استفاده از «حق شرط» در
معاهدات بينالمللي
دكتر محمدكاظم عمادزاده

مقدمه
ممكن است در زمان امضاا ااا

از از

انعقاد اك موافقتنامه بينالمللي ،كشوري
بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع
عضوات آن را بپذارد؛ ولي چاون بعضاي از
اصول موافقتنامه را با منافع اا عاادات
و رسوم خود مغاار ميبيند حاضر به قباول
تمااامي آن اصااول نميشااودل لااذا بااراي
جلااوريري از باارهر خااوردن شااك

اااهري

موافقتنامه و بهرهمندي كشاور مبباور از
بعضااي مباااااي آن ،عملكاارد داپلماتيااك
راهح

ساده و راحتي را درنظر ررفته است

كه استفاده از «از قاعده حق

شارط»1

ااا

«حق رزرو» ناميده ميشودل
 :Reservation .1اان اصطالح را به «تحداد تعهد» نياب ترجماه
كردهاند كه در واقع نتيجه اعمال حق ررزو است؛ اما چون
دولتها اا قياد حاق رزرو هنماام قباول ااا تياوا ااك
عهدنامه بينالمللي ،فيالواقع قبول اا تيوا در نتيجاه

استفاده از حق شرط...
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استفاده از حق شرط از نيمه دوم قرن
نوزدهر نسابتا راااش شاده و بهخياو

در

مورد عهدنامههاي چندجانبه زاااد باهكار
برده ميشودل اصاوً زمااني

كه كشاورهاي

متعاقد زااد هستند ،بهدست آوردن اتفاا
آرا در مورد مضمون ااا نمااره هرااك از
مواد عهدنامه غيرممكن و اا بسيار مشاك
است ،حتي ارر بين آنها مناافع مشاترو و
او
اا درخيا
اا

او
الي ربا
اات اصا
نكا

مطالا ،

اتفا نظر وجود داشاته باشادل درنتيجاه،
اده
اي عقيا
و داپلماسا

او
ااي حقا
ار علما
اكثا

دارند كاه چنانهاه كشاوري در ماورد ااك
موضوع واژه با ساار كشورهاي شاركتكننده
در معاهده توافق نداشاته با شد ،عضاوات
محاادود آن كشااور در عهدنامااه بهتاار از
زماني است كه به اكباره از شركتش در آن
اق بار سار
جلوريري شود؛ چرا كه با توافا
مساب

اصولي ،اختالفنظار درخياو

ثانواه قاب

مسااب

اغماض استل

از لحاظ تئوري استفاده از حق شارط،
عهدنامه را در مقاب
ميدهدل بدان ترتي

اك دو راهاي قارار

كه ارر از قبول شارط

تعهدات خود را با شرط عدم شمول بعضي از مواد عهدناماه
اعالم ميكنند ،از اان حيث به حق شرط ترجمه شده استل
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امتناع شود درصد كشورهاي شاركتكننده در
عهدنامه كار ميشاود؛ زاارا اصاوً كمتار
كشوري است كاه ااك عهدناماه بينالمللاي
چندجانبه را اكجاا و بادون قياد و شارط
قبول كند؛ ولي امتناع از قبول شرط ااان
حسن را دارد كه وحدت اكپارچكي عهدناماه
حفااو و از خدشااهدار شاادن مقااررات آن
جلوريري ميشود؛ خيوصاا اساتفاده از حاق
شرط در معاهدات چندجانبه كه بهصورت باز
تهيه ميشوند ،مشكالت زاادي را براي اعضا
بهدنبال ميآوردل
برعكز ،چنانهه استفاده از حاق شارط
باايش از اناادازه آزاد رااذارده شااود،
كشورهاي شركتكننده در عهدناماه افابااش
مياابند و دامنه الحا

رسترده ميراردد؛

ولااي ممكاان اساات اااان رسااتردري موجاا
اب
اتفاده نيا
ااً سوءاسا
ات و احتما
سوءبرداشا
بشود؛ چرا كه محتم

است هار كشاوري باا

استناد به شرط ،مفاد عهدنامه را به نفع
خود تغيير دهد و موج

خدشهدار شدن وحدت

حقوقي آن ررددل بنابراان اا بااد وحادت
مقررات عهدنامه را حفو نماود و ااا باه
شمار اعضاي شركتكننده در آن دلخوه كردل
ولي نظربه عادم وجاود تجاانز در جامعاه
استفاده از حق شرط...
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بينالمللي و وجود اختالفات عميق عقيادتي
و سياسي بين كشورها ،بهتار اسات هنماام
انعقاد عهدنامههاي چندجانباه نسابت باه
استفاده از حق شرط بيش از حاد ساختميري
نكردل2

اا
ارط تنها
اق شا
اتفاده از حا
اه اسا
البتا
اه موجا
تكنيكي نيست كا

تناوع مضاامين و

مفاد عهدناماه در كااربرد آن نسابت باه
اعضا ميشاود ،بلكاه اساتفاده از تكنياك
دامري مث

افبودن اك داباچه نياب ممكان

است نتيجهاي مشابه داشته باشد؛ چنانكاه
مجلز جمهاوري فادرال آلماان باه هنماام
تيااوا

عهدنامااه دوسااتي و همكاااري 1963

آلمان و فرانسه ،باا افابودن داباچاهاي
ررداد تا از وساعت و داااره نفاو

موج

عهدنامه مذكور تا حدي زاادي كاسته شودل
همهنين بهموج

مااده  17كنوانسايون 1969

وان:
«1ا للل اعاالم اراده ااك كشاور باه
اري نادارد
قبول قسمتي از اك عهدنامه اثا
ممر اانكه عهدنامه آن را مجاز شامرده و

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
1ا اعالم اراده ااك كشاور باه قباول
عهدنامهاي كه حاق انتخااب

بين مقاررات

اري نادارد
مختلف آن را مجاز ميداناد اثا
مماار اانكااه آن مقااررات بهوضااوح مشااخ
شوند»ل
با وجود اان ،كشورها بيشتر از «حاق
شرط« استفاده ميكننده؛ زارا استفاده از
حق شرط انعطاف ذارتر اسات و چاارچوب از
يشساختهاي بهوجود نميآوردل
تعريف
منظور از «استفاده از حق شرط» ااان
است كاه اكاي از كشاورهاي

ارف عقاد در

معاهدات دو اا چندجانبه در زمان امضاا،
تيوا

ااا عضاوات در معاهاده ،وضاعي را

اعالم كند تا بدانوسايله قباول بعضاي از
مقررات عهدنامه را ا چه با تخيي
مشااخ

و معينااي بااراي

ااارهاي «مااواد

ادم
عهدنامه و چه با تغيير ااا عا
آنها

معناي
اذاره

ا كاال ااا بعضاا محادود و ااا رد

ااهموج
اادل 3با
نمااا

اااده 2
ااد «د» ما
بنا

3. ROUSSEAU, CH., "Droit International Public", Dalloz, 9em edition, Paris, 1979, p. 49.
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كنوانساايون  1969وااان در مااورد حقااو
معاهدات ،اصاطالح «شارط» عباارت اسات از
صدور اعالمياهاي اكجانباه ،باا هار ناوع
نماره اا وضعي از

ارف كشاوري در زماان

امضا ،تيوا  ،قبول ،تيداق اا الحا
اك عهدنامه ،كه باهموج

باه

آن اثار حقاوقي

بعضي از مقررات عهدنامه به هنمام اجارا
نسبت بدان كشور از بين برود ااا تغييار
كندل
موارد استقاده از حق شرط
متعلق و مورد استفاده از حاق شارط،
اا از لحاظ زمان استفاده از شارط و ااا
حقوقي4

از جهت عم

كه موضوع حق شرط است

معين شود:
الف ـ از لحاظ زمان استفاده از حق شرط:

در عم  ،استفاده از حق شارط مشاكالت
زاادي را بهوجود ميآورد؛ ولي شدت و ضعف
اان مشكالت برحس

زمان اعالم

شرط متفاوت

استل به ور كلي «شرط» ممكن است در اكاي
از مواقع

ا

اعالم شود:

4. Acta juridique.
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در زمان امضاي عهدنامه ،تصويب عهدنامه،
الحاق به عهدنامه
 .1در زمان امضاي عهدنامه

استفاده از حق شرط در زماان امضااي
عهدنامه بهتران موقاع آن اسات و مشاكالت
اود؛ زاارا
ناشي از آن بسيار كر خواهد با
اعالم شرط در چنين موقعي موج
كشورهاي متعاقاد درخياو

ميشود تاا

مقاررات ماورد

سليقه خود حق انتخاب داشته باشندل آنها
ميتوانند درباره شروط اعاالم شاده تعماق
كنند و محدوداتي را كه به عهدنامه وارد
ميشود مدنظر قارار دهناد و آن شاروط را
ذارفتااه و اااا رد نمااناادل بااهعالوه
كشورهاي شركتكننده در عهدنامه از اختالف
اا تباان افكار و نظارات خاود در ماورد
اورد قباول
بعضي از مقررات عهدنامه كه ما
كشور اقامهكننده شرط قرار نمرفته فاورا
آراه شده و بعدا به فرا

و اشتباه دچار

نميشوندل همهنين ارر آنان ت شخي
كه اقامه شرط موج

دهناد

خدشهدار شدن عهدنامه

ررداده و دامر متضمن نفعي باراي ااشاان
نيست و اا شرط مذكور باعاث تحرااف هادف
اوليه از انعقاد معاهاده رشاته و آن را
استفاده از حق شرط...
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از مسير اصلي خود دور ميسازد ،ميتوانند
از امضاي آن خودداري كرده و اا به نوبه
خود شر ي را اعالم

داردل5

 .2در زمان تصويب عهدنامه

راااهي كشااورها بااههنمام تساالير و
مبادله اسناد تيوا
استفاده

ميكنندل6

عهدنامه از حق شارط

اساتفاده از حاق شارط

بههنمام تسلير اسناد تيوا  ،موج
مشكالت و

يهيدريهااي بهمرات

باروز

زاادتر از

استفاده از اان حق در زمان امضا ميشود؛
زارا معموً بين امضا و تياوا
مدت زمان نسبتا

عهدناماه

وًني فاصاله ميافتاد و

در حالي كه كشورهاي متعاقاد در انتظاار
بهاجرا درآمدن عهدنامه به همان شكلي كه
امضا شده ميباشند ،نارهان از

ارف اكاي

از آنان ،با اقاماه شارط ،عنيار جداادي
ااا
ااد اا
ااردد و اميا
ااه ميرا
وارد عهدناما
برآوردهاي ااشان را به اأ

مبدل ميكناد

5. POMME DE MIRIMONDE, ALBERT: "Les traités imparfaits- Les réserves dans les traités
internationaux", Thèse, Paris, 1920, p. 17-27.

 .6اعالم شرط در زمان تسالير اساناد تياوا  ،بيشاتر در
كشورهااي رااش است كه رژار جمهوري دارند و در آن ربيز
جمهور از اختياارات رساتردهاي برخاوردار اسات ،مانناد
اااًت متحده امراكال اان شيوه حكومت را «رژار رااستي»
ناميدهاندل
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و چون از امضاي معاهاده مادتي رذشاته و
مذاكرات تمام شده اسات ،سااار كشاورهاي
اا رد كاما
اول اا
اه قبا
اار با
اد ناچا
متعاقا
عهدنامه ميشوندل از

رف دامر ،اساتفاده

از شرط در زمان تيوا

باعث از بين رفتن

تأثير و فااده امضا ميررددل زارا امضاي
عهدنامه نمودار خاتر ماذاكرات و تعياين
تعهدات متقاب

كشورهاي شركتكننده در آن

است ،ولي اعالم شرط موج

بيمحتوا شدن آن

ميشود؛ چرا كه ارر كشوري تيوا
را منوط به قاول شارط او از

عهدنامه

ارف سااار

كشورهاي متعاقد بداند ،چه بسا كشاورهاي
اخير براي بررسي شرط مذكور مجبور به از
سرريري مذاكرات رردندل
عي

دامر اعالم شرط در زماان تياوا

اان است كه در چناين حاالتي از سارريري
مذاكرات تقراباا غيارممكن و ااا بسايار
مشك

است؛ مثال چنانهه عهدنامهاي در ااك

كنفرانز بينالمللي و با شركت عده زاادي
از كشورها به امضا برسد ،مشك

اسات كاه

بتوان بار دامر همه آن كشورها را رردهر
آورد و از آنها نظرخواهي نمودل با وجود
اان معاا

و مشكالت ،ماوارد اساتفاده از

حق شرط در زماان تياوا

زاااد اسات؛ از

استفاده از حق شرط...
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جمله عهدنامه مورخ  30دساامبر  1800باين
اااًت متحده امراكا و فرانساه در ماورد
اه خرااد و
حق بازداد كشاتيهاي مظناون با
فروه و حم

و نق

بردراان ساياهل دولات

اااًت متحاده باهموج

انا اكاي از
رأي سا

ااده
اذف و ما
اذكور را حا
اه ما
اواد عهدناما
ما
جدادي بدان اضافه نماودل فرانساه باراي
رز رفتار شرو ي را اعالم كرد ،ولاي

اان

سرانجام آن را

ذارفتل7

 .3در زمان الحاق به عهدنامه

الحا

اك كشور به عهدنامهاي كاه در

مذاكرات و تهيه آن شركت نجسته است چيبي
نسبتا تازه است كه از

ااان قرن رذشاته

و با انعقاد عهدنامهها و موافقتنامههاي
چندجانبه رااش شده استل
الحا
از اك عم

اا

يوستن عهدنامه عبارت است

حقوقي كه بهوسايله آن كشاوري

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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اوات آن را
بينالمللي شركت نداشاته و عضا
نيب ندارد؛ خود را تحت سلطه مقاررات آن
عهدنامه قرار ميدهد و موج

ميشود هماان

تعهداتي را كه ساار كشورهاي متعاقد بعد
از امضااا و تيااوا
متقب

ررددل اتخا

برعهااده ررفتهانااد،
اان روشن بدان خاا ر

است كه كشورهااي كه قادر به اافاي نقشي
در تهيه و تدوان اك معاهده دساتهجمعي و
چندجانبه نبودهاند ،بتوانند در آن شركت
و عضوات داشته

باشندل8

موضااوع الحااا  ،بيشااتر در مااواردي
درنظر ررفته ميشود كه ااك عهدناماه ااا
موافقتنامه با تعيين مهلت محدودي باراي
اركت بعادي
امضا ميخواهد راه را باراي شا
اده را
اتهاند معاها
اه نتوانسا
كشاورهااي كا
امضا نمااناد ،بازبماذارد ،و در اانجاا
است كه مضار و اشاكاًت اساتفاده از حاق
ار ميباشاد؛
شرط بيشتر از هار موقاع داما
الي،
اد اصا
اورهاي متعاقا
ار كشا
ارا از نظا
زاا
عهدنامه قطعيت اافته و اصول آن در حاال
اجرا استل باهعالوه كشاور ملحقشاونده از
نتيجه كاار داماران بهرهمناد رردااده و
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)
عهدنامااه را در اجااراي عملااي آن توساا
كشورهاي متعاقد اصلي مورد ارزاابي قرار
دهدل در نتيجه ،كشور ملحقشونده با اعالم
شاارط نااه فقاا

خواهااان برخااورداري از

ادان از آن
امتيازاتي است كه دامر متعاقا
بهرهاي نمرفتهاند ،بلكاه باا ااان عما
وحدت عهدناماه را از باين بارده و عماال
موضع اعضاي تهيهكننده را تغيير ميدهدل
از دامر مشكالت اعاالم شارط در زماان
الحااا  ،ااجاااد محظااور بااراي كشااورهاي
متعاقد اصلي استل ماثال ارار عهدناماهاي
بهصورت باز تهيه شود ،كشاورهاي متعاقاد
اصلي انتظار دارناد تاا كشاورهاي دامار
ملحقشونده با همان شرااطي كه خود قباول
كردهاند،

ذارفته شوندل بهعبارت دامار،

كشورهاي ملحقشونده بااد به قباول هماان
تعهدات تن در داده و

يارو هماان رژاار

حقوقي كه امضاكنندران اوليه عهدنامه از
آن تبعيت ميكنناد ،باشاندل در صاورتيكه
الحااا

«بااا شاارط» بااه منبلااه تحمياا

عهدنامهاي جداد ساواي عهدناماه منعقاده
بين اعضاي اوليه است كاه در نتيجاه باا
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مفهااوم خااود الحااا

مغاااار و در تضاااد

ميباشدل9

با وجود تمام اان مشكالت بهتار اسات
در معاهداتي كه دااره الحا

را نامحدود

اعالم داشتهاند (عهدنامههاي بااز) اعاالم
شرط

ذارفته شود؛ زارا عدم قبول شرط از

رف ساار كشورهاي متعاقد نتيجاه مطلاوب
را بهدست نميدهد ،چون منظور از انعقااد
اااك عهدنامااه باااز ،ورود هرچااه بيشااتر
كشورها بدان است و براي ني
بجاست كه در مقاب

بدان مقيود

نحاوه موافقات آناان

ارمش نشاان
انعطاف ذار بوده و از خاود نا
ادات اعاالم
دادهل البته در بعضي از معاها
شرط در زماان الحاا

ممناوع شاده اسات؛

چنانهه بند  1ماده  1منشور جامعاه ملا
مقرر ميدارد« :ورود كشاورها باه منشاور
بااد بدون اعاالم هي روناه شار ي انجاام
ريرد»ل

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:
 .1در مورد معاهدات دوجانبه

مفهوم عقد در مورد معاهدات دوجانبه
نيب صاد

استل

ارفين معاهاده دوجانباه

اد و در
اال ميكننا
اژهاي را دنبا
ات واا
منفعا
جسااتجوي تحقااق موازنااه بااين تعهاادات و
الباماااتي كااه باار

مااه دو

اارف اساات،

ميباشندل بنابراان چنانهه اكي از
معاهااده بااههنمام تيااوا

آن،

رفين

يشاانهاد

تازهاي را ارابه دهد ،عملش مقبول نيست؛
بلكه نشاندهنده اان است كاه خواهاان رد
عهدنامه ميباشدل البته ارر

رف مقابا

يشنهاد جداد را صاراحتا بپاذارد ،ااان
مقبول اسات و آثاار حقاوقي خاود را

عم

بهدنبال خواهد داشت؛ ولي اصوً اساتفاده
از حق شرط در معاهدات دوجانباه كاه چاه
بسااا بااه بازرشااااي مااذاكرات و اصااالح
احتمالي عهدنامه منجر شود ،زماني موجاه
و

سنداده است كه باليراحه توس

متعاقدان

ذارفته شودل

 .2در مورد معاهدات چندجانبه
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ارفين

معاهدات چندجانباه بارخالف معاهادات
دوجانبه ،از حيث استفاده از قاعاده حاق
شرط ،انعطاف ذار هساتند و ج هت موافقات
ضمني اا اعاالم شارط ،دامناه و زميناهاي
بسيار رسترده دارند؛ زاارا در اانموناه
معاهدات بيشتر اك هدف عماومي و هممااني
مدنظر اسات و انعطاف اذاري آنهاا موجا
شركت هرچاه بيشاتر كشاورها در عهدناماه
ميررددل
باااهموج

رأي دااااوان بينالمللاااي

اااههاي
اااورد عهدناما
اااتري ،در ما
دادرسا
چندجانبااه ،در حقااو

بينالمللااي هااي

قاعاادهاي وجااود ناادارد كااه براسااا

آن

اعتبار اعالم شرط منوط به موافقات صارا
اا ضمني تمام اعضاي متعاقد

باشدل10

بنابراان كشوري كاه باا قياد شارط،
عهدنامااهاي را مي ااذارد ولااي بعضااي از
متعاقاادان ،آن شاارط را رد ميكننااد ،در
مناسبات خود با كشورهااي كه شارط او را
قبول كردهاند ،عضو عهدنامه تلقي ميشودل
اان موضوع ،اصلي را نيب كاه باهموج
نميتوان هي

آن

كشاوري را بادون رضااات در

مناسبات قراردادي خود وابسته كرد محفوظ
10. CAVERÉ,LOUIS: D.I.P.P., vol. 2, Paris, 1969, p. 122.
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ميداردل در نتيجه تا زمااني كاه كشاوري
رضاات خود را اعالم نكرده اسات نميتاوان
شر ي را به آن تحمي

نمودل

ارزاابي مشروعيت اساتفاده از شارط،
از همه بهعهده هار ااك از كشاورهاي

قب

متعاقد

استل11

در واقع ،هار ك شوري كاه

ارادي دارد
نسبت به اساتفاده از شارط ااا
ارطكننده را در
اور شا
اوات كشا
اد عضا
ميتوانا
عهدنامااه بپااذارد و اااا از
امتناع كند؛ ولاي اتخاا
اا در روابا
اوً تنها
معما

ااذاره آن

چ نين تياميمي
اور
اابين كشا
فيما

شرطكننده و كشور اارادكننده به آن مؤثر
استل بهعالوه ،ااراد وارده ماانع اجاراي
ساار مقررات عهدنامه بين آنها نميرردد،
ممر اانكه صراحتا بدان اشاره شده باشاد
(بنااد  4ب ماااده  20كنوانساايون وااان)ل
بر بق نظر كميسيون حقو

بينالمل

ااراي
ااد با
ااوري بخواها
كشا

12

ارر

ااه
ااتن با
يوسا

عهدنامههاي در حال اجرا اا عهدنامههااي
 .11در مواردي كه عهدناماهاي ساند تأسايز ااك ساازمان
بينالمللي تلقي ميشود عليالقاعده استفاده از حاق شارط
بااد مورد قبول اركان صال آن سازمان واقع شودل البته
اق شارط نياب
اان موضوع به مقررات عهدناماه در ماورد حا
بستمي دارد؛ زارا چه بسا مقررات استفاده از حق شرط در
خود عهدنامه مربوط ،رستردهتر اا محدودتر باشدل
12. Annuaire de la Commission du Droit In'l, 1962, Vol. II, p. 68-78, et 84-90.
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كه بعدا به اجرا درخواهناد آماد ،شار ي
اا از نظار
اعالم كند ،كشور شرطكننده تنها
كشورهاي متعاقادي كاه آن شارط را قباول
كرده اا بنابه دًالي مفروض است كه قبول
كردهاند ،عضو عهدناماه بهحسااب ميآاادل
بهموج

بند  5ماده  20كنوانسايون واان،

زماني حق شرط توس

كشوري قبول شده فارض

ميشود كه آن كشور تا

ااان دوازده مااه

ز از دراافت ابالغ آن اا تا تاراخي كاه
موافقت خود را براي عضاوات در عهدناماه
اعالم داشته ا هر كدام كه دارتار باشد ا
ااااارادي بااادان وارد نكااارده باشااادل
بنابراان ،اااراد باه شارط تنهاا موجا
ميشود كه اجراي مقررات مورد اختالف باين
كشور شرطكننده و كشور اارادكننده به آن
و مااواردي كااه اسااتفاده از شاارط موجاا
خدشهدار شدن آنها ميرردد ،معلق بمانادل
بااهعبارت داماار ،اعاادم اجااراي مقااررات
متنازعفيه جباي است و شام

كليه مقررات

عهدنامه نميشودل
در حااال حاضاار و در عماا  ،قبااول
اذاري
ارط ،از انعطاف ا
اق شا
اتفاده از حا
اسا
بيشااتر و وساايعتري نساابت بااه رذشااته
برخوردار شده اساتل در آغااز امار و در
استفاده از حق شرط...
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اه ملا
زماني كه جامعا

ابرجاا باود ،از

سيستر انعطافنا اذاري

ياروي ميشاد كاه

برمبناي آن براي قبول شرط ،موافقت كليه
كشورهاي متعاقد ًزم ميررداد ،و در غيار
اان صورت ،كشوري كاه باراي

يوساتن باه

عهدنامااه شاار ي را اعااالم كاارده بااود،
نميتوانست به عهدنامه ملحاق شاودل ااان
سيستر در چارچوب جامعاهاي متجاانزتر از
جامعه بينالملي فعلي قاب

توجياه باودل

رأي مشورتي داوان بينالمللاي دادرساتري
مااورخ  28مااه  1951در مااورد اعااالم شاارط
نسبتبه «كنوانسيون منع و مجازات كشاتار
دسااتهجمعي»  1948بااراي اولينبااار موجاا
انعطاف ذار شادن ااان سيساتر

ررداادل13

اهداف و مضمون كنوانسيون مذكور ،الحاا
تعداد زاادي از كشورها را به آن ااجااب
مينمود؛ ولي انعطافنا ذار بودن عضوات و
الحا

به كنوانسيون مانع انجام اان امر

بودل براي رفع اان مانع ،دااوان ا هاار
نمود كه ااان سيساتر انعطافنا اذار باا
اواب
اد و ضا
قواعا
متناسا

اادت
ارف و عا
اي از عا
ناشا

اب
اري نيا
اول داما
ات و از فرما
نيسا

13. ROUSSEAN, CH. Paris, 1979, ed. 9 p. 51; Recueil de Arrets, Avis et Ordénnances, 1951, p.
15, et suiv.
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ميتوان بهره ررفتل و مقرر داشت در صورت
سكوت عهدنامه ،اعالم شر ي كه با موضوع و
هدف عهدنامه مغاار نباشاد،

جااب اساتل

اوان
داا

اي،
اده كلا
ان قاعا
اان ااا
از از بيا
ا

درخيو

اعتبار شروط اعاالم شاده دربااره

«كنوانساايون نهاار دسااامبر  1948جهاات
اتهجمعي»،
اار دسا
اازات كتشا
اوريري و مجا
جلا
چنين ا هارنظر كارد كاه نميتاوان بادون
بررسي قبلي اعالمشرط كشورهاي امضااكننده
اا ملحقشونده به اك كنوانسيون چندجانبه
را كه مقرراتي در مورد شرط تدوان نكرده
است ،رّ
د و محكوم نمود؛ ولاي ااان بادان
معني نيست كه كشورهاي متعاقد نميتوانند
اق (رّ
ادل
اتفاده كننا
ارط) اسا
د شا
ان حا
از ااا
بر بق ااان رأي دااوان ،در برخاورد باا
چنين مواردي بااد به موضوع ،مفاد،
اوا
اا تيا
اه اا
تهيا

ارز

اردل
اه كا
اه توجا
عهدناما

بهبيان روشانتر ،مطابقات و موافقات باا
موضوع و هدف عهدنامه بااد مالو و معياار
رز عم
الحا

كشور اعالمكنناده شارط در زماان
و كشاور اارادكنناده بادان قارار

ريردل سارانجام دااوان باا اساتنتاز از
اه،
ايونهاي چندجانبا
اذاري كنوانسا
انعطاف ا
نحوه تيوا

كنوانسيون  1948مورد بحاث و
استفاده از حق شرط...
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همهنين تماا

مجمع عماومي ساازمان ملا

متحد به ورود هرچه بيشتر كشورهاي جهاان
اه
اد كا
اور ،رأي ميدها
ايون مببا
اه كنوانسا
با
استفاده از حق شرط در صورتي ممكان اسات
اوع و هادف
كه شاروط اعاالم شاده باا موضا
كنوانسيون مورد نظر مطابقت داشته باشدل
بهعبارت دامر ،قاعده مطابقت با موضوع و
رفهاااي

هاادف بااااد بااهعنوان راهنماااي
معاهده در قبول اا رّ
د شرطهاي اعالم شاده
مورد استفاده واقع شودل از اان

ز مناع

عضوات كشور شرطكننده در عهدنامه مستلبم
ارط
ادان شا
او با
اورهاي عضا
اه كشا
اراد كليا
ااا
ميباشدل14

مسئلهاي كه مطرح ميشود اان است كاه
مطابقت با موضوع و هدف عهدناماه چموناه
بهعم

ميآااد و چاه كساي آن را مشاخ

و

اث بي ارف،
معين ميكند؟ با نبودن اك ثالا
اواش را در
بهناچار هر كشور خود موضاع خا
اين
ات تعيا
ادم مطابقا
اا عا
ات اا
اورد مطابقا
ما
ميكندل اعني وقتي كشوري شار ي را اعاالم
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. 2529.

226



مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

اا
اابق با
اوده آن شارط را مطا
اد ،خا
مينمااا
موضوع و هدف عهدنامه ميداند و ارر كشور
اا
اد ،آن را با
اراد ميكنا
ادان ااا
اري با
داما
موضوع و هدف عهدنامه مغاار تلقاي كارده
استل در نتيجه ،موضوع و هدف عهدنامه به
دور از اك مفهوم مشترو و واحد ،برحسابت
آرا و نظرات مختلف كشورها تحلي

ميرردد

و قبول شروط اعاالم شاده ،بهصاورت نسابي
درميآادل
اه هار
نهااتا ارزاابي اان معياار با
كشوري اجاازه ميدهاد شارو ي را كاه باا
مقررات عهدنامه متناسا

و هماهناا اسات

اعالم و اا نسبت بدانها اااراد نماااد و
خود را در مقاب

كشور اعالمكنناده شارط،

عضو عهدنامه بهحساب نيااوردل همهنانكاه
اشاره رفت اجراي اان فرمول نه تنها باه
نسبي شدن و كاستن از كليه مفاد عهدنامه
منجر ميشود ،بلكه موجا

اه وحادت و
تجباا

اكپارچمي آن ميرردد؛ زارا كشور كه شر ي
را اعالم ميكند ميتواند در مقابا

كشاور

«ب» به عضوات عهدناماه درآااد ،ولاي در
مقاب

كشور «ب» نميتواند؛ چون كشور «ب»

به آن شرط ااراد كرده اسات ،هرچناد كاه
كشاااورهاي «الاااف» و «ب» در روابااا
استفاده از حق شرط...

و

227 

مناسبات متقاب

خود وابسته به عهدناماه

باشندل درهرحال ،عليرغر مخالفت

نش نفر

ايون حقاو
از قضات داوان و انتقاد كميسا
ادف»
اوع» و «ها
اار «موضا
بينالملا از معيا
عهدنامه براي اعالم شارط و رّ
د ااا قباول
آن ،داااوان رأي خااود را صااادر نمااودل
سرانجام قطعنامه شماره ) 598 (VIماورخ 12
ژانواااه  1952مجمااع عمااومي ،اررانهاااي
سازمان مل

متحد را از اراباه هار ناوع

يشنهاد در اان زميناه مناع و مسائوليت
رز تلقي كشورها را به خودشاان واراذار
نمودل15

نتيجه
با بررسي اجمالي كه از اهار مسااب
مربوط به استفاده از حق شرط در معاهدات
بينالمللي بهعم

آمد ،ميتوان نتااش

ا

را بهدست آورد:
به ور كلي شروط اعالم شده بااد مورد
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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ات صارا
قبول ممكان اسا
بهموج
چنانهه

باشاد ،ولاي

بند  5ماده  20كنوانسايون واان،
ز از رذشت  12ماه از اعالم شارط
انفع ،كشاور مبباور

و ابالغ آن به كشور

سكوت اختيار كرد ،آن سكوت حاكي از قبول
شرط استل همهنين ارر

ز از اعاالم شارط،

اول
اراد قبا
ادون ااا
اه را با
اوري عهدناما
كشا
نمود ،چنين برميآااد كاه آن شارط فاورا
ذارفته شده استل عالوهبرآن ،كاافي اسات
كه تنها اك كشور شرط را قباول كناد تاا
كشور اعالمكننده به عضوات عهدنامه درآاد
اداق
اا حا
و اا

در مقابا

او
اور ،عضا
آن كشا

عهدنامه محسوب ررددل البته بر بق سيستر
سابق براي اانكاه كشاوري ع ضو عهدناماه
حساب شود موافقت كليه كشاورهاي متعاقاد
اا انعطااف
با آن شرط ،ضروري بود؛ ولي با
اا سيستر ،موافقت هر كادام از دول عضاو
عهدنامه با شرط ،براي عضوات اعالمكنناده
شرط در عهدنامه اا حداق

نسبت به كشاور

قبولكنندة شرط ،كافي استل
در مورد عهدنامههاي چندجانبهاي كاه
اعضاي آن محادود باوده و ااان محادودات
ناشي از موضاوع و هادف عهدناماه اسات و
توافق آنان براسا

اجراي كا م

مقاررات

استفاده از حق شرط...
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عهدناماااه اساااتوار ميباشاااد ،سيساااتر
انعطافنا ذار رذشته حفو شده و اساتفاده
از شرط بااد مورد تأايد كليه اعضا قرار
ريردل
تا زمانيكه كشور اارادكننده به حاق
شرط ،با بهاجرا درآمدن عهدنامه بين خود
و كشور اعالمكننده آن شرط مخالفت نكناد،
تنها مقررات «مشاروط» عهدناماه تاا حاد
اور
اين آن دو كشا
ارط ،با
ايله شا
ارر بهوسا
مقا
بهكار برده نميشود ،ولاي سااار مقاررات
مجري خواهد بودل
به ور كلي شرط اعالم شاده با اد باا
اته
ات داشا
اه مطابقا
ادف عهدناما
اوع و ها
موضا
باشدل
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