اسنـاد بينالمللي

 اشاره
ـاط
ـي بيـ
ـاد طهابـ
ـزه ا ابدـ
امـ
المل لي ،بيش ا

ـين
بـ

پيش گ شتزش ياف ته ا ست.

ام كان داطد مت بايدين ،اب باع ك شوطها
غيز ا

مختلف باشند ه يا مبيع دط كشوط

ب سليم

ك شوط م حل فدال يت يا اقا مت م شتز

گزدد .ب نابزاين ،بأد يه ث من ه ب سليم
مب يع با پيچ يدگيهايي طه بزه ا ست ه آ ثاط
هيژاا

طا به دنبال خواهد داشت.

ح قوق بينالم لل ،ا صول ه مقزطا بي طا
ـن
دط ايـ

ـه دط
ـودا كـ
ـي نمـ
ـه پيشبينـ
مينـ

ك شوطها

مخت لف ه دط خ صوص طها بي ح قوقي

كه مت ضمن عن صز بينالمل لي ا ست ،بهيمو قع
اجزا گذاطدا ميشود.
مقزطا بي كه بو سي مقا مات م لي ه ضع
مي شوند ،مم كن ا ست ا ينگو نه طها بي طا دط
بزگيزند؛ هلي دط هاقع ،اين مقزطات همان
قوا عد ه ا صول ح قوق مليا ند ه
محــدهد

كاطبزد

داطنــد ،دط حــاليكــه بزخــي ا

م قزطات بينالمل لي دط ه مة ك شوطها ط سميت
ياف ته ه

به ن حو متحدال شكل

به ا جزا
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ميآي ند .كنوان سيون ب يع بينالمل لي كاال
مـوط

ـزا
ـه بـ
ـم موافقتنامـ
 ،0891يـ

ـع
هضـ

قــانون متحدالشــكل بينالمللــي دط ايــن
طاستا است.
به دل يل عدم موفق يت كنوان سيونها
الهه  ،0891كميسيون حقوق بياطت بينالملـل
سا مان م لل مت حد ،مأموط به يه طز حي نو
گزد يد .پس ا

سالها كاط م ستمز بز طه

ايــن طــزه ،بــه بــاطي

،0891

 01مــاط

ـت
ـن پايتخـ
ـل دط هيـ
ـزانس س ـا مان ملـ
كنفـ
ـزانس،
ـن كنفـ
ـد .دط ايـ
ـشاط شـ
ـزيش بزگـ
ابـ
نمايندگان  96كشوط با نظامها

اقتصاد ،

سيا سي ه ح قوقي مخت لف ه همچ نين ناظزان
بزخــي ســا مانها
ســا مانها

خــاص ه نماينــدگان

دهلتــي ه غيزدهلتــي شــزكت

ج ستند .ا ين كن فزانس دط چ هاطچوب
كمي سيون ح قوق ب ياطت بينالم لل
م لل (آن سيتزال) ا

كاط

سا مان

م قزطات مخت لف ،ا

جمله مقـزطات كنوانسـيونها

الهـه  0891ه

بزخــي مقــزطات نــوين طاجــع بــه بيــع
بينالمل لي ،ب هزا گز فت ه كنوان سيون ب يع
بينالمللي كاال طا دط  00آهطيـل  0891بـه
ب صويب ط ساند .كنوان سيون اخ يز ،حا صل
ـزطات
ـع مقـ
ـت هضـ
ـش دط جهـ
ـال كوشـ
ـا سـ
دههـ
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متحدالشــكل نــاظز بزقزاطدادهــا بيــع
بينالمل لي كاال ا ست .كن فزانس سابقالذكز
همچ نين «پزهب كل ا صالحي كنوان سيون مزهط
مان» طا به من ظوط هم سو كزدن قل مزه آن
با ا ين كنوان سيون،

موطد ب صويب

قزاط

داد.
ــدا دط
ــزكت كننـ
ــان شـ
ــاط متخصصـ
كـ
كنفزانس ،بس دشواط بود .عدم استقبال ا
كنوانسيون بيع كاال مصوب  ،0891هشداط بود
با متخص صان مش بوط بيش ا

پيش بز د قت

خود بيفشاي ند ه با مدد گزفتن ا
عادت ه گزاي شها

عزف ه

طا يج ب ياطت بينالم لل،

مقزطابي بدهين نمايند كه موجبات سزعت ه
سهولت ه بقو يت اعت باط دط طها بي ب ياط
ـت
ـا د ه مقبوليـ
ـزاهم سـ
ـي طا فـ
بينالمللـ
جهاني آن طا اسا

كاط قزاط دهد.

كنوانسيون  0891بيع بينالمللـي كـاال
مشتمل بز چهاط فصـل ه  010مـادا اسـت ه
ـيدي ا
ـتزو هسـ
گسـ

ـع،
ـوق بيـ
ـوعات حقـ
موضـ

بويژا اند قاد يا ب شكيل قزاطداد ب يع،
ح قوق ه بد هدات

بايع ه م شتز  ،انت قال

ضمان مداه ضي ،طاه ها
ا

ج بزان خ ساطت نا شي

نقض قزطاداد ه مواطد عدم مسئوليت طا

ً
موطد بزطسي ه بحت پوشش قزاطدادا ه ضمنا
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بز خي ا

اق سام ب يع طا ا

دا يزو

شمول

ــادو 62
ــت (مـ
ــودا اسـ
ــاطه نمـ
ــود خـ
خـ
كنوانســيون) .مقدمةكنوانســيون ،بصــويب
م قزطات متحدال شكل ناظز بز قزاطداد ها
ب يع بينالمل لي كاال طا با مل حوظ دا شتن
نظامهــا

مختلــف اجتمــاعي ،اقتصــاد

ه

ح قوقي به من ظوط ط فع موا نع ح قوق ب ياطت
ــتال
ــل ،اعـ
بينالملـ

ــاطت
ــدة بيـ
ه بوسـ

ـاد
ـوين اقتصـ
ـم نـ
ـاد نظـ
ـل ،اييـ
بينالملـ
دطعزصــة بينالمللــي ه گســتزش بيــاطت
بينالملل با طعايت بزابز
جهــت اطبقــا

ه نفع متقابل

مناســبات دهســتانة بــين

دهلت ها ،به ع نوان بز خي ا

ا هداف م هم

خود ذ كز ن مودا ا ست .بديهي ا ست ام ضا
ا ين

نوع كنوان سيونها ه بب لوط م قزطات

آن ها دط نظام ها

ح قوقي داخ لي ك شوطها

ميبوا ند من بع بينالمل لي ح قوق ب ياطت
متحدالشكل گزدد.
ً گام مه مي دط
ا ين كنوان سيون ،م سلما
ج هت ا ستفادا ا

م قزطات سا مانييافته ه

منط قي م دامالت بينالمل لي ا ست ه ح سن آن
ا ين ا ست كه ا

عزف ه عادت ه گزاي شها

طا يج ب ياطت بينالم لل ال هام گزف ته ه
ا فشهن بز ا ين ،بوا ني كافي بين ح قوق
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م لي آ مزا ه ن ظم ع مومي ه همچ نين آ اد
اطادو طزفين بزقزاط نمودا است؛ ا
مادو  9كنوانسـيون دط ايـن

جمله

مينـه ،بـا

بفويض اختياطابي ،به طزفين حق دادا است
با « شمول كنوان سيون طا ن في يا ا
هز يم ا

آ ثاط

م قزطات آن عدهل ن مودا ه يا

آنها طا بغييز دهند».
به هز ب قديز ،ب حث بف صيلي ه بحلي لي
پيزا مون اب داد ،نوآهطي ها ه امت يا ات
مختلف كنوانسيون ه نقش مهم آن دط بوسده
ه بسهيل طهابي بياط

بينالمللي ،مستلشم
ً
ضمنا

فز صت مو سع ه م يال دي گز

ا ست.

بزج مة فاط سي كنوان سيون ا

متن انگلي سي

آن به عمل آمدا ه چون كنوانسيون يم متن
ح قوقي ـ ف ني بودا ه به ل سان م تداهل دط
قانون نوي سي ،بحز يه ياف ته ا ست ،لذا به
د قت ه ه سوا
ا

ح قوقي دط بزج مة متن ،بيش

طها ني ه سال ست ب يان پا ب ند بوداايم،

هز چ ند

بالش فزاها ني

شدا

كه م فاهيم

ب خوبي منت قل گزدد .با ا ين ه مه بزد يد
ني ست كه بزج مة مذكوط ه نو

خالي ا

ن قص

ه اشــكال نبــودا ه محتــاه اظهــاط نظــز
صاحبنظزان خواهد بود.
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ده لت ا يزان ه نو

به ا ين كنوان سيون

ملحق نشدا است.
«ميلة حقوقي»
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