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در « حق شرط»استفاده از 

 الملليمعاهدات بين

 

 دكتر محمدكاظم عمادزاده

 

 

 

 مقدمه

ممكن است در زمان امضاا ااا  از از  

المللي، كشوري انعقاد اك موافقتنامه بين

 ن موافقتنامه در مجموعبخواهد با قبول آ

عضوات آن را بپذارد؛ ولي چاون بعضاي از 

 اصول موافقتنامه را با منافع اا عاادات

حاضر به قباول  بيندو رسوم خود مغاار مي

شااودل لااذا بااراي تمااامي آن اصااول نمي

جلااوريري از باارهر خااوردن شااك   اااهري 

مندي كشاور مبباور از موافقتنامه و بهره

عملكاارد داپلماتيااك  بعضااي مباااااي آن،

ح  ساده و راحتي را درنظر ررفته است راه

ااا  1«از قاعده حق شارط»كه استفاده از 

 شودلناميده مي« حق رزرو»

                                                           

1. Reservation :نياب ترجماه « تحداد تعهد»را به  حاان اصطال

اند كه در واقع نتيجه اعمال حق ررزو است؛ اما چون كرده

دولتها اا قياد حاق رزرو هنماام قباول ااا تياوا  ااك 

الواقع قبول اا تيوا  در نتيجاه المللي، فيعهدنامه بين
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استفاده از حق شرط از نيمه دوم قرن  

خياو  در نوزدهر نسابتا  راااش شاده و به

كار هاي چندجانبه زاااد باهمورد عهدنامه

كه كشاورهاي برده مي ً  زمااني  شودل اصاو

دست آوردن اتفاا  متعاقد زااد هستند، به

آرا در مورد مضمون ااا نمااره هرااك از 

 و اا بسيار مشاك  مواد عهدنامه غيرممكن

است، حتي ارر بين آنها مناافع مشاترو و 

اااا درخيااو  نكااات اصاالي ربااو  مطالاا ، 

نظر وجود داشاته باشادل درنتيجاه، اتفا 

اكثاار علماااي حقااو  و داپلماسااي عقيااده 

دارند كاه چنانهاه كشاوري در ماورد ااك 

كننده موضوع واژه با ساار كشورهاي شاركت

شد، عضا وات در معاهده توافق نداشاته با

محاادود آن كشااور در عهدنامااه بهتاار از 

زماني است كه به اكباره از شركتش در آن 

جلوريري شود؛ چرا كه با توافااق بار سار 

نظار درخياو  مسااب  مساب  اصولي، اختالف

 ثانواه قاب  اغماض استل

از لحاظ تئوري استفاده از حق شارط،  

عهدنامه را در مقاب  اك دو راهاي قارار 

ي  كه ارر از قبول شارط دهدل بدان ترتمي

                                                                                                                             

تعهدات خود را با شرط عدم شمول بعضي از مواد عهدناماه 

 ه استلكنند، از اان حيث به حق شرط ترجمه شداعالم مي
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كننده در امتناع شود درصد كشورهاي شاركت

ً  كمتار عهدنامه كار مي شاود؛ زاارا اصاو

المللاي كشوري است كاه ااك عهدناماه بين

چندجانبه را اكجاا و بادون قياد و شارط 

قبول كند؛ ولي امتناع از قبول شرط ااان 

اماه حسن را دارد كه وحدت اكپارچكي عهدن

آن  شاادن مقااررات دارحفااو و از خدشااه

شود؛ خيوصاا  اساتفاده از حاق جلوريري مي

صورت باز شرط در معاهدات چندجانبه كه به

شوند، مشكالت زاادي را براي اعضا تهيه مي

 آوردلدنبال ميبه

برعكز، چنانهه استفاده از حاق شارط  

باايش از اناادازه آزاد رااذارده شااود، 

كننده در عهدناماه افابااش كشورهاي شركت

راردد؛ ند و دامنه الحا  رسترده مياابمي

ولااي ممكاان اساات اااان رسااتردري موجاا  

ً  سوءسوء اسااتفاده نيااب برداشاات و احتمااا

بشود؛ چرا كه محتم  است هار كشاوري باا 

استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع 

دار شدن وحدت خود تغيير دهد و موج  خدشه

حقوقي آن ررددل بنابراان اا بااد وحادت 

عهدنامه را حفو نماود و ااا باه  مقررات

خوه كردل كننده در آن دلشمار اعضاي شركت

به عادم وجاود تجاانز در جامعاه ولي نظر
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المللي و وجود اختالفات عميق عقيادتي بين

و سياسي بين كشورها، بهتار اسات هنماام 

هاي چندجانباه نسابت باه انعقاد عهدنامه

استفاده از حق شرط بيش از حاد ساختميري 

 2نكردل

البتااه اسااتفاده از حااق شاارط تنهااا  

تكنيكي نيست كااه موجا  تناوع مضاامين و 

مفاد عهدناماه در كااربرد آن نسابت باه 

شاود، بلكاه اساتفاده از تكنياك اعضا مي

دامري مث  افبودن اك داباچه نياب ممكان 

اي مشابه داشته باشد؛ چنانكاه است نتيجه

مجلز جمهاوري فادرال آلماان باه هنماام 

 1963وسااتي و همكاااري تيااوا  عهدنامااه د

اي آلمان و فرانسه، باا افابودن داباچاه

موج  ررداد تا از وساعت و داااره نفاو  

عهدنامه مذكور تا حدي زاادي كاسته شودل 

 1969كنوانسايون  17موج  مااده همهنين به

 وان:

ا للل اعاالم اراده ااك كشاور باه 1» 

قبول قسمتي از اك عهدنامه اثااري نادارد 

آن را مجاز شامرده و  ممر اانكه عهدنامه

                                                           

2. THIERRY, HUBERT: "Droit Intenational Public" Paris, 1975, p. 83-84; PODESTA COSTA, 

LA: "Les réserves dans les traités internationaux Extrait de la Revue de Droit International" No. 

1, 1983, p. 7-10. 
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اا كشورهاي متعاقاد دامار بادان رضااات 

 دهندل

ا اعالم اراده ااك كشاور باه قباول 1 

بين مقاررات عهدنامه اي كه حاق انتخااب 

داناد اثااري نادارد مختلف آن را مجاز مي

وضااوح مشااخ  مماار اانكااه آن مقااررات به

 «لشوند

حاق »با وجود اان، كشورها بيشتر از  

ده؛ زارا استفاده از كنناستفاده مي» شرط

 ذارتر اسات و چاارچوب از حق شرط انعطاف

 آوردلوجود نمياي بهساخته يش

 

 تعريف

ااان « استفاده از حق شرط»منظور از  

در  است كاه اكاي از كشاورهاي  ارف عقاد

معاهدات دو اا چندجانبه در زمان امضاا، 

تيوا  ااا عضاوات در معاهاده، وضاعي را 

قباول بعضاي از  وسايلهاعالم كند تا بدان

مقررات عهدنامه را ا چه با تخيي  معناي 

مااواد »اي مشااخ  و معينااي بااراي  اااره

عهدنامه و چه با تغيير ااا عاادم  اذاره 

آنها ا كاال  ااا بعضاا  محادود و ااا رد 

 2مااااده « د»موج  بناااد باااه 3نمااااادل

                                                           

3. ROUSSEAU, CH., "Droit International Public", Dalloz, 9em edition, Paris, 1979, p. 49. 
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وااان در مااورد حقااو   1969كنوانساايون 

عباارت اسات از « شارط»معاهدات، اصاطالح 

اي اكجانباه، باا هار ناوع اعالمياه صدور

در زماان  نماره اا وضعي از  ارف كشاوري

امضا، تيوا ، قبول، تيداق اا الحا  باه 

موج  آن اثار حقاوقي اك عهدنامه، كه باه

بعضي از مقررات عهدنامه به هنمام اجارا 

نسبت بدان كشور از بين برود ااا تغييار 

 كندل

 

 استقاده از حق شرط موارد

 استفاده از حاق شارط،متعلق و مورد  

اا از لحاظ زمان استفاده از شارط و ااا 

كه موضوع حق شرط است  4از جهت عم  حقوقي

 معين شود:

 

 الف ـ از لحاظ زمان استفاده از حق شرط:

در عم ، استفاده از حق شارط مشاكالت  

آورد؛ ولي شدت و ضعف وجود ميزاادي را به

شرط متفاوت  اان مشكالت برحس  زمان اعالم 

ممكن است در اكاي « شرط» ور كلي استل به

 از مواقع  ا  اعالم شود:

 

                                                           

4. Acta juridique. 
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در زمان امضاي عهدنامه، تصويب عهدنامه، 

 الحاق به عهدنامه

 

 . در زمان امضاي عهدنامه1

استفاده از حق شرط در زماان امضااي  

عهدنامه بهتران موقاع آن اسات و مشاكالت 

ناشي از آن بسيار كر خواهد بااود؛ زاارا 

شود تاا رط در چنين موقعي موج  مياعالم ش

كشورهاي متعاقاد درخياو  مقاررات ماورد 

سليقه خود حق انتخاب داشته باشندل آنها 

توانند درباره شروط اعاالم شاده تعماق مي

كنند و محدوداتي را كه به عهدنامه وارد 

نظر قارار دهناد و آن شاروط را شود مدمي

عالوه  ذارفتااه و اااا رد نمااناادل بااه

كننده در عهدنامه از اختالف شركت كشورهاي

اا تباان افكار و نظارات خاود در ماورد 

بعضي از مقررات عهدنامه كه مااورد قباول 

كننده شرط قرار نمرفته فاورا  كشور اقامه

آراه شده و بعدا  به فرا  و اشتباه دچار 

شخي  دهناد نمي شوندل همهنين ارر آنان ت

ه دار شدن عهدنامكه اقامه شرط موج  خدشه

ررداده و دامر متضمن نفعي باراي ااشاان 

هادف نيست و اا شرط مذكور باعاث تحرااف 

اوليه از انعقاد معاهاده رشاته و آن را 
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توانند سازد، مياز مسير اصلي خود دور مي

از امضاي آن خودداري كرده و اا به نوبه 

 5خود شر ي را اعالم داردل

 

 . در زمان تصويب عهدنامه2

مام تساالير و هنراااهي كشااورها بااه 

مبادله اسناد تيوا  عهدنامه از حق شارط 

اساتفاده از حاق شارط  6كنندلاستفاده مي

هنمام تسلير اسناد تيوا ، موج  باروز به

مرات  زاادتر از مشكالت و  يهيدريهااي به

شود؛ استفاده از اان حق در زمان امضا مي

ً  بين امضا و تياوا  عهدناماه  زارا معمو

افتاد و  وًني فاصاله ميمدت زمان نسبتا  

در حالي كه كشورهاي متعاقاد در انتظاار 

اجرا درآمدن عهدنامه به همان شكلي كه به

از  ارف اكاي  باشند، نارهانامضا شده مي

از آنان، با اقاماه شارط، عنيار جداادي 

راااردد و امياااد ااااا وارد عهدناماااه مي

كناد برآوردهاي ااشان را به اأ  مبدل مي

                                                           

5. POMME DE MIRIMONDE, ALBERT: "Les traités imparfaits- Les réserves dans les traités 

internationaux", Thèse, Paris,  1920, p. 17-27. 

اعالم شرط در زمان تسالير اساناد تياوا ، بيشاتر در  .6

رند و در آن ربيز ش است كه رژار جمهوري داكشورهااي راا

اي برخاوردار اسات، مانناد ات رساتردهجمهور از اختياار

« رژار رااستي»اااًت متحده امراكال اان شيوه حكومت را 

 اندلناميده
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هاده مادتي رذشاته و و چون از امضاي معا

مذاكرات تمام شده اسات، سااار كشاورهاي 

متعاقااد ناچااار بااه قبااول اااا رد كاماا  

شوندل از  رف دامر، اساتفاده عهدنامه مي

از شرط در زمان تيوا  باعث از بين رفتن 

ررددل زارا امضاي تأثير و فااده امضا مي

عهدنامه نمودار خاتر ماذاكرات و تعياين 

كننده در آن شركتتعهدات متقاب  كشورهاي 

محتوا شدن آن است، ولي اعالم شرط موج  بي

شود؛ چرا كه ارر كشوري تيوا  عهدنامه مي

 ارف سااار  را منوط به قاول شارط او از

كشورهاي متعاقد بداند، چه بسا كشاورهاي 

اخير براي بررسي شرط مذكور مجبور به از 

 سرريري مذاكرات رردندل

ياوا  عي  دامر اعالم شرط در زماان ت 

اان است كه در چناين حاالتي از سارريري 

مذاكرات تقراباا  غيارممكن و ااا بسايار 

اي در ااك مشك  است؛ مثال  چنانهه عهدنامه

المللي و با شركت عده زاادي كنفرانز بين

از كشورها به امضا برسد، مشك  اسات كاه 

بتوان بار دامر همه آن كشورها را رردهر 

ل با وجود آورد و از آنها نظرخواهي نمود

اان معاا  و مشكالت، ماوارد اساتفاده از 

حق شرط در زماان تياوا  زاااد اسات؛ از 
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باين  1800دساامبر  30جمله عهدنامه مورخ 

اااًت متحده امراكا و فرانساه در ماورد 

حق بازداد كشاتيهاي مظناون بااه خرااد و 

فروه و حم  و نق  بردراان ساياهل دولات 

از  موج  رأي ساانا اكاياااًت متحاده باه

مااواد عهدنامااه مااذكور را حااذف و ماااده 

جدادي بدان اضافه نماودل فرانساه باراي 

اان  رز رفتار شرو ي را اعالم كرد، ولاي 

 7سرانجام آن را  ذارفتل

 

 

 

 

 . در زمان الحاق به عهدنامه3

اي كاه در الحا  اك كشور به عهدنامه 

مذاكرات و تهيه آن شركت نجسته است چيبي 

از  ااان قرن رذشاته  نسبتا  تازه است كه

هاي ها و موافقتنامهو با انعقاد عهدنامه

 چندجانبه رااش شده استل

الحا  اا  يوستن عهدنامه عبارت است  

وسايله آن كشاوري از اك عم  حقوقي كه به

كااه در مااذاكرات و تهيااه اااك معاهااده 

                                                           

7. CAVARÉ, LOUIS: "Le Droit International Public Positif", Tome II, Paris, 1969, 121; 

POMME DE MIRMONDE, ALBERT: op.cit., 98-125. 
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المللي شركت نداشاته و عضااوات آن را بين

آن  نيب ندارد؛ خود را تحت سلطه مقاررات

شود هماان دهد و موج  ميعهدنامه قرار مي

تعهداتي را كه ساار كشورهاي متعاقد بعد 

انااد، از امضااا و تيااوا  برعهااده ررفته

متقب  ررددل اتخا  اان روشن بدان خاا ر 

است كه كشورهااي كه قادر به اافاي نقشي 

جمعي و در تهيه و تدوان اك معاهده دساته

در آن شركت اند، بتوانند چندجانبه نبوده

 8و عضوات داشته باشندل

موضااوع الحااا ، بيشااتر در مااواردي  

شود كه ااك عهدناماه ااا درنظر ررفته مي

موافقتنامه با تعيين مهلت محدودي باراي 

خواهد راه را باراي شااركت بعادي امضا مي

 اند معاهااده راورهااي كااه نتوانسااتهكشاا

امضا نمااناد، بازبماذارد، و در اانجاا 

اشاكاًت اساتفاده از حاق است كه مضار و 

باشاد؛ شرط بيشتر از هار موقاع داماار مي

زااارا از نظاار كشااورهاي متعاقااد اصاالي، 

عهدنامه قطعيت اافته و اصول آن در حاال 

شاونده از عالوه كشاور ملحقاجرا استل باه

مناد رردااده و نتيجه كاار داماران بهره

                                                           

8. ROUSSEAU, CH.,: op.cit., 49-50; CAVARÉ, LOUIS; op.cit., p. 121-122; KAPPELER, 

DIETRICH; "Les réserves dans les traites internationaux", Thèse- Geneve, 1958, p. 14-15. 
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توانسته است عملكرد و قوه فاعليت )اثر( 

ي عملااي آن توساا  عهدنامااه را در اجاارا

كشورهاي متعاقد اصلي مورد ارزاابي قرار 

شونده با اعالم دهدل در نتيجه، كشور ملحق

رخااورداري از شاارط نااه فقاا  خواهااان ب

امتيازاتي است كه دامر متعاقاادان از آن 

اند، بلكاه باا ااان عما  اي نمرفتهبهره

وحدت عهدناماه را از باين بارده و عماال  

 دهدلا تغيير ميكننده راعضاي تهيه موضع

از دامر مشكالت اعاالم شارط در زماان  

الحااا ، ااجاااد محظااور بااراي كشااورهاي 

اي متعاقد اصلي استل ماثال  ارار عهدناماه

صورت باز تهيه شود، كشاورهاي متعاقاد به

اصلي انتظار دارناد تاا كشاورهاي دامار 

شونده با همان شرااطي كه خود قباول ملحق

عبارت دامار، اند،  ذارفته شوندل بهكرده

شونده بااد به قباول هماان كشورهاي ملحق

تعهدات تن در داده و  يارو هماان رژاار 

حقوقي كه امضاكنندران اوليه عهدنامه از 

كه كنناد، باشاندل در صاورتيآن تبعيت مي

بااه منبلااه تحمياا  « بااا شاارط»الحااا  

اي جداد ساواي عهدناماه منعقاده عهدنامه

باا  كاه در نتيجاه اوليه است يبين اعضا
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تضاااد  مفهااوم خااود الحااا  مغاااار و در

 9باشدلمي

با وجود تمام اان مشكالت بهتار اسات  

در معاهداتي كه دااره الحا  را نامحدود 

هاي بااز( اعاالم اند )عهدنامهاعالم داشته

شرط  ذارفته شود؛ زارا عدم قبول شرط از 

 رف ساار كشورهاي متعاقد نتيجاه مطلاوب 

نظور از انعقااد دهد، چون مدست نميرا به

اااك عهدنامااه باااز، ورود هرچااه بيشااتر 

كشورها بدان است و براي ني  بدان مقيود 

بجاست كه در مقاب  نحاوه موافقات آناان 

 ذار بوده و از خاود ناارمش نشاان انعطاف

دادهل البته در بعضي از معاهاادات اعاالم 

شرط در زماان الحاا  ممناوع شاده اسات؛ 

ه ملا  منشور جامعا 1ماده  1چنانهه بند 

ورود كشاورها باه منشاور »دارد: مقرر مي

روناه شار ي انجاام بااد بدون اعاالم هي 

 «لريرد

 

 

 ب ـ از لحاظ عمل حقوقي موضوع حق شرط

                                                           

9. KHADJENOURI, MAHMOUD; "Reserves dans les traitès internationaux" Thèse, Genève, 

1953, p. 40-55; HOLLOWAY, KAYE,  "Les réserves dans les traités internationaux These", 

Paris, 1958, p. 103-114. 
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در اان خيو  بااد معاهدات دوجانباه  

 را از معاهدات چندجانبه جدا كرد:

 

 . در مورد معاهدات دوجانبه1

مفهوم عقد در مورد معاهدات دوجانبه  

اد  استل  ارفين معاهاده دوجانباه نيب ص

كننااد و در اي را دنبااال ميمنفعاات واااژه

جسااتجوي تحقااق موازنااه بااين تعهاادات و 

الباماااتي كااه باار  مااه دو  اارف اساات، 

باشندل بنابراان چنانهه اكي از  رفين مي

هنمام تيااوا  آن،  يشاانهاد معاهااده بااه

اي را ارابه دهد، عملش مقبول نيست؛ تازه

اان است كاه خواهاان رد  دهندهبلكه نشان

باشدل البته ارر  رف مقابا  عهدنامه مي

 يشنهاد جداد را صاراحتا  بپاذارد، ااان 

عم  مقبول اسات و آثاار حقاوقي خاود را 

ً  اساتفاده به دنبال خواهد داشت؛ ولي اصو

از حق شرط در معاهدات دوجانباه كاه چاه 

بسااا بااه بازرشااااي مااذاكرات و اصااالح 

شود، زماني موجاه  احتمالي عهدنامه منجر

و  سنداده است كه باليراحه توس   ارفين 

 متعاقدان  ذارفته شودل

 

 . در مورد معاهدات چندجانبه2
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معاهدات چندجانباه بارخالف معاهادات  

يث استفاده از قاعاده حاق دوجانبه، از ح

هت موافقات شرط، انعطاف  ذار هساتند و ج

اي ضمني اا اعاالم شارط، دامناه و زميناه

بسيار رسترده دارند؛ زاارا در اانموناه 

معاهدات بيشتر اك هدف عماومي و هممااني 

 اذاري آنهاا موجا  مدنظر اسات و انعطاف

شركت هرچاه بيشاتر كشاورها در عهدناماه 

 ررددلمي

المللاااي ي دااااوان بينموج  رأباااه 

هاي دادرسااااتري، در مااااورد عهدنامااااه

المللااي هااي  چندجانبااه، در حقااو  بين

اي وجااود ناادارد كااه براسااا  آن قاعااده

اعتبار اعالم شرط منوط به موافقات صارا  

 10تمام اعضاي متعاقد باشدل ياا ضمن

بنابراان كشوري كاه باا قياد شارط،  

 ااذارد ولااي بعضااي از اي را ميعهدنامااه

كننااد، در دان، آن شاارط را رد ميمتعاقاا

مناسبات خود با كشورهااي كه شارط او را 

شودل اند، عضو عهدنامه تلقي ميقبول كرده

موج  آن اان موضوع، اصلي را نيب كاه باه

توان هي  كشاوري را بادون رضااات در نمي

مناسبات قراردادي خود وابسته كرد محفوظ 

                                                           

10. CAVERÉ,LOUIS: D.I.P.P., vol. 2, Paris, 1969, p. 122. 
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داردل در نتيجه تا زمااني كاه كشاوري مي

تاوان اات خود را اعالم نكرده اسات نميرض

 شر ي را به آن تحمي  نمودل

ت اساتفاده از شارط، ارزاابي مشروعي 

كشاورهاي  عهده هار ااك ازقب  از همه به

شوري كاه  11متعاقد استل در واقع، هار ك

نسبت به اساتفاده از شارط اااارادي دارد 

كننده را در توانااد عضااوات كشااور شاارطمي

از  ااذاره آن عهدنامااه بپااذارد و اااا 

نين تياميمي  امتناع كند؛ ولاي اتخاا  چ

ً  تنهااا در رواباا  في مااابين كشااور معمااو

كننده و كشور اارادكننده به آن مؤثر شرط

عالوه، ااراد وارده ماانع اجاراي استل به

رردد، ساار مقررات عهدنامه بين آنها نمي

ممر اانكه صراحتا  بدان اشاره شده باشاد 

انساايون وااان(ل كنو 20ب ماااده  4)بنااد 

ارر  12المل بر بق نظر كميسيون حقو  بين

كشاااوري بخواهاااد باااراي  يوساااتن باااه 

هااي هاي در حال اجرا اا عهدنامهعهدنامه

                                                           

اي ساند تأسايز ااك ساازمان در مواردي كه عهدناماه .11

القاعده استفاده از حاق شارط شود عليميالمللي تلقي بين

بااد مورد قبول اركان صال  آن سازمان واقع شودل البته 

اان موضوع به مقررات عهدناماه در ماورد حااق شارط نياب 

بستمي دارد؛ زارا چه بسا مقررات استفاده از حق شرط در 

 تر اا محدودتر باشدلخود عهدنامه مربوط، رسترده

12. Annuaire de la Commission du Droit In'l, 1962, Vol. II, p. 68-78, et 84-90. 



  استفاده از حق شرط...  223 

كه بعدا  به اجرا درخواهناد آماد، شار ي 

كننده تنهااا از نظار اعالم كند، كشور شرط

كشورهاي متعاقادي كاه آن شارط را قباول 

ت كه قبول كرده اا بنابه دًالي مفروض اس

آاادل حسااب مياند، عضو عهدناماه بهكرده

كنوانسايون واان،  20ماده  5موج  بند به

زماني حق شرط توس  كشوري قبول شده فارض 

شود كه آن كشور تا  ااان دوازده مااه مي

 ز از دراافت ابالغ آن اا تا تاراخي كاه 

موافقت خود را براي عضاوات در عهدناماه 

ا كه دارتار باشداعالم داشته ا هر كدام 

ااااارادي بااادان وارد نكااارده باشااادل 

بنابراان، اااراد باه شارط تنهاا موجا  

شود كه اجراي مقررات مورد اختالف باين مي

كننده و كشور اارادكننده به آن كشور شرط

و مااواردي كااه اسااتفاده از شاارط موجاا  

رردد، معلق بمانادل دار شدن آنها ميخدشه

رات عبارت داماار، اعاادم اجااراي مقااربااه

فيه جباي است و شام  كليه مقررات    متنازع

 شودلعهدنامه نمي

در حااال حاضاار و در عماا ، قبااول  

 ااذاري اسااتفاده از حااق شاارط، از انعطاف

تري نساابت بااه رذشااته بيشااتر و وساايع

برخوردار شده اساتل در آغااز امار و در 
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زماني كه جامعااه ملا   ابرجاا باود، از 

د كاه شانا اذاري  ياروي ميسيستر انعطاف

برمبناي آن براي قبول شرط، موافقت كليه 

ررداد، و در غيار كشورهاي متعاقد ًزم مي

باه  ناان صورت، كشوري كاه باراي  يوسات

بااود،  عهدنامااه شاار ي را اعااالم كاارده

به عهدنامه ملحاق شاودل ااان  توانستنمي

تر از اي متجاانزسيستر در چارچوب جامعاه

دل الملي فعلي قاب  توجياه باوجامعه بين

المللاي دادرساتري رأي مشورتي داوان بين

در مااورد اعااالم شاارط  1951مااه  28مااورخ 

كنوانسيون منع و مجازات كشاتار »به نسبت

بااار موجاا  بااراي اولين 1948« جمعيدسااته

 13 ذار شادن ااان سيساتر ررداادلانعطاف

اهداف و مضمون كنوانسيون مذكور، الحاا  

به آن ااجااب را كشورها تعداد زاادي از 

نا ذار بودن عضوات و نمود؛ ولي انعطافمي

انجام اان امر الحا  به كنوانسيون مانع 

بودل براي رفع اان مانع، دااوان ا هاار 

نا اذار باا نمود كه ااان سيساتر انعطاف

قواعااد و ضااواب  ناشااي از عاارف و عااادت 

متناساا  نيساات و از فرمااول دامااري نيااب 

                                                           

13. ROUSSEAN, CH. Paris, 1979, ed. 9 p. 51; Recueil de Arrets, Avis et Ordénnances, 1951, p. 

15, et suiv. 
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توان بهره ررفتل و مقرر داشت در صورت مي

وت عهدنامه، اعالم شر ي كه با موضوع و سك

جااب اساتل  هدف عهدنامه مغاار نباشاد، 

داااوان  ااز از بيااان اااان قاعااده كلااي، 

درخيو  اعتبار شروط اعاالم شاده دربااره 

جهاات  1948كنوانساايون نهاار دسااامبر »

، «جمعيجلااوريري و مجااازات كتشااار دسااته

تاوان بادون چنين ا هارنظر كارد كاه نمي

شرط كشورهاي امضااكننده مبررسي قبلي اعال

به اك كنوانسيون چندجانبه  هشونداا ملحق

را كه مقرراتي در مورد شرط تدوان نكرده 

است، رّد و محكوم نمود؛ ولاي ااان بادان 

توانند معني نيست كه كشورهاي متعاقد نمي

از اااان حااق )رّد شاارط( اسااتفاده كنناادل 

بر بق ااان رأي دااوان، در برخاورد باا 

بااد به موضوع، مفاد،  ارز چنين مواردي 

تهيااه اااا تيااوا  عهدنامااه توجااه كااردل 

تر، مطابقات و موافقات باا بيان روشانبه

موضوع و هدف عهدنامه بااد مالو و معياار 

كنناده شارط در زماان  رز عم  كشور اعالم

الحا  و كشاور اارادكنناده بادان قارار 

دااوان باا اساتنتاز از ريردل سارانجام 

ونهاي چندجانبااه،  ااذاري كنوانساايانعطاف

مورد بحاث و  1948نحوه تيوا  كنوانسيون 
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مجمع عماومي ساازمان ملا   همهنين تماا 

متحد به ورود هرچه بيشتر كشورهاي جهاان 

دهااد كااه بااه كنوانساايون مببااور، رأي مي

استفاده از حق شرط در صورتي ممكان اسات 

اعاالم شاده باا موضااوع و هادف  كه شاروط

شته باشدل كنوانسيون مورد نظر مطابقت دا

موضوع و  عبارت دامر، قاعده مطابقت بابه

عنوان راهنماااي  رفهاااي هاادف بااااد بااه

هاي اعالم شاده معاهده در قبول اا رّد شرط

مورد استفاده واقع شودل از اان  ز مناع 

كننده در عهدنامه مستلبم عضوات كشور شرط

ااااراد كليااه كشااورهاي عضااو باادان شاارط 

 14باشدلمي

شود اان است كاه ح مياي كه مطرمسئله 

مطابقت با موضوع و هدف عهدناماه چموناه 

آااد و چاه كساي آن را مشاخ  و عم  ميبه

 ارف، كند؟ با نبودن اك ثالااث بيمعين مي

ناچار هر كشور خود موضاع خااواش را در به

بقاات اااا عاادم مطابقاات تعيااين مااورد مطا

كندل اعني وقتي كشوري شار ي را اعاالم مي

                                                           

14. REUTER, PAUL; "Droit International Public" Thesis Paris, 1973, p. 96-97; LEBEN, M. 

"Cours de Droit International Public" Université de Clermont-Fd I Faculté de Droit, Annee 

Universitaire 1980-1981, p. 16-21; KOJANEC; GIOVANNI: "La conference de Vienne et le 

droit des traités", Université de Paris Institut de hautes études internationales, 1970-1979, p. 25-

29. 
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رط را مطااابق بااا نمااااد، خااوده آن شاامي

داند و ارر كشور موضوع و هدف عهدنامه مي

كنااد، آن را بااا دامااري باادان ااااراد مي

موضوع و هدف عهدنامه مغاار تلقاي كارده 

استل در نتيجه، موضوع و هدف عهدنامه به 

دور از اك مفهوم مشترو و واحد، برحسابت 

رردد آرا و نظرات مختلف كشورها تحلي  مي

صاورت نسابي شاده، بهو قبول شروط اعاالم 

 آادلدرمي

ارزاابي اان معياار بااه هار  نهااتا   

دهاد شارو ي را كاه باا كشوري اجاازه مي

مقررات عهدنامه متناسا  و هماهناا اسات 

اعالم و اا نسبت بدانها اااراد نماااد و 

كنناده شارط، خود را در مقاب  كشور اعالم

كاه حساب نيااوردل همهنانعضو عهدنامه به

اي اان فرمول نه تنها باه اشاره رفت اجر

نسبي شدن و كاستن از كليه مفاد عهدنامه 

شود، بلكه موجا  تجباااه وحادت و منجر مي

رردد؛ زارا كشور كه شر ي اكپارچمي آن مي

تواند در مقابا  كشاور كند ميرا اعالم مي

به عضوات عهدناماه درآااد، ولاي در « ب»

«  ب»تواند؛ چون كشور نمي« ب»مقاب  كشور 

شرط ااراد كرده اسات، هرچناد كاه به آن 

در روابااا  و « ب»و « الاااف»كشاااورهاي 
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مناسبات متقاب  خود وابسته به عهدناماه 

رغر مخالفت  نش نفر باشندل درهرحال، علي

از قضات داوان و انتقاد كميساايون حقاو  

« هاادف»و « موضااوع»از معيااار  الملاا بين

عهدنامه براي اعالم شارط و رّد ااا قباول 

ي خااود را صااادر نمااودل آن، داااوان رأ

 12ماورخ  598 (VI)سرانجام قطعنامه شماره 

مجمااع عمااومي، اررانهاااي  1952ژانواااه 

سازمان مل  متحد را از اراباه هار ناوع 

 يشنهاد در اان زميناه مناع و مسائوليت 

 رز تلقي كشورها را به خودشاان واراذار 

 15نمودل

 

 نتيجه

با بررسي اجمالي كه از اهار مسااب   

ستفاده از حق شرط در معاهدات به ا مربوط

  توان نتااش  اعم  آمد، ميالمللي بهبين

 دست آورد:را به

 ور كلي شروط اعالم شده بااد مورد به 

قبول تمامي كشورهاي  انفع قارار ريارد، 

ممر اانكه عهدنامه باليراحه اعالم آنهاا 

 را مجاز شمرده باشدل

                                                           

15. CAVARÉ, LOUIS: op. cit., p. 124; THIERRY, HUBERT, op. cit., p. 84-85. 
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قبول ممكان اساات صارا  باشاد، ولاي  

كنوانسايون واان،  20ماده  5د موج  بنبه

ماه از اعالم شارط  12چنانهه  ز از رذشت 

آن به كشور  انفع، كشاور مبباور  غو ابال

سكوت اختيار كرد، آن سكوت حاكي از قبول 

شرط استل همهنين ارر  ز از اعاالم شارط، 

كشااوري عهدنامااه را باادون ااااراد قبااول 

آااد كاه آن شارط فاورا  نمود، چنين برمي

برآن، كاافي اسات ه استل عالوه ذارفته شد

كه تنها اك كشور شرط را قباول كناد تاا 

كننده به عضوات عهدنامه درآاد كشور اعالم

و اااا حااداق  در مقاباا  آن كشااور، عضااو 

ر بق سيستر عهدنامه محسوب ررددل البته ب

ضو  عهدناماه سابق براي اانكاه كشاوري ع

حساب شود موافقت كليه كشاورهاي متعاقاد 

روري بود؛ ولي بااا انعطااف با آن شرط، ض

اا سيستر، موافقت هر كادام از دول عضاو 

كنناده عهدنامه با شرط، براي عضوات اعالم

به كشاور  شرط در عهدنامه اا حداق  نسبت

 شرط، كافي استل كنندةقبول

اي كاه هاي چندجانبهدر مورد عهدنامه 

اعضاي آن محادود باوده و ااان محادودات 

ناماه اسات و ناشي از موضاوع و هادف عهد

م  مقاررات  توافق آنان براسا  اجراي كا
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باشاااد، سيساااتر عهدناماااه اساااتوار مي

نا ذار رذشته حفو شده و اساتفاده انعطاف

از شرط بااد مورد تأايد كليه اعضا قرار 

 ريردل

كه كشور اارادكننده به حاق تا زماني 

اجرا درآمدن عهدنامه بين خود شرط، با به

رط مخالفت نكناد، كننده آن شو كشور اعالم

عهدناماه تاا حاد « مشاروط»تنها مقررات 

وساايله شاارط، بااين آن دو كشااور مقاارر به

شود، ولاي سااار مقاررات كار برده نميبه

 مجري خواهد بودل

اد باا به   ور كلي شرط اعالم شاده با

موضااوع و هاادف عهدنامااه مطابقاات داشااته 

 باشدل


