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وين درخصوص حقوق  1969عهدنامه 

 معاهدات

 

 

 

 

 كشورهاي طرف عهدنامه حاضر،

به نقش  ااااشم معاهشدات در  با توجه 

 المللم، تاريخ روابط بين

 معاهشدات روزافشوو  با تشخيص اهميت 

الملش  و عنوا  يكم از منابع حقوق بينبه

اي بشااي تواشعه همكشاري عنوا  واشيلهبه

نظا از نظشا  طشعآميو بين ملتها قمسالمت

 اجتماعم و ايستم حكومتم آنها،

اص  رضشايت آزادانشه و  با درك اينكه 

آور بشود  اص  ُحسن نيشت و قاعشدا الشوا 

صورت جهانم مشورد قوشوق قشاار تعهدات به

 گافته اات،

كه  بشه اختالفشات مابو  با تأييتد اين

معاهشششدات، ماننشششد ديالشششا اختالفشششات 

آميو و سشالمتمالمللم، بايد به طايق بين

الملش  حش  و طوق اصوق عدالت و حقوق بين

 فص  شود،



   230 هشتممجلة حقوقي / شمارة 

تصميم ملتهشاي عوشو  خاطر آوردنبا به 

اازما  مل  بااي ايجاد شاايطم كشه تتشت 

تعهدات ناشم آ  بتوا  عدالت و احتاا  به

 از معاهدات را حفظ كاد،

الملش  اصوق حقوق بين با درنظر داشتن 

 متتشد، ماننشد اصش  منعكس در منشور مل 

تساوي حقوق ملتها و حق آنهشا در تعيشين 

اانوشت خود، اص  تساوي حاكميت كشورها و 

ااتقالق آنها، اص  عد  مداخلشه در امشور 

داخلم كشورها، اص  ممنوعيشت تهديشد بشه 

اعماق زور يا اعماق زور، و اص  احتشاا  

و رعايت جهشانم حقشوق بششا و آزاديهشاي 

 اااام همه افااد،

 دوين و تواشعهتش با اعتقاد به اينكته 

متاقيانششه حقششوق معاهششدات كششه در ايششن 

، در نيش  بشه عهدنامه تتقق پذيافته اات

نتوي كشه در منششور مقاصد اازما  مل  به

صشل  و حفشظ مل  متتد بيشا  ششدا يعنشم 

تواعه روابط دواشتانه  المللم.امنيت بين

و داتيابم به همكاري بشين ملتهشا، كمش  

 خواهد كاد،

كه قواعد حقشوق اين نكته  و با تأييد 

المل  عافم در مورد مسائلم كه مشموق بين
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شود، همچنا  جشاري مفاد اين عهدنامه نمم

 خواهد بود،

 اند:به شرح زير توافق كرده 

 

 بخش اول

 مقدمه

 

 1 ماده

 قلمرو عهدنامه حاضر

عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده 

 بين كشورها اس .

 2ماده 

 كاربرد اصطالحات

 

 ر عهدنامه حاضر:ت از نظ1

عوشارت ااشت از يش  « معاهدا»الف ش  

صورت المللم كه بين كشورها بهبين 1توافق

الملش  كتوم منعقد شدا و مشموق حقوق بين

نظا از عنوا  خاص آ  و اعم از صاف باشد،

اينكه در اندي واحد يشا در دو يشا دنشد 

 اند ماتوط به هم منعكس شدا باشد؛

                                                           

به اقتوشاي معنشم بشه  3و  2در دو مادا  agreementكلمه  .1

« موافقتنامشه»و در اايا مواد بشه كلمشه « توافق»كلمه 

 تاجمه شدا اات.
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و « صشوي ت»، «قوشوق»، «تنفيشذ»ب ش  

المللشم اقشدا  بينبه معناي آ  « التاق»

حس  مورد واجد يكم از عنشاوين اات كه به

واششيله آ ، كشششوري در موبششور بششودا و به

المللم رضايت خود را به التوا  عاصه بين

 كند؛در قواق ي  معاهدا ابااز مم

دي معناي اشنبشه« اختيارات تا »ج ش  

در صا كشور وايله ماجع صال  ي اات كه به

شود و طوق آ  ششص  يشا اشصاصشم بشااي مم

نمايندگم آ  كشور جهت مذاكاا، قووق، يا 

تأييد اعتوار متن ي  معاهشدا، يشا جهشت 

اعال  رضايت آ  دولت به التوا  در قوشاق 

ي  معاهدا، و يا جهت انجشا  هشا اقشدا  

 گادد؛ديالاي در مورد ي  معاهدا تعيين مم

ز عوشارت ااشت ا 2«تتديشد تعهشد»د ش  

اي كه ي  كششور تتشت هشا جانوهبيانيه ي 

نا  يا بشه هشا عوشارت در موقشع اموشا، 

تنفيذ، قووق، تصوي  يشا التشاق بشه يش  

واشيله آ  قصشد كنشد و بهمعاهدا صادر مم

يا تعدي  آثار خود را دايا با عد  شموق 

حقوقم بعوم از مقارات معاهدا نسشوت بشه 

 دارد؛خود بيا  مم

                                                           

2. reservation  نيو تاجمه شدا اات.« شا حق »اين اصطالح به 
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عوارت اات « نداكنكشور مذاكاا»هش ش  

از كشوري كه در تنظشيم و پذيافتشه ششد  

 متن معاهدا شاكت نمودا باشد؛

عوشارت ااشت از « كششور متعاهشد»وش  

كشوري كه رضايت خشود را بشه التشوا  در 

قواق ي  معاهدا اعال  نمودا باششد، اعشم 

االجاا شدا باشد يشا از اينكه معاهدا الز 

 خيا؛

معاهششدا عوششارت ااششت از « طششاف»زششش  

كشوري كه رضايت خشود را بشه التشوا  در 

قواق ي  معاهدا اعال  نمودا و معاهدا در 

 االجاا باشد؛ارتوا  با او الز 

عوششارت ااششت از « كشششور ثالشش »ح ش  

 كشوري كه طاف معاهدا نواشد؛

عوارت ااشت « المللماازما  بين»  ش  

 از ي  اازما  بين دوق؛

راجشع بششه كششارباد  1شش مفششاد بنششد 2 

ت در ايششن عهدنامششه، تششأثياي در اصششطالحا

ااتفادا از آ  اصشطالحات، يشا در معشانم 

 آنها در حقوق داخلم ها كشور ندارد.

 

 3ماده 

اي كه داخل در قلمرو الملليتوافقهاي بين

 عهدنامه حاضر نيستند
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اين واقعيت كه عهدنامه حاضشا نشا ا  

المللششم منعقششدا بششين بششا توافقهششاي بين

ضششوح حقششوق كشششورها و اششايا اشششصاص مو

المل ، يا توافقهشاي فيمشابين همشا  بين

الملش  و يشا اايا اشصاص موضوح حقوق بين

المللششم رياكتوششم نيسششت، توافقهششاي بين

 تأثيا در موارد ذي  نصواهد داشت:

 الف ش ارزش حقوقم توافقهاي مذكور؛ 

ب ش شموق ها ي  از قواعد مشنعكس در  

عهدنامه حاضا بشا توافقهشاي مشذكور، در 

ت  بشهموارد موج  ي كه توافقهاي مشورد ب

المل  و فارغ از عهدنامه مشموق حقوق بين

 آ  قواعد باشند؛

ج ش شموق اين عهدنامه بشا آ  داشته  

موج  توافقهشاي از روابط كشورها كشه بشه

المللم بين آنها ايجاد ششدا و اشايا بين

  المل  نيو طشاف آاشصاص موضوح حقوق بين

 هستند. هاتوافق
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 4ماده 

 عطف به ماسبق نشده عهدنامه حاضر

 

بدو  تأثيا بشا آ  داشته از قواعشد  

ه معاهششدات منششدرج در عهدنامششه حاضششا كشش

الملش  و مسشتق  موج  حقوق بينموجود، به

از اين عهدنامه مشموق آنها خواهند بود، 

ششود شام  معاهداتم مم فقطعهدنامه حاضا 

االجاا ششد  وايله كشورها پس از الز كه به

ن عهدنامه نسوت به آنهشا منعقشد ششدا اي

 باشد.

 

 5ماده 

دهنده سازمانهاي معاهدات تشكيل

 يرفته شدهالمللي و معاهدات پذبين

 الملليدر چارچوب يك سازمان بين

 

اي كه اند اين عهدنامه با ها معاهدا 

المللم باششد و هشا تأايس ي  اازما  بين

دوب يشش  اششازما  اي كششه در دششارمعاهششدا

لم پذيافته شود، اعماق خواهد شد الملبين

بشه آنكه به هيچ كدا  از مقارات مابو بم

 اي وارد كند.آ  اازما  لطمه
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 بخش دوم

 ااالجرا شدن آنهانعقاد معاهدات و الزم

 فصل اول: انعقاد معاهدات

 6ماده 

 اهلي  كشورها براي انعقاد معاهدات

 

ها كشوري اهليت انعقاد معاهشدات را  

 دارد.

 

 7ماده 

 اختيارات تام

 

يش   ةدر صشورتم نماينشد ش ي  ششص 1 

پذيافتن يا اعتوار بصشيد  منظور كشور به

منظور اعال  رضايت آ  يا بهبه ي  معاهدا 

كشور بشه التشوا  در قوشاق يشش  معاهشدا 

 شود، كه:شمادا مم

الف ش مدارك مناا  و مقتوم در مورد  

 ود ارائه كند؛ و يا االختيار بود  ختا 

نفع يشا از نتوا عم  كشورهاي ذيب ش  

شود كشه قصشد اوضاح و احواق ديالا معلو  

آنها اين بودا اات تا آ  ششص  را بشااي 

مقاصششد مششذكور نماينششدة آ  كشششور تلقششم 
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 3نمششودا و از زلششوو  ارائششه مششدارك 

 نظا نمايند.اختيارات تا  صاف

ششش اشششصاص مششذكور در ذيشش  باحسشش  2 

باششد آنكشه الز  امتهايم كه دارنشد و بم

االختيار بشود  ارائشه مداركم داق با تا 

 شوند:دهند، نمايندا كشور خوي  متسوب مم

الف ش رؤااي كشورها، رؤااي دولتهشا  

منظور انجششا  و وزراي امششور خارجششه، بششه

 هدا؛به انعقاد ي  معاتما  اعماق مابو 

ب ش رؤاشششاي هياتهشششاي ايااشششم  

منظور پشذيافتن مشتن يش  زديپلماتي   به

بششين كشششوري كششه بششه آنهششا  معاهششدا

ااتوارنامه دادا و كشوري كه ااتوارنامه 

 آنها را پذيافته اات؛

به يش    ج ش نمايندگانم كه كششورها 

الملششم، يششا يشش  اششازما  كنفششاانس بين

از ارگانهششاي آ   المللششم، يششا يكششمبين

متن يش  معاهشدا در آ   منظور پذيافتنبه

كنفاانس يا اازما  يا ارگا  معافم كادا 

 شند.با

 

 8ماده 

                                                           

آنچه داخ  قالب آمدا بااي تسهي  درك مطلش  و اضشافه  .3

 با متن اات.
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تأييد بعدي اقدامي كه بدون مجوز صورت 

 گرفته باشد

 

اقدا  مابو  به انعقاد يش  معاهشدا  

، 7موج  مششادا واششيله شصصششم كششه بششهبه

نمايندا كشور مابوطه بشااي ايشن منظشور 

شود، اثا حقوقم نصواهشد داششت متسوب نمم

واششيله آ  كشششور مششورد مالششا متعاقوششا  به

 تأييد قاار گياد.

 

 9 ماده

 پذيرش متن

 

مقار  2ااتثناي آنچه كه در بند ش به1 

شدا اات، پذياش متن ي  معاهدا با رضايت 

همششه دولتهششايم كششه در تنظششيم آ  شششاكت 

 يابد.اند تتقق ممكادا

ش پشذياش مشتن يش  معاهشدا در يش  2 

المللششم بششا روي دواششو  كنفششاانس بين

گيشاد دهندا صشورت ممكشورهاي حاضا و روي

ها بشا همشين اكثايشت بشااي مالا آنكه آن

 اعماق قاعدا ديالاي اتصاذ تصميم نمايند.

 

 10ماده 
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 اعتبار بخشيدن به متن

متن ي  معاهدا به طاق ذيش  قانونشا   

 شود:معتوا و قطعم شمادا مم

اي كه در مشتن معاهشدا اشيوبه الف ش 

مقار شدا و يا مشورد موافقشت كششورهايم 

 يا  اند،اات كه در تنظيم آ  شاكت كادا

اي، از طايشق ب ش در رياب دنين شيوا 

يشا  4اموا، امواي هموما  با كس  تكليف،

پاراف متن معاهدا، يشا قطعنامشه نهشايم 

كنفاانسم كشه درباگيانشدا مشتن معاهشدا 

 باشد تواط نمايندگا  آ  كشورها.

 

 11ماده 

روشهاي اعالم رضاي  به التزام در قبال 

 يك معاهده

 

ا  در قوشاق رضايت ي  كشور به التشو 

ي  معاهدا، از طايق اموا، موادله ااناد 

دهندا ي  معاهدا، تنفيشذ، پشذياش، تشكي 

تصوي ، التاق، يا به ها وايله ديالاي كه 

قاار گافتشه باششد، اعشال   مورد توافشق 

 شود.مم

 

                                                           

4. Signature and referendum. 
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 12ماده 

اعالم رضاي  به التزام در قبال يك 

 معاهده از طريق امضا

 

در  ش رضايت يش  كششور بشه التشوا 1 

قواق ي  معاهدا از طايق امواي نماينشدا 

 شود كه:آ  كشور، در صورتم ابااز مم

شد كشه   الف ش معاهدا مقار كشادا با

 اموا واجد دنين اثاي خواهد بود؛

نتو ديالششاي ثابششت شششود كششه ب ش بششه 

اينكششه  در خصششوصكننششدا كشششورهاي مذاكاا

يابد دنشين اثشاي داششته باششد، اموا مم

 ااند؛ يتوافق كادا

ج ش قصد كشور بااي اعطاي ايشن اثشا  

نماينشدا آ   به اموا از اختيشارات تشا 

معلو  شود، يا در حين مذاكاات بيا  شدا 

 باشد.

 

 :1منظور اجراي مفاد بند ت به2

ش در صورت ثووت توافشق كششورهاي  الف 

پاراف مشتن مذاكاا كنندا در اين خصشوص، 

 شود؛متسوب مم منوله امواي معاهدابه

امواي همومشا  بشا كسش  تكليشف ب ش  

وايله كه بهوايله ي  نمايندا در صورتمبه
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كشور مابوطه تأييشد ششود، اموشاي قطعشم 

 معاهدا متسوب خواهد شد.

 

 13ماده 

اعالم رضاي  به التزام در قبال يك 

 معاهده

 دهنده آناز طريق مبادله اسناد تشكيل

 

رضايت كشورها بشه التشوا  در قوشاق  

واششيله موادلششه ااششناد هاي كششه بمعاهششدا

آيد، از طايق هما  موادله بشه وجود ممبه

 گادد:صور زيا اعال  مم

الف ش ااناد معادا مقار كادا باششد  

د داششت؛ ي خواهكه موادله آنها دنين اثا

 يا

نتو ديالششا ثابشت ششود كشه آ  ب ش به 

كشورها در اين خصوص كشه موادلشه ااشناد 

شته بمعاهدا مم ششد، اآيد دنين اثشاي دا

 توافق كادا باشند.

 

 

 

 

 14ماده 
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 رضاي  به التزام در قبال يك معاهده

 

 از طريق تنفيذ، قبولي يا تصويب

ش رضايت يش  كششور بشه التشوا  در 1 

صور زيشا قواق معاهدا از طايق تنفيذ، به

 گادد:اعال  مم

الف ش معاهدا اعال  دنين رضشايتم از  

 بينم نمودا باشد؛طايق تنفيذ را پي 

نتو ديالششاي ثابششت شششود كششه ش بششهب  

لششوو   در خصششوصكننششدا كشششورهاي مذاكاا

 اند؛تنفيذ توافق كادا

ج ش نمايندا كشور مابوطه معاهدا را  

 به شا  تنفيذ اموا كادا باشد، يا

دايا با اموشاي  مابوطه دش قصد كشور 

معاهدا به شا  تنفيذ از اختيششارات تشا  

 نمايندا آ  كشور معلو  شود يششا در حشين

 مذاكاات بيا  شدا باشد.

ش اعال  رضايت ي  كشور بشه التشوا  2 

در قواق ي  معاهدا از طايشق قوشولم يشا 

تصوي  تتت هما  ششاايط نشا ا بشا مشورد 

 گياد.تنفيذ، صورت مم

 

 15ماده 
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رضاي  به التزام در قبال يك معاهده از 

 طريق الحاق

 

رضايت ي  كشور به التشوا  در قوشاق  

صشور زيشا  بشه التاق دا از طايقهي  معا

 گادد:اعال  مم

ش معاهدا اعال  رضشايت آ  كششور  الف 

بينشم وايله التاق بشه معاهشدا را پي به

 نمودا باشد؛

نتو ديالششاي ثابششت شششود كششه ب ش بششه 

اعششال   در خصششوصكننششدا كشششورهاي مذاكاا

معاهشدا رضايت آ  كشور از طايق التاق به

 اند؛ ياتوافق كادا

معاهدا بعشدا  توافشق ش همه طافهاي ج 

كادا باشند كه رضايت آ  كشور ممكن ااشت 

 با التاق به معاهدا اعال  گادد.

 

 16ماده 

مبادله يا توديع اسناد تنفيذ، قبولي، 

 تصويب يا الحاق

 

كششه معاهششدا روش  جو در مششوارديبششه 

ديالاي را مقار كادا باشد، ااناد تنفيذ، 

قوولم، تصوي  يشا التشاق در صشورتم بشه 
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اعال  رضايت كششور بشه التشوا  در  منوله

 شود كه:قواق ي  معاهدا متسوب مم

الف ش ااناد ميا  كششورهاي متعاهشد  

 موادله شود؛

 ب ش ااناد نود امين توديع گادد؛ يا  

كه در اين مورد توافشق ج ش در صورتم 

شدا باشد، ااناد به كشورهاي متعاهد يشا 

 امين ابالغ گادد.

 

 

 

 

 

 

 17ماده 

التزام در قبال قسمتي از يك رضاي  به 

 معاهده

 يا انتخاب مقررات مختلف آن

 

، 23تشا  19هشاي ش با حفظ مفاد مادا1 

رضايت ي  كشور به التوا  در قواق قسمتم 

از ي  معاهدا فقط در صورتم مؤثا اات كه 

اي را بدهد، يا اشايا معاهدا دنين اجازا
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كشورهاي متعاهشد در ايشن مشورد موافقشت 

 نمايند.

رضايت يش  كششور بشه التشوا  در  ش2 

اي كه حق انتصاب بين مقارات قواق معاهدا

داند فقط در صشورتم مصتلف آ  را مجاز مم

در مؤثا اات كه تصاي  شود رضايت موبشور 

هدا ابشااز كدا  خصوص ي  از مقشارات معا

 شدا اات.

 

 18ماده 

الزام به خودداري از لطمه زدن به هدف و 

 منظور

 آن االجرا شدنالزميك معاهده قبل از 

 

ملو  اات از اقشداماتم كشه  ي  كشور 

به هدف و منظور يش  معاهشدا لطمشه وارد 

 كنند خودداري ورزد، هاگاا:مم

را بشه ششا  تنفيشذ، الف ش معاهشدا  

قوولم، يا تصوي  اموا نمودا و يا ااناد 

دهندا معاهششدا را موادلششه كششادا تشششكي 

  ا عشدكه قصدش را دايا بباشد؛ تا زمانم

 التاق به معاهدا تصاي  نمايد؛ يا

رضايت خود به التشوا  در قوشاق  ب ش 

االجاا شد  معادا را تصايتا  موكوق به الز 
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معاهدا كشادا باششد، مششاو  بشا اينكشه 

طور نششامعقوق بششه االجششاا شششد  آ  بششهالز 

 تأخيا نيفتد.

 

 فصل دوم: تحديد تعهد

 19ماده 

 5تنظيم تحديد تعهد

 

موا، تنفيذ، قوولم، ي  كشور هنالا  ا 

توانشد تصوي  يا التاق به ي  معاهشدا مم

تعهد خود نسوت به آ  معاهشدا را متشدود 

 كه:كند مالا در صورتم

 ممنشوحالف ش معاهدا تتديد تعهد را  

 كادا باشند؛

ب ش معاهشدا مقشار كشادا باششد كشه  

تتديد تعهد فقط در موارد خاص كشه ششام  

 اتعهد مورد بت  نيست، مجاز اات؛ ي

موارد مششموق بنشدهاي   ج ش در ريشا 

كه تتديد تعهد با هدف ، وقتم«ب»و « الف»

 و منظور معاهدا مغايات داشته باشد.

 

 20ماده 

 قبول يا مخالف  با تحديد تعهد

                                                           

5. Formulation of reservations. 
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صشايتا  در يش  ش تتديد تعهشدي كشه 1 

معاهدا مجاز شمادا باشد، موافقشت بعشدي 

اايا كشورهاي متعاهد را الز  ندارد مالشا 

 لوو  آ  در معاهدا قيد شدا باشد.آنكه 

ش در مشوردي كشه از تعشداد متشدود 2 

كننشدا و نيشو از هشدف و كشورهاي مذاكاا

منظور معاهدا معلو  شود كه جششاري بشود  

معاهششدا در كليششت آ  نسششوت بششه تمششا  

كشورهاي طاف معاهدا شا  ضاوري رضايت ها 

ي  از آنها به التوا  در قوشاق معاهشدا 

بايد مشورد قوشوق همشه اات، تتديد تعهد 

 طافهاي معاهدا قاار گياد.

ش در موردي كه معاهدا اشند تأاشيس 3 

المللم باشد، تتديد تعهشد ي  اازما  بين

صشالحيت آ  اشازما  به قووق ارگا  ذيمنو 

اات، مالا اينكه معاهدا تاتي  ديالشاي را 

 مقار كادا باشد.

ششش در مششواردي كششه مشششموق بنششدهاي 4 

نتو و در معاهدا بشهمذكور در فوق نوودا 

 ديالاي مقار نشدا باشد:

الف ش قووق تتديشد تعهشد يش  كششور  

وايله يش  كششور ديالشا متعاهشد موجش  به

د كه آ  دو كششور در صشورت يشا از دگامم
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االجشاا ششد  معاهشدا نسشوت بشه زما  الز 

آنهششا، در مقابشش  يكششديالا طششاف معاهششدا 

 متسوب شوند؛

هد  ي  كششور متعا بشا  ب ش مصالفشت 

االجشاا يد تعهد ي  كشور مشانع از الز تتد

بين كششور مصالفت كننشدا و شد  معاهشدا 

كشوري كه تعهد خود را متدود نمودا اات، 

كنندا قطعا  شود مالا آنكه كشور مصالفتنمم

 منظور مصالف آ  را ابااز نمودا باشد؛

ج ش اقدامم كه رضشايت يش  دولشت را  

دايا بشا التشوا  در قوشاق يشش  معاهشدا 

نمودا و موافا  متومن تتديد تعهدي  منعكس

 كششور ديالشا متض آنكه حداق  ي باشد، به

متعاهششد تتديششد تعهششد را بپششذياد، اثششا 

 قانونم خواهد داشت.

 4و  2منظور اجششااي بنششدهاي ش بششه 5 

نتو ديالاي مقار نكشادا دنانچه معاهدا به

باشد، تتديد تعهد ي  كشور وقتم از جان  

شود كه كشور ممشدا تلقم  كشور ديالا قووق

اخيا تا پايا  دورا دوازدا مشاا پشس از 

تاريخ آگاهم از تتديد تعهد يا تا زمشا  

اعال  رضشايت خششود بشه التشوا  در قوشاق 

معاهدا، ها كدا  كه مؤخا باشد، مصالفتم 

 نسوت به تتديد تعهد ابااز نكادا باشد.
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 21ماده 

 آثار حقوقي تحديد تعهد و مخالف  با آن

 

هدي كشه نسشوت بشه طشاف ش تتديد تع1 

صشورت  23و  20، 19ديالا معاهدا طوق مواد 

 گافته باشد:

الف ش بااي كشوري كه به تتديد تعهد  

اقدا  نمودا آ  قسمت و به همششا  ميشوا  

از مقارات معاهدا را كشه موضششوح تتديشد 

تعهد قاار گافته ااشت در رابطشو وي بشا 

 نمايد؛ و طاف ديالا، تعدي  مم

ا معاهشدا، همشا  ش بااي طشاف ديالشب 

قسششمت از مقششارات معاهششدا را تششا همششا  

ميوا  در قواق كشوري كه از تتديد تعهشد 

 نمايد.كند، تعدي  ممااتفادا مم

تتديد تعهد به خودي خود مقشارات ش 2 

معاهدا را بشااي اشايا طافهشاي معاهشدا 

 نمايد.تعدي  نمم

ش اگا كشوري كشه بشا تتديشد تعهشد 3 

ششد  معاهشدا جاا االمصالفت كادا، با الز 

بين خود و كششوري كشه بشه تتديشد تعهشد 

اقدا  نمودا مصالفت نكند، آ  قسمت و به 

از مقارات معاهدا كه موضشوح هما  ميوا  
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تتديد تعهد واقع ششدا ااشت، بشين آنهشا 

 اعماق نصواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 22ماده 

انصراف از تحديد تعهد و از مخالف  با 

 آن

 

دا نتشوا جو در مواردي كه معاهش به1 

ديالاي را مقار نمايشد، تتديشد تعهشد را 

توا  در ها زما  مستاد داشت و رضشايت مم

كشوري كه تتديد را پذيافته اات بااي آ  

 انصااف ضاورت ندارد.

جو در مواردي كه معاهدا نتشوة ش به2 

ديالاي را مقار نمايد، مصالفت با تتديشد 

 مستاد داشت. توا  در ها زما ا ممتعهد ر

جو در مواردي كه معاهدا نتشوا بهش 3 

 ةديالاي را مقشار نمايشد و يشا روي نتشو

 ديالاي توافق شدا باشد:
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الف ش انصااف از تتديد تعهشد تنهشا  

در مورد كشور ديالشا متعاهشد واجشد وقتم 

اثا حقوقم اات كه اين اما بشه آ  كششور 

 ديالا ابالغ شدا باشد؛

ب ش انصششااف از مصالفششت نسششوت بششه  

حقشوقم وقتم واجد اثشا تتديد تعهد تنها 

اات كه اين اما به كشوري كه بشه تتديشد 

 تعهد اقدا  نمودا اات، ابالغ شدا باشد.

 

 23ماده 

 روش تحديد تعهد

 

و يشا  ش تتديد تعهد، پذياش صشاي ،1 

كتوا  تنظم ششود مصالفت نسوت به آ  بايد 

متعاهد و اشايا كششورهايم  يو به كشورها

ارنشد كه حق پيواتن بشه آ  معاهشدا را د

 ابالغ گادد.

كه تتديد تعهد در هنالا  ش درصورتم 2 

امواي مشاو  به تنفيذ يا قووق يا تصوي  

الز  اات كشوري كه بشه  صورت گافته باشد،

كنشد، هنالشا  اعشال  تتديد تعهد اقدا  مم

رضايت به التوا  در قواق معاهدا، اقدا  

در دنششين  خششود را راششما  تأييششد نمايششد.
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ما  تشاريخ  موردي، تاريخ تتديد تعهشد ه

 نظا گافته خواهد شد. تأييد در

ش اگا قوولم صاي  يشا مصالفشت بشا 3 

تتديد تعهد قو  از تأييشد تتديشد تعهشد 

احتيشاجم بشه تأييشد  عم  آمدا باششد،به

 مجدد آ  قوولم يا مصالفت نيست.

ش انصااف از تتديد تعهد با مصالف  4 

 با آ  بايد كتوا  تنظيم شود.

 

االجرا شده و اجراي موق  فصل سوم: الزم

 معاهدات

 24ماده 

 معاهدات االجرا شدنالزم

 

صشورت و در تشاريصم ي  معاهدا به ش1 

 كه در معاهدا مقار ششدا ااشت و يشا بشه

كننشدا توافشق طايقم كه كششورهاي مذاكاا

 گادد.االجاا ممكادا باشند، الز 

كه معاهشدا ايشن امشا را صورتمش در2 

در اين مورد نشدا  مقار نكادا يا توافقم

متض آنكه تما  كششورهاي باشد، معاهدا به

كنندا رضايت خشود بشه التشوا  در مذاكاا

االجششاا كننششد، الز  قوششاق آ  را اعششال 

 گادد.مم
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كه اعال  رضايت يش  كششور ش درصورتم3 

به التوا  در قواق ي  معاهدا در تاريصم 

االجاا شدا معاهدا صورت بعد از تاريخ الز 

معاهشدا بشااي آ  كششور از زمشا   گياد،

االجاا خواهد بود مالشا در تاريخ مؤخا الز 

مواردي كه معاهدا نتوا ديالشاي را مقشار 

 كادا باشد.

ش مقارات معاهدا نشا ا بشا تأييشد 4 

اعتوار متن آ ، ثووت رضايت كششورها بشه 

به معاهدا، نتشوا و تشاريخ  التوا  نسوت

امشين عهد، و ايف تاالجاا شد ، تتديد الز 

و اششايا موضششوعاتم كششه لوومششا  قوشش  از 

ششود، از االجاا شد  معاهشدا مطشاح ممالز 

الاعايشه زما  پذيافتن مشتن معاهشدا الز 

 خواهند بود.

 

 25ماده 

 اجراي موق 

 

ش ي  معاهشدا يشا قسشمتم از آ  در 1 

االجشاا ششد  آ  موقتشا  صورتم قو  از الز 

 اجاا خواهد شد كه:

ماي را الف ش معاهشدا خشود دنش  ين ا

 مقار نمايد؛ يا
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كنندا بشه طايشق ب ش كشورهاي مذاكاا 

 ديالاي در اين مورد توافق كادا باشند.

جو در مواردي كه معاهدا نتشوا ش به2 

ديالششاي را مقششار نمايششد و يششا كشششورهاي 

نتو ديالشاي توافشق كشادا كنندا بهمذاكاا

كششوري بشه كششورهاي كه باشند، در صورتم

 معاهدا موقتا  اجاا ه مابين آنهاديالاي ك

بشه  نيواشتشود اطالح بدهشد كشه قصشد پمم

معاهدا را ندارد، اجااي موقت معاهدا يا 

قسمتم از آ  در ارتوا  با كشششور مشذكور 

 متوقف خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 رعاي ، اجرا و تفسير معاهدات

 فصل اول

 رعاي  معاهدات

 26ماده 

 1آور بودن معاهدات الزام
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االجاايم بااي طافهشاي  ها معاهدا الز

تواشط آنهشا بشه آ  تعهدآور اات و بايد 

 اجاا گادد. نيت ُحسن

 

 27ماده 

 حقوق داخلي و رعاي  معاهدات

 

توانشد بشه حقشوق نممي  طاف معاهدا  

بااي قصشور داخلم خود به عنوا  تشوجيهم 

خود در اجااي معاهدا ااتناد نمايد. اين 

 ت.نصواهد داش 46قاعدا تأثياي با مادا 

 

 فصل دوم: اجراي معاهدات

 28ماده 

 عطف با ماسبق نشده معاهدات

 

به ااتثناي موراردي كه از معاهدا و  

ااشتنوا   يا از طايق ديالشا قصشد ديالشاي

شود، مقارات ي  معاهدا بااي ي  طشاف در 

اي كه قو  ارتوا  با عم  حقوقم يا واقعه

االجشاا ششد  معاهشدا صشورت از تاريخ الز 

االجشاا يتم كشه قوش  از الز گافته يا وضع

شد  معاهدا خاتمه يافته باشد، تعهشدآور 

 نيست.
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 29ماده 

 قلمرو سرزميني معاهدات

 

به ااتثناي مواردي كه از معاهدا يا  

از طايق ديالا قصد ديالاي ااشتنوا  ششود، 

معاهدا بااي ها طاف در تمامم قلمشاو وي 

 تعهدآور اات.

 

 30ماده 

 گر كه ناظراجراي معاهدات متعاقب يكدي

 بر موضوع واحد باشند

 

منششور ملش   103ش با رعايشت مشادا 1 

متتششد، حقششوق و تعهششدات كشششورهاي طششاف 

 در خصشوصمعاهداتم كه متعاق  يكشديالا و 

گادند طوق بنشدهاي موضوح واحدي منعقد مم

 زيا تعيين خواهد شد.

اي تصاي  كند ش در موردي كه معاهدا2 

ي اات و كه مشموق ي  معاهدا قولم يا بعد

يا آنكه نوايد مغايا با معاهدا قولم يا 

بعدي متسوب شود، مقارات آ  معاهدا ديالا 

 زقولم يا بعدي  مالك خواهد بود.
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كه همه طافهشاي معاهشدا ش در موردي3 

قولم طافهاي معاهدا بعدي نيو باشند ولم 

معاهدا قولم فسخ نششدا و يشا اجشااي آ  

اهدا شدا باشد، معمعلق ن 59موج  مادا به

شود كه مفشاد قولم فقط تا حدودي اجاا مم

 آ  با معاهدا بعدي منطوق باشد.

ش در موردي كه طافهاي معاهدا بعدي 4 

 شام  همه طافهاي معاهدا قولم نواشند:

الششف ش بششين كشششورهاي طششاف هششا دو  

رعايشت  3معاهدا، قاعدا مشذكور در بنشد 

 خواهد شد؛

ب ش بين كشوري كه طاف ها دو معاهدا  

از آنهشا  مو كشوري كه فقط طشاف يكش اات

اف آ  طشاي كه هشا دو كششور اات، معاهدا

هستند، حاكم با حقشوق و تعهشدات مششتاك 

 آنها خواهد بود.

، 41فوق تأثياي بشا مشادا  4ش بند  5 

يشا تعليشق  به فسخيا با ها مساله مابو 

و يشا بشا  60طوق مادا اجااي ي  معاهدا 

مكن ااشت به مساوليت كه مها مساله مابو 

بااي ي  كشور به او  انعقاد يشا اجشااي 

اي كه مقارات آ  مغايا تعهدات آ  معاهدا

ديالشا در دشاردوب  كشور در قواق ي  كشور
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اي ديالا باشد، پي  آيشد، نصواهشد معاهدا

 داشت.

 

 فصل سوم: تفسير معاهدات

 31ماده 

 قاعده كلي تفسير

 

ي  معاهدا با ُحسن نيشت و منطوشق ش 1 

اي كه بايد به اصشطالحات مولمبا معناي مع

و در پاتشو موضشوح و آ  در اياق عوشارت 

 هدف معاهدا دادا شود، تفسيا خواهد شد.

 اشياقمنظور تفسيا ي  معاهدا، ش به2 

با مشتن كشه ششام  مقدمشه و عوارت، عالوا

 شود، مشتم  اات با:ضمائم نيو مم

بششه  الششف ش هاگونششه توافششق مابششو  

اي معاهشدا در معاهدا كه بين كليه طافهش

 ارتوا  با انعقاد آ  حاص  شدا اات؛

ب ش ها نوح اندي كه تواط ي  يا دند  

طاف در ارتوا  با انعقاد معاهدا تنظشيم 

عنوا  اشندي شدا و تواط طافهاي ديالا بشه

 به معاهدا پذيافته شدا اات. مابو 

مشوارد  ش همااا با اياق عوارت، به3 

 زيا نيو توجه خواهد شد:
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اگونه توافق آتم بين طافهاي ه الف ش 

تفسيا معاهدا يا اجشااي  در خصوصمعاهدا 

 مقارات آ ؛

ب ش هانششوح رويششه بعششدي در اجششااي  

در معاهدا كه مؤيد توافق طافهاي معاهدا 

 تفسيا آ  باشد؛ خصوص

الملش  ج ش ها قاعدا ماتوط حقوق بين 

كه در روابط بين طافهشاي معاهشدا قابش  

 اجاا باشد.

كه ثابت شود قصد طافهاي صورتم ش در4 

يش  اصششطالح بشودا  ازمعاهدا معناي خاصم 

اات، هما  معنم بشه اصشطالح موبشور دادا 

 خواهد شد.

 

 32ماده 

 وسائل تكميلي تفسير

 

منجملششه  از واششائ  تكميلششم تفسششيا، 

كارهاي مقدماتم و اوضاح و احششواق نشا ا 

منظور تأييد توا  بهبا انعقاد معاهدا مم

، و يشا 31مشادا جشااي معناي متصشذ از ا

كه تفسشيا تعيين معناي معاهدا در صشورتم

 ، 31آ  طوق مادا 
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مفهو  القا الف ش معنايم موهم يا بم 

 كند؛ يا

اي شود كه آششكارا ب ش منجابه نتيجه 

وق باشششد، ااششتفادا مفهششو  يششا نششامعقبم

 نمود.

 

 

 33ماده 

تفسير معاهداتي كه به دو يا چند زبان 

 اعتبار دارند

 

اي بشه دو وقتم كه اعتوار معاهداش 1 

يا دند زبا  تصديق شدا باشد، متن آ  در 

نتو يكسا   معتوا ا بهها ي  از آ  زبانه

خواهد بود مالا آنكه معاهدا مقار نمايد، 

يا طافهاي معاهدا توافشق كننششدا كشه در 

 صورت اختالف، متن معينم مالك خواهد بود.

ش متن معاهشدا بشه زبشانم ريشا از 2 

ايم كه اعتوار متن معاهدا به آنها زبانه

تصديق شدا ااشت تنهشا در صشورتم معتوشا 

متسششوب خواهششد شششد كششه معاهششدا آ  را 

بينم كادا باشد، يا طافهشاي متعاهشد پي 

 آنالونه توافق كادا باشند.
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ش اص  با اين اات كه اصشطالحات يش  3 

معاهدا در تمامم آ ، داراي معناي واحدي 

 هستند.

موج  ه متن خاصم بشهجو موردي كش به4 

مالك قاار گيشاد، دنانچشه مقايسشه  1بند 

متو  معتوا معاهدا اختالفشم را در معنشم 

و  31نشا  دهد كه از طايق اعمشاق مشواد 

قاب  رفشع نواششد، معنشايم باگويشدا  32

خواهد شد كه نظا به موضوح و هدف معاهدا 

بهتاين تلفيق را بين متو  موبور باقاار 

 اازد.مم

 

 

 

 

 

 

 چهارم: معاهدات و كشورهاي ثالث فصل

 

 34ماده 

 قاعده كلي در ارتباط با كشورهاي ثالث
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ي  معاهدا بشااي كششور ثالش  بشدو   

هششدات يششا حقششوقم ايجششاد عرضششايت وي ت

 كند.نمم

 

 35ماده 

معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث تعهداتي 

 كنندايجاد مي

 

مقارات ي  معاهدا در صورتم بااي ي   

نمايد كشه قصشد تعهد مميجاد كشور ثال  ا

طافهاي معاهدا ايجاد تعهد بااي آ  كشور 

از طايق مقارات موبور باشد و كشور ثال  

 د.طور صاي  آ  را بپذياكتوا  و به

 

 36ماده 

معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث حقوقي 

 نمايندايجاد مي

 

در صورتم بااي  ش مقارات ي  معاهدا1 

نمايد كه قصشد مي  كشور ثال  ايجاد حق م

بور اعطشاي  طافهاي معاهدا از مقارات مو

آ  حق به كشور ثال ، يشا بشه گاوهشم از 

كشورها كه كشور ثال  بشدا  تعلشق دارد، 

يا به همه كشورها باشد و خود كشور ثال  
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كشه نيو با آ  موافقت نمايشد. تشا زمانم

خالف آ  احااز نشود، اصش ، رضششايت كششور 

تاتي  ديالشاي  ثال  اات مالا آنكه معاهدا

 مقار نمايد.

حقشم را  1كه در اجااي بنشد ش كشوري2 

خصششوص ششاايط  كند بايد در ايشناعماق مم

بينم شدا در معاهدا يا شاايطم را كه پي 

در انطواق با معداهدا ثابت اات، رعايشت 

 كند.

 

 37ماده 

رجوع يا جرح و تعديل تعهدات يا حقوق 

 كشورهاي ثالث

 

تعهدي  35وج  مادا مكه بهش در موردي1 

بااي ي  كشور ثالش  ايجشاد شششدا باششد، 

تعهد موبور تنها با رضايت طافهاي معهدا 

و كشور ثال  قاب  رجوح يا جاح و تعشدي  

 در خصشوصخواهد بود مالا آنكه ثابت آنها 

 اند.تاتي  ديالاي توافق كادا

حقشم  36ش در موردي كشه طوشق مشادا 2 

، ايجشاد شششدا باششدبااي ي  كشور ثالش  

دنانچه ثابت شود كه مقصود اين بودا اات 

كه از آ  حق رجوح نشود و يا بدو  رضايت 
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طافهشاي  كشور ثال  جاح و تعشدي  نششود،

توانند از آ  حق رجشوح و يشا معاهدا نمم

 در آ  جاح و تعدي  نمايند.

 

 38ماده 

قواعدي در معاهده كه براساس عرف 

 الملليبين

 وندشآور ميبراي كشور ثالث الزام

 

 47تشا  34كدا  از تاتيوات مشواد هيچ 

قاعدا منشدرج در مانع از آ  نيست كه ي  

عنوا  ي  قاعدا عافم در ي  معاهدا كه به

المل  شناخته ششدا ااشت، بشااي حقوق بين

 آور گادد.كشوري ثال  الوا 

 

 

 بخش چهارم

 اصالح و جرح و تعديل معاهدات

 

 39ماده 

 اهداتبه اصالح مع قاعده كلي مربوط

  

طافهاي معاهدا  ي  معاهدا با موافقت 

باشند. جشو در مششواردي كشه قاب  اصالح مم
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معاهدا تاتي  ديالاي را معين كادا باشد، 

دنشين تشوافقم  در خصشوصقواعد بصش  دو  

 مجاي خواهد بود.

 

 40ماده 

 اصالح معاهدات چندجانبه

 

ش جو در مواردي كه معاهشدا تاتيش  1 

شششد، اصششالح ديالششاي را معششين نمششودا با

معاهدات دندجانوه تابع مقشارات بنشدهاي 

 زيا اات.

ش ها نشوح پيششنهاد اصشالح معاهشدا 2 

دندجانوه بين تمامم طافهاي معاهدا بايد 

به همه كشورهاي متعاهد ابالغ ششود و هشا 

كدا  از آنها حق خواهشد داششت در امشور 

 زيا شاكت كند:

اقشدامم  در خصوصالف ش اتصاذ تصميم  

در ارتوشا  بشا آ  پيششنهاد يابشد كه مم

 صورت گياد؛

ب ش مششذاكاا و انعقششاد هششا نششوح  

 اي بااي اصالح معاهدا.موافقتنامه

ششش هششا كشششوري كششه حششق التششاق بششه 3 

اي را داشته باشد، حق التشاق بشه معاهدا

 معاهدا اصالح شدا را نيو خواهد داشت.



   266 هشتممجلة حقوقي / شمارة 

بششه اصششالح،  ششش موافقتنامششه مابششو 4 

ا بشودا ولشم معاهد كشوري را كه قوال  طاف

شششود، بششه موافقتنامششه موبششور ملتششق نمم

در  30مشادا « ب» 4كنشد. بنشد متعهد نمم

 دنين كشوري مجاي خواهد بود. مورد اين

االجاا شد  ش ها كشوري كه پس از الز 5 

موافقتنامه اصالحم، به معاهدا ملتق شود، 

  هار نكند:كه قصدي خالف آ  ادر صورتم

دا متسشوب الف ش طاف معاهدا اصالح شش 

 خواهد شد؛ و

اي كشه ب ش در قواق ها طشاف معاهشدا 

تعهدي در قواق موافقتنامه اصالحم ندارد، 

 شد. خواهد طاف معاهدا اصالح نشدا متسوب

 

 41ماده 

هاي جرح و تعديل معاهدات موافقتنامه

 چندجانبه

 گرددكه فقط بين بعضي از طرفها منعقد مي

 

طششاف يشش  معاهششد ششش دو يششا دنششد 1 

تواننششد نوششه فقششط در صششورتم ممدنددا

اي بااي جاح و تعدي  معاهشدا موافقتنامه

 بين خود منعقد كنند كه:
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الف ش امكشا  دنشين جشاح و تعشديلم  

 بينم شدا باشد؛ ياتواط معاهدا پي 

ب ش معاهدا، جاح و تعدي  موبششور را  

 ممنوح ننمودا باشد مشاو  با اينكه:

( جاح و تعدي  تأثياي در ااتفادا 1) 

از حقششوق اششايا طافهششاي معاهششدا، طوششق 

معاهدا، و يشا در انجشا  تعهششدات آنشا  

 نداشته باشد؛ و

( جاح و تعدي  موبور به تاتيواتم 2) 

از معاهدا مابو  نشود كه تصلف از آنهشا 

با اجااي مؤثا موضوح و هشدف معاهشدا در 

 كليت آ ، مواينت داشته باشد.

، «الف» 1مشموق بند  مورد در خصوصش 2 

در مواردي كه معاهدا تاتي  ديالاي را جو 

مقار نمايد، طافهاي مورد بت  بايد قصشد 

خششود مونششم بششا انعقششاد موافقتنامششه و 

همچنشششين جشششاح و تعشششديالت ناششششم از 

فقتنامه را به اايا طافهشاي معاهشدا امو

 ابالغ نمايند.

 

 بخش پنجم

 تعليق اجراي معاهدات اعتباري، فسخ وبي

 

 فصل اول: ترتيبات كلي
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 42ده ما

 اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات

 

ش اعتوار ي  معاهدا يا رضايت ي  كششور 1

به التوا  در قواق ي  معاهشدا تنهشا از 

ب  اعتشاا   طايق اعماق عهدنامه حاضا قا

 باشد.مم

ش فسخ يا رد ي  معاهدا، يشا خشاوج 2 

ي  طاف از آ  تنها بااااس اعماق مقارات 

 هما  معاهشدا يشا عهدنامشه حاضشا صشورت

گيششاد. همششين قاعششدا در مششورد تعليششق مم

 اجااي ي  معاهدا مجاي اات.

 

 43ماده 

الملل و مستقل تعهدات ناشي از حقوق بين

 از يك معاهده

 

و  اعتواري، فسخ، يا رد ي  معاهدابم 

نيو خشاوج يكشم از طافهشاي معاهشدا يشا 

تعليششق اجششااي آ  كششه ناشششم از اعمششاق 

خود معاهشدا  عهدنامه حاضا يشا مقشارات 

وجشه تشأثياي در و يفشه يش  هيچباشد، به

كشور در انجا  تعهدات مندرج در معاهشدا 
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الملشش  و مسششتق  از كششه طوششق حقششوق بين

معاهدا موبور ملو  به رعايت آنها ااشت، 

 نصواهد داشت.

 

 44ماده 

 پذيري مقررات معاهدهتفكيك

 

تواند حق خود را دايشا ش ها طاف مم1 

يا تعليق  با رد، يا خاوج از ي  معاهدا،

اجااي آ  كه ناشم از مقارات معاهدا يشا 

در عهدنامه حاضشا باششد، تنهشا  56مادا 

آنكشه  تمامم معاهدا اعماق كند مالا خصوص

معاهششدا موبششور تاتيشش  ديالششاي را مقششار 

نتو ديالشاي نمايد يا طافهاي معاهشدا بشه

 توافق كنند.

اعتوشاري، ش ااشتناد بشه مونشاي بم2 

ا و يا تعليشق فسخ، يا خاوج از ي  معاهد

اجااي آنكه طوق عهدنامه حاضشا پذيافتشه 

بينم ششدا در شدا باشد، جو در شاايط پي 

توانشد ، فقشط مم60بندهاي ذي  يا مشادا 

 نسوت به تمامم معاهدا انجا  گياد.

ش اگا موناي مورد بت  فقط به مواد 3 

همشا   در خصشوصمشصصم ماتوط باشد، تنها 
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منو  بشه  توا  به آ  ااتناد كادمواد مم

 اينكه:

الف ش مواد موبور از حيش  اجششاا از  

 بقيه معاهدا قاب  تفكي  باشند؛

ب ش از معاهدا بتوا  ااشتنوا  كشاد  

نتو ديالاي ثابت شود كه پذياش مواد يا به

مورد بت  موناي ااااشم رضشايت طشاف يشا 

بشه كش   طافهاي ديالا بششه التشوا  نسشوت

 معاهدا نوودا اات؛ و

بقيششه تاتيوششات ج ش ادامششه اجششااي  

 معاهدا رياعادالنه نواشد.

 

، 50و  49ش در مشوارد مششموق مشواد 4 

كشوري كه حق ااتناد به تقل  يشا ارتششا 

تواند حق موبور را دشه نسشوت را دارد مم

به تماي معاهدا و ده بشا درنظشا گافتشه 

نسوت به تنها بعوم از مواد مششص   3بند 

 اعماق كند.

و  52، 51ش در مشوارد مششموق مشواد 5 

 ، تفكي  مقارات معاهدا مجاز نيست.53

 

 45ماده 

از دس  دادن حق استناد به مباني 

 اعتباري، فسخ،بي
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 ييا خروج از يك معاهده يا تعليق اجرا

 آن

 

مونشايم بشااي  تواند بانمم ي  كشور 

اعتواري، فسخ، يا خاوج از ي  معاهدا، بم

تشا  46موج  مواد يا تعليق اجااي آ ، به

ااتناد نمايد اگا پس  62و  60اد يا مو 50

 از آگاهم از واقعيات:

اششد كشه، الف ش صايتا  قووق كشادا ب 

االجشاا ا الز حس  مورد، معاهدا معتوشا بش

ابشد؛ تواند ادامشه يبودا و اجااي آ  مم

 يا 

دلي  نتشوا رفتشارش بايشد آ  ب ش به 

كشور را، حس  مورد، موافق يا اعتوار يا 

عاهشدا، متسشوب ادامه نفوذ يشا اجشااي م

 داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 اعتباري معاهداتفصل دوم: بي
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 46ماده 

صالحي   در خصوصمقررات حقوق داخلي 

 انعقاد معاهدات

 

تواند بشا تكيشه بشا نمم ش ي  كشور1 

اين واقعيت كه اعال  رضايت وي به التوا  

بشه  در قواق يش  معاهشدا تجشاوزي نسشوت

صشالحيت  در خصششوصمقارات حقوق داخلشم وي 

اعتواري عقاد معاهدات بودا اات، به بمان

رضايت خود ااتناد نمايد مالا آنكه تجاوز 

از حقشوق  ايموبور بارز بودا و به قاعدا

داخلم مابو  شود كه داراي اهميت ااااشم 

 اات.

ش تجاوز وقتشم بشارز ااشت كشه بشا 2 

نيت در كشوري كه طوق رويه مششموق و ُحسشن

م طور عينشاين مورد عم  كشادا ااشت، بششه

 روشن باشد.

 

 47ماده 

محدوديتهاي خاص در اختيارات الزم براي 

 اعالم رضاي  يك كشور
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اگا اختيار ي  نمايندا بشااي اعشال   

رضششايت يشش  كشششور بششه التششوا  در قوششاق 

 عوديت خاص واقشاي معين موضوح متدمعاهدا

شششود، عششد  رعايششت ايششن متششدوديت تواششط 

عنوا  توانششد بششهموبششور نمم نماينششدا

اري رضايت ابااز شدا مورد ااتناد اعتوبم

واقع شود مالا آنكه پي  از اعال  رضشايت، 

اين متدوديت به آگشاهم ديالشاي دولتهشاي 

 طاف مذاكاا رايدا باشد.

 

 

 

 48ماده 

 اشتباه

 

اشتواا به واقعيت يا  كهش در صورتم1 

وضعيتم مابو  باشد كه به تصور ي  كششور 

 در زما  انعقاد معاهدا موجود بودا ااشت

و اين اما مونششاي ااااشم رضشايت وي بشه 

التوا  نسوت به معاهشدا را تششكي  دادا 

عنوا  توانشششد بشششهباششششد، آ  كششششور مم

 التوا  نسوتايت خود بهاعتوار بود  رضبم

 به معاهدا، به اشتواا ااتناد كند.
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ش دنانچه كشور موبور با رفتار خود 2 

به باوز اشتواا كم  كادا باشد يا اوضاح 

بايد از اي باشد كه وي ممگونهو احواق به

نشا ا  1بود، بنشد امكا  اشتواا آگاا مم

 با موضوح نصواهد بود.

بشه  ش اشتواهم كشه منتصشاا  مابشو 3 

ششود، تشأثياي در عوارت مشتن معاهشدا مم

و در آ  صششورت مفششاد اعتوششار آ  نششدارد 

 حاكم خواهد بود. 79مادا 

 

 49ماده 

 تقلب

 

هاگاا كشوري با اثا رفتار متقلوانه  

اي منعقشد طاف مذاكااا معاهداكشور ديالا 

اعتوشار بشود  عنوا  بمتواند بهاازد، مم

رضايت خود به التوا  در قواق معاهدا به 

 تقل  ااتناد نمايد.

 

 

 

 

 50ماده 
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 كشور نماينده يك 6ارتشاي

 

هاگاا اعال  رضايت كشوري به التشوا   

در قواق ي  معاهشدا از طايشق رششوا بشه 

طور مسششتقيم يششا نماينششدا وي، خششواا بششه

و تواط ي  كششور ديالشا  طور ريامستقيمبه

طاف مشذاكاا، تتصشي  ششدا باششد، كششور 

اعتوشار بشود  عنوا  بمتواند بهموبور مم

در قوشاق معاهشدا،  رضايت خود به التوا 

 ه ارتشا ااتناد نمايد.ب

 

 51ماده 

 اجبار نماينده يك كشور

 

اگا اعال  رضايت ي  كشور به التشوا   

در قوششاق يشش  معاهششدا بششا اثششا اجوششار 

نمايندا آ  كشور از طايشق اقششدامات يشا 

تهديدات عليه او تتصي  شدا باششد داراي 

 گونه اثا حقوقم نيست.هيچ

 

 52ماده 

ا اعمال وسيله تهديد ياجبار يك كشور به

 زور

                                                           

6. Corruption. 
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واششيله اي كششه انعقششاد آ  بهمعاهششدا 

اصوق حقشوق  تعهد يا اعماق زور و در نقض

الملشش  منششدرج در منشششور ملشش  متتششد بين

 تتصي  شدا باشد، باط  خواهد بود.

 

 53ماده 

معاهدات متعارض با يك قاعده آمره حقوق 

 الملل عامبين

 7)قواعد آمره(

 

يش  اي كه در زما  انعقاد با معاهدا 

المل  عا  در تعار  آماا حقوق بين قاعدا

منظور عهدنامه حاضا، باشد، باط  اات. به

اي المل  عا  قاعشداقاعدا آماا حقوق بين

المللشم وايله اجماح جامعه بيناات كه به

ناپذيا كشه اي تصلفعنوا  قاعداكشورها به

المل  تنها تواط ي  قاعدا بعدي حقوق بين

باششد، قاب  تعدي  ممعا  با هما  ويژگم 

 پذيافته و به راميت شناخته شدا اات.

 

 فصل سوم: فسخ و تعليق اجراي معاهدات

 

                                                           

7. Jus cogens. 



  الملليناسناد بي  277 

 54ماده 

موجب فسخ يك معاهده يا خروج از آن به

 مقررات معاهده

 يا با وضعي  طرفهاي معاهده

 

فسخ معاهدا يا خاوج يش  طشاف از آ   

 به طاق ذي  ممكن خواهد بود:

 ات معاهدا؛ ياموج  مقارالف ش به 

ب ش در ها زمشا ، بشا رضشايت كليشه  

طافها پس از مشاورا بشا ديالشا كششورهاي 

 متعاهد.

 

 55ده ما

كاهش تعداد كشورهاي طرف يك معاهده 

 چندجانبه

االجرا شدن به كمتر از تعداد الزم جه  الزم

 آن

 

جششو در مششواردي كششه معاهششدا تاتيشش   

ديالششاي را مقششار نمايششد، يشش  معاهششدا 

كشه تعشداد نها بشه ايشن دلي دندجانوه ت

تعدادي كشه بشااي طافهاي آ  به كمتا از 

ضششاورت دارد، تقليشش  االجششاا شششد  آ  الز 

 يابد.يافته اات، خاتمه نمم
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 56ماده 

اي كه حاوي رد يا خروج از معاهده

  در خصوصمقرراتي 

 فسخ، رد يا خروج از آن نيس 

 

مابو  اي كه در آ  مقارات ش معاهدا1 

ود ندارد و رد يا خشاوج از آ  به فسخ وج

بينششم نشششدا ااششت، قابشش  رد نيسششت و پي 

 مالا آنكه:شد توا  از آ  خارج نمم

الف ش مسلم شود كه طافهشاي معاهشدا  

اند امكا  رد يشا خششاوج از آ  قصد داشته

 را بپذياند؛ يا

اي باشد كه گونهب ش ماهيت معاهدا به 

بتوا  حق رد يا خاوج از آ  را ااشتنوا  

 د.كا

ش قصد رد معاهشدا يشا خشاوج از آ  2 

، بايد الاق  دوازدا مشاا پشي  1طوق بند 

 از رد يا خاوج ابالغ شود.

 

 

 57ماده 

تعليق اجراي يك معاهده طبق مقررات 

 معاهده
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 موجب رضاي  طرفهاي آنيا به

 

هدا  را در قوشاق همشه  اجااي ي  معا

طافهاي معاهدا يا ي  طشاف خشاص معاهشدا 

 رد ذي  معلق كاد:توا  در موامم

 الف ش طوق مقارات خود معاهدا؛ يا 

ب ش در ها زمشا ، بشا رضشايت كليشه  

طافهاي معاهدا پس از مششاورا بشا ديالشا 

 كشورهاي متعاهد.

 

 58ماده 

 تعليق اجراي يك معاهده چندجانبه

قط بعضي از طرفهاي موجب توافق فبه

 معاهده

 

 ششش دو يششا دنششد طششاف يشش  معاهششدا1 

اي منعقشد نند موافقتنامهتوادندجانوه مم

ااخته و اجااي مقارات عهدنامه را موقتا  

ورنشد حاق تعليشق درآو تنها بين خود بشه

 اگا:

الف ش امكا  دنشين تعليقشم در خشود  

 بينم شدا باشد؛ يامعاهدا پي 

مورد معاهشدا ب ش تعليق مورد بت  به 

 ممنوح نالاديدا باشد، مشاو  با اينكه:



   280 هشتممجلة حقوقي / شمارة 

هدا به ااتفادة ( تعليق اجااي معا1) 

حقوق ديالا طافهاي معاهدا، طوق معاهشدا، 

آاي  ناااندا و مانع از انجشا  تعهشدات 

 آنا  نالادد؛ و

( با موضوح و هدف معاهدا موانيشت 2) 

 نداشته باشد.

، «الشف» 1ش در مشوارد مششموق بنشد 2 

دنانچه معاهدا تاتي  ديالاي معين نكشادا 

باشششد، طافهششاي مششورد بتشش  بايششد ديالششا 

معاهدا را از قصد خود مونشم بشا  طافهاي

موافقتنامششه و از آ  داششته از  انعقششاد

مقارات معاهدا كه قصد تعليق اجااي آنها 

 را دارند مطلع نمايند.

 

 59ماده 

 فسخ يا تعليق تلويحي اجراي يك معاهده

 سبب انعقاد معاهده مؤخربه

 

ش وقتم كه كليه طافهاي ي  معاهشدا 1 

 موضشوح خصوصدر به انعقاد معاهدا مؤخاي 

روزند، معاهدا مقد  فسشخ واحد موادرت مم

 شدا متسوب خواهد شد اگا:

الف ش از معاهدا مؤخا ااتنوا  ششود  

ديالاي مسلم شود كه قصد طافها  يا به نتو
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اين بودا اات كشه موضشوح تشابع مقشارات 

 معاهدا مؤخا باشد؛ يا

اي گونشهب ش مقارات معاهدا مشؤخا به 

  رياقاب  انطوشاق با مقارات معاهدا مقد

باشد كه اجشااي همومشا  هشا دو معاهشدا 

 رياممكن باشد.

ششش اگششا از مفششاد معاهششدا مششؤخا 2 

نتو ديالاي ثابت ششود ااتنوا  شود، يا به

كه قصد دوق متعاهد تنها تعليششق معاهشدا 

مقد  بودا اات، فقط اجااي معاهدا موبور 

 معلق تلقم خواهد گاديد.

 

 

 

 

 

 60ماده 

يا تعليق اجراي آن در فسخ يك معاهده 

 نتيجه نقض

 

ش نقض اااام ي  معاهشدا دو جانوشه 1 

از اوي يكم از طافين، طاف ديالا معاهشدا 

دارد تششا بششه نقششض موبششور را مجششاز مششم
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عنوا  موناي فسخ، يا تعليق كامش  يشا به

 بصشم از آ  ااتناد نمايد.

ش نقض اااام ي  معاهشدا دندجانوشه 2 

 :اتواط يكم از طافهاي معاهد

معاهشدا حشق الف ش به ديالا طافهشاي  

قشت جمعشم بشه تعليشق دهد تا بشا موافمم

 تما  يا بصششم از معاهششدا اقشدا  اجااي

 كنند، و يا نسوت به فسخ آ : 

خواا در روابط بين خود از اويم و  (1)

 كشور متصلف از اوي ديالا؛ و يا

در روابششط بششين تمششامم كشششورهاي   (2)

 امواكنندا موادرت نمايند؛

 

ويژا از نقشض كشه بشه ب ش بشه طافشم

دهششد تشا بشا ديدا اات حق مممعاهدا زيا 

ااتناد به آ ، تما  يا بصششم از اجشااي 

را در روابشط بشين خشود و كششور  معاهدا

 مصتلف به حاق تعليق درآورد؛

ش به ها ي  از طافهاي معاهشدا بشه ج

دهششد تشا بشا ااتثناي كشور مصتلف حشق مم

 ااتناد به آ ، اجااي تما  يشا بصششم از

 معلششقمعاهششدا را در ارتوششا  بششا خششود 

نمايششد، بششه شششا  آنكششه ماهيششت معاهششدا 

اي باشد كه نقض اااام مقشارات آ  گونهبه
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تواط ي  طاف، وضعيت ها كدا  از طافهشاي 

ديالا را در اجااي بعدي تعهدات وي كه از 

يه دگاگشو  معاهدا ناشم مم ششوند، از پا

 اازد.

، نقشض ااااشم منظور مادا حاضاش به3

 شود از:معاهدا تشكي  مم ي 

طايقم كشه الف ش اعاا  از معاهدا به

 مورد تأييد عهدنامو حاضا نواشد؛ يا

ب ش تصلف از مقاراتم كه بااي تتقشق 

 موضوح يا هدف معاهدا اااام باشد.

ي  از ش بندهاي اخيا به اعتوار هيچ4

مقارات معاهدا كه در صورت نقششض معاهشدا 

 راانند.ممنيو مجاي خواهند بود، آاي  ن

فشوق، بشا مقشارات  3تا  1ش بندهاي 5

به حمايت از افااد انسششا  كشه در  مابو 

معاهداتم كشه جنوشه بشادواشتانه دارنشد 

شود، خصوصا  مقاراتم كه نا ا گنجانيدا مم

جويانه عليه اششصاص با منع اقدامات تالفم

مورد حمايت معاهدات موبشور ااشت، جشاري 

 باشند.نمم

 

 61ماده 

يطي كه اجراي معاهده را حدوث شرا

 كنندغيرممكن مي



   284 هشتممجلة حقوقي / شمارة 

 

ش اگا عشد  امكشا  اجشااي معاهشدا 1

ناشم از متو يا انهشدا  دائمششم موضشوعم 

باششششد كشششه بشششااي اجشششااي معاهشششدا 

ناپششذيا باشششد، هششا طششاف معاهششدا اجتناب

تواند به عشد  امكشا  اجشااي معاهشدا مم

عنوا  موناي فسخ معاهدا يشا خشاوج از به

انچشه عشد  امكشا  آ  ااتناد نمايشد. دن

تشوا  بشااي اجاا موقشت باششد، تنهشا مم

 تعليق اجااي معاهدا به آ  ااتناد كاد.

ششش عششد  امكششا  اجششااي معاهششدا 2

عنوا  موناي فسخ يا خاوج از تواند بهنمم

ي  معاهدا و يا تعليشق اجشااي آ  مشورد 

ااتناد ي  طاف قشاار گيشاد هاگشاا عشد  

ا امكا ، خود ناشم از نقض تعهدات معاهشد

المللم در قواق يا نقض ها تعهد ديالا بين

طافهاي ديالا معاهدا، از اوي طاف متصلشف 

 باشد.

 

 62ماده 

 تغيير اساسي اوضاع و احوال

 

ش تغييا اااام در اوضشاح و احشواق 1

موجود در زما  انعقاد معاهدا كشه حشدو  
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بينشم نششدا آ  تواط طافهاي معاهشدا پي 

سشخ يشا عنوا  موناي فتواند بهباشد، نمم

خاوج از معاهدا مورد ااتناد قاار گيشاد 

 مالا آنكه:

موبشور  الف ش وجود اوضشاح و احشواق

موناي اااام رضايت طافهشاي معاهشدا بشه 

 التوا  نسوت به معاهدا باشد؛ و

ب ش اثا اين تغييا، دگاگونم ااااشم 

موج  در ابعششاد تعهششداتم باشششد كششه بششه

 بايد اجاا شوند.معاهدا هنوز مم

د ذيشش ، تغييششا ااااششم ششش در مششوار2

عنوا  مونشاي تواند بهاوضاح و احواق نمم

فسخ يا خشاوج از معاهشدا مشورد ااشتناد 

 واقع شود:

اي باشد كه ماز را الف ش اگا معاهدا

 نمايد؛ ياتعيين مم

ب ش اگا تغييا اااام ناششم از نقشض 

تعهدات معاهدا، يا نقض هشا تعهشد ديالشا 

اهدا، ي ديالا معالمللم در قواق طافهابين

از اششوي طافششم باشششد كششه بششه آ  تغييششا 

 كند.ااتناد مم

موج  يكششم از بنششدهاي ششش اگششا بششه3

اخياالذكا، يكم از طافهشاي معاهشدا حشق 

داشته باشد كه به تغييا اااام اوضشاح و 
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عنوا  موناي فسشخ يشا خشاوج از احواق به

معاهدا ااتناد نمايد، موافا  حشق خواهشد 

مونشاي عنوا  داشت تا بشه آ  تغييشا بشه

 تعليق اجااي معاهدا نيو ااتناد كند.

 

 

 

 

 63ماده 

 قطع روابط ديپلماتيك يا كنسولي

 

كشششه وجشششود روابشششط جشششو در مواردي

ديپلماتي  يا كنسولم بااي اجااي معاهدا 

ناپشششذيا باششششد، قطشششع روابشششط اجتناب

ديپلماتي  يا كنسولم بين طافهاي معاهدا 

موج  تأثياي در روابط حقوقم آنها كه بشه

 گذارد.عاهدا باقاار شدا اات، نممم

 

 64ماده 

تأسيس يك قاعده آمره جديد حقوق 

 الملل عامبين

 )قواعد آمره(

 



  الملليناسناد بي  287 

اگششا يشش  قاعششدا آمششاا جديششد حقششوق 

ها معاهشدة بين المل  عا  تأايس گشادد، 

موجودي كه در تعشار  بشا قاعششدا موبشور 

 گادد.باشد، باط  و منفسخ مم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: روشها

 

 65ه ماد

 

اعتبتاري، كه بايد در موارد بي روشي

فسخ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليتق 

 .آن تبعي  گردد

 

ش طافم كه بااااس مقارات عهدنامشو 1

حاضا به عيوم در اعال  قصد خود دايا بشا 

موناي به ي  معاهدا، يشا بشهالتوا  نسوت
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ديالاي بااي نفم اعتوار معاهشدا ااشتناد 

مايد، يا خشاوج خشود كند تا آ  را فسخ ن

از آ  را اعال  داششته و يشا اجشااي  را 

معلق گاداند، بايد ديالا طافهاي معاهشدا 

را از ادعاي  آگاا كند. در اين اخطشار، 

بايششد اقششداماتم كششه بششه پيشششنهاد وي مم

انجا  گيشاد و داليش  آنهشا بايشد مششص  

 گادند.

ش اگا پس از انقواي مهلتم كشه بشه 2

ص كمتا از اه ماا ااتثناي موارد فوري خا

فت اخطشار موبشور نصواهشد  از زما  دريا

ي  از طافهاي معاهشدا اعتااضشم بود، هيچ

اخطار كادا ااشت نكند، طافم كه اقدا  به

مقار شدا  67نتوي كه در مادا تواند بهمم

   نمايد.پيشنهادات  اقدادر مورد عم  به

ش اگشا از جانش  ديالشا هشا يش  از 3

مطششاح اششازد، طافهششاي معاهششدا اعتااضششم 

طافهاي معاهدا بايد بشا تواش  بشه طشاق 

منشششور ملشش  متتششد،  33مششذكور در مششادا 

 حلم را جستجو نمايند.راا

ي  از بندهاي اخيشا در حقشوق ش هيچ4

يا تعهدات طافهاي معاهشدا كشه ناششم از 

در االجاايم باشد كه آنهشا را مقارات الز 
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كند، ح  و فص  اختالفاتشا  متعهد مم خصوص

 ي نصواهد داشت.تأثيا

، اينكه كشوري 45ش با حفظ مفاد مادا5

را اراشاق  1اخطار مورد اششارا در بنشد 

نكادا باشد مشانع از ايشن نيسشت كشه در 

پااخ به طاف ديالاي كشه خوااشتار اجشااي 

معاهدا يا مدعم نقض آ  اات، بشه اخطشار 

 موبور موادرت نمايد.

 

 66ماده 

 روشهاي حل و فصل قضايي، داوري و سازش

 

، پشس از 65مشادا  3موج  بند اگا، به

دوازدا ماا از تاريخ اعال  اعتشاا  هشيچ 

ي ذيش  ز روشهاحلم يافت نشدا باشد، اراا

 پياوي خواهد شد:

ها طاف اخشتالف در رابطششه بشا  الف ش

توانشد مم 64يشا  53اجاا يا تفسيا مواد 

موج  يشش  دادخوااششت كتوششم، دعششوي را بششه

  منظور اتصشششاذ تصشششميم در ديشششوابشششه

المللم دادگسشتاي مطشاح نمايشد مالشا بين

آنكه طافهشاي اخشتالف بشا رضشايت مششتاك 

توافق نمايند كه آ  را به داوري ارجشاح 

 كنند؛
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ب ش ها طاف اختالف در رابطه با اجاا 

يا تفسيا يكم ديالا از مشواد بصش  پشنجم 

توانششد بششا تسششليم عهدنامششه حاضششا، مم

تقاضايم در اين خصوص به دبياك  اشازما  

متتد، روشم را كه در ضميمه عهدنامه  مل 

 حاضا پي  بينم شدا اات، تعقي  كند.

 

 67ماده 

اعتباري، فسخ، يا خروج از اسناد اعالم بي

 يك معاهده

 يا تعليق اجراي آن

 

 65مشادا  1ش اخطشار مقشار در بنشد 1

 بايد كتوم باشد.

اعتوشاري، ش ها اقدامم جهت اعال  بم2

بشا تعليشق فسخ، يا خاوج از ي  معاهدا، 

اجااي آ  طوق مقارات آ  معاهدا يا مفاد 

، بايشد از طايشق 65مادا  3يا  2بندهاي 

اندي صورت گياد كه به ديالا طافها منعكس 

وايله رئشيس شدا باشد. اگا اند موبور به

كشور، رئيس دولت، يا وزيا امششور خارجشه 

اموا نشدا باشد، ممكن ااشت از نماينشدا 

شود تا زاند   كنندا اند دعوتارااق كشور

 د را ارائه نمايد.االختيار بود  خوتا 



  الملليناسناد بي  291 

 

 68ماده 

استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد 

 67و  65

 

 67و  65اخطار يا اندي كشه در مشواد 

بينم شدا اات، در هشا زمشا  پشي  از پي 

 باشد.تاريخ نفوذ آ  قاب  ااتاداد مم

 

 

اعتباري، فسخ يا فصل پنجم: آثار بي

 راي يك معاهدهتعليق اج

 

 69ماده 

 اعتبار يك معاهدهآثار بي

 

اي كششه عششد  اعتوششار آ  ششش معاهششدا1

موج  عهدنامه حاضشا متقشق ششدا ااشت، به

باشد. مقارات يش  معاهشدا باطش  باط  مم

 اعتوار حقوقم ندارد.

هذا در صورتم كه با تكيشه بشا ش مع2

ت گافتششه اي، اعمششالم صششوردنششا  معاهششدا

 باشد:
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تواند از طشاف ديالشا ممش ها طاف  الف

معاهدا بصواهد تا آنجا كه ممكن ااشت در 

اي كشه گونشهروابط متقاب  خود وضع را به

داشششت، در ريششاب اعمششاق موبششور وجششود مم

 اعادا نمايد؛

ش اعمالم كه بااااس ُحسن نيت و قو   ب

اعتواري معاهدا مورد ااشتناد از آنكه بم

واقع شود انجشا  گافتشه ااشت، بشه صشاف 

واري معاهشدا مششاوعيت خشود را از اعتبم

 دهد.دات نمم

 51، 50، 49ش در موارد مشموق مشواد 3

به طافشم كشه اعمشاق تقلش ، ، نسوت52يا 

ارتشا يشا اجوششار قابش  انتسششاب بشه وي 

 اي نصواهد بود.فوق مج 2باشد، بند مم

اعتوشاري رضشايت يش  ش در صشورت بم4

به ي  معاهدا  كشور مشص  به التوا  نسوت

نوه، مقارات اخياالشذكا در روابشط دندجا

فيمابين آ  كشور با ديالا طافهاي معاهشد 

 مجاي خواهد بود.

 

 70ماده 

 آثار فسخ يك معاهده
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كشه معاهشدا تاتيش  ش جو در مواردي1

ديالاي را مقار نمايد، يا طافهاي معاهدا 

توافق كنند، فسخ ي  معاهدا نتو ديالاي به

 اضا:وق عهدنامه حموج  مقارات آ  يا طبه

الف ش طافهشاي معاهشدا را از تعهشد 

 نمايد؛ادامه اجااي آ  معاف مم

ش اثاي با حقوق، تكاليف، يا وضعيت  ب

دلي  اجشااي حقوقم طافهاي معاهدا كه بشه

معاهدا و قو  از فسخ آ  ايجاد شدا اات، 

 نصواهد داشت.

شششش وقتشششم كشششه كششششوري معاهشششدا 2

ا ركند يا خاوج خود اي را رد ممدندجانوه

در روابط بين  1دارد، بند آ  اعال  مماز 

آ  كشششور و هششا يشش  از طافهششاي ديالششا 

معاهدا، از تاريخ نفوذ آ  رد يا خشاوج، 

 مجاي خواهد بود.

 

 71ماده 

اي كه با يك اعتباري معاهدهآثار بي

الملل عام در تعارض قاعده آمره حقوق بين

 اس 

 

 53اي كه طوق مادا ش در مورد معاهدا1

 طافهاي معاهدا مكلفند:باط  باشد، 



   294 هشتممجلة حقوقي / شمارة 

الف ش تا آنجا كه ممكن ااشت نتشاي  

ها اقدامم را كه بشا تكيشه بششا مقشارات 

معاهدا صورت گافته و در تعار  با قاعدا 

المل  عشا  باشششد از بشين آماا حقوق بين

 بواند؛ و

ب ش روابط متقابش  فيمشابين را بشا 

طوشاق المل  عشا  انقاعدا آماا حقوق بين

 .دهند

 64اي كه طوق مادا معاهداش در مورد 2

 :گادد، انفساخ موبورباط  و منفسخ مم

معاهشدا را از تعهشد الف ش طافهشاي 

 نمايد؛ادامه اجااي آ  معاف مم

ب ش اثشاي بشا حقشوق، تكشاليف، يشا 

كه بشه دلي  وضعيت حقوقم طافهاي معاهدا 

اجااي معاهدا و قوش  از انفسششاخ ايجشاد 

تاريخ هذا از شدا باشد، نصواهد داشت. مع

انفساخ به بعد، حقوق، تعهدات يا وضشعيت 

حقوقم موبور تا حدي حفظ خواهند ششد كشه 

حفظ آنها بنفسه بشا قاعشدا آمشاا جديشد 

 داشته باشد.نالمل  عا  تعار  حقوق بين

 

 

 

 72ماده 



  الملليناسناد بي  295 

 آثار تعليق اجراي يك معاهده

 

ش جو در مواردي كه معاهشدا تاتيش  1

ديالاي مقار نمايشد يشا طافهشاي معاهشدا 

نتو ديالاي توافق كنند، تعليشق اجشااي به

يا بشه موج  معاهدا باااشاس مقشارات آ  

 عهدنامه حاضا:

ش آ  داته از طافهاي معاهشدا را  الف

كه بين آنها اجشااي معاهشدا معلشق ششدا 

ااششت، در دورا تعليششق از تعهششد اجششااي 

 نمايد؛معاهدا در روابط متقاب  معاف مم

 ش اضافه بشاآ ، تشأثياي در روابشط ب

حقوقم موجشود بشين طافهشاي معاهشدا كشه 

موج  معاهدا بين آنها ايجاد شدا اات، به

 نصواهد داشت.

ش در دورا تعليق، طافهشاي معاهشدا 2

بايد از انجشا  اقشداماتم كشه مشانع از 

ششود، ااشتنكاف ااگياي اجااي معاهشدا مم

 ورزند.
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 بخش ششم: مقررات متفرقه

 73ماده 

مسئولي  دول   8موارد جانشيني دولتها،

 يا شروع روابط خصمانه

 

مقششارات عهدنامششه حاضششا بششه هششيچ 

اي كه ممكن اات در ارتوا  بشا يش  مساله

معاهششدا از حيشش  جانشششينم دولتهششا، يششا 

المللم ي  دولت، يشا بين دلي  مساوليتبه

خصشمانه بشين كششورها  روابطعلت شاوح به

 پادازد.مطاح شود، نمم

 

 74ماده 

و كنسولي و انعقاد روابط ديپلماتيك 

 معاهدات

 

قطع روابط ديپلماتي  يا كنسولم يشا 

گونه روابط بين دو يا دنشد عد  وجود اين

                                                           

و در مشادا « كششور»در متن معاهدا به كلمه  stateكلمه  .8

تاجمشه « دولشت»توا به كلمه فوق، در دو مورد، باحس  اق

 شدا اات.
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كشور، مانع از انعقشاد معاهشدا بشين آ  

نفسشه گادد. انعقد ي  معاهدا فمكشور نمم

تششأثياي در وضششعيت مابششو  بششه روابششط 

 دپپلماتي  يا كنسولم ندارد.

 

 75ماده 

 زوضع يك كشور متجاو

 

تعهداتم كه در ارتوا  با ي  معاهدا 

اشو  ممكن اات بااي ي  كششور متجشاوز به

اقداماتم ايجشاد گادنشد كشه منطوشق بشا 

منشور مل  متتد در قواق تجاوز آ  كششور 

گياند، متأثا از مقارات عهدنامه صورت مم

 حاضا نصواهند شد.

 

 بخش هفتم

اخطارها، تصحيحات و ثب   9امناء،

 معاهدات

 

 76ماده 

 امناي معاهدات

 

                                                           

9. Depositary. 
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ش تعيين امين بشااي معاهشدا ممكشن 1

كننشدا در خشود اات تواط كشورهاي مذاكاا

صورت گياد. امين  نتو ديالايمعاهدا يا به

تواند ي  يا دنشد كششور، يششا اشازما  مم

المللم، يا بشاالتاين مقشا  ادراي آ  بين

 اازما  باشد.

ششش و ششايف امششين معاهششدا خصوصششيت 2

امشين مو ششف ااشت در المللم دارد، و بين

طافم را رعايشت اجااي و ايف خود جان  بم

ويژا اين واقعيت كشه معاهشدا در كند. به

االجاا نشدا و يشا بين بعوم از طافها الز 

 در خصشوصاختالفم بين ي  كشور بشا امشين 

اعماق و ايف او حاص  شدا اات، نوايد در 

 تعهد امين اثا بالذارد.

 

 

 

 

 

 77ماده 

 وظايف امناء

 

جو در مواردي كه معاهشدا تاتيش   ش1

ديالاي مقار كادا باشد يا كششورهاي طشاف 
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معاهششدا بششه نتششوي ديالششا توافششق نمششودا 

 باشند، و ايف امين خصوصا  مشتم  اات با:

ش نالاهداري متن اصشلم معاهشدا و الف

اي كه بشه به اختيارات تامه ااناد مابو 

 ؛شودموي تتوي  دادا م

ز متن اصلم هاي مصدق اب ش تهيه نسصه

و تهيششه متششو  ديالششاي از معاهششدا بششه 

زبانهاي اضافم ديالا مورد لوو  معاهدا و 

انعكاس آنها بششه طافهشاي معاهشدا و بشه 

كشورهايم كه حق دارند به معاهشدا ملتشق 

 شوند؛

ج ش دريافت كليه اموشاهاي معاهشدا، 

وصوق و نالاهداري تمامم ااناد، اخطارهشا 

 به معاهدا؛ و مكاتوات مابو 

بارام صتت اموا يا صتت هاگونشه  د ش

معاهدا و  بهاند، اخطار يا مكاتوه مابو 

در صورت لوو ، جل  توجه كشور مورد نظشا 

 ح؛وبه موض

ش مطلع ااختن طافهشاي معاهشدا و  هش

كشورهايم كه حششق التشاق بشه معاهشدا را 

دارند از اقدامات، اخطارهشا و مكاتوشات 

 به معاهدا؛ مابو

ايم كششه حشق وش مطلشع اشاختن كششوره

اينكشه  التاق بشه معاهشدا را دارنشد از
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امواها يا ااناد تنفيذ، قوشولم، تأييشد 

االجشاا يا التاق به تعدادي كه بشااي الز 

شد  معاهدا مورد احتياج ااشت واصش  يشا 

 تتوي  دادا شدا اات؛

ز ش ثوت معاهدا در دبياخانو اازما  

 مل  متتد؛

ح ش انجششا  و ششايفم كششه در ديالششا 

 نامه حاضا معين گاديدا اات.مقارات عهد

نظشاي بشين يش  كه اختالفصشورتم ش در2

انجا  و ايف امشين  در خصوصكشور و امين 

اطالح امين بايد مسشاله را بشه  هور كند،

كشورهاي امواكنندا و كشورهاي متعاهشد و 

بششه آگششاهم ارگششا   يششا درصششورت لششوو 

المللششم مابوطششه صششالحيتدار اششازما  بين

 باااند.

 

 78ماده 

 اخطارها و مكاتبات

 

جو در مواردي كه معاهدا يا عهدنامو 

حاضا تاتي  ديالاي مقار نمايد، ها اخطار 

موج  عهدنامشه حاضشا اي كه بشهيا مكاتوه

 گياد:تواط ي  كشور انجا  مم
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كه امينم وجود نداشته صورتمالف ش در

باشد، مسشتقيما  بشه كششور مصاطش ، و در 

 مشنعكس صورت وجود امين، مستقيما  بشه وي

 خواهد شد؛

ب ش تنها در صورتم تواط كشور مشورد 

بت  ابالغ شدا متسوب خواهد شد كشه تواشط 

كشور مصاط  و يا در موارد مقتوشم تواشط 

 امين دريافت شدا باشد؛

به امشين، فقشط  ج ش در صورت انعكاس

از زمانم ابالغ شدا به كشور مصاط  تلقشم 

خواهد شد كه كشور موبور اطشالح مقشار در 

را تواشط امشين  77از مشادا « هش» 1بند 

 دريافت نمايد.

 

 

 

 

 

 79ماده 

هاي مصدق تصحيح اشتباهات متون يا نسخه

 معاهدات

 

ش دنانچه پس از تأييد اعتوار مشتن 1

ي  معاهدا كشورهاي امواكنندا و كشورهاي 
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متعاهد توافق نماينشد كشه مشتن معاهشدا 

حاوي اشتواهم اات، تصتي  آ  به يكشم از 

زيا انجا  خواهد گافشت مالشا  طاق مشاوحو

آنكه دوق موبور تصشميم ديالشاي را بشااي 

 تصتي  اشتواا اتصاذ نمايند:

الف ش از طايق انعكاس اصشالح مقتوشم 

وايله نمايندگا  در متن و پاراف اصالح به

 مصتار؛

ب ش از طايق تهيه يا موادله اند يا 

اانادي كه در آنهشا مشتن تصشتيتم مشورد 

 يا توافق منعكس شدا اات؛

ج ش از طايشق تهيشه يش  مشتن كامش  

مشتن  در خصشوصتصتي  شدا طوق روششم كشه 

 اصلم رعايت شدا اات.

 امينشم در كه بااي معاهداش هنالامم2

نظششا گافتششه شششدا باشششد، وي اشششتواا و 

پيششششنهاد اصشششالح آ  را بشششه كششششورهاي 

امواكنندا و كشورهاي متعاهد اطالح خواهد 

ه داد و مهلتم را كه  شاف آ  اعتشاا  بش

پيشنهادات اصالحم ميسا اات، تعيين خواهد 

 هلت:كه پس از انقواي منمود. در صورتم

الف ش هشيچ اعتااضشم صشورت نالافتشه 

باشد امين، متن را اصالح و آ  را پشاراف 

خواهد نمود و اپس صورتجلسه اصالح متن را 
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تنظيم و رونوشتم از آ  را جهششت طافهشاي 

به معاهدا و بااي كشورهايم كه حق التاق 

 ؛آ  را دارند، ارااق خواهد كاد

ب ش دنانچشه اعتااضشم صشورت گافتشه 

كشورهاي امواكنندا باشد، امين آ  را به 

 و به كشورهاي متعاهد منعكس خواهد كاد.

 2و  1ششش قواعششد منششدرج در بنششدهاي 3

كه اعتوار متن به دو يشا موافا  در موردي

دند زبا  تأييد ششدا و اشپس در انطوشاق 

راد كشه حسش  توافشق ممنظا آنها نقصم به

كشورهاي اموشاكنندا و كششورهاي متعاهشد 

 بايد تصتي  شود، اعماق خواهد شد.

ش متن تصتي  ششدا از همشا  ابتشدا 4

جانشين متن ناق  خواهشد ششد مالشا آنكشه 

نتو كشورهاي امواكنندا و دوق متعاهد بشه

 ديالاي تصميم بالياند.

اي كشه بشه ثوشت ش اصالح متن معاهدا5

، بشه دبياخانشه اشازما  ملش  رايدا اات

 متتد اعال  خواهد شد.

ش اگا اشتواهم در نسشصه مصشدق يش  6

در اي معاهدا ديدا شود، امشين صورتجلسشه

اصالح آ  تنظيم كادا و رونوششتم از  خصوص

آ  را جهت كششورهاي اموشاكنندا و بشااي 

 نمايد.كشورهاي متعاهد ارااق مم
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 80ماده 

 ثب  و انتشار معاهدات

 

االجاا شد  بشه دات پس از الز ش معاه1

دبياخانششه اششازما  ملشش  متتششد اراششاق 

گادند تا حس  مشورد، ثوشت دبياخانشه، مم

بايالانم، يا ثوت در اوابق شدا و منتششا 

 گادند.

ششش انتصششاب امششين او را مجششاز بششه 2

انجششا  اقششدامات مقششار در بنششد اخيششا 

 نمايد.مم

 

 

 

 بخش هشتم

 مقررات نهايي

 81ماده 

 امضا

 

حاضششا جهششت اموششاي كليششه  عهدنامششه

كشششورهاي عوششو اششازما  ملشش  متتششد يششا 

المللشم هاي تصصصم يا آژانس بيننمايندگم

اناژي اتمم، و نيو جهت ها طاف ملتق شدا 
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المللم دادگسشتاي به اااانامو ديوا  بين

و يا ها كشور ديالا كه تواط مجمع عمشومم 

اازما  مل  متتد بااي التاق به عهدنامه 

ت بشه نتشو زيشا مفتشوح دعوت گاديدا ااش

در  1969نششواموا  30باشششد: تششا تششاريخ مم

وزارت فدراق امور خارجه جمهوري اتشاي ، 

در مقشا اشازما   1970آوري   30و اپس تا 

 مل  متتد در نيويورك.

 

 82ماده 

 تنفيذ

 

عهدنامه حاضا مشاو  به تنفيذ ااشت. 

ااناد تنفيذ به دبياك  اازما  مل  متتد 

 اپادا خواهد شد.

 

 83ده ما

 الحاق

 

عهدنامه حاضا بااي التاق هشا كششور 

متعلق به ها كدا  از گاوههاي مشذكور در 

مفتوح خواهد بود. ااناد التشاق  81مادا 

به دبياك  اازما  مل  متتد اپادا خواهد 

 شد.
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 84ماده 

 االجرا شدنالزم

 

ش عهدنامه حاضا در ام امين روز پس 1

ذ از تاريخ اپاد  ام و پنجمين اند تنفيش

 10االجاا خواهد شد.يا التاق، الز 

ش عهدنامه حاضشا بشااي هاكشدا  از 2

كشورهايم كه آ  را پشس از اشپاد  اشم و 

پنجمين اند تنفيذ يا التاق، تنفيد كنند 

ام امين روز پس  دريا به آ  ملتق شوند، 

االجاا از اپاد  اند تنفيذ يا التاق، الز 

 خواهد شد.

 

 85ماده 

 متون معتبر

 

لم ايشن عهدنامشه كشه متشو  نسصه اص

انالليسم، دينم، ااشپانيايم، فاانسشوي و 

طور يكسا  معتوشا هسشتند بشه روام آ  به

دبياك  اازما  مل  متتشد تتويش  خواهشد 

 گاديد.

                                                           

 27گفتيم، اين ششا  در « اشارا»طور كه در قسمت هما  .10

حاص  شدا و عهدنامه قوت قانونم پيدا كشادا  1980ژانويه 

 اات.
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االختيار امواكنندا زيا نماينالا  تا 

نتو كه از اوي دولتهشاي متوشوح خششود بشه

اند، عهدنامشه حاضشا را مقتوم مجاز بودا

 اند. اموا نمودا

وين، بيس  و سوم ماه يكهزار و نهصتد 

 و شص  و نه ميالدي

 

در تاريخ بيست و او  مشاا مشه زعهدنامه 

يكهوار و نهصشد و شصشت و ُنشه مشيالدي از 

جان  كشورهاي زيشا اموشا گاديشدا ااشت: 

افغانسشششتا ، آرژانتشششين، باربشششادوس، 

بوليوي، بازي ، كامووج، شيلم، كلمويشا، 

يكا، اكشوادر، كنالو )باازاوي (، كااشتار

فنالند، رنا، گواتماال، گويا ، ُهنشدوراس، 

ايششاا ، جامائيكششا، كنيششا، ليوايششا، 

ماداگااششكار، مكويشش ، مششااك ، نپششاق، 

نيجايشششششه، فيليپشششششين، اشششششودا ، 

گو، اروگوئه، يوگسشالوي، و وباتاينيدادوت

 زامويا .

 

 ضمائم

 

 1 
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 66ماده « ب»به بند روش سازش ت مربوط

 عهدنامه

 

اازما  مل  متتد فهااشتم ش دبياك  1 

را كشششه ماكششش  از  11دهندگا از اشششازش

حقوقدانا  واجشد صشالحيت باششد، تهيشه و 

ها نالهداري خواهد نمود. بدين منظور، از 

كشور عوشو اشازما  ملش  متتشد يشا طشاف 

عهدنامه حاضا دعوت خواهد شد تشا ااشامم 

دهندا را پيششنهاد نمايشد. دو نفا اشازش

شوند پيشنهاد ممنتو كه بدينااامم افاادي

فهاات مورد نظششا را تششكي  خواهشد داد. 

دهندگا  منجمله، مدت خدمت مدت خدمت اازش

طور فادي كه بشااي اششغاق پسشتم كشه بشه

شود، اتفاق بالتصدي ماندا اات پيشنهاد مم

تمديششد خواهششد بششود.  پششن  اششاق قابشش 

اي كششه مششدت خششدمت او خاتمششه دهندااششازش

توشا  بشا يافته اات، كار خشود را در ار

موج  بند ذي  بشه وي متشوق و ايفم كه به

 شدا ادامه خواهد داد.

بشه  66كه تقاضايم طوق مشادا ش وقتم2 

دبياكش  اخشتالف را  شود،دبياك  تسليم مم

                                                           

11. Conciliators. 
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در كميسيو  اازششم كشه بشه تاتيش  زيشا 

 نمايد:تشكي  يافته اات، مطاح مم

كشور يا كشورهايم كه ي  طاف اخشتالف  

دهندا را بشه د دو اشازشدهنشرا تشكي  مم

 نمايد:تاتي  زيا انتصاب مم

دهندا توعه كشور طشاف الف ش ي  اازش 

اختالف يا يكم از كشورهاي طاف اختالف كشه 

 1ممكششن ااششت از فهااششت مششذكور در بنششد 

 انتصاب شود يا از خارج آ ؛ و

دهندا كه توعه كشور طاف ب ش ي  اازش 

و  اختالف يا كشورهاي طشاف اخشتالف نوشودا

 انتصاب شود. بايد از فهاات مذكورمم

 كشور يشا كششورهايم كشه طشاف ديالشا 

دهند به همششين تاتيش  اختالف را تشكي  مم

كننشد. دهشار دهندا را انتصاب ممدو اازش

 60دهندا منتص  طافين بايد در  شاف اازش

كششه دبياكشش  اششازما  ملشش  روز از تاريصم

 تقاضا را دريافت كادا اات، منصوب شوند.

شصت روز پس از آخاين انتصاب، دهشار  

دهندا موبور شص  پنجمم را از همشا  اازش

 گويد. عنوا  رئيس باخواهندفهاات به

اگا در مهلشت مقشار بشااي انتصشاب،  

دهندگا  منصوب نشدا رئيس يا يكم از اازش

باشد، دبياك  تا شصت روز پس از انقوشاي 
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هد  ملهت موبور، بشه انتصشاب اقشدا  خوا

تواند خواا يكم از اشصاص بياك  ممكاد. د

مندرج در فهاات و خشواا يكشم از اعوشاي 

عنوا  رئيس المل  را بهكميسيو  حقوق بين

معششين نمايششد. در صششورت توافششق طششافين 

ها قابش  تمديشد اختالف، ها كدا  از مهلت

 باشد.مم

دهندگا  خالم ُپست يكم از اازش هاگاا 

 بمانششد انتصششاب جانشششين وي طوششق همششا 

 در خصوصتاتيوات خاص انجا  خواهد شد كه 

 انتصاب بدوي رعايت شدا اات.

آيششين  در خصششوصششش كميسششيو  اششازش 3 

رايدگم، خود تصميم خواهد گافت. در صورت 

تواند از توافق طافين اختالف، كميسيو  مم

ها طاف عهدنامه دعوت كند تا نظايات خود 

را شفاها  يا كتوا  به آ  تسشليم نمايشد. 

يت ات و توصيهتصميم هاي كميسيو  به اكثا

گانه آ  اتصشاذ و تصشوي  آراي اعواي پن 

 شود.مم

تواند طافهشاي اخشتالف ش كميسيو  مم4 

را متوجه هاگونه تدابياي نمايد كه ح  و 

 كند.فص  دواتانه اختالفشا  را تسهي  مم

ش كميسيو  ا هارات طافهشاي اخشتالف 5 

 را ااششتماح خواهششد نمششود. ادعاهششا و
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به آنا  پيشنهاداتم و اياادات را بارام 

خواهد كاد كه آنها را بشااي حش  و فصش  

 نمايد.دواتانه اختالف ياري مم

 اف دوازدا مشاا پشس از  كميسيو ش 6 

تشكي ، گوارش كار خشود را تهيشه خواهشد 

ارش كميسيو  به دبياكش  تسشليم نمود. گو

شود و به آگاهم طافهاي اخشتالف خواهشد مم

منجملششششه  رش موبششششور،راششششيد. گششششوا

وقشايع و  در خصشوصگيايهاي حاصشله نتيجه

هاي حقوقم قويه، بااي طافهاي اختالف جنوه

هايم آور نيست و فقشط بيشا  توصشيهالوا 

اات كه جهت بارام، بشه طافهشا پيششنهاد 

شود تا ح  و فص  دواتانه اختالف تسهي  مم

 گادد.

ش دبياك  كمكها و تسشهيالتم را كشه 7 

باششد، زش بشه آ  نيازمنشد ممكميسيو  اا

 آورد.فااهم مم

مصارج كميسيو  را اازما  مل  متتشد  

 نمايد.تأمين مم

 

 

2 

هاي كنفرانس سازمان هاي و قطعنامهاعالميه

 ملل متحد
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 درباره حقوق معاهدات 

 

به ممنوعي  اجبتار نظتامي، اعالميه مربوط

 سياسي يا اقتصادي در

 انعقاد معاهدات 

 

حقتوق  در خصتوصان ملل متحتد كنفرانس سازم

 معاهدات،

با تأييد اين اصش  كشه هشا معاهشدا  

االجاايششم، بششااي طششافين آ  تعهششدآور الز 

بودا و بايد از جان  آنها با ُحسشن نيشت 

 اجاا گادد، 

با تأكيشد بشا اصش  تسشاوي حاكميشت  

 كشورها،

با اعتقاد بشه اينكشه كششورها جهشت  

عاهدا به انعقاد م انجا  ها اقدا  مابو 

 بايد از آزادي كام  باخوردار باشند،

با ابااز تأاف از اينكشه در گذششته  

و  انششد تتششت فشششاركشششورها مجوششور بودا

گوناگو  ديالشا كششور معاهشداتم  توييقات

 منعقد كنند،

نا  از   به حصشوق اطمي و با تمايش  

آتيه هيچ كشوري نتوانشد دنشين اينكه در 
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  اتم را در ارتوا  بشا انعقشاد يشتوييق

 معاهدا اعماق نمايد،

ش توا  به تهديد با عمشاق هاگونشه 1 

فشار اعم از نظامم، اياام يشا اقتصشادي 

منظور مجوشور كشاد  را كه يش  كششور بشه

بشه  كشوري ديالا در انجا  اقدامات مابو 

انعقششاد معاهششدا، و بششاخالف اصشش  تسششاوي 

كار حاكميششت كشششورها و آزادي ارادا بششه

 نمايد؛باد، راما  متكو  مممم

گياد كشه اعالميشه حاضشا ش تصميم مم2 

بشه بصشم از پيما  نهشايم كنفشاانس راجع

 حقوق معاهدات باشد.

 

به مشارك  جهاني در عهدنامه اعالميه راجع

 وين 

 حقوق معاهدات در خصوص

 

حقتتوق  در خصتتوصكنفتترانس ستتازمان ملتتل 

 معاهدات،

 بششا اعتقششاد بششه اينكششه معاهششدات 

ين و تواششعه بششه تششدوجندجانوششه مابو 

كه متاقيانه حقوق بين المل  يا آنهشايم 

موضششوح و هدفشششا  بششااي كشش  جامعششه 
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المللم واجد نفعم ااشت، بايشد بشااي بين

 مشاركت همه كشورهاي جها  مفتوح باشند،

 83و  82و با توجه بشه اينكشه مشواد  

حقوق معاهشدات بشه  در خصوصعهدنامه وين 

 يمدهد تا از كشورهامجمع عمومم اجازا مم

كه عوو اشازما  ملش  متتشد بششا يكشم از 

اششازمانهاي خششاص فاعششم آ  يششا آژانششس 

و يشا بشه  المللم اناژي اتمم نيستندبين

المللششم دادگسششتاي ااااششنامه ديششوا  بين

تا ملتق نشدا اند، مصصوصا  دعشوت نمايشد 

 عوويت عهدنامه موبور را بپذياند،

كنشد كشه ش از مجمع عمومم دعشوت مم1 

نامششه را در بيسششت و وتمسششاله اراششاق دع

قشاار دهارمين اجالايه خود مشورد باراشم 

دهد تا مشاركت بيشتاين تعشداد ممكشن در 

حقششوق معاهششدات  در خصششوصعهدنامششه ويششن 

 تأمين گادد؛

ش اميدوار ااشت كشه كششورهاي عوشو 2 

اازما  م  متتد بكوشند تا منظور اعالميه 

 حاضا را تتقق بصشند؛

تتششد ششش از دبياكشش  اششازما  ملشش  م3 

كند توجشه مجمشع عمشومم را بشه تقاضا مم

 اعالميه حاضا جل  نمايد؛
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گياد كشه اعالميشه حاضشا ش تصميم مم4 

بصشم از پيما  نهايم كنفاانس مل  متتشد 

 حقوق معاهدات باشد. در خصوص

 

 

نامه وين به ماده يك عهدقطعنامه مربوط

 حقوق معاهدات در خصوص

 

قتوق ح در خصتوصكنفرانس سازمان ملل متحتد 

 معاهدات،

اينكه مجمع عمومم اازما  با يادآوري  

 2166(21ملشش  متتششد در قطعنامششه شششمارا )

خود طشاح پيششنهادي  1966دااموا  5مورخ 

مششواد فصشش  دو  گششوارش كميسششيو  حقششوق 

به بين المل  )هيجدهمين اجالاشيه آ ( را 

 كنفاانس تسليم داشته اات،

به اينكه مواد طاح پيشنهادي  با توجه 

سيو  تنها به معاهشدات منعقشدا بشين كمي

 گادد،كشورها مابو  مم

 اهميششت مسششاله معاهششدات بتتا تشتتخيص 

منعقشششدا بشششين كششششورها و اشششازمانهاي 

دو يششا دنششدين المللششم يششا فيمششابين بين

 المللم،اازما  بين
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بششه اينكششه اششازمانهاي بتتا علتتم  

المللم باخوردهشاي عملشم مصتلفشم در بين

 اين مورد دارند، و 

واشششيع  اينكشششه تجابشششه آرزويبتتتا  

المللم در اين زمينشه بشه اازمانهاي بين

 نتو احسن مورد ااتفادا قاار گياد،

به مجمع عمشومم اشازما  ملش  متتشد  

كند موضوح معاهدات منعقدا بشين توصيه مم

المللششم يششا كشششورها و اششازمانهاي بين

المللشم فيمابين دو يا دندين اازما  بين

الملش  قشوق بينرا مجددا  بشه كميسشيو  ح

ارجششاح دهششد تششا بششا مشششورت اششازمانهاي 

 مطالعه واقع شود. المللم عمدا موردبين

 

 

 

 

 

به  قطعنامه راجع به اعالميه مربوط

 ممنوعي  اجبار نظامي،

 سياسي يا اقتصادي در انعقاد معاهدات

 

حقتوق  در خصتوصكنفرانس سازمان ملل متحتد 

 معاهدات،
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اجوشار به ممنوعيشت مابو  كه اعالميه 

نظامم، اياام يا اقتصشادي جهشت انعقشاد 

عنوا  بصشم از پيما  نهايم معاهدا را به

 كنفاانس تصوي  كادا اات،

ش از مجمع عمومم اازما  مل  متتشد 1 

تقاضا دارد اعالميه موبور را بشه آگشاهم 

كليششه كشششورهاي عوششو و كشششورهاي ديالششا 

كنندا در كنفششاانس و همچنششين بششه شششاكت

 ازما  مل  متتد باااند.ارگانهاي مهم ا

ششش از كشششورهاي عوششو تقاضششا دارد 2 

تا توليغ و تكثيا اعالميه را هاده گستادا

 نمايند.

 

  

 


