمرر  استم 92نم.هست

قرول ضمني قر  ا  تيوي  کنوانس ون ويد  

نطور فسترد) اعمتل شم) ندود، امدت  8515

حقوقمانتن ديگدر صدراحتًت در مدورد اثدر 

 ترديم نمود) و 21تمويني ننم پنج  متد) 

ن شتر ندده عندوان توسدعه تدمريجي  آن را

چنتنچه قتعم) قرول ضمني  93نم.کنمي تلقي

 رامدت)  82مهل ( نعم ا  ساري شمن شرط  

الملدد  عرفددي مددنعکس کننددم) حقددوق ن  

نمان  ، اي  امر ندمان معندي ن سد  کده 

                                                           

 8511ون کنوانسد  21نراي م تل رجوع شود نده مدتد)  .90

رفب هر نوع ترع ض نژادي که تيم   اک ري   اعضت( را در 

مورد مطتنق  شروط اعالم شم) ال م شمرد) و نندتنراي  ندر 

قواعددم موجددود کنوانسدد ون ويدد  و اصددول عمددومي حقددوق 

يتنم و هر نوع ار يدتني کم تده المل  عرفي نرتري مين  

 ست د.را در خيو  مطتنق  ين شرط ني اثر مي

52. Sir I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (2 nd edn. 1984), pp. 13-14. 

53. Imbert, op. cit., supra n. 5 at p. 44. citing his Les Reserves aux Traites Multilateraux 

(1979), pp. 103-105; contra Coccia, op. cit. supra n. 5 at p. 26, n. 140 ("probably not 

customary") and J. Crawford, "The Legal Effect of Automatic Reservation to the Jurisdiction of 

the International Court of Justice" (1979) 50 B.Y.B.I.L. 61, 79, n.2 (one of the likely exceptions 

to customary law force of Arts. 19 and 20). 
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دولتهت در ح طه حقوق عرفي نراي اعتدرا  

نه حق شرط در هر  متني آ ادي عم  دارنم 

 يرا اصول کلدي رضدتي  و اسدتتپ   مندب 

 جددرا تنددتقض فددويي ندده  يددتن ديگددري( ا

 معتهدم)يدن  تظرافر ارکدتن ند 94.شودمي

ل قضددتو  درنددتر) اعترددتر شددراهت ؤومسدد

توان استمالل نمود که اي  امدر نتشنم، مي

متننم نه در هر  متن قتن  انجتم نود) و 

، 21پتسخ دولتهت نه موج  ننم پنج  متد) 

نت محمودي   متني مواجه ن س . اي  امدر 

اروپتيي حقوق نشدر  ادفت)يق نًت ديمفت) د

سدکو  نود که ندر اردق آن  Belilosدر قض ه 

سددنم و  امدد   کنوانسدد ون( در مددورد 

وانس ون را ا  دعضو، نهتدهتي کن يدولتهت

روم دمحد شدراهت ار يتني ال م نراي صالح  

در تفس ر  کم ته( نه محمودي   99.کنمنمي

                                                           

 9الملد  در تفسد ر خدود ا  نندم س ون حقوق ن  کم  .94

اي  نکته که اص  رضدتي  ضدمني »دارد: اظهتر مي 21متد) 

نتشي ا  عمم اعترا  نه ين شرط در رويه دولتهت پذيرفته 

 «:توانم مورد ترديم واقب شودشم) اس ، نمي

(1966) I (II) Y.B.I.L.C. 208, para. 23. 

55. Eur. Court H.R., Belilos case, decision of 21 May 1987, Ser. A, no. 132, p. 23, para. 47. 

اي ا  توسدعه دامنده در مقتله 8518در ستل  (Imbert)ايمرر  

هتي نظترتي ارفماري نکرد) و استمالل نمود که صالح   نهتد

نه دل   آثتر نس تر  يتد اعترا  نده يدن شدرط، موضدوع 

راي رضدتي  ضدمني اعترتر آن نتيم در مهل   متني مقرر ن

 مت)( در نرانر ين رک  نتظر مطرح فردد:  82 يعني 

op. cit. supra n. 5, at p. 44. 
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ي نررسدي اعتردتر شدراهت ندراي آن متني 

اي نشدم) نر م  تق هد چ اشدتر) اعالم شم)

اس . در واقدب ندت توجده نده اخت دترا  

ترتي اي  ارکدتن، اجدراي ايد  وظ فده نظ

توانم نده عندوان نمون محمودي   متني مي

ين موضوع مرنوط نه معتهدم) قتند  دفدتع 

ديگدري  قنه ار»که تلويحًت اي  نتشم، ولو

 .«مقرر شم) نتشم

ک م شود که کم تده اسددتفتد) ينتيم ت

ا  حق شرط را نطور کلي منب نکرد) اسد ، 

 در م  دتق که منب صريحي هنگتمي واقبدر 

تدوان راجب نه شرط وجود نمارد، چگونه مي

ا  اعمددتل آن جلددوف ري نمددود. در واقددب 

هت نه نمر  در معتهدما  ممنوع   فونهاي 

 91شدونم.ن ندي ميمرنوط نه حقوق نشر پ ش

                                                                                                                             

کندم کده محدمودي   مدتني نت اي  وجود، ايشتن احستس مي

پذيرش ضدمني در ارتردتط ندت ارائده عرضدحتل و اسدتمتع 

دادرسي در نرانر کم س ون و دادفت) نرخي مشکال  عملي نه 

 همرا) دارد.

دو م تل مرندوط نده دور) پد ش ا  کنوانسد ون ويد   .99

راجب نه لغو  8591کنوانس ون الحتقي  5عرترتنم ا  متد) 

هتي شدر ه نده داري، تجتر  نرد) و نهتدهدت و رويدهنرد)

عل ده  8511کنوانس ون  5و متد)   U.N.T.S. 40 (1957) 266دارينرد)

هتي سدت متن  ون. کنوانسد .U.N.T.S. 93 (1962) 429 ترع ض در آمو ش 

اي را در مورد حدق شدرط در ندر المللي کتر ه چ متد)ن  

نمارنم، امت در رويه پذيرفته شمة اي  ست متن حدق شدرط 

 ممنوع شم) اس :

M.J.Bowman and D.J.Harris, Multilateral Treaties: Index and Current Status (1984), p. 2. 
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حق شرط که  و حس  در هر حتل، اي  امت ت 

دهم کل   ين سدنم را نه دولتهت اجت ) مي

ر  نه نرخدي ا  پذيرفته و در ع   حتل نس

حقددوقي کدده ممکدد  اسدد  تضددم   آنهددت در 

کنندم،  واردانتماي امر مشک  نتشم، شرط 

صراحتًت در تفس ر کم ته نه رسم   شنتخته 

ه  فددر  شدود  نرتيم اي  اور 91شم) اس .

که صرف اعالم ين شرط حتکي ا  عمم تمتيد  

ه نه اجراي اصول حقوق نشر اس ، حماق  ند

شراهتيي کده در   و قلمرو داليدل   تنوع 

ندت  91اندم.حتل حتضر دولتهت اعالم نمود)

واي کلي عرتر  فحاي  وجود، شکي ن س  که 

نکتر رفته در تفس ر کم ته شراهتي دائمي 

عدالو) آشدکترا ا  ه کنم و نرا تيي م نمي

ين رويکرد مض ق نه نفدب تمتم د  م  دتق 

 ) اس .نمودحمتي  و ارفماري 

تدر کم شدراهت نرخي ا نظر کم ته  نه

اي فوندهه ن  يدرام هسدتنقتن  اعتدرا  

اجت )  فذارشرط انم که نه دول شم) تنظ  

دهنم در حتلي که رونم انطرتق قدوان   مي

                                                           

57. Comment, para. 4. See further Imbert, op. cit. supra n. 5, at p. 28. 

 نراي ااالع ن شتر رجوع شود نه: .99

Coccia, op. cit. supra n. 5 at pp. 18-22. 

اي ا عوام  حقوقي، س تسي و تجرني را مشخص ايشتن مجموعه

 کنم که در اعالم شرط توسط دولتهت مؤثر هستنم.مي
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هتي حمتيد  مع ترنت  خود و مقررا  داخلي

م  دتق آغدت   را نده موجد ا  حقوق نشر 

را تيددوي  نمتيددم. ندده  آننمددود) اسدد ، 

 استرال ت راجب نهدول  شرط  ،عنوان م تل

م  تق قتن  ذکر اس . اي  متد)،  81متد) 

ا  جملدده، اصدد  تفک ددن م ددتن نزهکددتران 

دارد. نزرفسددتل را مقددرر مدديو نوجددوان 

استرال ت در  متن تيوي  م  دتق در سدتل 

نده عندوان »اعالم نمدود کده آن را  8511

 «همفي که نتيدم نده تدمري  تحقدق يتندم

 متدامي کدهاي  نوع شرط  95پذيرفته اس .

وضوع معتهم) ست فتر نتشم، نه نت همف و م

 شرط مزندور قتن  است نت  اس .غ ر وضوح

جنرة يکي ا  حقوق تضم   شم) ين نه  صرفتً 

م  تق محمود فشته و در هر حتل ندراي  در

 افر چده مدم   اعالم شم) نودمم  محمودي 

 آن در  متن اعالم شرط مشخص نشددم) ندود(.

کل ه حقدوق نه موق  ين دول  عمم التزام 

ول مدم  ادما  نتشي ا  معتهدم) در و تعه

نرتيددم تخلددف ا   ،اصددالح قددتنون داخلددي

الملد  کده در حقدوق ن   ايپتيه ممنوع  

 ،اسد  کنوانس ون ويد  درج شدم) 21متد) 

د. نه موج  اي  متد) يدن ادرف فرد محسوب

                                                           

59. Index, supra n. 27, at p. 122. 
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توانم نه حقوق داخلي خود نده معتهم) نمي

عنددوان تددوج هي نددراي قيددور در اجددراي 

لي استنتد نمتيم، نطدوري الملتعهما  ن  

المللدي فونه حقوق يت تعهدما  ن  که ه چ

 11.آن قددرار نگ ددرد واقعددي مددورد قرددول

توان استمالل نمود که اي  امدر همچن   مي

م  دتق مطتنقد  دارد  2نت ننم دوم متد) 

اقددمامت  »کنددم هددت را ملددزم ميکدده دول 

ارق مقدررا  قدتنون استسدي و ، ضروري را

تيوي  قدوان    نراي ،مقررا  م  تق حتضر

يت ترت رت  ديگري کده نده منظدور نتفدذ 

ستخت  حقوق شنتخته شم) در م  دتق حتضدر 

. «ال م و ضددروري اسدد ، اتخددتذ نمتينددم

پرداخته  آندر صفحت  نعمي نه  ي کهموضوع

خواهم شم. حدق شدرط همچند   نده دولتدي 

اجدراي ندتمطم    جتي که نهدهم اجت ) مي

تعهدما   مودحداي، تعهما  جميم عهم نتمه

                                                           

ود نه پترافراف ن س  و دوم تفس ر کم ته کده رجوع ش .91

مطلوب اس  دول  شرط فذار قوان   »کنم: ا  جمله ن تن مي

هتي داخلي خود را که نه نظر آن نت تعهما  نتشدي و رويه

ا  م  تق مغتير نود) و موضوع شرط واقب شدم) اسد ، ندت 

عرترا  دق قي مشخص کنم، و مم   متن ال م ندراي اصدالح و 

هتي خود نت م  تق را اعالم نمتيم، ان   و رويهانطرتق قو

هتي خدود توانم قوان   و رويدهچرا نمييت توض ح دهم که 

  تيک م ا  نويسنم) اس (.« را نت م  تق انطرتق دهم
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 کده مشروط ندر ايد  18خود را کتهش دهم،

تضدم   در هر شرايطي  هتمنتفب دولت حفظ»

کدده دولتددي در مددورد هنگددتمي 12.«فددردد

نت تعهدما   مطتنق  قوان   داخلدي خدود 

در  ممک  اس اام نتن نمارد،  شايعهمنتمه

در پ ش  يآم زتنظ   شراهت رويکرد احت تط

ط و وفرفتددده و در هدددر دو مدددورد شدددر

 «شددرط»تفسدد ري، ا  عنددوان  هتيعالم ددها

نت اي  حتل، اي  قر    13استفتد) نمتيم.

                                                           

و نت توجه نه تفس ر احتمتلي ين معتهم) توسدط رکد   .90

 نتظري که صالح   تفس ر مقررا  آن را دارد:

Shelton, op. cit. supra n. 5, at p. 208. 

62. Imbert, op.cit. supra n. 5 at p. 30. 

دول  هلنم در تنظ   شرط و همچند   در اعتدرا  نده  .93

آم زي هتي ديگر که مته د  حقدوقي ترديدمهتي دول ن تن ه

نمتيم، نده عندوان آم زي اتختذ ميدارنم، رويکرد احت تط

م شدروط ... دارد که هر چنپتدشتهي هلنم اعالم مي»م تل: 

تت حمي مته   تفس ري دارنم، اي  دولد  در همده مدوارد 

هتي تفس ري ترج ح داد) اس ،  يرا در شروط را نر اعالم ه

شود که صور  استفتد) ا  اصطالح اخ ر اي  ترديم ايجتد مي

دهدم. ندت آيت مت  م  تق اجت ) تفس ر مقررا  خود را مي

خواهدم مطمد   مينکترف ري اصطالح حق شرط، پتدشتهي هلنم 

فردد که در همه موارد، تعهما  مرنواه نتشددي ا  م  دتق 

در قرتل اي  پتدشتهي اجرا نخواهم شم، يت نه نحدوي کده 

 «:مشخص شم) اس ، اجرا خواهم فرديم

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, Status as at 31 December 1985 , 

ST/LEG/SER. E/4 (UN, 1986), p. 132. 

نتيدم »ف رد که اي  ن تن ه نت جه مي (Horn)ننتنراي  هورن 

هتي تفسد ري مق دم کده در نردارنم) شروط عتدي و اعالم ه

 «.شروط تلويحي هستنم، محسوب فردد

Horn, op. cit. supra n. 47, at p. 336. 
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شراهت اي  خطر را در نر دارنم که کم ته 

حقوق نشر را ا  انجدتم وظ فده مسدتق  و 

مؤثر خود در تفس ر مقررا  معتهدم) ندت  

دارنم. نراي م تل، شرط ايتال  متحم) ندر 

 تالش آشکتري اس  نراي جلوف ري ا  1متد) 

ارجح   نکترف ري تفس رهتي موجود و آتدي 

رفتدتر يددت مجدت ا  »کم ته حقوق نشر ا  

نسر  نه  «خش ، غ ر انستني يت تحق رآم ز

تفس ر داخلي امريکت ا  ايد  موضدوع نده 

نطددور  14موجدد  قددتنون استسددي آن کشددور.

ط غ ر ضروري نتيم فورًا مسترد وآل شرايم)

فونده الدزام قدتنوني فرچده هد چ ،فردنم

کم تده حقدوق و   امر وجود ندمارد، نراي

نده هنگدتم  را ط خدت ونشر ن ت  نده شدر

سدؤال  ملي نه دقد  مددورد ت فزارش نررسي

ط وشدرکده  داد، در ع   حدتلقرار خواهم 

قوان   موضدوع نحدث را رعتيد  مرنوط نه 

  19.نمتيممي

                                                           

دول  هنم در مورد تفس ر « شرط»همچن   رجوع شود نه  .94

ع    سرنوش  که ختن  ه گ نز آن را مدورد نحدث کلي حق ت

 قرار داد) اس :

Higgins, op. cit. supra n. 4, at p. 14. 

 1مددتد)  8نگرانددي در خيددو  تفسدد ر ديددوان ا  ننددم 

کنوانس ون اروپتيي حقوق نشدر، انگ دز) دولد  سدويس در 

 نود:« اعالم ه  تفس ري(»صمور 

Belilos, supra n. 55. 

65. Higgins, idem, p.17. Shelton, op. cit. supra n. 5, at p. 230. 
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تعهم مورد نظدر نتيدم  اجراي تمريجي

در  آن تفک دن شدود. تدمريجي خيوص  ا  

ته ه م  تق نح هتي قتن  توجهي در  جريتن

اي  مورد وجود داش  کده آيدت تعهدم نده 

 آن 2اجراي م  تق که در نندم دوم مدتد) 

، ا  نظر مته   فوري نود يت اس  درج شم)

 خيوصد  اي  امر ممک  اس  نت  11تمريجي 

صراحتًت تمريجي تعهما  مندمرج در م  دتق 

المللددي حقددوق اقتيددتدي، اجتمددتعي و ن  

قوق نشدر  11غتير نتشم.فرهنگي م کم ته ح

تدمريجي  خيوصد  در حتلي که نطور آشکتر 

 11کندم،تعهما  منمرج در م  تق را رد مي

اي را در هن نتنولي در عم  رويکرد واقب 

نرانر مشکالتي که دولتهت در مقدتم اجدرا 

انم و ن ز موانب واقعي نت آن مواجه نود)

که نر سر را) تحقق کتمد  اهدماف م  دتق 

س  وجود داشته نتشم، اتختذ نمود) ممک  ا

                                                                                                                             

استرال ت، فنالنم، سوئم، نروژ، دانمتر ، آلمتن، نالروس، 

انگلستتن، ونزوئال و هلنم ا  جمله کشورهتيي هسدتنم کده 

 شروط آنهت مورد سؤال قرار فرفته اس .

. Progressive Implementation. 

. Progressive character. 

66. D. McGoldrick, The Human Rights Committee (1991), p. 273; T.C. van Boven, 

“Distinguishing Criteria of Human Rights”, in Vasak, op. cit. supra n. 15, at pp. 50-53.  

المللددي حقددوق اقتيددتدي، م  ددتق ن  2مددتد)  8ننددم .99

 اجتمتعي و فرهنگي.

68. McGoldrick, op. cit, supra n. 66 at pp. 12 and 274. 
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 15اس .

اي که خيوص   کلي وکم ته در مورد شر

داشدته، هسدته اصدلي م  دتق را  و حذفي

مورد حمله قرار داد) و متنب تحقق موضوع 

فردنم، چند   ديدمفت) واقدب و همف آن مي

کنددم. پددذيرفت  اي را اعمددتل نمين نتندده

کل دده تعهددما  منددمرج در م  ددتق توسددط 

مري ح تتي اس   يدرا هنجترهدتي دولتهت ا

ن تن حقوقي ا  حقدوق ذاتدي و »حقوق نشر 

استسي هستنم که هر شخص نده عندوان نشدر 

ندده  11.«شتيسددته نرخددورداري ا  آن اسدد 

اي که موج  ايراد لطمه وشر ين ا تنهت هر

فدردد، نلکده نه همف و موضدوع م  دتق مي

کلدي اي که اثر وشرالگو و نمونة همچن   

مدؤثر ندودن و کدترآيي  آنهت ندده و جمعي

 نددم، قتندد  اعتددرا  م  ددتق لطمدده مي

اشتر) دولتهت و ن ز نرخي  شتيم 18هستنم.

                                                           

69. McGoldrick, idem, p. 273. 

کندم کده فونده خالصده ميمن فولمرين رويه کم تده را اي 

را ين تعهدم فدوري تلقدي  2تعهم منمرج در متد) »کم ته 

کنم امت نت دولتهتي عضوي که نتواننم عوام  و مشدکال  مي

ختصي را که متنب اجراي کتم  و فوري حقوق شدنتخته شدم) 

 «.  تق هستنم، مشخص کننم، همتهنگ و موافق اس در م

. sweeping reservations. 

70. Comment, para. 4.  

تفس ر کم ته اثر کلي فروهي ا  شدراهت  28پترافراف  .90

کنم. و همچن   اثر هر شراي را نر تمتم   م  تق ن تن مي

اي  تفس ر که نر اهم    1همچن   رجوع شود نه پترافراف 
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دانشددگتهي ندده سددت فتري شددروط ل فددت  يت

نت جه اسدتفتد)  12نت مواد م  تق، جزئي

فسترد) ا  اي  قر   شراهت و اثر تضدع ف 

نر تمتم د  م  تق نتشدم.  کننم) آنهدت 

اعالم شدم) نس تري ا  شرواي که نر م  تق 

را نسدر  نده  «نگدريرويکدرد جز »اس ، 

دهنم، يعني اعالم شروط مقررا  آن نشتن مي

جمافتنه نسر  نه ننمهتي مدواد  م  دتق( 

نه جتي کل   آنهت نه منظور حفظ انعطتفي 

که ممک  اس  فتهي ندت تعهدما  نتشدي ا  

ين م دتل جتلد  در  13م  تق مغتير نتشم.

نندم فرعدي  اي  خيو  شرط دول  فنالنم نر

و ننم سوم همتن  81 ب( ا  ننم دوم متد) 

فنالنم اعالم »نتشم که نه موج  آن متد) مي

نمتيم که فرچه نه عندوان يددن قتعدم)، مي

نزهکتران جوان نتيم ا  نزرفستالن تفک دن 

رسدم کده شونم، ولي منتسد  نده نظدر نمي

                                                                                                                             

هر ين ا  مواد، نلکه تيث ر متقتن  آنهت را در نه تنهت 

 نمتيم.تيم   اهماف م  تق تيک م مي

. "surgical" reservations. 

 رجوع شود نراي م تل نه: .92

M. Schmidt in BIICL, op. cit. supra n. 7. 

همچن   رجوع شود نه اعترا  نلژين، آلمتن و ايتتل ت نه 

 : 1شرط دول  امريکت نر متد) 

infra n. 98. 

. surgical approach. 

73. Shelton, op. cit., supra n. 28, at p. 32.  
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ممنوع   مطلقي داير نر عمم تجويز نرخدي 

شدراي  14«.ب فرددپذير وضترت رت  انعطتف

که نه منظدور تضدم   ايد  امدر ته ده و 

پدذير تنظ   شم) که ترت رت  ملدي انعطتف

که احتمتالً فتهي ا  مع ترهتي سخ  مندمرج 

ف رنم، محفوظ نمتننم، در م  تق فتصله مي

اصوالً نت م  تق مغتيرتي نمارد متدامي که 

ترت رت  مزنور نت موضدوع و هددمف م  دتق 

موضدوع شدتيم ندرخالف مغتير نرتشنم. اي  

وضع تي نتشم که در آن تعماد شدراهت نده 

قمري  يتد اس  که پذيرش تعهدما  مندمرج 

فذار  يدر سدؤال در م  تق توسط دول  شرط

رود. نت ايد  وجدود، کنوانسد ون ويد  مي

نت موضوع و هدمف  شرطتنهت مع تر مطتنق  

ن ني کدرد) و نطدور صدريح را پ ش معتهم)

متعمد را « جزئي» اثر کلي و جمعي شراهتي

 دهم. مم نظر قرار نمي

در نرود ين متد) راجب نه حق شرط در 

م  تق، مع تر اصلي نراي تع د   اعتردتر 

شراهتي  اعالم شدم)( ندر م  تق، مع دتر 

مطتنق  نت همف و موضوع آن اسدد . کم تده 

نراي ار يتني نحوة اعمتل اي  مع دتر ا  

                                                           

74. Index, supra n. 27, at p. 124.  
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کنم که آيت انواع مختلف نررسي مي 19جمله

تخطدي « موضدوع و هدمف»ا  مع تر  راهتش

توانندم نده کننم. اي  قر   شدراهت ميمي

مقرراتددي ا  معتهددم) مرنددوط فردنددم کدده 

الملد  منعکس کننم) هنجترهدتي حقدوق ن  

هستنم، يت مرنوط نده قواعمآمر) عرفي يت 

و غ در قتند  نقددض  مقدررا  قتند  نقددض

نتشنم. شدتيم نده دل د  نرخدي معتهم) مي

ممنوع   حق شرط نددر مقدررا  حمتيتهت ا  

غ ر قتن  نقض م  تق، نده لحدتظ مغدتير  

ذاتي آن نت همف و موضوع کنوانس ون اسد  

چند    11«جذان   سدطحي»که کم ته صريحًت 

دهددم. ديددمفتهي را مددورد توجدده قددرار مي

مسلمًت در رويه دولتهت در خيدو  اعتدرا  

                                                           

 ندراي کم تده کده را عدواملي آستني نه( Harris  هريس .99

شخ ص مطتنق    شرط نت موضدوع و هدمف معتهدم)( منتسد  ت

ت شدرط نده دد آيد8کنم: صور  ارقه ننمي مي دانسته، نمي 

الملد  شود که مدنعکس کنندم) حقدوق ن  اي مرنوط ميمتد)

د آيت شرط نه يدن 2تفس رکم ته(،  1عرفي اس   پترافراف 

تفسد ر  81متد) غ ر قتن  نقدض مرندوط اسد   پدترافراف 

د تعماد و اهم   موادي که نر آنهت شرط اعمتل 3کم ته(، 

تير دد واکدنش سد4تفس ر کم ته(، و  85شود  پترافراف مي

 تفس ر کم ته(:   81دولتهتي عضو و کم ته  پترافراف 

(op. cit. supra n. 14, at pp. 77-78). 

. Categories of reservations. 

.  منظور ا  مقررا  قتن  نقدض مقرراتدي هسدتنم کده در

توان اجراي آنهت را نطور  متن اضطرار و ضرور  داخلي مي

 (.Derogable provisionموق  تعل ق نمود  

76. Higgins, op. cit. supra n. 4, at p. 15. 
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تدوان نه شروط اعالم شدم) ندر م  دتق، مي

دولتهت صريحًت نسر  نه  م تلهتيي يتف  که

حق شرط نر مقررا  غ ر قتن  نقض، ه  نده 

لحتظ نقض غ ر مجت  مقررا  م  دتق و هد  

نه عنوان شروط غ ر مجت  نه دل   مغتير  

آنهت نت موضدوع و هدمف م  دتق، اعتدرا  

نت اي  حتل، کم ته نهتيتدًت  11انم.نمود)

ارترتط اتومتت ن ن   حقوق غ ر قتن  نقض 

 نت موضوع و هدمف م  دتق(  و عمم مطتنق 

کنم. نه عرتر  ديگر، حق شرط نر را رد مي

ين مقرر) غ ر قتند  نقدض فدي نفسده ندت 

موضوع و همف معتهم) مغتير  نمارد، فرچه 

ين دول  نراي توج ه اي  قر   شراهت نت »

نه اريق اولدي  11«.مشکال   يتدي رونروس 

توان فف  که حق شرط نر ين مقرر) قتن  مي

                                                           

نراي م تل رجوع شود نه اعترا  دانمدتر  نده شدروط  .99

 :1و 1امريکت نر مواد 

Index, supra n. 27, at p. 134. 

همچن   رجوع شود نه اعترا  هلنم نده شدرط امريکدت ندر 

همتن اثر تخطدي کلدي ا  ايد  مدتد) را نده »که  1متد) 

و همچن   نت موضدوع و هدمف م  دتق مغدتير « دنرتل دارد

 اس :

Idem, p. 136. 

هدت، کننم که نت وجدود ايد  مختلف هر دو کشور تيريح مي

 اي وجود دارد.ن   آنهت و دول  امريکت روانط عهمنتمه

78. Comment, para 10. Imbert, op. cit. supra n. 5, at pp. 31-32. 

 ينمفي امريكت:همچن   رجوع شود نه تفس ر ه ي  نمت

CCPR/C/SR 1405, 24 Apr. 1995, para. 15. 
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فسده نده معندي مطتنقد  آن ندت نقض في ن

ين م دتل در  15موضوع و همف م  تق ن س .

اي  مورد اعتراضتتي اس  که دولد  چدن و 

جمهوري فمرال اسلواکي و دول  هلنم نسر  

 22و 84نه شرط کر) نر مدواد قتند  نقدض 

م  تق نه دل   مغدتير  آن ندت موضدوع و 

 11انم.همف م  تق داشته

قتن   نه عالو)، در حتلي که حقوق غ ر

نقض نطور آشکتر اهم   ختصي دارنم، امدت 

اي  نمان معنت ن س  که کل ه حقدوقي کده 

نرخوردارنددم، در « اهم دد  نن ددتدي »ا  

نندتنراي   18واقب غ ر قتن  نقض نرتشنم.

اهم د  »ين شرط نر حقوق قتن  نقضدي کدده 

دارنم، ممک  اسد  هسدته اصدلي « نن تدي 

 معتهم) را تح  تيث ر قرار دهم، در حتلي

                                                           

اي نده تنهدت ا  در مقتله 8515ختن  ه گ نز در ستل  .95

کنم، نلکه ارترتط اتومتت ن م تن اي  ديمفت) ارفماري مي

عمم مطتنق  و غ ر قتن  نقض نودن را ظتهرًا نر اي  استس 

 )usive excl مع ددتر انحيددتريکنددم کدده ندده عنددوان يددن رد مي

touchstone)در حدتلي کده مد  »نمتيدم: نقش  يدتدي ايفدت نمي

پذيرم که شروط مورد نظر نر مواد غ ر قتند  نقدض ندت مي

رسم نرخدي موضوع و همف معتهم) مغتير  دارنم، نه نظر مي

ا  شروط نر مدوادي کدده اصدوالً قتند  نقدض هسدتنم، ن دز 

 «.فونه نتشنماي 

Higgins, op. cit. supra n. 4, at p. 15. 

80. Index, supra n. 27, at p. 131, n. 4 and at pp. 132-133. 

 انم:فونه ذکر شم)اي  21و 5مواد  .90

Comment, para. 10. 



  034 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

که ين شرط نر حقوق غ ر قتن  نقدض ممکد  

اس  چند   اثدري را نده دنردتل نماشدته 

نتشم. اي  امر مف م نودن رويکردي را که 

مطتنق   شرط نت موضوع و همف معتهدم)( و 

قتنل   نقض  مقررا  معتهدم)( را يکسدتن 

نمتيم. ندراي کنم، ن شتر تضع ف ميفر  مي

م ددتل، پروفسددور ل لدد چ اظهددتر نگرانددي 

انواع فراواندي ا  حقدوق »د) اس  که نمو

مه  و استسي د نه عنوان م تل حدق آ ادي 

 5و امن   اشخت  کده در نندم يدن مدتد) 

تضم   شم) د ممک  اسد  نطدور موقد  نده 

در هدر  12«.فردنم «غ رمؤثر»واسطه نقض، 

حتل تمتيز ين حق نه عنوان حق غ ر قتند  

نقض دالي  متعمدي دارد. کم ته چهتر دل   

متفدتوتي را ندراي چند   خيوصد تي خ لي 

 13کنم:مشخص مي

ندده تعل ددق در آوردن آنهددت ندده  (8 

منظور کنترل مشروع وضدع   فدوق العدتد) 

رنط و نتمنتس  اس   متنندم مدتد) ملي ني

که حرس را نراي  مجت ا ( ندمهي مندب  88

 کنم(؛مي

                                                           

. Inoperative. 

82. R.B. Lillich, "Civil Rights", in T. Meron (Ed.), Human Rights in International Law (1984), 

p. 120.  

83. Comment, para. 10. 
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اسد  « غ در ممکد »نقض آنهت عمالً  (2 

 م ددتل ارائدده شددم) در ايدد  مددوردآ ادي 

 س (؛عق م) ا

در صور  نقدض آنهدت هد چ قتعدم)  (3 

حقوقي در ن   نخواهم نود  متننم شرط نر 

 (؛ و 4متد) 

نعضي ا  اي  قر   حقوق ا  وضع    (4 

المل  نرخوردارنم حقوق ن   14قواعم آمر)

 متننم منب شدکنجه و سدل  غ ددر قدتنوني 

 ح ت (. 

 

رسم که انکتر در نگت) اول نه نظر مي

ه م دتن ارترتط اتومتت دن ا  سدوي کم تد

مطتنق  و قتنل د  نقدض، ندرخالف ديدمفت) 

دادفت) حقوق نشر کشورهتي امريکتيي اسد  

که در ين نظريه مشورتي اظهتر نمود) اس  

شراي که نه منظور قدتدر سدتخت  يدن »که 

دول  نراي نه تعل ق در آوردن هر يدن ا  

حقوق استسي غ ر قتن  نقدض تنظد   شدم)، 

 نتيم مغدتير نددت موضدوع و هدمف معتهدم)

شنتخته شم) و در نت جه غ ر مجدت  تلقدي 

                                                           

 نراي ااالع ن شتر رجوع شود نه : .94

Sinclair, op. cit. supra n. 52, at chap.VII. T. Meron, Human Rights Law-Making in the United 

Nations (1986), Part II, chap IV, section VI. 
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حقوق استسي غ در »دادفت) عرتر   19«.شود

دهم نرد که نشتن ميرا نکتر مي« قتن  نقض

تري  حقوق غ در حق شرط تنهت در مورد مه 

قتندد  نقددض مغددتير نددت موضددوع و هددمف 

ي  دادفدت)  کنوانس ون تلقي خواهم شم. ا

در ادامدده ندد   محددمود کددردن نعضددي ا  

ي حق ح ت  و سل  حق ح ت  قتئ  نه هتجنره

چنتنچده »دارد کده تفک ن شم) و اظهتر مي

همف ا  حق شرط صرفًت محدمود کدردن نرخدي 

هتي ين حق غ ر قتن  نقض نتشم ندمون جنره

که آن را ا  تمدتم هدمف استسدي خدود اي 

نهر) نمتيدم، وضدع   متفدتو  محروم و ني

ا  ايدد  منظددر، نظددرا   11«.خواهددم نددود

                                                           

85. Restrictions to the Death Penalty, Advisory Opinion No. OC-3/83, 8 Sept. 1983 in (1984) 

23 I.L.M. 320, 341. 

کنوانسد ون  81اي  دادفت) در ين نظر مشورتي ستنق متد) 

فونده تفسد ر کدرد) ندود کده امريکتيي حقوق نشر را اي 

دهم مشدروط هنگتم تيوي  يت الحتق اجت ) اعالم شرط را مي

نر اينکه نت موضوع و همف معتهم) مغتير  نماشته نتشدم: 

مددتن ال م االجددرا شددمن کنوانسدد ون آثددتر حددق شددرط در  

 امريکتيي حقوق نشر، نظر مشورتي شمتر):

OC-2/82, 24 Sept. 1982, in (1982) 3 Human Rights L.J. 153. 

 همچن   رجوع شود نه:

Buergenthal, "The Advisory Practice of the Inter-American Human Rights Court" (1985) 79 

A.J.I.L. I. 

ف رد که شرط فواتمتال نر مدتد) دفت) نت جه مياي  دا .99

غ ر قتن  نقض کنوانس ون مجت  نود  يرا منظدور ا  آن  4

سل  حق ح ت  نرود، نلکه همف محفدوظ داشدت  حدق اعمدتل 

ه ند« جراي  عمومي مرنوط»مجت ا  اعمام درموارد ارتکتب 

 نود.   4متد)  4موج  ننم 
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ق نشدر کشدورهتي امريکدتيي و دادفت) حقو

 کم ته شتيم ن شتر نه ه  نزدين اس .

 

يـ  قاعـده صـاق حـق شـرط در مـورد  ـج 

 معاهدات حقوق بشر؟

در سرتتسر تفس ر کم تده نده ويژفدي 

خت  هنجترهتي حقوق نشر اشتر) شم) اسد ، 

که تعهما  پذيرفتده شدم) نطدور کلدي اي 

تعهما  متقتن  ن   دولتهت نرود)، نلکده 

هدما  ا  سدوي دولتهدت در نراندر اي  تع

مردمتن خود و نه منظور رعتي  مع ترهدتي 

نده نظدر  11شدونم.حقوق نشر پذيرفتده مي

کم ته نظدتم حقدوقي کنوانسد ون ويد  در 

خيو  اعتدرا  نده شدروط اعدالم شدم) ندر 

اس ، نخشدي « نتمنتس »معتهما  حقوق نشر 

نه اي  دل   که نظتم مزنور، مطدتنق ندت 

اي کدده انددط عهمنتمددههتي آن در روريشدده

تعهما  متقتنلي را ند   دولتهدت ايجدتد 

دهدم کنم، ظتهرًا نه دولتهدت اجدت ) ميمي

                                                           

قب اي اس  که اغل  تکرار شم) اي  نکته .99 اس  و در وا

المللددي دادفسددتري در تددوان آن را در ر ي ديددوان ن  مي

هتي اول ده قض ه کنوانس ون منب نس  کشي يتف  که در تالش

نراي محدمود کدردن مع دتر مطتنقد   ندت موضدوع و هدمف 

معتهم)( ارائه شم) ا  سوي ديوان، نده شدراهتي ا  ندوع 

 ود نه:هنجتري نکتر رفته اس . نراي ااالع ن شتر رجوع ش

Holloway, Modern Trends in Treaty Law (1967), Book 3, part I. 



  039 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

آ اداندده شددروط را قرددول يددت نددت آنهددت 

در صفحت  نعم يتدآوري  11مختلف  نمتينم.

خواهم شم که کنوانس ون وي  ين ار يدتني 

( و قتنل د  85اي مطتنق   متد) دو مرحله

کندم، ندت طدرح مي( را م21اعترا   متد) 

اي  توض ح که مرحله دوم د يعني قتنل د  

اعتددرا  د تنهددت در مددورد شددروط مجددت  

موضوع   دارد. نندتنراي  تحل د  کم تده 

مرندوط  مجددت فقط تت جتيي که نده شدروط 

رسم در اي  شود، درس  اس . نه نظر نميمي

 م نه تفس ر کم ته ن   شروط مجت  و غ ر 

مسدلمًت  15مجت  قتئد  نده تفک دن نتشدم.

احتمتل دارد در مورد اثر نخشددي س سدتمي 

ف ري در مورد قردول يدت رد يدن که تيم  

شرط مغتير نت موضوع و همف معتهم) را نه 

ار يتني شخيي هر ين ا  دولتهددت وافدذار 

کنم، نگراني قتن  تدوجهي اندرا  شدم) مي

نتشم. اي  امر نه ويژ)، امت نه منحيرًا، 

اي که ادعتي يتنم که شرموقعي موضوع   مي

رود، نر يدن معتهدم) حقدوق مغتير  آن مي

نشر اعدالم شدم) نتشدم. هرچندم نعضدي ا  

نويسنمفتن ممافب اي  ديمفت) هسدتنم کده 

                                                           

 .81نراي م تل، رجوع شود نه تفس ر کم ته، ننم  .99

 .81نويژ) رجوع شود نه همتن، ننم  .95
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فونده دولتهت در پذيرش يت مختلف  نددت هر

شراي آ ادانه و ارق ار يتني شخيدي خدود 

امت ديمفت) مرجح اي  اس   51کننم،عم  مي

 يدتني دو که کنوانس ون وي  ا  اريدق ار

  58کنم.اي محموديتهتيي را تحم   ميمرحله

در مرحلدده اول، موضددوع مجددت  نددودن 

مطرح شم) اس .  مدتني  85 شرط( در متد) 

اي، نه متننم م  تق، در مدورد که معتهم)

                                                           

90. Ruda, "Reservations to Treaties" (1975) 146 (III) Hag. Rec. 97; and, semble, Lijnzaad, op. 

cit. supra n. 5, at p. 52. 

تنهت شروط مغدتير ندت قواعدم آمدر) را  (Lijnzaad)ل ژينزاد 

کندم. در واقدب شدرط  ا  معتهدم)( تلقي مي« نتا »شروط 

 تفک ن شم) اس .

Lijnzaad, idem, p. 53. 

91. D. W. Bowett, ''Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties'', (1976-77) 48 

B.Y.B.I.L. 67, 88-90; Jennings and Watts, Oppenheim's International Law (9th edn.), Vol. 1, p. 

1247; and C. Redgwell, "Universality or Integrity? Reservations to General Multilateral 

Treaties" (1993) 64 B.Y.B.I.L. 245, 261.  

ضدوعي کده نتو  مسيله مجت  نودن  شرط( را نه عندوان مو

تواننم درنتر) آن ار يتني شخيي داشته نتشنم، دولتهت مي

کنم و معتقم اس  کده ايد  موضدوع در خدود نه شم  رد مي

 معتهم) قتنونمنم شم) اس :

idem, p. 81.    

پ شنهتد شم) اس . نه نظدر ايشدتن،  Coccia رويکرد سوم توسط

را چنددمان مددورد توجدده قددرار  21و  85مددواد  (Ruda)رودا 

ند ش ا  حدم نده ايد  مدواد تک ده  (Bowett)دهم و نتو  ينم

را ندده عنددوان  85تعهددم منددمرج در مددتد)  Cocciaکنددم. مي

اي ندراي چدتلش حقدوقي يدن شدرط غ در مجدت  فدر   م نه

 9نمتيم. نه عالو)، اي  امر نمون محمودي   متني نندم مي

تواندم نده خواهم نود، هر چنم عدمم اعتدرا  مي 21متد) 

ط نه رضتي  و استتپ  نه نفب دول  شرط فدذار مشکال  مرنو

  دام  نزنم.
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حق شرط ستک  اس  مع دتر ار يددتني مجدت  

مطتنق   آن( نت موضوع و هدمف »نودن شرط 

تواندم فذار نمياس . کشدور شدرط« معتهم)

شرط غ ر مجت ي را تنظ   و اعالم نمتيدم، 

 و در صور  اعالم( اي  نت جده حقدوقي را 

نه دنرتل دارد که آن کشور عضددو معتهدم) 

تلقددي نشددود و کشددورهتي ديگددر ن ددز 

 52تواننددم چندد   شددراي را ناذيرنددم.نمي

نودن شدروط  دوم   مرحله قتند  اعتدرا  

مجت  ا  ارف کشورهتي ديگر عضددو معتهدم) 

توانم نه چنمي  احتمدتل اي  امر مياس . 

کده کشدورهتي منتهي فردد، نسدته نده اي 

که ديگر شرط را قرول يت رد کننم، يت اي 

آيت اي  امر نر ال م االجرا شدمن معتهدم) 

فذار و معتددر  اثددر ندد   کشددورهتي شددرط

فذارد يت نه. احتمتل دارد ين کشور نه مي

دل   ين شرط غ ر مجت  عضو معتهم) محسوب 

گردد  يعني عمم توف ق در مرحلده اول(، ن

که آن کشدور نده ايد  دل د  عضدو يت اي 

معتهم) تلقي نشدود کده هرچنددم يدن شدرط 

مجت اعالم کدرد) اسد   توف دق در مرحلده 

اول( امددت نددت اعتددرا  مواجدده و صددريحًت 

انرا  شم) که اثر آن ممتنع  ا  نرقراري 

                                                           

92. Jennings and Watts, idem, p. 1247, n. 1. Bowett, idem, pp.83 and 89. 
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اي ن   کشدورهتي معتدر  و رانطه عهمنتمه

اس   عمم توف ق در مرحله دوم(. فذار شرط

هدتي نت جه ظتهرًا يکستن اس ، امت نت روش

  53کتمالً متفتو  حتص  شم) اس .

ن   مدتد)  و نظدتم  85تفتو  مهمدي 

 21پذير مذکور در ننم چهترم متد) انعطتف

کشدوري کده  85وجود دارد: نه موج  متد) 

قيم دارد شرط مغتير  ندت هدمف و موضدوع 

 وجدده ندده هدد چرد، معتهددم)( ندده عمدد  آو

توانم عضو معتهم) تلقي شود، امت ندر نمي

کده ندراي اي  21استس ننم چهدترم مدتد) 

سوب فدردد، کشور شرط فذار عضو معتهم) مح

ال م اس  تنهت ين کشور ديگرارف معتهدم)، 

رغ  مختلف  نت شرط مزندور، آن کشدور علي

را نه عنوان عضو معتهم) ناذيرد. نت اي  

م در رويدده دولتهدت رسدوجود، نه نظدر مي

راجب نه مورد اول، موردي که اثر ين شرط 

                                                           

، ن   يدن شدرط (idem, p. 80)کنم که نتو  تيک م ميهمچنتن .53

( و ين شرط مجت ي که يدن 85غ ر مجت   مرحله اول، متد) 

خ دزد  مرحلده دوم، تلف  ندر ميعضو معتهم) نت آن نه مخ

اي  مع تر نه تنهت »(، تفتو  استسي وجود دارد: 21متد) 

نراي عمم پذيرش  شرط( کتمالً متفتو  اس    يدرا دولتهدت 

نراي اعترا  نه شروط مجت  نده هدر دل لدي، آ ادي عمد  

که آيدت دارنم(، نلکه آثتر اعترا  و مختلف  نر ارق اي 

کده شدرط قي شم) اس ، يدت اي شرط مورد نظر غ ر مجت  تل

نه « غ رقتن  استنتد»مجت  امت قتن  اعترا  و در نت جه 

 «.نتشم، متفتو  خواهم نوددول  معتر  مي
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هتي غ ر مجت  اي  اس  که ه چ ين ا  کشور

فذار را نده عضدوي  ارف معتهم) کشور شرط

شود، و پذيرد، م تلي ديم) نميمعتهم) نمي

در اي  خيو  که کشور معتر  تيريح کدرد) 

اي ند   فونه رانطه عهمنتمدهنتشم که ه چ

آيددم، فذار نوجددود نميشددرطآن و کشددور 

ندمون سدت   54هتي انمکي وجود دارد.م تل

اي نراي تشخ ص مطتنق   شرط وکتر عهمنتمه

نت موضوع و همف معتهم)(، متنندم تيدم   

کنوانس ون رفب کل ده  21اک ري  در متد) 

اشکتل ترعد ض ندژادي  و حتدي در اينجدت 

اک ري  ال م هرفز نه دس  ن تمم) اس ( يت 

کدده صددالح   ار يددتني  يددن رکدد  نددتظر

اعترتر شددرط( را داشددته نتشددم، تعجرددي 

نمارد که ني تفتوتي عمدومي کشدورهت کده 

خود را نه صور  قرول ضمني  شددرط( نشدتن 

فذار را در دهم، عضدوي  کشدورهتي شدرطمي

کنم، حتي در صدورتي کده معتهم) تضم   مي

شراهتي مغتير  نت موضوع و همف معتهدم)( 

ندد   نعضددي ا  اعددالم نمددود) نتشددنم. همچ

رغ  اعتددرا  ندده کشددورهتي مخددتلف، علددي

                                                           

نراي م تل رجوع شود نه اعترا  دول  انگلسدتتن نده  .54

شروط سوريه و تونس نر مقررا  کنوانس ون ويد  در مدورد 

 ح  و في  اختالفت : 

Index, supra n. 27, at p. 845. 
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مغتير  شرط ندت موضدوع و هدمف معتهدم)، 

صددراحتًت ا  ال م االجددرا شددمن معتهددم) در 

 59کنندم،پوشدي ميفذار چش قرتل کشور شرط

 در حدددتلي کددده( چنددد   راهکدددتري در 

 ن ني نشم) اس .کنوانس ون وي  پ ش

انهتمي که ا  عمم شدفتف   در مدواد 

کنوانس ون وي  در رويه دولتهت  23تت  85

نوجود آمم)، دل   ديگري اس  کده کم تده 

حقددوق نشددر نددراي ناددذيرفت  آن ارائدده 

اي  انهتم در اعتراضتتي که نه  51کنم.مي

شروط ايتال  متحم) امريکت صدور  فرفتده، 

دسدتمرر  38نه خدوني نمتيددتن اسد : تدت 

کشدور عضدو  821کشدور ا   88، تنهت 8553

کشدور نده  9د) نودندم، م  تق اعترا  کر

دل   عمم مطتنق  آنهت نت موضددوع و هدمف 

کشور نه دل د  عدمم مطتنقد   3 51م  تق،

کشور  3و 51آنهت نت متد) ختصي ا  م  تق،

                                                           

کتفي اس  نه اعتراضت  صدور  فرفتده درندتر) شدروط  .59

دول  امريکت نر م  تق توجده شدود کده در ادامده مدورد 

 ف رد.نررسي قرار مي

96. Comment, para.17. 

در مورد اثر نت  دارنم) نظتم کنوانس ون وي  راجدب نده 

 مختلف   نت شرط ( رجوع شود نه: 

Coccia, op. cit. supra n. 5, at p. 84, Shelton, op. cit. supra n. 5 at p. 229. 

 دانمتر ، فنالنم، فرانسه، اساتن ت، و سوئم. .59

نلژين، آلمتن و ايتتل ت. نه کنوانس ون ويد  و نده  .59

المللدي دادفسدتري در قضد ه کنوانسد ون مندب ديوان ن  
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نت موضوع و  2نر اي  استس که شرط شمتر) 

نت موضدوع و  3، و شرط شمتر) 1همف متد) 

همه اي  کشورهت  55همف م  تق مغتير اس .

ترا  آنهدت صراحتًت عنوان مي کننم کده اع

االجراشمن م  تق ن   آنهدت و متنب ا  ال م

شم. دغمغدة  ايتال  متحم) امريکت نخواهم 

اام نددتن ا  مشددترک  ايددتال  متحددم) در 

نر نگراني هدتي مرندوط نده م  تق ظتهرًا 

 811تمتم   معتهم) فتئق آمم) اس .

انتقتدا  کم ته حقوق نشدر ا  نظدتم 

رنده نطدور کنوانس ون وي  که تت حمي، اف

يکستن، در مورد همه معتهما  چنم جتنرده 

نتشددم. شددود، درسدد  و نجددت مياجددرا  مي

اي کنوانسدد ون ويدد  ار يددتني دو مرحلدده

را کده در صدفحت   21و 85مذکور در مواد 

پ ش   نده آن اشدتر) شدم، صدريحًت ن دتن 

کترهددتي کنددم. رجددوع ندده مددذاکرا  و نمي

                                                                                                                             

کشي، ه چ يدن ا  مطتنقد   شدرط( ندت مددوادي ا  يدن نس 

آورنم، نلکه تنهدت ا  مطتنقد  ه م تن نميمعتهم) سخني ن

 راننم.آن نت کل   معتهم) سخ  مي

 هلنم، نروژ و پرتغتل. .55

اي که در مورد ستير معتهدما  حقدوق نشدري در نکته .011

نرانر شراهتي فسترد) اظهتر شم) اس . نراي م دتل رجدوع 

 شود نه:

A.C. Byrnes, "The ‘Other’ Human Rights Treaty Body: The Work of the Committee on the 

Elimination of Discrimination Against Women" (1989) 14 Yale J.I.L. 1. 
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کنفدرانس ويد  ن دز موضدوع را  مقممتتي

نمتيدم. ديدوان  ختلي ا  انهدتم نميکتمالً 

کنوانسد ون المللي دادفستري در قض ه ن  

اظهدتر داشد  کده اثدر  8598کشي منب نس 

حقوقي ين شرط مغدتير ندت موضدوع و هدمف 

کنوانسدد ون ايدد  اسدد  کدده دولدد  معتددر  

فذار را ملتددزم و توانددم دولدد  شددرطمي»

در «. متعهم نه کنوانس ون قلمدماد نکندم

مددر عمدالً نده ندمر  اتفدتق اي  که اي  ا

افتم نح ي ن س . کم تده ن ددز ا  ايد  مي

ديمفت) دفتع نکرد) اس . در عددو  کم تده 

کنددم کدده قددرالً توسددط ا  روشددي حمتيدد  مي

دادفددت) اروپددتيي حقددوق نشددر در قضدد ه 

Belilos818  نکتر فرفته شم) و اخ رًا در قض ه

Loizidou812  مجمدًا مورد تيي م دادفت) قدرار

                                                           

. travaux préparatoires. 

101. (1988) 132 Eur Ct. H.R. (Ser. A) 132,  

 نراي ااالعت  ن شتر رجوع شود نه:

S. Marks, "Reservations Unhinged, the Belilos Case before the European Court of Human 

Rights" (1990) 39 I.C.L.Q. 300. I. Cameron and F. Horn, "Reservations to the European 

Convention on Human Rights: The Belilos Case" (1990) 33 German Y.I.L. 69. 

 8559مدترس  23در نراندر ترک ده، ر ي  Loizidouقض ه  .012

 ايرادا  مقممتتي  (40/1993/435/514)ي حقوق نشر، ديوان اروپتي

. در اي  قض ه ديوان اظهدتر داشد  54ترک ه(، پترافراف 

هتي هتي سر م ني که دول  ترک ده نده اعالم دهکه محمودي 

 41 صددالح   کم سدد ون( و مددتد)  29خددود در خيددو  مددتد) 

 صالح   دادفت)( ضم مه نمود) اس ، قتن  تفک دن هسدتنم: 

 .51د51هتي ، پترافرافر ي ديوان
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ني تفک ن شدرط مغدتير ندت فرفته اس : يع

موضوع و همف معتهم) ا  متد) مرندوط کده 

مطتنق  813تيث ري ه  ا  آن ناذيرفته اس .

که رضدتي  نه جتي اي  ديمفت) تفک ن شرط

نه التزام  در قرتل معتهم)( کتن ل  يک  

شرط نتا  امت رضتي  نه التدزام  814فردد،

در ايدد   819متنددم.دسدد  نخددورد) نددتقي مي

  اسد  کده رضدتي  نده ديمفت) فر  نر اي

اي کده در التزام نر ن تن متندتقض اراد)

شرط مغتير  ندت موضدوع و هدمف معتهدم)( 

                                                           

103. Comment, para. 18.  

اي که نر آن شرط اعالم شم)، قتن  تفک ن نتشدم، افر متد)

 اي  امر نه معني اثر نخش من نه شرط مورد نظر اس :

G. Fitzmaurice, "The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-5: Treaty 

Interpretation and Other Treaty Points", (1957) 33 B.Y.B.I.L. 203, 287. 

. Severance approach. 

در موضدوع   (Lauterpacht) اي  نکته ديمفت) قتضي الترپتخ  .014

هتي قرول اخت تري  صالح   مرترط نت شروط نتا  نر اعالم ه

 ديوان( نود:

 Norwegian Loans case, I.C.J. Rep. 1975, 43-66. 

  رجددوع شددود ندده نظددر مخددتلف ايشددتن در قضدد ه همچندد 

 I.C.J. Rep. 1959, 101-118 ايرادا  مقدممتتي(، (Interhandel)اينترهتنمل 

. منتس  نودن اي  رويه قضتيي در خيو  شروط غ در مجدت  

 توسط نتو   ير سؤال رفته اس :

Bowett, op. cit. supra n. 91, at p. 76, n. 3, and by the European Court of Human Rights in the 

Loizidou case (para. 85). 

خ لي دق ق ن س   يرا  (unaffected)« دس  نخورد)»تعر ر  .019

رضتي  نه التزام  در قرتل معتهدم)( ندر اسدتس شدراهتي 

ضم مه آن انرا  شم) اس  و حتي ممکد  اسد  ايد  شدراهت 

 مرنتي رضتي  را تشک   دهنم.
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 811نهفته اس ، غلره دارد.

مزي  ديمفت) تفک ن شرط در اي  اسد  

فذار نسر  نه معتهم) ملتدزم که کشور شرط

متنم، حتي نعم ا  احرا  اي  امر نتقي مي

م در هر  متني که شرط آن کشور نده هنگدت

انرا  رضتي  نه التزام در قرتل معتهم)، 

شددرط مجددت ي نرددود) اسدد . الرتدده ايدد  

نه دس  آمم، پس  Belilosف ري در قض ه نت جه

ا  آن کدده دادفددت) اروپددتيي حقددوق نشددر 

 1سويس درنتر) متد) « اعالم ه»دريتف  که 

 کنوانس ون اروپتيي حقوق نشر( يدن شدرط 

غ ر مجت  و قتن  تفک دن اسد . در قضد ه 

Loizidou   دادفت) تيک م نمود که ويژفي خدت

ا  تفک دن مدواد »نظتم حقوقي کنوانس ون 

کنم  يرا ندت ايد  مورد اعترا  حمتي  مي

هدتي مقدر ر روش شتيم نتوان حقوق و آ ادي

هتيي کده در کنوانس ون را در کل ه  م نه

کنوانسد ون تحد   8در چترچوب مفتد متد) 

رد، ف ددترک دده قددرار مي« صددالح   قضددتيي»

                                                           

 Loizidouمورد اخدتالف در قضد ه اي  امر يکي ا  نکت   .019

م تن ر ي اک ري  و نظر مختلف پ وس  آن نود. ندر اسدتس 

هتي سدر م ني ا  قيدم و اراد) ديمفت) مخدتلف، محدمودي 

دول  ترک ه در پذيرش صدالح   کم سد ون و دادفدت) قتند  

 تفک ن نرود:

Supra n. 102, at p. 33. 
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دادفت) مجمدًا ويژفي خت   811«.تضم   نمود

نده »کنوانس ون اروپدتيي حقدوق نشدر را 

عنوان ين سنم نظ  عمومي اروپددتيي ندراي 

و ميموريدد  آن را، « حمتيدد  ا  افددراد

تيدريح شدم)، در  85همچنتن که در مدتد) 

تضم   احترام نه تعهما  پذيرفتده شدم) »

مورد تيک م « هتي معظ  متعتهما  سوي ارف

  811رار داد.ق

نت اي  حتل، افر حق شرط استس رضتي  

ين کشور نه التزام  در قرتل معتهم)( را 

تشک   دهم، در ايد  صدور  کشددور مزندور 

اخت تر دارد ا  عضوي  در معتهم) دس  نر 

دارد د که نت توجه نه اهم د  رو افدزون 

الحتق نده معتهدما  حقدوق نشدر انتخدتب 

في د يت نده سدتد 815چنمان خوشتينمي ن س 

                                                           

 .51پترافراف  .019

 .53و  19هتي پترافراف .019

نراي م تل رجوع شود نه اعالم ه اتحتديه اروپدت در  .015

آن راجدب  8558دسدتمرر  81مورد يوفسالوي و دستور العم  

که احتدرام نده  [I.L.M. 1485 31(1992)]هتي جميم نه شنتستيي دول 

حقوق نشر را نه عندوان يکدي ا  پد ش شدراهتي شنتسدتيي 

مطدرح هتي جميم در اروپدتي شدرقي و اتحدتد شدوروي دول 

 8511نمتيم. اي  امر ا  رويه دول  انگلستتن ا  سدتل مي

اي کده اردق آن در شنتستيي دولتهت فتصدله فرفد ، رويده

معموالً دولتهتيي که ا  شدرايط دولد  ندودن ندر خدوردار 

فرفتندم؛ الرتده اعالم ده شمنم، مورد شنتستيي قرار ميمي

اي مزنور صراحتًت احترام نه حقوق نشر را مع تر جميمي نر

 دهم:قرار نمي دول  نودن

C. Warbrick, "Recognition of States" (1993) 42 I.C.L.Q. 433, 441. 
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اي خدود قيدور در انجتم تعهما  عهمنتمده

کده در صددور  ندرو  نور د نت عل  نر اي 

اختالف و چتلش حقوقي، حفدتظ حمدتيتي حدق 

پذيري آن ا  ن   رفتده شرط در اثر تفک ن

هم) اتخدتذ  اس . چنتنچه راهکدتر رد  معت

العم  نعمي نسر  نه تفک ن شرط عکس نشود،

الح يت مغتير  نت موضوع و همف معتهم)( اص

استرداد آن خواهم نود. نه عدالو)، کشدور 

تواندم قدتنوني ندودن تفک دن فذار ميشرط

 شرط( را مورد چتلش قرار دهدم ندت ايد  

استمالل که هد  تفسد ر کم تده نده لحدتظ 

آور ن سد  و تفک دن را نده حقوقي الدزام

کندم و هد  مطدرح مي عنوان حقدوق وضدعي

که وضع   حقوقي تفک ن  شرط( هدر چده اي 

تشم، کم ته صالح   ار يتني مطتنق  شدرط ن

و/ يددت آثددتر حقددوقي چندد   تيددم مي را 

نمارد. چن   اعتراضي ظتهرًا هنگتمي صور  

ف رد که ين کشور صالح   کم تده را ندر مي

و/ يت حق دادخواهي افدراد  48استس متد) 

را ندده موجدد  اولدد   پروتکدد  اخت ددتري 

پذيرفته و خود را در مواجهه ندت ادعدتي 

                                                                                                                             

همچن   رجوع شود نه فدزارش اخ در دن در کد  راجدب نده 

 جتنش ني دولتهت در معتهما  حقوق نشر: 

(1995) 2:2 Int. Human Rights Rep. 507-509. 

. de lege ferenda. 
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عتي  م  تق نتتوان ا  اسدتنتد نده عمم ر

 شرط نر نم. 
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 گيريد ـ نتيجه

وضدع تي را  8513ختن  شلتون در ستل 

که در کنوانس ون رفب کل ه اشکتل ترعد ض 

نژادي حتک  اس ، نت چش  انما  م رتي که 

در مورد ار يتني شراهت توسط کم ته حقوق 

نشر نه لحتظ مطتنق  آنهت نت م  تق مطرح 

يسه نمود. نت ايدد  حدتل وي شم) اس ، مقت

اي  سؤال را مطرح کدرد کده آيدت کم تده 

اعترتري شرط قتدر خواهم نود ا  تشخ ص ني

فراتر رفته و اسدترداد شدروط مغتير ندت 

همف و موضوع معتهم)( را درخواسد  کندم، 

ين ا  آنهت که در حتل حتضر نه ه چنت اي 

پتسخ اي  سدؤال ن شدتر  881شود.توجهي نمي

توان کم ته دارد که آيت مي نه اي  نستگي

را در ايدد   م ندده جتنشدد   دولتهددتي 

عضو م  تق( فر  کرد و يت اينکده تشدخ ص 

اي اسد  کده صدرفًت نده مطتنق  شرط وظ فه

مورد اخ در  ددولتهتي عضو محول شم) اس  

ف ري دن رکدد  سددت متن ملدد  متحددم نت جدده

درنتر) کنوانس ون رفب کل ه اشکتل ترع ض 

ندتظر نهتدهدتي حقدوق نژادي اس . ارکتن 

نشر صالح   دارنم کده نده تنهددت مطتنقد  

 شددرط نددت هددمف و موضددوع معتهددم)( را 

                                                           

110. Op.cit. supra n.5, at pp. 230-231. 
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آثتر ار يتني و مشخص کننم، نلکه همچن   

چن   ار يتني را تع د   نمتيندم. حقوقي 

ف ري در في  دوم دوم   فدزارش اي  نت جه

المل  مدورد مخرر ويژ) کم س ون حقوق ن  

شتن نت جده تيک م قرار فرفتده اسد .  اي

ف رد در حتلي که ارکتن ندتظر، صدالح   مي

ار يتني و تشخ ص مطتنق  شرط را دارنم د 

وظ فه تع د   »آن را  (Pellet)چ زي که پله 

، اي  امدر نده اعمدتل  نتمم دمي« کننم)

توسددط دولتهددتي « روشددهتي سددنتي کنتددرل»

تدت  85، مدواد ا  جمله متعتهم نر استس،

جتمم. نده عدالو) انکنوانس ون وي  نمي 23

فذار دارد کده دولد  شدرطايشتن اظهتر مي

مسؤول   دارد هنگتمي که شرط اعدالم شدم) 

ا  ارف آن نت موضوع و همف معتهم) مغتير 

سري اتخدتذ  تشخ ص داد) شود، اقدمام منت

نمتيددم، ندده عرددتر  ديگددر ا  عضددوي  در 

معتهم) منيرف شود يدت شدرط خددود را پدس 

وارد غ در نگ رد و يت نه منظور اصدالح مد

 888مجت ، آن را تعمي  نمتيم.

                                                           

اي کده مخردر ويدژ) اي  نکت  در پ ش نويس قطعنتمه .000

پ شنهتد داد) که در کم سد ون مرندوط نده حدق شدرط ندر 

معتهما  چنم جتنره تقن ني ا  جمله معتهما  حقدوق نشدر 

 تيوي  شود، خالصه شم) اس .

ILC's Report, supra n. 11, at n. 286. 
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کدده صددالح    882وجددود يددن رکدد  نددتظر

ار يتني و تشخ ص مطتنق   شرط نت موضدوع 

و همف معتهم)( را داشته نتشم، شدرط ال م 

هر نظتم حقوقي ندراي تفک دن شدروط غ در 

مجت  اس . نقش ين رک  نتظرعرتر  اس  ا  

ار يتني ع ني مطتنق  ين شرط و در انجتم 

ه( نت توجه نده اعتراضدتتي کده اي  وظ ف

ممک  اس  دولتهت در مورد مطتنق  آن ندت 

همف و موضدوع معتهدم) نده عمدد  آورندم، 

نندتنراي  ال م اسد   883شدود.راهنمتيي مي

                                                           

ا  نظدتم کنوانسد ون ويد   ختن  شلتون نت انتقدتد .002

راهکتر ديگدري ندراي تجميدم نظدر و »کنم که پ شنهتد مي

 شرط( اتختذ شود و نده « ف ري درمورد قتنوني نودنتيم  

عق م) ايشتن ارکتن نتظري که نوس له معتهما  حقوق نشدر 

المللدي انم، و در  متن صدمور ر ي ديدوان ن  تيس س شم)

نس  کشدي مدورد توجده  دادفستري در قض ه کنوانس ون منب

 نرودنم، نراي انجتم اي  وظ فه منتس  تر هستنم.

Shelton, op.cit. supra n.5, at p. 229.  

تفس ر کم ته کده رغرتدي  85رجوع شود نه پترافراف  .003

نه تشريح راهنمدتيي مختلفد  دولتهدت ندت حدق شدرط كده 

توانم نراي کم ته در تفسد ر آن ا  مطتنقد  يدن شدرط مي

، دادفدت) Loizidouم، نسرتًت نمارد. در قضد ه اخ درفراه  کن

هددتي دولتهددتي سددوئم، اروپددتيي حقددوق نشددر ندده واکنش

لوکزامرورگ، دانمتر ، نروژ، نلژين، و يونتن و همچند   

هتي ترک ده نه پتسخ دن ر ک  شدوراي اروپدت نده اعالم ده

کنوانسد ون اروپدتيي حقدوق نشدر  41و  29درنتر) مدواد 

هتي را که دول  ترک ه نده اعالم ده استنتد نمود و شرواي

خود ضم مه کرد) نود، نتا  و قتن  تفک ن دانسد . قتضدي 

در نظدرا  مخدتلف  (Pettiti)و قتضي پ ت تدي  (Golcuklu)فولچوکلو 

که ضم مه ر ي ديوان اس  د ا  استنتد ديدوان نده  دخود 
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چه سدريب تر صالح   ارکتن نتظر موجدود هر

مورد ار يتني مجمد قرار ف رد و در صور  

ضرور  ممک  اس  معتهما  مزنور نه منظور 

صالح فردندم. تضم   اجرا ي ايد  وظ فده ا

اصالح م  تق نه اوري که تفک ن  شدرط( را 

نه عنوان نت جه حقوقي غ ر قتن  اجتندتب 

تنظ   ين شرط غ ر مجت  و صدالح   کم تده 

را نراي تشخ ص مطتنق   شدرط ندت هدمف و 

موضددوع معتهددم)( درنددر داشددته نتشددم، 

اام نتن خوشتينمي را نده همدرا) خواهدم 

ق آيد   تجميدم نظدر م  ت 98داش . متد) 

منتس  د و در ع   حدتل دسد  و پدتف ر و 

کندم کده هرفدز ن ني ميپر حمتي د را پ ش

مورد استفتد) قرار نگدرفته اس . ين روش 

نراي احترا  ا  ايد  تشدريفت ، انعقدتد 

نتشم، رويکدردي اي مينتمه جمافتنهموافق 

ملد   8512که اخ رًا در خيو  کنوانسد ون 

دريتهدت اتخدتذ شدم)  متحم نتظر نر حقوق

قطعنتمدده  1در واقددب، مددتد)  884اسدد .

                                                                                                                             

 12و  11هدتي واکنش دولتهت نه ويدژ) در مدورد پترافراف

 .(supra n. 102, at p. 33)تد نمودنم: ر ي ديوان انتق

موافقدد  نتمدده مرنددوط ندده اجددراي نخددش يددت ده  » .004

 ،«کنوانس ون

G.A. Res. 48/263, Cm. 2705, adopted on 28 July 1994. 
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الملد  ن دز پ شنهتدي کم س ون حقدوق ن  

اي  ديمفت) را درنر دارد که نتيم ق دود 

ره هنجدتري »ختصي در  هما  چندم جتن معت

فنجتنم) شود، ق ودي که نظدتم «  تقن ني(

حقوقي شروط قتند  اعمدتل و صدالح   رکد  

ط( و نتظر نراي تشدخ ص مجدت  ندودن  شدر

آثددتر حقددوقي چندد   ار يددتني را ن ددتن 

 889کننم.مي

آيت اتختذ رويکرد تفک دن  شدرط( در 

خيو  کل ه معتهما  عدتم چندم جتنرده در 

مقتم عم  کترآيي ن شتري نسر  نده نظدتم 

موجود خواهم داش   قتنل د  تفک دن شدرط 

هنو  ن ت منم آن اسد  کده در نردود يدن 

اي  ندراي م دتل اک ريد  راهکتر عهمنتمه

اي کده کنندم)وسوم( يت فقمان رک  کنترلد

اخت تر انجتم چن   عملي را داشته نتشم، 

 881توسط هر يدن ا  دولتهدت تع د   شدود.

نرخي مشکال  نطور اجتنتب نتپذير پميدمار 

خواهم شم، حماق  اي  کده فقدط نعضدي ا  

                                                                                                                             

See further D.J. Anderson, "Legal Implications of the Entry into force of the UN Convention of 

the Law of the Sea" (1995) 44 I.C.L.Q. 313, and "Further Efforts to Ensure Universal 

Participation in the United Nations Convention on the law of the sea" (1994) 43 I.C.L.Q. 886. 

115. Op.cit. supra, n. 11. 

116. Imbert, op. cit. supra n. 5, at pp. 40-41. 

ه نظتم ختصي ندراي ار يدتني شدرط فوننه عق م) ايشتن هر

 غ ر عملي خواهم نود.« ست  و کتر کنترل جمعي»نمون 
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دولتهتي عضدو يدن شدرط را غ در مجدت  و 

ننتنراي  قتن  تفک ن تشخ ص خواهنم داد. 

ذکر اس  که تفک دن  شدرط( هنگدتمي  قتن 

مطرح و اجرا شم) اس  که ين رک  نظدترتي 

و/ يت قضتيي ندده منظدور تشدخ ص مطتنقد  

 شرط( و در مورد دادفت) اروپددتيي حقدوق 

نشر، تع    آثتر حقدوقي چند   ار يدتني 

جود داشدته  نراي کل ه ادرف   متعتهدم و

اس . درمورد معتهماتي که ا  چن   نظدتم 

ي نرخوردار ن سدتنم، نظدتم پ شرفته نهتد

تواندم ندر نرخدي ا  مشدکال  دانشگتهي مي

فتئق آيم. ين روش جتيگزي  عملي و کترا، 

نظددتم دانشددگتهي اصددالح شددم) نددر اسددتس 

اسد   8593پ شنهتدا  ف تز موريس در ستل 

که نرخي ا  نواقص مرنوط نه اجراي مدتد) 

کنوانس ون رفدب کل ده اشدکتل ترعد ض  21

  881نرد.نژادي را ا  ن   مي

تفک ن  شرط( ا  نظر مفهومي نه نظتم 

کشي حقوقي که در قض ه کنوانس ون منب نس 

تر اسد ، آنجدت کده مطرح فرديدم، نزديدن

المللدددي دادفسدددتري ندددت ديدددوان ن  

                                                           

117. G. Fitzmaurice, "Reservations to Multilateral Conventions" (1953) 2 I.C.L.Q. 1, pp. 23-

26. 

که آثتر حقدوقي نتشدي ا  تشدخ ص مطتنقد   شدرط( را ا  

 کنم.ديمفت) آکتدم ن و دانشگتهي ن تن مي
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کنترفذاشت  قتعم) اتفتق آرا  تدالش کدرد 

اام نتن دهم که آ ادي کتم  در اعالم شرط 

شتم  توانتيي در تنظ   شرواي کده هسدته 

دهندم، اصلي معتهم) را مورد همف قرار مي

ن س . ننتنراي  مع تر مطتنق   شدرط ندت 

موضوع و هدمف معتهدم)( را مطددرح نمدود. 

المللي دافستري ندت صدرف نظدر ديوان ن  

کردن ا  ستدفي و اام ندتن نخشدي آشدکتر 

، ندمون 8598قتعم) اتفدتق آرا  در سدتل 

ترديم دولتهت را نده مسد ر نسد تر سدخ  

ار يتني معتهدم) هدماي  نمدود. تفس ر و 

ن ني شدم) در توض ح دادن نظتم حقوقي پ ش

کنوانس ون وي ، نه ويدژ)  23تت  85مواد 

تددالش نددراي ا  ندد   نددردن رويدده فددتحش 

پذيرفت  شروط نتست فتر نت همف و موضدوع 

معتهم)، اثر قتن  تدوجهي ندر انسدجتم و 

يکاترچگي نه تنهدت معتهدما  حقدوق نشدر 

اي دارد که   چنم جتنرهنلکه کل ه معتهما

اعالم شرط نر آنهت مجت  شنتخته شم) اس . 

 85اي در مواد نه ويژ) ار يتني دو مرحله

نتيم شفتف و روش  شود، و اي  نکته  21و 

مورد تيک م قرار ف رد که اثر حقوقي يدن 

فذار شرط غ ر مجت  اي  اس  که دول  شدرط

توانم عضو معتهم) تلقي فردد و سدتير نمي
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تواننم شرواي را که نه موجد  هت نميدولت

غ ددر مجددت  هسددتنم، ناذيرنددم.  85مددتد) 

وجدود  داريچنتنچه انهتمت  حقوقي دامنه

توان نه ديدوان داشته نتشم، موضوع را مي

المللددي دادفسددتري نددراي صددمور نظددر ن  

نده عدالو)، نتيدم  881مشورتي ارجتع نمود.

مجددمدًا ا  دولتهددت خواسددته شددود کدده در 

نوط نه معتهم) موضوع حق شدرط مذاکرا  مر

را نه اوري جمي مورد توجه قرار دهندم و 

در مواردي که ا  قواعم موجود کنوانس ون 

ايد  نکتده  ندراي  885شود،وي  ترع   نمي

م تل تفک ن شرط( را در معتهدم) مرندوط، 

در صددور  ضددرور  ا  اريددق اصددالح آن، 

نگنجتننم. روش ديگر اعطت  اخت ترا  ال م 

                                                           

. Lingering. 

اي  را) ح  درنتر) حدق شدرط ندر کنوانسد ون رفدب  .009

 ترع ض نژادي عل ه  نتن پ شنهتد شم) اس . رجوع شود نه:

R. Jacobson, "The Committee on the Elimination of Discrimination Against Women", in P. 

Alston (Ed.), The United Nations and Human Rights (1992), p. 469.  

005. Lijnzaad اي را در مورد شرط منتس  نت کنم متد)سعي مي

معتهما  حقوق نشر پ شنهتد دهم که نه انما ة کتفي ستد) 

، توسدط امد   «ين ستختتر نظترتي قدوي»اس  تت در نرود 

 معتهم) نظتر  و کنترل شود:

 Op. cit. supra n. 5, at pp. 421-423. 

کنم که اردق ه ديگري را مطرح ميايشتن پ شنهتد قتن  توج

آن ين محمودي   متني، م الً پن  ستل، نراي اعترتر شراهت 

در نظر فرفته شود و امکتن تمميم آن وجود داشته نتشدم. 

اي  پ شدنهتد ا  نظدتم اتهدتمي کنوانسد ونهتي سدت متن 

 Idem, p.423المللي کتر اقترتس شم) اس . ن  
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م) اس  تت ا  دولتهتي عضدو نه ام   معته

هتي خدود را در نخواهم که نظرا  و پتسدخ

مورد مطتنق  شراهت در مم   مددتن مشخيدي 

اعالم نمتينم، يت حتي چند   ار يدتني را 

خود ايشتن نت اثر فوري يت تعل قي آن نه 

تواندم ندراي که همچند   مي 821عم  آورد،

جل  توجه دولتهدتي عضدو نده شدرواي کده 

هتيي کده نده شدروط پتسخ کننم وتنظ   مي

دهنم، کمن کنم. اي  امر دولتهتي ديگر مي

نه معني فسترش داير) وظتيف و اخت دترا  

ني دن رکد   م   م  دتق يع فعلي مقدتم ا

ست متن مل  متحم خواهم نود که در م  تق 

رويه معمول مقتم امد    828مقرر شم) اس .

مل  متحم اي  اسد  کده در مدورد مته د  

هتي توديب شم) اظهدتر  ههت و ن تناعالم ه

اي  امر همچند   فراتدر  822کنم.نظري نمي

                                                           

قتضدي والت کدوس  همچن   رجدوع شدود نده پ شدنهتد .021

(Valticos)  (در نظر تقريرًت مختلف خود در پرونمChorherr مرني ،

که مقتم امد   کنوانسد ون اروپدتيي حقدوق نشدر، نر اي 

ثرد  سدنم تيدوي  در مدورد پدد ش ا  شوراي اروپت، نتيم 

اعترتر شدراهتي پ وسد  اسدنتد تيدوي  جميدم ا  ديدوان 

 تقتضتي نظر مشورتي کنم:

(1993) 266 Eur. Ct. H.R. (Ser. A), p. 42. 

اي فراتددر ا  دريتفدد  و انتقددتل در م  ددتق وظ فدده .020

 ااالعت  مقرر نشم) اس : رجوع شود نه نخش شش  م  تق.

نده  8511هنگتمي که دن رک  شوراي اروپدت در سدتل  .022

تفس رهتيي که دول  ترک ه نه اعالم ه خود در مورد مدتد) 

م مه نمدود) ندود، در کنوانس ون اروپتيي حقوق نشر ض 29
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ا  وظتيفي اسد  کده صدراحتًت در مقدررا  

کنوانس ون وي  احيدت   11منمرج در متد) 

شم) اس . الرته اي  مقررا  صرفًت هنگتمي 

در معتهم) »شونم که قواعم ديگري اجرا مي

مقرر نشم) نتشم يت دولتهتي متعتهدم نده 

 823«.وافقدد  نکددرد) نتشددنمنحددو ديگددري م

توانندم ننتنراي  دولتهتي عضو م  دتق مي

در مورد افزايش اخت ترا  مقتم ام   نده 

که توسد  نده آيد   توافق نرسنم نمون آن

هم) ضدرور   پردردسر تجميدم نظدر در معت

اي  امر نه منزله ارائده  824داشته نتشم.

تفس ري پويت ا  مقرراتي خواهم ندود کده 

و اجدراي تضدم نت   قرالً در مدورد تفسد ر

 829منمرج در م  تق شتيب نود.

                                                                                                                             

 مددتن انتشددتر و ارسددتل آن ندده ارفهددتي معظدد  متعتهددم 

کنوانس ون اعترا  نمود، دول  ترک ه ايد  رويده را نده 

دن رک  تذکر داد. دن رک  نه ارفهدتي ديگدر کنوانسد ون 

ااالع داد که تذکر مقتمت  ترک ه نتشدي ا  ايد  واقع د  

تدر صد 29مدتد)  3اي کده نده موجد  نندم اس  که ااالع ه

شود، در مورد مسدتئ  حقدوقي کده ممکد  اسد  درندتر) مي

 کنم.اعترتر اعالم ه ترک ه مطرح شونم، پ ش داوري نمي

 Loizidou case, supra n. 102, paras. 16-17. 

 .11متد)  8ننم  .023

124. Supra n. 114. 

مورد مشتنه آن کنوانس ون اروپتيي حقوق نشدر اسد   .029

نشر نه عنوان م تل در پروندم)  که دادفت) اروپتيي حقوق 

Loizidou   سدنم  ندم) و »صراحتًت نه کنوانسد ون نده عندوان

، «پويتيي که نتيم در پرتو شرايط امدرو ي تفسد ر فدردد

 اشتر) نمود:
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نمون ترديم تفک ن  شرط( نده عندوان 

قتن  اعمدتل در مددورد شدروط  کليين اص  

اي، مشدکال  غ ر مجت  نر هر ندوع معتهدم)

اجرايي قتن  توجهي را نده دنردتل دارد. 

اي  امر در نرود ين رکد  ندتظر، مرحلده 

مشک  ديگري را ندراي ار يدتني انفدرادي 

آورد. ندت تهت ا  شراهت نه وجدود مديدول

اي  حتل، تجزيده و تحل د  و ن دتن ايد  

رويکرد در تفس ر کم ته نتيم نده عندوان 

پتسخي ست نم) نه مسيله اصلي حق شرط ندر 

معتهما  حقوق نشر نده فدتل ن دن فرفتده 

شود. در واقب افر چش  پوشي ا  شروط غ ر 

دار در رويه دولتهدت  مجت  ين رونم معني

تنم، رويکرد تفک ن شرط که کم ته نتقي نم

حقددوق نشددر ا  آن دفددتع نمددود) و توسددط 

هتي دادفت) اروپتيي حقوق نشر در پروندم)

Belilos  وLoizidou  نه اجرا فذاشدته شدم، هدر

چنم نه ادور مشدتنه در کنوانسد ون ويد  

ن ني نشم) اس ، جتي تيي دم و تقدمير پ ش

نس تر دارد. در غ ر اي  صور ، تمتم   و 

رچگي حقوق نشر در ستيه تعق   تدوه  يکات

اي رو هتي عهمنتمهمشترک  فسترد) در نظتم

نه تحل   خواهم رف . امت اي  مشدک  نده 

                                                                                                                             

Supra n. 102, para. 71.                      
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شددود و معتهددما  حقددوق نشددري محددمود نمي

ارائه ين ديمفت) ديگر ايد  خطدر را نده 

سدت ي در  دنرتل دارد که نده جدتي شدفتف

رويدده دولتهددت، انهددتم ن شددتري نددر آن 

 ن  شرط( نه عندوان قتعدم) ن فزايم. تفک

ختصددي کدده در ارترددتط نددت م  ددتق و 

کنوانس ون اروپتيي حقوق نشر نده مرحلده 

توانم نده م تنده مي 821اجرا درآمم) اس ،

تخطي ا  قتعم) عتم و موجدود کنوانسد ون 

وي  تلقي فردد. تفسد ر کم تده نده ادور 

 جدتيگزينيآشکتر تفک ن شرط را نه عنوان 

کنم پ شنهتد مينراي نظتم کنوانس ون وي  

و ممک  اس  دولتهت را ترغ   نمتيدم کده 

در نظتم حق شراي که در مورد م  تق قتن  

اجرا نتشم، تجميم نظدر نمدود) و تفک دن 

شرط يت ديمفت) ديگري را در خددود م  دتق 

فونه مشدکلي در نگنجتننم. در نهتي ، ه چ

خيو  قواعمي که دولتهت نت تخطي ا  نظتم 

تم حقوقي موجود را کنوانس ون وي ، که نظ

دهم، اجرا کننم وجود نمارد. در تشک   مي

                                                           

نه دل   مشکال  نتشي ا  تمتيزي کده ضدرورتًت م دتن  .029

ف درد، معتهدما  صدور  مي« ستير»و  «حقوق نشر»معتهما  

اي  پ شنهتد که تفک ن  شرط( نتيدم در مدورد فروهدي ا  

اجرا فردد، نه عم  « اسنتد حقوق نشر»معتهما  موسوم نه 

 ن تمم) اس .
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اي اسد  کده واقب اي  امر تمتم آن نکتده

پ رامون اولوي  نخش من نه مدواد مرندوط 

نه شرط وجود دارد. هنگدتمي مشدک  ندرو  

کنم که ا  ين قتعم) و قواعم متفدتوتي مي

که دولتهتي عضو در مورد ين معتهم) اجرا 

ي مختلفي نه عمد  آيدم. کننم، تفس رهتمي

در اي  خيدو  شنتسدتيي سدودمنمي مسدتمر 

نظتم عتم کنوانس ون وي  ا  سوي کم س ون 

المل ، نه همرا) تيميق و تيي م حقوق ن  

اي نددراي صددالح   ارکددتن خددت  عهمنتمدده

شرط مسدلمًت تيم   ف ري در مورد مطتنقد  

نتشددم. آخددري  فددتمي در مسدد ر درسدد  مي

آن نودي  اي  اس   اي که درصمد کس نت جه

هتي موجود متفتو  دولتهدت را در که رويه

قتل  نظتم عتم کنوانس ون وي  جتي ده  ، 

هدتي نظتمي که خدود آشدکترا امکدتن نظتم

اي موردي را که ا  قواعم موجدود عهمنتمه

 شنتسم. ف رنم، نه رسم   ميآن فتصله مي

 


