عهدنامه  1969وين درخصوص حقوق
معاهدات

كشورهاي طرف عهدنامه حاضر،
با توجه به نقش

ااااشم معاهشدات در

تاريخ روابط بينالمللم،
با تشخيص اهميت

روزافشوو

معاهشدات
و

بهعنوا

يكم از منابع حقوق بينالملش

بهعنوا

واشيلهاي بشااي تواشعه همكشاري

مسالمتآميو بين ملتها قطشعنظا از نظشا
اجتماعم و ايستم حكومتم آنها،
با درك اينكه اص
اص

رضشايت آزادانشه و

ُسن نيشت و قاعشدا الشوا آور بشود
ح

تعهدات بهصورت جهانم مشورد قوشوق قشاار
گافته اات،
با تأييتد اين كه اختالفشات مابو بشه
معاهشششدات ،ماننشششد ديالشششا اختالفشششات
بينالمللم ،بايد به طايق مسشالمتآميو و
طوق اصوق عدالت و حقوق بينالملش
فص

حش

و

شود،

اسناد بينالمللي
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با بهخاطر آوردن تصميم ملتهشاي عوشو
اازما
آ

مل

بتوا

بااي ايجاد شاايطم كشه تتشت
عدالت و احتاا

بهتعهدات ناشم

از معاهدات را حفظ كاد،
با درنظر داشتن اصوق حقوق بينالملش
متتشد ،ماننشد اصش

منعكس در منشور مل

تساوي حقوق ملتها و حق آنهشا در تعيشين
تساوي حاكميت كشورها و

اانوشت خود ،اص
ااتقالق آنها ،اص
داخلم كشورها ،اص

عد

مداخلشه در امشور

ممنوعيشت تهديشد بشه

اعماق زور يا اعماق زور ،و اص

احتشاا

و رعايت جهشانم حقشوق بششا و آزاديهشاي
اااام همه افااد،
با اعتقاد به اينكته تشدوين و تواشعه
متاقيانششه حقششوق معاهششدات كششه در ايششن
عهدنامه تتقق پذيافته اات ،در نيش
مقاصد اازما
متتد بيشا

مل

مل

بشه

بهنتوي كشه در منششور

ششدا يعنشم حفشظ صشل

و

امنيت بينالمللم .تواعه روابط دواشتانه
و داتيابم به همكاري بشين ملتهشا ،كمش
خواهد كاد،
و با تأييد اين نكته كه قواعد حقشوق
بينالمل
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عافم در مورد مسائلم كه مشموق

مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

مفاد اين عهدنامه نممشود ،همچنا

جشاري

خواهد بود،
به شرح زير توافق كردهاند:
بخش اول
مقدمه
ماده 1
قلمرو عهدنامه حاضر
عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده
بين كشورها اس .
ماده 2

كاربرد اصطالحات
1ت از نظر عهدنامه حاضر:
الف ش «معاهدا» عوشارت ااشت از يش
توافق1

بينالمللم كه بين كشورها بهصورت

كتوم منعقد شدا و مشموق حقوق بينالملش
باشد ،صافنظا از عنوا

خاص آ

و اعم از

اينكه در اندي واحد يشا در دو يشا دنشد
اند ماتوط به هم منعكس شدا باشد؛

 .1كلمه  agreementدر دو مادا  2و  3به اقتوشاي معنشم بشه
كلمه «توافق» و در اايا مواد بشه كلمشه «موافقتنامشه»
تاجمه شدا اات.

اسناد بينالمللي
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ب ش «تنفيشذ»« ،قوشوق»« ،تصشوي » و
«التاق» به معناي آ
اات كه بهحس

اقشدا

بينالمللشم

مورد واجد يكم از عنشاوين

شوري در
شيله آ  ،كشش
شودا و بهواش
شور بش
موبش
عاصه بينالمللم رضايت خود را به التوا
در قواق ي

معاهدا ابااز ممكند؛

ج ش «اختيارات تا » بشهمعناي اشندي
اات كه بهوايله ماجع صال
ممشود و طوق آ
نمايندگم آ

ششص

اعال
ي

يشا اشصاصشم بشااي

كشور جهت مذاكاا ،قووق ،يا

تأييد اعتوار متن ي
رضايت آ

ي

كشور صادر

معاهشدا ،يشا جهشت

دولت به التوا

معاهدا ،و يا جهت انجشا

ديالاي در مورد ي

در قوشاق
هشا اقشدا

معاهدا تعيين ممگادد؛

د ش «تتديشد تعهشد» 2عوشارت ااشت از
بيانيه ي جانوهاي كه ي
نا

كششور تتشت هشا

يا بشه هشا عوشارت در موقشع اموشا،

تنفيذ ،قووق ،تصوي

يشا التشاق بشه يش

معاهدا صادر ممكنشد و بهواشيله آ

قصشد

شموق يا تعدي

آثار

خود را دايا با عد

حقوقم بعوم از مقارات معاهدا نسشوت بشه
خود بيا

.2
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 reservationاين اصطالح به «حق شا » نيو تاجمه شدا اات.


مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

هش ش «كشور مذاكااكنندا» عوارت اات
از كشوري كه در تنظشيم و پذيافتشه ششد
متن معاهدا شاكت نمودا باشد؛
وش «كششور متعاهشد» عوشارت ااشت از
كشوري كه رضايت خشود را بشه التشوا
قواق ي

معاهدا اعال

در

نمودا باششد ،اعشم

از اينكه معاهدا الز االجاا شدا باشد يشا
خيا؛
شت از
شارت ااش
شدا عوش
شاف» معاهش
شش «طش
زش
كشوري كه رضايت خشود را بشه التشوا
قواق ي
ارتوا
ح

معاهدا اعال

در

نمودا و معاهدا در

با او الز االجاا باشد؛
شت از
شارت ااش
شور ثال ش » عوش
ش «كشش

كشوري كه طاف معاهدا نواشد؛
ش «اازما
از ي

اازما

بينالمللم» عوارت ااشت

بين دوق؛

شارباد
شه كش
شد  1راجشع بش
شاد بنش
2شش مفش
شأثياي در
شه ،تش
شن عهدنامش
شطالحات در ايش
اصش
ااتفادا از آ

اصشطالحات ،يشا در معشانم

آنها در حقوق داخلم ها كشور ندارد.
ماده 3

توافقهاي بينالمللياي كه داخل در قلمرو
عهدنامه حاضر نيستند
اسناد بينالمللي
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اين واقعيت كه عهدنامه حاضشا نشا ا
شين
شدا بش
شم منعقش
شاي بينالمللش
شا توافقهش
بش
كشششورها و اششايا اشششصاص موضششوح حقششوق
بينالمل  ،يا توافقهشاي فيمشابين همشا
و يشا

اايا اشصاص موضوح حقوق بينالملش

توافقهششاي بينالمللششم رياكتوششم نيسششت،
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
مواردي كه توافقهاي مشورد ب ت
حقوق بينالمل
آ

بشهموج

و فارغ از عهدنامه مشموق

قواعد باشند؛
ج ش شموق اين عهدنامه بشا آ

از روابط كشورها كشه بشهموج

داشته

توافقهشاي

بينالمللم بين آنها ايجاد ششدا و اشايا
اشصاص موضوح حقوق بينالمل
توافقها هستند.
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نيو طشاف آ

ماده 4

عطف به ماسبق نشده عهدنامه حاضر
بدو

تأثيا بشا آ

داشته از قواعشد

شدات
شا كشه معاهش
شه حاضش
شدرج در عهدنامش
منش
موجود ،بهموج

حقوق بينالملش

و مسشتق

از اين عهدنامه مشموق آنها خواهند بود،
عهدنامه حاضا فقط شام

معاهداتم ممششود

كه بهوايله كشورها پس از الز االجاا ششد
اين عهدنامه نسوت به آنهشا منعقشد ششدا
باشد.
ماده 5
معاهدات تشكيلدهنده سازمانهاي
بينالمللي و معاهدات پذيرفته شده
در چارچوب يك سازمان بينالمللي
اين عهدنامه با ها معاهدااي كه اند
تأايس ي

اازما

بينالمللم باششد و هشا

معاهششدااي كششه در دششاردوب يشش

اششازما

بينالمللم پذيافته شود ،اعماق خواهد شد
بمآنكه به هيچ كدا
آ

اازما

از مقارات مابو بشه

لطمهاي وارد كند.

اسناد بينالمللي
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بخش دوم
انعقاد معاهدات و الزماالجرا شدن آنها
فصل اول :انعقاد معاهدات
ماده 6

اهلي

كشورها براي انعقاد معاهدات

ها كشوري اهليت انعقاد معاهشدات را
دارد.
ماده 7

اختيارات تام
1ش ي

ششص

در صشورتم نماينشدة يش

كشور بهمنظور پذيافتن يا اعتوار بصشيد
به ي

معاهدا يا بهمنظور اعال
در قوشاق يش

كشور بشه التشوا

رضايت آ
معاهشدا

شمادا ممشود ،كه:
الف ش مدارك مناا
تا االختيار بود

و مقتوم در مورد

خود ارائه كند؛ و يا

ب ش از نتوا عم

كشورهاي ذينفع يشا

اوضاح و احواق ديالا معلو
آنها اين بودا اات تا آ

شود كشه قصشد
ششص

شدة آ
شذكور نماينش
شد مش
مقاصش
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را بشااي

شم
شور تلقش
كشش

نمششودا و از زلششوو
اختيارات تا

ارائششه مششدارك

3

صافنظا نمايند.

2ششش اشششصاص مششذكور در ذيشش

باحسشش

امتهايم كه دارنشد و بمآنكشه الز
مداركم داق با تا االختيار بشود
دهند ،نمايندا كشور خوي

باششد
ارائشه

متسوب ممشوند:

الف ش رؤااي كشورها ،رؤااي دولتهشا
شا
شهمنظور انجش
شه ،بش
شور خارجش
و وزراي امش
تما

اعماق مابو به انعقاد ي
ب

معاهدا؛

ش رؤاشششاي هياتهشششاي ايااشششم

زديپلماتي

بهمنظور پشذيافتن مشتن يش

معاهششدا بششين كشششوري كششه بششه آنهششا
ااتوارنامه دادا و كشوري كه ااتوارنامه
آنها را پذيافته اات؛
ج ش نمايندگانم كه كششورها
كنفششاانس بينالملششم ،يششا يشش

به يش
اششازما

بينالمللششم ،يششا يكششم از ارگانهششاي آ
بهمنظور پذيافتن متن يش
كنفاانس يا اازما

معاهشدا در آ

يا ارگا

معافم كادا

باشند.
ماده 8
 .3آنچه داخ
با متن اات.

قالب آمدا بااي تسهي

درك مطلش

و اضشافه

اسناد بينالمللي
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تأييد بعدي اقدامي كه بدون مجوز صورت
گرفته باشد
اقدا

مابو

به انعقاد يش

بهواششيله شصصششم كششه بششهموج

معاهشدا
مششادا ،7

نمايندا كشور مابوطه بشااي ايشن منظشور
متسوب نممشود ،اثا حقوقم نصواهشد داششت
شيله آ
شا بهواش
شا متعاقوش
مالش

شورد
شور مش
كشش

تأييد قاار گياد.
ماده 9

پذيرش متن
1ش بهااتثناي آنچه كه در بند  2مقار
شدا اات ،پذياش متن ي

معاهدا با رضايت

شيم آ
شه در تنظش
شايم كش
شه دولتهش
همش

شاكت
شش

كادااند تتقق مميابد.
2ش پشذياش مشتن يش

معاهشدا در يش

كنفششاانس بينالمللششم بششا روي دواششو
كشورهاي حاضا و رويدهندا صشورت ممگيشاد
مالا آنكه آنها بشا همشين اكثايشت بشااي
اعماق قاعدا ديالاي اتصاذ تصميم نمايند.
ماده 10
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اعتبار بخشيدن به متن
متن ي

قانونشا

معاهدا به طاق ذيش

معتوا و قطعم شمادا ممشود:
الف ش بهشيوااي كه در مشتن معاهشدا
مقار شدا و يا مشورد موافقشت كششورهايم
اات كه در تنظيم آ

شاكت كادااند ،يا

ب ش در رياب دنين شيوااي ،از طايشق
اموا ،امواي هموما

با كس

تكليف4،

يشا

پاراف متن معاهدا ،يشا قطعنامشه نهشايم
كنفاانسم كشه درباگيانشدا مشتن معاهشدا
باشد تواط نمايندگا

آ

كشورها.

ماده 11

روشهاي اعالم رضاي

به التزام در قبال

يك معاهده
رضايت ي
ي

كشور به التشوا

در قوشاق

معاهدا ،از طايق اموا ،موادله ااناد

تشكي دهندا ي

معاهدا ،تنفيشذ ،پشذياش،

تصوي  ،التاق ،يا به ها وايله ديالاي كه
مورد توافشق

قاار گافتشه باششد ،اعشال

ممشود.

4. Signature and referendum.

اسناد بينالمللي
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ماده 12

اعالم رضاي

به التزام در قبال يك

معاهده از طريق امضا
1ش رضايت يش
قواق ي
آ

كششور بشه التشوا

در

معاهدا از طايق امواي نماينشدا

كشور ،در صورتم ابااز ممشود كه:
الف ش معاهدا مقار كشادا با شد كشه

اموا واجد دنين اثاي خواهد بود؛
ب

شه
شود كش
شت شش
شاي ثابش
شهنتو ديالش
ش بش

شه
شوص اينكش
شدا در خصش
شورهاي مذاكااكننش
كشش
اموا مميابد دنشين اثشاي داششته باششد،
توافق كادااند؛ يا
ج ش قصد كشور بااي اعطاي ايشن اثشا
به اموا از اختيشارات تشا
معلو

نماينشدا آ

شود ،يا در حين مذاكاات بيا

شدا

باشد.
2ت بهمنظور اجراي مفاد بند :1
الف ش در صورت ثووت توافشق كششورهاي
مذاكااكنندا در اين خصشوص،

پاراف مشتن

بهمنوله امواي معاهدا متسوب ممشود؛
ب ش امواي همومشا
بهوايله ي
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بشا كسش

تكليشف

نمايندا در صورتمكه بهوايله

مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

كشور مابوطه تأييشد ششود ،اموشاي قطعشم
معاهدا متسوب خواهد شد.
ماده 13

اعالم رضاي

به التزام در قبال يك
معاهده

از طريق مبادله اسناد تشكيلدهنده آن
رضايت كشورها بشه التشوا

در قوشاق

شناد
شه ااش
شيله موادلش
شه بهواش
شدااي كش
معاهش
بهوجود ممآيد ،از طايق هما
صور زيا اعال

موادله بشه

ممگادد:

الف ش ااناد معادا مقار كادا باششد
كه موادله آنها دنين اثاي خواهد داششت؛
يا
شا ثابشت ششود كشه آ
ب ش بهنتو ديالش
كشورها در اين خصوص كشه موادلشه ااشناد
معاهدا ممآيد دنين اثشاي دا شته باششد،
توافق كادا باشند.

ماده 14
اسناد بينالمللي
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رضاي

به التزام در قبال يك معاهده

از طريق تنفيذ ،قبولي يا تصويب

1ش رضايت يش

كششور بشه التشوا

در

قواق معاهدا از طايق تنفيذ ،بهصور زيشا
ممگادد:

اعال

دنين رضشايتم از

الف ش معاهدا اعال

طايق تنفيذ را پي بينم نمودا باشد؛
ب

شه
شود كش
شت شش
شاي ثابش
شهنتو ديالش
ش بش

كشششورهاي مذاكااكننششدا در خصششوص لششوو
تنفيذ توافق كادااند؛
ج ش نمايندا كشور مابوطه معاهدا را
به شا

تنفيذ اموا كادا باشد ،يا

دش قصد كشور مابوطه دايا با اموشاي
معاهدا به شا
نمايندا آ
مذاكاات بيا
2ش اعال
در قواق ي
تصوي

شارات تشا
تنفيذ از اختيش
شا در حشين
شود يش

كشور معلو
شدا باشد.
رضايت ي

كشور بشه التشوا

معاهدا از طايشق قوشولم يشا

تتت هما

ششاايط نشا ا بشا مشورد

تنفيذ ،صورت ممگياد.
ماده 15
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رضاي

به التزام در قبال يك معاهده از
طريق الحاق

رضايت ي
ي

كشور به التشوا

در قوشاق

معاهدا از طايق التاق بشه صشور زيشا
ممگادد:

اعال

الف ش معاهدا اعال

رضشايت آ

كششور

بهوايله التاق بشه معاهشدا را پي بينشم
نمودا باشد؛
ب

شه
شود كش
شت شش
شاي ثابش
شهنتو ديالش
ش بش

كشششورهاي مذاكااكننششدا در خصششوص اعششال
رضايت آ

كشور از طايق التاق بهمعاهشدا

توافق كادااند؛ يا
جش همه طافهاي معاهدا بعشدا توافشق
كادا باشند كه رضايت آ
با التاق به معاهدا اعال

كشور ممكن ااشت
گادد.

ماده 16

مبادله يا توديع اسناد تنفيذ ،قبولي،
تصويب يا الحاق
بششهجو در مششواردي كششه معاهششدا روش
ديالاي را مقار كادا باشد ،ااناد تنفيذ،
قوولم ،تصوي

يشا التشاق در صشورتم بشه
اسناد بينالمللي
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منوله اعال
قواق ي

رضايت كششور بشه التشوا

در

معاهدا متسوب ممشود كه:

الف ش ااناد ميا

كششورهاي متعاهشد

موادله شود؛
ب ش ااناد نود امين توديع گادد؛ يا
ج ش در صورتمكه در اين مورد توافشق
شدا باشد ،ااناد به كشورهاي متعاهد يشا
امين ابالغ گادد.

ماده 17

به التزام در قبال قسمتي از يك

رضاي

معاهده
يا انتخاب مقررات مختلف آن
1ش با حفظ مفاد ماداهشاي  19تشا ،23
رضايت ي
از ي

كشور به التوا

در قواق قسمتم

معاهدا فقط در صورتم مؤثا اات كه

معاهدا دنين اجازااي را بدهد ،يا اشايا
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كشورهاي متعاهشد در ايشن مشورد موافقشت
نمايند.
2ش رضايت يش

در

كششور بشه التشوا

قواق معاهدااي كه حق انتصاب بين مقارات
مصتلف آ

را مجاز ممداند فقط در صشورتم

مؤثا اات كه تصاي
خصوص كدا ي

شود رضايت موبشور در

از مقشارات معا هدا ابشااز

شدا اات.
ماده 18

الزام به خودداري از لطمه زدن به هدف و
منظور
يك معاهده قبل از الزماالجرا شدن آن
ي

كشور ملو

اات از اقشداماتم كشه

به هدف و منظور يش

معاهشدا لطمشه وارد

ممكنند خودداري ورزد ،هاگاا:
الف ش معاهشدا را بشه ششا
قوولم ،يا تصوي

تنفيشذ،

اموا نمودا و يا ااناد

تشششكي دهندا معاهششدا را موادلششه كششادا
باشد؛ تا زمانمكه قصدش را دايا با عشد
التاق به معاهدا تصاي

نمايد؛ يا

ب ش رضايت خود به التشوا

در قوشاق

معادا را تصايتا موكوق به الز االجاا شد
اسناد بينالمللي
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معاهدا كشادا باششد ،مششاو
آ

شد
شاا شش
الز االجش

بشا اينكشه

شه
شامعقوق بش
شهطور نش
بش

تأخيا نيفتد.
فصل دوم :تحديد تعهد
ماده 19

تنظيم تحديد تعهد
ي
تصوي

كشور هنالا

5

اموا ،تنفيذ ،قوولم،

يا التاق به ي

تعهد خود نسوت به آ

معاهشدا ممتوانشد
معاهشدا را متشدود

كند مالا در صورتمكه:
الف ش معاهدا تتديد تعهد را ممنشوح
كادا باشند؛
ب ش معاهشدا مقشار كشادا باششد كشه
تتديد تعهد فقط در موارد خاص كشه ششام
تعهد مورد بت

نيست ،مجاز اات؛ يا

ج ش در ريشا

موارد مششموق بنشدهاي

«الف» و «ب» ،وقتمكه تتديد تعهد با هدف
و منظور معاهدا مغايات داشته باشد.
ماده 20

قبول يا مخالف

با تحديد تعهد
5. Formulation of reservations.
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1ش تتديد تعهشدي كشه صشايتا در يش
معاهدا مجاز شمادا باشد ،موافقشت بعشدي
اايا كشورهاي متعاهد را الز
آنكه لوو

آ

ندارد مالشا

در معاهدا قيد شدا باشد.

2ش در مشوردي كشه از تعشداد متشدود
كشورهاي مذاكااكننشدا و نيشو از هشدف و
شاري بشود
شود كه جش

منظور معاهدا معلو
معاهششدا در كليششت آ

نسششوت بششه تمششا

كشورهاي طاف معاهدا شا
ي

از آنها به التوا

ضاوري رضايت ها
در قوشاق معاهشدا

اات ،تتديد تعهد بايد مشورد قوشوق همشه
طافهاي معاهدا قاار گياد.
3ش در موردي كه معاهدا اشند تأاشيس
ي

اازما

بينالمللم باشد ،تتديد تعهشد

منو به قووق ارگا

ذيصشالحيت آ

اات ،مالا اينكه معاهدا تاتي

اشازما
ديالشاي را

مقار كادا باشد.
4ششش در مششواردي كششه مشششموق بنششدهاي
مذكور در فوق نوودا و در معاهدا بشهنتو
ديالاي مقار نشدا باشد:
الف ش قووق تتديشد تعهشد يش
بهوايله يش
ممگادد كه آ

كششور

كششور ديالشا متعاهشد موجش
دو كششور در صشورت يشا از
اسناد بينالمللي
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الز االجشاا ششد

زما

شا ،در مقابش
آنهش

معاهشدا نسشوت بشه

شدا
شاف معاهش
شديالا طش
يكش

متسوب شوند؛
ب ش مصالفشت
تتديد تعهد ي
معاهشدا

شد

ي

كششور متعا هد بشا

كشور مشانع از الز االجشاا
بين كششور مصالفتكننشدا و

كشوري كه تعهد خود را متدود نمودا اات،
نممشود مالا آنكه كشور مصالفتكنندا قطعا
منظور مصالف آ

را ابااز نمودا باشد؛

ج ش اقدامم كه رضشايت يش
دايا بشا التشوا

در قوشاق يش

دولشت را
معاهشدا

منعكس نمودا و موافا متومن تتديد تعهدي
باشد ،بهمتض آنكه حداق

ي

كششور ديالشا

شا
شذياد ،اثش
شد را بپش
شد تعهش
شد تتديش
متعاهش
قانونم خواهد داشت.
5

شدهاي  2و 4
شااي بنش
شهمنظور اجش
ش بش

دنانچه معاهدا بهنتو ديالاي مقار نكشادا
باشد ،تتديد تعهد ي

كشور وقتم از جان

كشور ديالا قووق شدا تلقم ممشود كه كشور
اخيا تا پايا

دورا دوازدا مشاا پشس از

تاريخ آگاهم از تتديد تعهد يا تا زمشا
اعال

شود بشه التشوا
رضشايت خش

معاهدا ،ها كدا

در قوشاق

كه مؤخا باشد ،مصالفتم

نسوت به تتديد تعهد ابااز نكادا باشد.
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ماده 21

آثار حقوقي تحديد تعهد و مخالف

با آن

1ش تتديد تعهدي كشه نسشوت بشه طشاف
ديالا معاهدا طوق مواد  20 ،19و  23صشورت
گافته باشد:
الف ش بااي كشوري كه به تتديد تعهد
اقدا

نمودا آ

شا
قسمت و به همش

ميشوا

شوح تتديشد
از مقارات معاهدا را كشه موضش
تعهد قاار گافته ااشت در رابطشو وي بشا
طاف ديالا ،تعدي

ممنمايد؛ و

بش بااي طشاف ديالشا معاهشدا ،همشا
شا
شا همش
شدا را تش
شارات معاهش
شمت از مقش
قسش
ميوا

در قواق كشوري كه از تتديد تعهشد

ااتفادا ممكند ،تعدي

ممنمايد.

2ش تتديد تعهد به خودي خود مقشارات
معاهدا را بشااي اشايا طافهشاي معاهشدا
تعدي

نممنمايد.

3ش اگا كشوري كشه بشا تتديشد تعهشد
مصالفت كادا ،با الز االجاا ششد

معاهشدا

بين خود و كششوري كشه بشه تتديشد تعهشد
اقدا
هما

نمودا مصالفت نكند ،آ
ميوا

قسمت و به

از مقارات معاهدا كه موضشوح
اسناد بينالمللي
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تتديد تعهد واقع ششدا ااشت ،بشين آنهشا
اعماق نصواهد شد.

ماده 22

انصراف از تحديد تعهد و از مخالف

با

آن
1ش بهجو در مواردي كه معاهدا نتشوا
ديالاي را مقار نمايشد ،تتديشد تعهشد را
ممتوا

در ها زما

مستاد داشت و رضشايت

كشوري كه تتديد را پذيافته اات بااي آ
انصااف ضاورت ندارد.
2ش بهجو در مواردي كه معاهدا نتشوة
ديالاي را مقار نمايد ،مصالفت با تتديشد
تعهد را ممتوا

در ها زما

مستاد داشت.

3ش بهجو در مواردي كه معاهدا نتشوا
ديالاي را مقشار نمايشد و يشا روي نتشوة
ديالاي توافق شدا باشد:
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الف ش انصااف از تتديد تعهشد تنهشا
وقتم در مورد كشور ديالشا متعاهشد واجشد
اثا حقوقم اات كه اين اما بشه آ

كششور

ديالا ابالغ شدا باشد؛
ب

شه
شوت بش
شت نسش
شااف از مصالفش
ش انصش

تتديد تعهد تنها وقتم واجد اثشا حقشوقم
اات كه اين اما به كشوري كه بشه تتديشد
تعهد اقدا

نمودا اات ،ابالغ شدا باشد.
ماده 23

روش تحديد تعهد
1ش تتديد تعهد ،پذياش صشاي  ،و يشا
مصالفت نسوت به آ

بايد كتوا تنظم ششود

و به كشورهاي متعاهد و اشايا كششورهايم
كه حق پيواتن بشه آ

معاهشدا را دارنشد

ابالغ گادد.
 2ش درصورتمكه تتديد تعهد در هنالا
امواي مشاو

به تنفيذ يا قووق يا تصوي

صورت گافته باشد ،الز
تتديد تعهد اقدا
رضايت به التوا

اات كشوري كه بشه

ممكنشد ،هنالشا

اعشال

در قواق معاهدا ،اقدا

شين
شد .در دنش
شد نمايش
شما تأييش
شود را راش
خش

اسناد بينالمللي
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موردي ،تاريخ تتديد تعهشد ه ما

تشاريخ

تأييد در نظا گافته خواهد شد.
3ش اگا قوولم صاي
تتديد تعهد قو
بهعم

يشا مصالفشت بشا

از تأييشد تتديشد تعهشد

آمدا باششد ،احتيشاجم بشه تأييشد

مجدد آ

قوولم يا مصالفت نيست.

 4ش انصااف از تتديد تعهد با مصالف
با آ

بايد كتوا تنظيم شود.

فصل سوم :الزماالجرا شده و اجراي موق
معاهدات
ماده 24

الزماالجرا شدن معاهدات
1ش ي

معاهدا بهصشورت و در تشاريصم

كه در معاهدا مقار ششدا ااشت و يشا بشه
طايقم كه كششورهاي مذاكااكننشدا توافشق
كادا باشند ،الز االجاا ممگادد.
2ش درصورتمكه معاهشدا ايشن امشا را
مقار نكادا يا توافقم در اين مورد نشدا
باشد ،معاهدا بهمتض آنكه تما

كششورهاي

مذاكااكنندا رضايت خشود بشه التشوا
قوششاق آ

را اعششال

كننششد ،الز االجششاا

ممگادد.
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3ش درصورتمكه اعال
در قواق ي

به التوا

كششور

رضايت يش

معاهدا در تاريصم

بعد از تاريخ الز االجاا شدا معاهدا صورت
گياد ،معاهشدا بشااي آ

كششور از زمشا

تاريخ مؤخا الز االجاا خواهد بود مالشا در
مواردي كه معاهدا نتوا ديالشاي را مقشار
كادا باشد.
4ش مقارات معاهدا نشا ا بشا تأييشد
اعتوار متن آ  ،ثووت رضايت كششورها بشه
التوا

نسوت به معاهدا ،نتشوا و تشاريخ

الز االجاا شد  ،تتديد تعهد ،و ايف امشين
و اششايا موضششوعاتم كششه لوومششا قوشش
الز االجاا شد
زما

از

معاهشدا مطشاح ممششود ،از

پذيافتن مشتن معاهشدا الز الاعايشه

خواهند بود.
ماده 25

اجراي موق
1ش ي
صورتم قو

معاهشدا يشا قسشمتم از آ
از الز االجشاا ششد

آ

در

موقتشا

اجاا خواهد شد كه:
الف ش معاهشدا خشود دنشين ا ماي را
مقار نمايد؛ يا
اسناد بينالمللي
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ب ش كشورهاي مذاكااكنندا بشه طايشق
ديالاي در اين مورد توافق كادا باشند.
2ش بهجو در مواردي كه معاهدا نتشوا
شورهاي
شا كشش
شد و يش
شار نمايش
شاي را مقش
ديالش
مذاكااكنندا بهنتو ديالشاي توافشق كشادا
باشند ،در صورتمكه كششوري بشه كششورهاي
ديالاي كه مابين آنها معاهدا موقتا اجاا
ممشود اطالح بدهشد كشه قصشد پيواشتن بشه
معاهدا را ندارد ،اجااي موقت معاهدا يا
قسمتم از آ

در ارتوا

شور مشذكور
با كشش

متوقف خواهد شد.

بخش سوم
رعاي  ،اجرا و تفسير معاهدات
فصل اول
رعاي

معاهدات

ماده 26

الزامآور بودن معاهدات 1
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ها معاهدا الز االجاايم بااي طافهشاي
آ

تعهدآور اات و بايد تواشط آنهشا بشه

ُسن نيت اجاا گادد.
ح
ماده 27

حقوق داخلي و رعاي
ي

معاهدات

طاف معاهدا نممتوانشد بشه حقشوق

داخلم خود بهعنوا

تشوجيهم

بااي قصشور

خود در اجااي معاهدا ااتناد نمايد .اين
قاعدا تأثياي با مادا  46نصواهد داشت.
فصل دوم :اجراي معاهدات
ماده 28

عطف با ماسبق نشده معاهدات
به ااتثناي موراردي كه از معاهدا و
يا از طايق ديالشا قصشد ديالشاي ااشتنوا
شود ،مقارات ي
ارتوا

با عم

معاهدا بااي ي

طشاف در

حقوقم يا واقعهاي كه قو

از تاريخ الز االجشاا ششد

معاهشدا صشورت

گافته يا وضعيتم كشه قوش

از الز االجشاا

شد

معاهدا خاتمه يافته باشد ،تعهشدآور

نيست.
اسناد بينالمللي
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ماده 29

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.
ماده 30

اجراي معاهدات متعاقب يكديگر كه ناظر
بر موضوع واحد باشند
1ش با رعايشت مشادا  103منششور ملش
متتششد ،حقششوق و تعهششدات كشششورهاي طششاف
معاهداتم كه متعاق

يكشديالا و در خصشوص

موضوح واحدي منعقد ممگادند طوق بنشدهاي
زيا تعيين خواهد شد.
2ش در موردي كه معاهدااي تصاي
كه مشموق ي

كند

معاهدا قولم يا بعدي اات و

يا آنكه نوايد مغايا با معاهدا قولم يا
بعدي متسوب شود ،مقارات آ
زقولم يا بعدي
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3ش در مورديكه همه طافهشاي معاهشدا
قولم طافهاي معاهدا بعدي نيو باشند ولم
معاهدا قولم فسخ نششدا و يشا اجشااي آ
مادا  59معلق نشدا باشد ،معاهدا

بهموج

قولم فقط تا حدودي اجاا ممشود كه مفشاد
آ

با معاهدا بعدي منطوق باشد.
4ش در موردي كه طافهاي معاهدا بعدي

شام

همه طافهاي معاهدا قولم نواشند:
شا دو
شاف هش
شورهاي طش
شين كشش
ش بش

شف
الش

معاهدا ،قاعدا مشذكور در بنشد  3رعايشت
خواهد شد؛
ب ش بين كشوري كه طاف ها دو معاهدا
اات و كشوري كه فقط طشاف يكشم از آنهشا
اات ،معاهدااي كه هشا دو كششور طشاف آ
هستند ،حاكم با حقشوق و تعهشدات مششتاك
آنها خواهد بود.
 5ش بند  4فوق تأثياي بشا مشادا ،41
يا با ها مساله مابو به فسخ يشا تعليشق
اجااي ي

معاهدا طوق مادا  60و يشا بشا

ها مساله مابو به مساوليت كه ممكن ااشت
بااي ي

انعقاد يشا اجشااي

كشور به او

معاهدااي كه مقارات آ
كشور در قواق ي

مغايا تعهدات آ

كشور ديالشا در دشاردوب

اسناد بينالمللي
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آيشد ،نصواهشد

معاهدااي ديالا باشد ،پي
داشت.

فصل سوم :تفسير معاهدات
ماده 31

قاعده كلي تفسير
1ش ي

ُسن نيشت و منطوشق
معاهدا با ح

با معناي معمولماي كه بايد به اصشطالحات
آ

در اياق عوشارت و در پاتشو موضشوح و

هدف معاهدا دادا شود ،تفسيا خواهد شد.
2ش بهمنظور تفسيا ي

معاهدا ،اشياق

عوارت ،عالوابا مشتن كشه ششام
ضمائم نيو ممشود ،مشتم
شف
الش

مقدمشه و

اات با:
شه
بش

شو
شق مابش
شه توافش
ش هاگونش

معاهدا كه بين كليه طافهشاي معاهشدا در
ارتوا

با انعقاد آ

حاص

شدا اات؛

ب ش ها نوح اندي كه تواط ي
طاف در ارتوا

يا دند

با انعقاد معاهدا تنظشيم

شدا و تواط طافهاي ديالا بشهعنوا
مابو

اشندي

به معاهدا پذيافته شدا اات.

3ش همااا با اياق عوارت ،به مشوارد
زيا نيو توجه خواهد شد:
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الف ش هاگونه توافق آتم بين طافهاي
معاهدا در خصوص تفسيا معاهدا يا اجشااي
مقارات آ ؛
ب

شااي
شدي در اجش
شه بعش
شوح رويش
ش هانش

معاهدا كه مؤيد توافق طافهاي معاهدا در
خصوص تفسيا آ

باشد؛

ج ش ها قاعدا ماتوط حقوق بينالملش
كه در روابط بين طافهشاي معاهشدا قابش
اجاا باشد.
4ش درصورتم كه ثابت شود قصد طافهاي
معاهدا معناي خاصم از يش
اات ،هما

شطالح بشودا
اصش

معنم بشه اصشطالح موبشور دادا

خواهد شد.
ماده 32

وسائل تكميلي تفسير
از واششائ

تكميلششم تفسششيا ،منجملششه

شواق نشا ا
كارهاي مقدماتم و اوضاح و احش
با انعقاد معاهدا ممتوا

بهمنظور تأييد

معناي متصشذ از اجشااي مشادا  ،31و يشا
تعيين معناي معاهدا در صشورتمكه تفسشيا
آ

طوق مادا ،31

اسناد بينالمللي
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القا

الف ش معنايم موهم يا بممفهو
كند؛ يا

ب ش منجابه نتيجهاي شود كه آششكارا
شو
بممفهش

شتفادا
شد ،ااش
شامعقوق باشش
شا نش
يش

نمود.

ماده 33

تفسير معاهداتي كه به دو يا چند زبان
اعتبار دارند
1ش وقتم كه اعتوار معاهدااي بشه دو
يا دند زبا
ها ي

از آ

تصديق شدا باشد ،متن آ
زبانها بهنتو يكسا

در

معتوا

خواهد بود مالا آنكه معاهدا مقار نمايد،
شدا كشه در
يا طافهاي معاهدا توافشق كننش
صورت اختالف ،متن معينم مالك خواهد بود.
2ش متن معاهشدا بشه زبشانم ريشا از
زبانهايم كه اعتوار متن معاهدا به آنها
تصديق شدا ااشت تنهشا در صشورتم معتوشا
متسششوب خواهششد شششد كششه معاهششدا آ

را

پي بينم كادا باشد ،يا طافهشاي متعاهشد
آنالونه توافق كادا باشند.
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3ش اص

با اين اات كه اصشطالحات يش

معاهدا در تمامم آ  ،داراي معناي واحدي
هستند.
4ش بهجو موردي كه متن خاصم بشهموج
بند  1مالك قاار گيشاد ،دنانچشه مقايسشه
متو

معتوا معاهدا اختالفشم را در معنشم

نشا

دهد كه از طايق اعمشاق مشواد  31و

 32قاب

رفشع نواششد ،معنشايم باگويشدا

خواهد شد كه نظا به موضوح و هدف معاهدا
بهتاين تلفيق را بين متو

موبور باقاار

مماازد.

فصل چهارم :معاهدات و كشورهاي ثالث
ماده 34
قاعده كلي در ارتباط با كشورهاي ثالث

اسناد بينالمللي
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ي

معاهدا بشااي كششور ثالش

بشدو

رضششايت وي تعهششدات يششا حقششوقم ايجششاد
نممكند.
ماده 35
معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث تعهداتي
ايجاد ميكنند
مقارات ي
كشور ثال

معاهدا در صورتم بااي ي

ايجاد تعهد ممنمايد كشه قصشد

طافهاي معاهدا ايجاد تعهد بااي آ

كشور

از طايق مقارات موبور باشد و كشور ثال
كتوا و بهطور صاي

آ

را بپذياد.

ماده 36
معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث حقوقي
ايجاد مينمايند
1ش مقارات ي
ي

كشور ثال

معاهدا در صورتم بااي

ايجاد حق ممنمايد كه قصشد

طافهاي معاهدا از مقارات مو بور اعطشاي
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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نيو با آ
خالف آ
ثال

موافقت نمايشد .تشا زمانمكشه

شايت كششور
احااز نشود ،اصش  ،رضش

اات مالا آنكه معاهدا تاتي

ديالشاي

مقار نمايد.
2ش كشوريكه در اجااي بنشد  1حقشم را
شوص ششاايط
اعماق ممكند بايد در ايشن خصش
پي بينم شدا در معاهدا يا شاايطم را كه
در انطواق با معداهدا ثابت اات ،رعايشت
كند.
ماده 37
رجوع يا جرح و تعديل تعهدات يا حقوق
كشورهاي ثالث
1ش در مورديكه بهموج
بااي ي

كشور ثالش

مادا  35تعهدي

شدا باششد،
ايجشاد شش

تعهد موبور تنها با رضايت طافهاي معهدا
و كشور ثال

قاب

رجوح يا جاح و تعشدي

خواهد بود مالا آنكه ثابت آنها در خصشوص
تاتي

ديالاي توافق كادااند.

2ش در موردي كشه طوشق مشادا  36حقشم
بااي ي

كشور ثالش

شدا باششد،
ايجشاد شش

دنانچه ثابت شود كه مقصود اين بودا اات
كه از آ

حق رجوح نشود و يا بدو
اسناد بينالمللي
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جاح و تعشدي

نششود ،طافهشاي

كشور ثال

معاهدا نممتوانند از آ

حق رجشوح و يشا

در آ

جاح و تعدي

نمايند.

ماده 38
قواعدي در معاهده كه براساس عرف
بينالمللي
براي كشور ثالث الزامآور ميشوند
هيچكدا

از تاتيوات مشواد  34تشا 47

مانع از آ

قاعدا منشدرج در

ي

نيست كه ي

معاهدا كه بهعنوا

حقوق بينالمل
كشوري ثال

ي

قاعدا عافم در

شناخته ششدا ااشت ،بشااي

الوا آور گادد.

بخش چهارم
اصالح و جرح و تعديل معاهدات
ماده 39
قاعده كلي مربوط به اصالح معاهدات
ي
قاب
264



معاهدا با موافقت طافهاي معاهدا
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معاهدا تاتي
قواعد بصش

ديالاي را معين كادا باشد،
دو

در خصشوص دنشين تشوافقم

مجاي خواهد بود.
ماده 40
اصالح معاهدات چندجانبه
1ش جو در مواردي كه معاهشدا تاتيش
ديالششاي را معششين نمششودا باشششد ،اصششالح
معاهدات دندجانوه تابع مقشارات بنشدهاي
زيا اات.
2ش ها نشوح پيششنهاد اصشالح معاهشدا
دندجانوه بين تمامم طافهاي معاهدا بايد
به همه كشورهاي متعاهد ابالغ ششود و هشا
از آنها حق خواهشد داششت در امشور

كدا

زيا شاكت كند:
الف ش اتصاذ تصميم در خصوص اقشدامم
كه مميابشد در ارتوشا

بشا آ

پيششنهاد

صورت گياد؛
ب

ش مششذاكاا و انعقششاد هششا نششوح

موافقتنامهاي بااي اصالح معاهدا.
شه
شاق بش
شق التش
شه حش
شوري كش
شا كشش
3ش ش هش
معاهدااي را داشته باشد ،حق التشاق بشه
معاهدا اصالح شدا را نيو خواهد داشت.
اسناد بينالمللي
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4ششش موافقتنامششه مابششو

بششه اصششالح،

كشوري را كه قوال طاف معاهدا بشودا ولشم
شود،
شق نممشش
شور ملتش
شه موبش
شه موافقتنامش
بش
متعهد نممكنشد .بنشد « 4ب» مشادا  30در
مورد اين دنين كشوري مجاي خواهد بود.
5ش ها كشوري كه پس از الز االجاا شد
موافقتنامه اصالحم ،به معاهدا ملتق شود،
در صورتمكه قصدي خالف آ

ا هار نكند:

الف ش طاف معاهدا اصالح ششدا متسشوب
خواهد شد؛ و
ب ش در قواق ها طشاف معاهشدااي كشه
تعهدي در قواق موافقتنامه اصالحم ندارد،
طاف معاهدا اصالح نشدا متسوب خواهد شد.
ماده 41
موافقتنامههاي جرح و تعديل معاهدات
چندجانبه
كه فقط بين بعضي از طرفها منعقد ميگردد
1ششش دو يششا دنششد طششاف يشش

معاهششد

دنددانوششه فقششط در صششورتم ممتواننششد
موافقتنامهاي بااي جاح و تعدي
بين خود منعقد كنند كه:
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معاهشدا

الف ش امكشا

دنشين جشاح و تعشديلم

تواط معاهدا پي بينم شدا باشد؛ يا
ب ش معاهدا ،جاح و تعدي
ممنوح ننمودا باشد مشاو
( )1جاح و تعدي

شور را
موبش

با اينكه:

تأثياي در ااتفادا

از حقششوق اششايا طافهششاي معاهششدا ،طوششق
معاهدا ،و يشا در انجشا

شدات آنشا
تعهش

نداشته باشد؛ و
( )2جاح و تعدي
از معاهدا مابو

موبور به تاتيواتم

نشود كه تصلف از آنهشا

با اجااي مؤثا موضوح و هشدف معاهشدا در
كليت آ  ،مواينت داشته باشد.
2ش در خصوص مورد مشموق بند « 1الف»،
جو در مواردي كه معاهدا تاتي
مقار نمايد ،طافهاي مورد بت

ديالاي را
بايد قصشد

خششود مونششم بششا انعقششاد موافقتنامششه و
همچنشششين جشششاح و تعشششديالت ناششششم از
موافقتنامه را به اايا طافهشاي معاهشدا
ابالغ نمايند.
بخش پنجم
بياعتباري ،فسخ و تعليق اجراي معاهدات
فصل اول :ترتيبات كلي
اسناد بينالمللي
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ماده 42
اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات
1ش اعتوار ي
به التوا

معاهدا يا رضايت ي

در قواق ي

كششور

معاهشدا تنهشا از

طايق اعماق عهدنامه حاضا قا ب

اعتشاا

ممباشد.
2ش فسخ يا رد ي
طاف از آ

ي
هما

معاهدا ،يشا خشاوج

تنها بااااس اعماق مقارات

معاهشدا يشا عهدنامشه حاضشا صشورت

شق
شورد تعليش
شدا در مش
شين قاعش
شاد .همش
ممگيش
اجااي ي

معاهدا مجاي اات.
ماده 43

تعهدات ناشي از حقوق بينالملل و مستقل
از يك معاهده
بماعتواري ،فسخ ،يا رد ي

معاهدا و

نيو خشاوج يكشم از طافهشاي معاهشدا يشا
تعليششق اجششااي آ

كششه ناشششم از اعمششاق

عهدنامه حاضا يشا مقشارات

خود معاهشدا

باشد ،بههيچوجشه تشأثياي در و يفشه يش
كشور در انجا
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كششه طوششق حقششوق بينالملشش
معاهدا موبور ملو

و مسششتق

از

به رعايت آنها ااشت،

نصواهد داشت.
ماده 44
تفكيكپذيري مقررات معاهده
1ش ها طاف ممتواند حق خود را دايشا
با رد ،يا خاوج از ي
اجااي آ

معاهدا ،يا تعليق

كه ناشم از مقارات معاهدا يشا

مادا  56عهدنامه حاضشا باششد ،تنهشا در
خصوص تمامم معاهدا اعماق كند مالا آنكشه
شور تاتيش
شدا موبش
معاهش

شار
شاي را مقش
ديالش

نمايد يا طافهاي معاهشدا بشهنتو ديالشاي
توافق كنند.
2ش ااشتناد بشه مونشاي بماعتوشاري،
فسخ ،يا خاوج از ي

معاهدا و يا تعليشق

اجااي آنكه طوق عهدنامه حاضشا پذيافتشه
شدا باشد ،جو در شاايط پي بينم ششدا در
بندهاي ذي

يا مشادا  ،60فقشط ممتوانشد

نسوت به تمامم معاهدا انجا
3ش اگا موناي مورد بت

گياد.
فقط به مواد

مشصصم ماتوط باشد ،تنها در خصشوص همشا

اسناد بينالمللي
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مواد ممتوا

به آ

بشه

ااتناد كاد منو

اينكه:
الف ش مواد موبور از حيش
بقيه معاهدا قاب

تفكي

شاا از
اجش

باشند؛

ب ش از معاهدا بتوا

ااشتنوا

كشاد

يا بهنتو ديالاي ثابت شود كه پذياش مواد
مورد بت

موناي ااااشم رضشايت طشاف يشا

شه التشوا
طافهاي ديالا بش

نسشوت بشه كش

معاهدا نوودا اات؛ و
ج

شات
شه تاتيوش
شااي بقيش
شه اجش
ش ادامش

معاهدا رياعادالنه نواشد.
4ش در مشوارد مششموق مشواد  49و ،50
كشوري كه حق ااتناد به تقل

يشا ارتششا

را دارد ممتواند حق موبور را دشه نسشوت
به تماي معاهدا و ده بشا درنظشا گافتشه
بند  3نسوت به تنها بعوم از مواد مششص
اعماق كند.
5ش در مشوارد مششموق مشواد  52 ،51و
 ،53تفكي

مقارات معاهدا مجاز نيست.
ماده 45

از دس

دادن حق استناد به مباني
بياعتباري ،فسخ،
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يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي
آن
ي

كشور نممتواند با مونشايم بشااي

بماعتواري ،فسخ ،يا خاوج از ي
يا تعليق اجااي آ  ،بهموج

معاهدا،

مواد  46تشا

 50يا مواد  60و  62ااتناد نمايد اگا پس
از آگاهم از واقعيات:
الف ش صايتا قووق كشادا باششد كشه،
حس

مورد ،معاهدا معتوشا بشا الز االجشاا

بودا و اجااي آ

ممتواند ادامشه يابشد؛

يا
ب ش بهدلي
كشور را ،حس

نتشوا رفتشارش بايشد آ
مورد ،موافق يا اعتوار يا

ادامه نفوذ يشا اجشااي معاهشدا ،متسشوب
داشت.

فصل دوم :بياعتباري معاهدات
اسناد بينالمللي
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ماده 46
مقررات حقوق داخلي در خصوص صالحي
انعقاد معاهدات
1ش ي

كشور نممتواند بشا تكيشه بشا

اين واقعيت كه اعال
در قواق يش

رضايت وي به التوا

معاهشدا تجشاوزي نسشوت بشه

شوص صشالحيت
مقارات حقوق داخلشم وي در خصش
انعقاد معاهدات بودا اات ،به بماعتواري
رضايت خود ااتناد نمايد مالا آنكه تجاوز
موبور بارز بودا و به قاعدااي از حقشوق
داخلم مابو

شود كه داراي اهميت ااااشم

اات.
2ش تجاوز وقتشم بشارز ااشت كشه بشا
ُسشننيت در
كشوري كه طوق رويه مششموق و ح
اين مورد عم

شهطور عينشم
كشادا ااشت ،بش

روشن باشد.
ماده 47
محدوديتهاي خاص در اختيارات الزم براي
اعالم رضاي
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اگا اختيار ي
شايت يش
رضش

نمايندا بشااي اعشال

شوا
شه التش
شور بش
كشش

شاق
در قوش

معاهدااي معين موضوح متدوديت خاص واقشع
شد
شود ،عش
شش

شط
شدوديت تواش
شن متش
شت ايش
رعايش

نماينششدا موبششور نممتوانششد بششهعنوا
بماعتواري رضايت ابااز شدا مورد ااتناد
واقع شود مالا آنكه پي

از اعال

رضشايت،

اين متدوديت به آگشاهم ديالشاي دولتهشاي
طاف مذاكاا رايدا باشد.

ماده 48
اشتباه
1ش در صورتمكه اشتواا به واقعيت يا
وضعيتم مابو
در زما

باشد كه به تصور ي

كششور

انعقاد معاهدا موجود بودا ااشت

شاي ااااشم رضشايت وي بشه
و اين اما مونش
التوا

نسوت به معاهشدا را تششكي

ششد ،آ
باشش

دادا

ششهعنوا
ششد بش
ششور ممتوانش
كشش

بماعتوار بود

رضايت خود بهالتوا

نسوت

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

كادا باشد يا اوضاح

و احواق بهگونهاي باشد كه وي ممبايد از
امكا

اشتواا آگاا ممبود ،بنشد  1نشا ا

با موضوح نصواهد بود.
3ش اشتواهم كشه منتصشاا مابشو

بشه

عوارت مشتن معاهشدا ممششود ،تشأثياي در
شار آ
اعتوش

شدارد و در آ
نش

شاد
شورت مفش
صش

مادا  79حاكم خواهد بود.
ماده 49
تقلب
هاگاا كشوري با اثا رفتار متقلوانه
كشور ديالا طاف مذاكااا معاهدااي منعقشد
اازد ،ممتواند بهعنوا
رضايت خود به التوا
تقل

بماعتوشار بشود
در قواق معاهدا به

ااتناد نمايد.

ماده 50
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ارتشاي 6نماينده يك كشور
هاگاا اعال
در قواق ي

رضايت كشوري به التشوا

معاهشدا از طايشق رششوا بشه

شا
شتقيم يش
شهطور مسش
شواا بش
شدا وي ،خش
نماينش
بهطور ريامستقيم و تواط ي
طاف مشذاكاا ،تتصشي

كششور ديالشا

ششدا باششد ،كششور

موبور ممتواند بهعنوا
رضايت خود به التوا

بماعتوشار بشود
در قوشاق معاهشدا،

به ارتشا ااتناد نمايد.
ماده 51
اجبار نماينده يك كشور
رضايت ي

اگا اعال
در قوششاق يشش
نمايندا آ

كشور به التشوا

معاهششدا بششا اثششا اجوششار

شدامات يشا
كشور از طايشق اقش

تهديدات عليه او تتصي

شدا باششد داراي

هيچگونه اثا حقوقم نيست.
ماده 52
اجبار يك كشور بهوسيله تهديد يا اعمال
زور
6. Corruption.

اسناد بينالمللي

275 

معاهششدااي كششه انعقششاد آ

بهواششيله

تعهد يا اعماق زور و در نقض اصوق حقشوق
بينالملش
تتصي

شور ملش
شدرج در منشش
منش

شدا باشد ،باط

شد
متتش

خواهد بود.

ماده 53
معاهدات متعارض با يك قاعده آمره حقوق
بينالملل عام
(قواعد آمره)
معاهدااي كه در زما

7

انعقاد با يش

قاعدا آماا حقوق بينالمل
باشد ،باط

عا

در تعار

اات .بهمنظور عهدنامه حاضا،
عا

قاعدا آماا حقوق بينالمل

قاعشدااي

اات كه بهوايله اجماح جامعه بينالمللشم
كشورها بهعنوا
تنها تواط ي
با هما

عا

قاعدااي تصلفناپذيا كشه
قاعدا بعدي حقوق بينالمل

ويژگم قاب

تعدي

ممباششد،

پذيافته و به راميت شناخته شدا اات.
فصل سوم :فسخ و تعليق اجراي معاهدات

7. Jus cogens.
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ماده 54
فسخ يك معاهده يا خروج از آن بهموجب
مقررات معاهده
يا با وضعي

طرفهاي معاهده

فسخ معاهدا يا خاوج يش
به طاق ذي

طشاف از آ

ممكن خواهد بود:
مقارات معاهدا؛ يا

الف ش بهموج

ب ش در ها زمشا  ،بشا رضشايت كليشه
طافها پس از مشاورا بشا ديالشا كششورهاي
متعاهد.
ماده 55
كاهش تعداد كشورهاي طرف يك معاهده
چندجانبه
به كمتر از تعداد الزم جه

الزماالجرا شدن

آن
شدا تاتي ش
شه معاهش
شواردي كش
شو در مش
جش
ديالششاي را مقششار نمايششد ،يشش

معاهششدا

دندجانوه تنها بشه ايشن دلي كشه تعشداد
طافهاي آ

به كمتا از تعدادي كشه بشااي

شد
شاا شش
الز االجش

آ

شاورت دارد ،تقليش
ضش

يافته اات ،خاتمه نمميابد.
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ماده 56
رد يا خروج از معاهدهاي كه حاوي
مقرراتي در خصوص
فسخ ،رد يا خروج از آن نيس
1ش معاهدااي كه در آ

مقارات مابو

به فسخ وجود ندارد و رد يا خشاوج از آ
شت ،قابش
شدا ااش
شم نشش
پي بينش
نممتوا

از آ

شت و
رد نيسش

خارج شد مالا آنكه:

الف ش مسلم شود كه طافهشاي معاهشدا
قصد داشتهاند امكا

شاوج از آ
رد يشا خش

را بپذياند؛ يا
ب ش ماهيت معاهدا بهگونهاي باشد كه
بتوا

حق رد يا خاوج از آ

را ااشتنوا

كاد.
2ش قصد رد معاهشدا يشا خشاوج از آ
طوق بند  ،1بايد الاق

دوازدا مشاا پشي

از رد يا خاوج ابالغ شود.

ماده 57
تعليق اجراي يك معاهده طبق مقررات
معاهده
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يا بهموجب رضاي
اجااي ي

معا هدا را در قوشاق همشه

طافهاي معاهدا يا ي
ممتوا

طرفهاي آن

در موارد ذي

طشاف خشاص معاهشدا
معلق كاد:

الف ش طوق مقارات خود معاهدا؛ يا
ب ش در ها زمشا  ،بشا رضشايت كليشه
طافهاي معاهدا پس از مششاورا بشا ديالشا
كشورهاي متعاهد.
ماده 58
تعليق اجراي يك معاهده چندجانبه
بهموجب توافق فقط بعضي از طرفهاي
معاهده
1ششش دو يششا دنششد طششاف يشش

معاهششدا

دندجانوه ممتوانند موافقتنامهاي منعقشد
ااخته و اجااي مقارات عهدنامه را موقتا
و تنها بين خود بشهحاق تعليشق درآورنشد
اگا:
الف ش امكا

دنشين تعليقشم در خشود

معاهدا پي بينم شدا باشد؛ يا
ب ش تعليق مورد بت

بهمورد معاهشدا

ممنوح نالاديدا باشد ،مشاو

با اينكه:

اسناد بينالمللي
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( )1تعليق اجااي معاهدا به ااتفادة
حقوق ديالا طافهاي معاهدا ،طوق معاهشدا،
آاي

ناااندا و مانع از انجشا

آنا

نالادد؛ و

تعهشدات

( )2با موضوح و هدف معاهدا موانيشت
نداشته باشد.
2ش در مشوارد مششموق بنشد « 1الشف»،
دنانچه معاهدا تاتي

ديالاي معين نكشادا

شورد بتش
شاي مش
شد ،طافهش
باشش

شا
شد ديالش
بايش

طافهاي معاهدا را از قصد خود مونشم بشا
انعقششاد موافقتنامششه و از آ

داششته از

مقارات معاهدا كه قصد تعليق اجااي آنها
را دارند مطلع نمايند.
ماده 59
فسخ يا تعليق تلويحي اجراي يك معاهده
بهسبب انعقاد معاهده مؤخر
1ش وقتم كه كليه طافهاي ي

معاهشدا

به انعقاد معاهدا مؤخاي در خصوص موضشوح
واحد موادرت ممروزند ،معاهدا مقد

فسشخ

شدا متسوب خواهد شد اگا:
الف ش از معاهدا مؤخا ااتنوا

ششود

يا به نتو ديالاي مسلم شود كه قصد طافها
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اين بودا اات كشه موضشوح تشابع مقشارات
معاهدا مؤخا باشد؛ يا
ب ش مقارات معاهدا مشؤخا بهگونشهاي
با مقارات معاهدا مقد

رياقاب

باشد كه اجشااي همومشا

انطوشاق

هشا دو معاهشدا

رياممكن باشد.
2ششش اگششا از مفششاد معاهششدا مششؤخا
ااتنوا

شود ،يا بهنتو ديالاي ثابت ششود

شق معاهشدا
كه قصد دوق متعاهد تنها تعليش
مقد

بودا اات ،فقط اجااي معاهدا موبور

معلق تلقم خواهد گاديد.

ماده 60
فسخ يك معاهده يا تعليق اجراي آن در
نتيجه نقض
1ش نقض اااام ي

معاهشدا دو جانوشه

از اوي يكم از طافين ،طاف ديالا معاهشدا
را مجششاز مششمدارد تششا بششه نقششض موبششور

اسناد بينالمللي
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بهعنوا

موناي فسخ ،يا تعليق كامش

بصشم از آ

يشا

ااتناد نمايد.

2ش نقض اااام ي

معاهشدا دندجانوشه

تواط يكم از طافهاي معاهدا:
الف ش به ديالا طافهشاي معاهشدا حشق
ممدهد تا بشا موافقشت جمعشم بشه تعليشق
اجااي تما

شدا اقشدا
يا بصششم از معاهش

كنند ،و يا نسوت به فسخ آ :
( )1خواا در روابط بين خود از اويم و
كشور متصلف از اوي ديالا؛ و يا
شورهاي
شامم كشش
شين تمش
شط بش
( )2در روابش
امواكنندا موادرت نمايند؛
ب ش بشه طافشم كشه بشهويژا از نقشض
شد تشا بشا
معاهدا زيا ديدا اات حق ممدهش
ااتناد به آ  ،تما

يا بصششم از اجشااي

معاهدا را در روابشط بشين خشود و كششور
مصتلف به حاق تعليق درآورد؛
جش به ها ي

از طافهاي معاهشدا بشه

شد تشا بشا
ااتثناي كشور مصتلف حشق ممدهش
ااتناد به آ  ،اجااي تما
معاهششدا را در ارتوششا
شا
شه شش
شد ،بش
نمايش

يشا بصششم از

بششا خششود معلششق

شدا
شت معاهش
شه ماهيش
آنكش

بهگونهاي باشد كه نقض اااام مقشارات آ
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تواط ي

طاف ،وضعيت ها كدا

از طافهشاي

ديالا را در اجااي بعدي تعهدات وي كه از
معاهدا ناشم ممششوند ،از پا يه دگاگشو
اازد.
3ش بهمنظور مادا حاضا ،نقشض ااااشم
ي

معاهدا تشكي

ممشود از:

الف ش اعاا

از معاهدا بهطايقم كشه

مورد تأييد عهدنامو حاضا نواشد؛ يا
ب ش تصلف از مقاراتم كه بااي تتقشق
موضوح يا هدف معاهدا اااام باشد.
4ش بندهاي اخيا به اعتوار هيچي

از

شض معاهشدا
مقارات معاهدا كه در صورت نقش
نيو مجاي خواهند بود ،آاي

نممراانند.

5ش بندهاي  1تا  3فشوق ،بشا مقشارات
مابو

شا
به حمايت از افااد انسش

كشه در

معاهداتم كشه جنوشه بشادواشتانه دارنشد
گنجانيدا ممشود ،خصوصا مقاراتم كه نا ا
با منع اقدامات تالفمجويانه عليه اششصاص
مورد حمايت معاهدات موبشور ااشت ،جشاري
نممباشند.
ماده 61
حدوث شرايطي كه اجراي معاهده را
غيرممكن ميكنند
اسناد بينالمللي
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1ش اگا عشد

امكشا

اجشااي معاهشدا

ناشم از متو يا انهشدا

شم موضشوعم
دائمش

باششششد كشششه بشششااي اجشششااي معاهشششدا
شدا
شاف معاهش
شا طش
شد ،هش
شذيا باشش
اجتنابناپش
ممتواند به عشد
بهعنوا
آ

اجشااي معاهشدا

امكشا

موناي فسخ معاهدا يشا خشاوج از

ااتناد نمايشد .دنانچشه عشد

اجاا موقشت باششد ،تنهشا ممتشوا
تعليق اجااي معاهدا به آ
2ششش عششد

امكششا

نممتواند بهعنوا
ي

بشااي

ااتناد كاد.

اجششااي معاهششدا

موناي فسخ يا خاوج از

معاهدا و يا تعليشق اجشااي آ

ااتناد ي

امكشا

مشورد

طاف قشاار گيشاد هاگشاا عشد

امكا  ،خود ناشم از نقض تعهدات معاهشدا
يا نقض ها تعهد ديالا بينالمللم در قواق
طافهاي ديالا معاهدا ،از اوي طاف متصلشف
باشد.
ماده 62
تغيير اساسي اوضاع و احوال
1ش تغييا اااام در اوضشاح و احشواق
موجود در زما
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آ

تواط طافهاي معاهشدا پي بينشم نششدا

باشد ،نممتواند بهعنوا

موناي فسشخ يشا

خاوج از معاهدا مورد ااتناد قاار گيشاد
مالا آنكه:
الف ش وجود اوضشاح و احشواق موبشور
موناي اااام رضايت طافهشاي معاهشدا بشه
التوا

نسوت به معاهدا باشد؛ و

ب ش اثا اين تغييا ،دگاگونم ااااشم
در ابعششاد تعهششداتم باشششد كششه بششهموج
معاهدا هنوز ممبايد اجاا شوند.
2ششش در مششوارد ذيشش  ،تغييششا ااااششم
اوضاح و احواق نممتواند بهعنوا

مونشاي

فسخ يا خشاوج از معاهشدا مشورد ااشتناد
واقع شود:
الف ش اگا معاهدااي باشد كه ماز را
تعيين ممنمايد؛ يا
ب ش اگا تغييا اااام ناششم از نقشض
تعهدات معاهدا ،يا نقض هشا تعهشد ديالشا
بينالمللم در قواق طافهاي ديالا معاهدا،
شه آ
شه بش
شد كش
شم باشش
شوي طافش
از اش

شا
تغييش

ااتناد ممكند.
3ششش اگششا بششهموج

يكششم از بنششدهاي

اخياالذكا ،يكم از طافهشاي معاهشدا حشق
داشته باشد كه به تغييا اااام اوضشاح و
اسناد بينالمللي
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موناي فسشخ يشا خشاوج از

احواق بهعنوا

معاهدا ااتناد نمايد ،موافا حشق خواهشد
داشت تا بشه آ

تغييشا بشهعنوا

مونشاي

تعليق اجااي معاهدا نيو ااتناد كند.

ماده 63
قطع روابط ديپلماتيك يا كنسولي
جشششو در موارديكشششه وجشششود روابشششط
ديپلماتي

يا كنسولم بااي اجااي معاهدا

اجتنابناپشششذيا باششششد ،قطشششع روابشششط
ديپلماتي

يا كنسولم بين طافهاي معاهدا

تأثياي در روابط حقوقم آنها كه بشهموج
معاهدا باقاار شدا اات ،نممگذارد.
ماده 64
تأسيس يك قاعده آمره جديد حقوق
بينالملل عام
(قواعد آمره)
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مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

شا ي ش
اگش

شوق
شد حقش
شاا جديش
شدا آمش
قاعش

عا

ها معاهشدة

بينالمل

تأايس گشادد،

موجودي كه در تعشار
باشد ،باط

شدا موبشور
بشا قاعش

و منفسخ ممگادد.

فصل چهارم :روشها
ماده 65
روشي كه بايد در موارد بياعتبتاري،
فسخ ،يا خروج از يك معاهده و يا تعليتق
آن تبعي

گردد.

1ش طافم كه بااااس مقارات عهدنامشو
حاضا به عيوم در اعال
التوا

نسوتبه ي

قصد خود دايا بشا

معاهدا ،يشا بشهموناي
اسناد بينالمللي
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ديالاي بااي نفم اعتوار معاهشدا ااشتناد
كند تا آ
از آ

را فسخ نمايد ،يا خشاوج خشود

را اعال

داششته و يشا اجشااي

را

معلق گاداند ،بايد ديالا طافهاي معاهشدا
را از ادعاي

آگاا كند .در اين اخطشار،

شد
شنهاد وي ممبايش
شه پيشش
شه بش
شداماتم كش
اقش
گيشاد و داليش

انجا

آنهشا بايشد مششص

گادند.
2ش اگا پس از انقواي مهلتم كشه بشه
ااتثناي موارد فوري خاص كمتا از اه ماا
از زما

دريا فت اخطشار موبشور نصواهشد

بود ،هيچي

از طافهاي معاهشدا اعتااضشم

نكند ،طافم كه اقدا

بهاخطار كادا ااشت

ممتواند بهنتوي كه در مادا  67مقار شدا
در مورد عم

بهپيشنهادات

3ش اگشا از جانش

اقدا

نمايد.

ديالشا هشا يش

از

شازد،
شاح اش
شم مطش
شدا اعتااضش
شاي معاهش
طافهش
طافهاي معاهدا بايد بشا تواش
شور مل ش
شادا  33منشش
شذكور در مش
مش

بشه طشاق
شد،
متتش

رااحلم را جستجو نمايند.
4ش هيچي

از بندهاي اخيشا در حقشوق

يا تعهدات طافهاي معاهشدا كشه ناششم از
مقارات الز االجاايم باشد كه آنهشا را در
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مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

خصوص ح

اختالفاتشا

و فص

متعهد ممكند،

تأثياي نصواهد داشت.
5ش با حفظ مفاد مادا ،45اينكه كشوري
اخطار مورد اششارا در بنشد  1را اراشاق
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.
ماده 66
روشهاي حل و فصل قضايي ،داوري و سازش
اگا ،بهموج

بند  3مشادا  ،65پشس از

دوازدا ماا از تاريخ اعال

اعتشاا

هشيچ

رااحلم يافت نشدا باشد ،از روشهاي ذيش
پياوي خواهد شد:
شه بشا
الف ش ها طاف اخشتالف در رابطش
اجاا يا تفسيا مواد  53يشا  64ممتوانشد
شهموج
بش

يش

شوي را
شم ،دعش
شت كتوش
دادخوااش

بشششهمنظور اتصشششاذ تصشششميم در ديشششوا
بينالمللم دادگسشتاي مطشاح نمايشد مالشا
آنكه طافهشاي اخشتالف بشا رضشايت مششتاك
توافق نمايند كه آ

را به داوري ارجشاح

كنند؛
اسناد بينالمللي
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ب ش ها طاف اختالف در رابطه با اجاا
يا تفسيا يكم ديالا از مشواد بصش

پشنجم

عهدنامششه حاضششا ،ممتوانششد بششا تسششليم
تقاضايم در اين خصوص به دبياك
مل

اشازما

متتد ،روشم را كه در ضميمه عهدنامه

حاضا پي

بينم شدا اات ،تعقي

كند.

ماده 67
اسناد اعالم بياعتباري ،فسخ ،يا خروج از
يك معاهده
يا تعليق اجراي آن
1ش اخطشار مقشار در بنشد  1مشادا 65
بايد كتوم باشد.
2ش ها اقدامم جهت اعال
فسخ ،يا خاوج از ي
اجااي آ

بماعتوشاري،

معاهدا ،بشا تعليشق

طوق مقارات آ

معاهدا يا مفاد

بندهاي  2يا  3مادا  ،65بايشد از طايشق
اندي صورت گياد كه به ديالا طافها منعكس
شدا باشد .اگا اند موبور بهوايله رئشيس
شور خارجشه
كشور ،رئيس دولت ،يا وزيا امش
اموا نشدا باشد ،ممكن ااشت از نماينشدا
كشور ارااقكنندا اند دعوت شود تا زاند
تا االختيار بود
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خود را ارائه نمايد.

مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

ماده 68
استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد
 65و 67
اخطار يا اندي كشه در مشواد  65و 67
پي بينم شدا اات ،در هشا زمشا
تاريخ نفوذ آ

قاب

از

پشي

ااتاداد ممباشد.

فصل پنجم :آثار بياعتباري ،فسخ يا
تعليق اجراي يك معاهده
ماده 69
آثار بياعتبار يك معاهده
1ششش معاهششدااي كششه عششد
بهموج
باط

اعتوششار آ

عهدنامه حاضشا متقشق ششدا ااشت،
ممباشد .مقارات يش

معاهشدا باطش

اعتوار حقوقم ندارد.
2ش معهذا در صورتم كه با تكيشه بشا
شا
دنش

شه
شورت گافتش
شالم صش
شدااي ،اعمش
معاهش

باشد:

اسناد بينالمللي
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الف ش ها طاف ممتواند از طشاف ديالشا
معاهدا بصواهد تا آنجا كه ممكن ااشت در
خود وضع را بهگونشهاي كشه

روابط متقاب

شت،
شود ممداشش
شور وجش
شاق موبش
شاب اعمش
در ريش
اعادا نمايد؛
ُسن نيت و قو
ب ش اعمالم كه بااااس ح
از آنكه بماعتواري معاهدا مورد ااشتناد
واقع شود انجشا

گافتشه ااشت ،بشه صشاف

بماعتواري معاهشدا مششاوعيت خشود را از
دات نممدهد.
3ش در موارد مشموق مشواد 51 ،50 ،49
يا  ،52نسوتبه طافشم كشه اعمشاق تقلش ،
شار قابش
ارتشا يشا اجوش

شاب بشه وي
انتسش

ممباشد ،بند  2فوق مجاي نصواهد بود.
4ش در صشورت بماعتوشاري رضشايت يش
كشور مشص

به التوا

نسوت به ي

معاهدا

دندجانوه ،مقارات اخياالشذكا در روابشط
فيمابين آ

كشور با ديالا طافهاي معاهشد

مجاي خواهد بود.
ماده 70
آثار فسخ يك معاهده
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مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

1ش جو در موارديكشه معاهشدا تاتيش
ديالاي را مقار نمايد ،يا طافهاي معاهدا
بهنتو ديالاي توافق كنند ،فسخ ي
بهموج

مقارات آ

معاهدا

يا طوق عهدنامه حاضا:

الف ش طافهشاي معاهشدا را از تعهشد
ادامه اجااي آ

معاف ممنمايد؛

ب ش اثاي با حقوق ،تكاليف ،يا وضعيت
حقوقم طافهاي معاهدا كه بشهدلي
از فسخ آ

معاهدا و قو

اجشااي

ايجاد شدا اات،

نصواهد داشت.
2شششش وقتشششم كشششه كششششوري معاهشششدا
دندجانوهاي را رد ممكند يا خاوج خود را
از آ
آ

اعال

ممدارد ،بند  1در روابط بين

كشششور و هششا يشش

از طافهششاي ديالششا

معاهدا ،از تاريخ نفوذ آ

رد يا خشاوج،

مجاي خواهد بود.
ماده 71
آثار بياعتباري معاهدهاي كه با يك
قاعده آمره حقوق بينالملل عام در تعارض
اس
1ش در مورد معاهدااي كه طوق مادا 53
باط

باشد ،طافهاي معاهدا مكلفند:
اسناد بينالمللي
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الف ش تا آنجا كه ممكن ااشت نتشاي
شا مقشارات
ها اقدامم را كه بشا تكيشه بش
معاهدا صورت گافته و در تعار
عشا

آماا حقوق بينالمل

با قاعدا

شد از بشين
باشش

بواند؛ و
ب ش روابط متقابش

فيمشابين را بشا
عشا

قاعدا آماا حقوق بينالمل

انطوشاق

دهند.
2ش در مورد معاهدااي كه طوق مادا 64
و منفسخ ممگادد ،انفساخ موبور:

باط

الف ش طافهشاي معاهشدا را از تعهشد
ادامه اجااي آ

معاف ممنمايد؛

ب ش اثشاي بشا حقشوق ،تكشاليف ،يشا
وضعيت حقوقم طافهاي معاهدا
اجااي معاهدا و قوش

كه بشهدلي

شاخ ايجشاد
از انفسش

شدا باشد ،نصواهد داشت .معهذا از تاريخ
انفساخ به بعد ،حقوق ،تعهدات يا وضشعيت
حقوقم موبور تا حدي حفظ خواهند ششد كشه
حفظ آنها بنفسه بشا قاعشدا آمشاا جديشد
حقوق بينالمل

عا

تعار

نداشته باشد.

ماده 72
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آثار تعليق اجراي يك معاهده
1ش جو در مواردي كه معاهشدا تاتيش
ديالاي مقار نمايشد يشا طافهشاي معاهشدا
بهنتو ديالاي توافق كنند ،تعليشق اجشااي
معاهدا باااشاس مقشارات آ

يا بشهموج

عهدنامه حاضا:
الف ش آ

داته از طافهاي معاهشدا را

كه بين آنها اجشااي معاهشدا معلشق ششدا
ااششت ،در دورا تعليششق از تعهششد اجششااي
معاهدا در روابط متقاب

معاف ممنمايد؛

ب ش اضافه بشاآ  ،تشأثياي در روابشط
حقوقم موجشود بشين طافهشاي معاهشدا كشه
بهموج

معاهدا بين آنها ايجاد شدا اات،

نصواهد داشت.
2ش در دورا تعليق ،طافهشاي معاهشدا
بايد از انجشا

اقشداماتم كشه مشانع از

ااگياي اجااي معاهشدا ممششود ،ااشتنكاف
ورزند.

اسناد بينالمللي
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بخش ششم :مقررات متفرقه
ماده 73
موارد جانشيني دولتها 8،مسئولي

دول

يا شروع روابط خصمانه
مقششارات عهدنامششه حاضششا بششه هششيچ
مسالهاي كه ممكن اات در ارتوا
شدا از حيش
معاهش
بهدلي

بشا يش

شا
شا ،يش
شينم دولتهش
جانشش

مساوليت بينالمللم ي

دولت ،يشا

بهعلت شاوح روابط خصشمانه بشين كششورها
مطاح شود ،نممپادازد.
ماده 74
روابط ديپلماتيك و كنسولي و انعقاد
معاهدات
قطع روابط ديپلماتي
عد

يا كنسولم يشا

وجود اينگونه روابط بين دو يا دنشد

 .8كلمه  stateدر متن معاهدا به كلمه «كششور» و در مشادا
فوق ،در دو مورد ،باحس اقتوا به كلمه «دولشت» تاجمشه
شدا اات.
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كشور ،مانع از انعقشاد معاهشدا بشين آ
كشور نممگادد .انعقد ي

معاهدا فمنفسشه

تششأثياي در وضششعيت مابششو
دپپلماتي

بششه روابششط

يا كنسولم ندارد.
ماده 75
وضع يك كشور متجاوز

تعهداتم كه در ارتوا
ممكن اات بااي ي

با ي

معاهدا

كششور متجشاوز بهاشو

اقداماتم ايجشاد گادنشد كشه منطوشق بشا
منشور مل

كششور

متتد در قواق تجاوز آ

صورت ممگياند ،متأثا از مقارات عهدنامه
حاضا نصواهند شد.
بخش هفتم
امناء 9،اخطارها ،تصحيحات و ثب
معاهدات
ماده 76
امناي معاهدات

9. Depositary.

اسناد بينالمللي
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1ش تعيين امين بشااي معاهشدا ممكشن
اات تواط كشورهاي مذاكااكننشدا در خشود
معاهدا يا بهنتو ديالاي صورت گياد .امين
ممتواند ي

شا اشازما
يا دنشد كششور ،يش

بينالمللم ،يا بشاالتاين مقشا
اازما

ادراي آ

باشد.

2ششش و ششايف امششين معاهششدا خصوصششيت
شف ااشت در
بينالمللم دارد ،و امشين مو ش
بمطافم را رعايشت

اجااي و ايف خود جان

كند .بهويژا اين واقعيت كشه معاهشدا در
بين بعوم از طافها الز االجاا نشدا و يشا
اختالفم بين ي

كشور بشا امشين در خصشوص

اعماق و ايف او حاص

شدا اات ،نوايد در

تعهد امين اثا بالذارد.

ماده 77
وظايف امناء
1ش جو در مواردي كه معاهشدا تاتيش
ديالاي مقار كادا باشد يا كششورهاي طشاف
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شودا
شق نمش
شا توافش
شوي ديالش
شه نتش
شدا بش
معاهش
باشند ،و ايف امين خصوصا مشتم

اات با:

الفش نالاهداري متن اصشلم معاهشدا و
ااناد مابو
وي تتوي

به اختيارات تامهاي كه بشه

دادا ممشود؛

ب ش تهيه نسصههاي مصدق از متن اصلم
و تهيششه متششو

ديالششاي از معاهششدا بششه

زبانهاي اضافم ديالا مورد لوو

معاهدا و

شه طافهشاي معاهشدا و بشه
انعكاس آنها بش
كشورهايم كه حق دارند به معاهشدا ملتشق
شوند؛
ج ش دريافت كليه اموشاهاي معاهشدا،
وصوق و نالاهداري تمامم ااناد ،اخطارهشا
و مكاتوات مابو

به معاهدا؛

د ش بارام صتت اموا يا صتت هاگونشه
اند ،اخطار يا مكاتوه مابو به معاهدا و
در صورت لوو  ،جل

توجه كشور مورد نظشا

به موضوح؛
هش ش مطلع ااختن طافهشاي معاهشدا و
شق التشاق بشه معاهشدا را
كشورهايم كه حش
دارند از اقدامات ،اخطارهشا و مكاتوشات
مابو به معاهدا؛
شه حشق
وش مطلشع اشاختن كششورهايم كش
التاق بشه معاهشدا را دارنشد از اينكشه
اسناد بينالمللي
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امواها يا ااناد تنفيذ ،قوشولم ،تأييشد
يا التاق به تعدادي كه بشااي الز االجشاا
معاهدا مورد احتياج ااشت واصش

شد
تتوي

يشا

دادا شدا اات؛

ز ش ثوت معاهدا در دبياخانو اازما
متتد؛

مل

ش انجششا

ح

و ششايفم كششه در ديالششا

مقارات عهدنامه حاضا معين گاديدا اات.
2ش در صشورتمكه اختالفنظشاي بشين يش
كشور و امين در خصوص انجا

و ايف امشين

هور كند ،امين بايد مسشاله را بشهاطالح
كشورهاي امواكنندا و كشورهاي متعاهشد و
يششا درصششورت لششوو

بششه آگششاهم ارگششا

صششالحيتدار اششازما

بينالمللششم مابوطششه

باااند.
ماده 78
اخطارها و مكاتبات
جو در مواردي كه معاهدا يا عهدنامو
حاضا تاتي

ديالاي مقار نمايد ،ها اخطار

يا مكاتوهاي كه بشهموج
تواط ي
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كشور انجا

عهدنامشه حاضشا

ممگياد:

مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

الف ش درصورتمكه امينم وجود نداشته
باشد ،مسشتقيما بشه كششور مصاطش  ،و در
صورت وجود امين ،مستقيما بشه وي مشنعكس
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؛
ج ش در صورت انعكاس به امشين ،فقشط
از زمانم ابالغ شدا به كشور مصاط

تلقشم

خواهد شد كه كشور موبور اطشالح مقشار در
بند « 1هش» از مشادا  77را تواشط امشين
دريافت نمايد.

ماده 79
تصحيح اشتباهات متون يا نسخههاي مصدق
معاهدات
1ش دنانچه پس از تأييد اعتوار مشتن
ي

معاهدا كشورهاي امواكنندا و كشورهاي
اسناد بينالمللي
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متعاهد توافق نماينشد كشه مشتن معاهشدا
حاوي اشتواهم اات ،تصتي
طاق مشاوحو زيا انجا

آ

به يكشم از

خواهد گافشت مالشا

آنكه دوق موبور تصشميم ديالشاي را بشااي
تصتي

اشتواا اتصاذ نمايند:

الف ش از طايق انعكاس اصشالح مقتوشم
در متن و پاراف اصالح بهوايله نمايندگا
مصتار؛
ب ش از طايق تهيه يا موادله اند يا
اانادي كه در آنهشا مشتن تصشتيتم مشورد
توافق منعكس شدا اات؛ يا
ج ش از طايشق تهيشه يش
تصتي

مشتن كامش

شدا طوق روششم كشه در خصشوص مشتن

اصلم رعايت شدا اات.
2ش هنالاممكه بااي معاهدا امينشم در
نظششا گافتششه شششدا باشششد ،وي اشششتواا و
ششالح آ
ششنهاد اصش
پيشش

ششورهاي
ششه كشش
را بش

امواكنندا و كشورهاي متعاهد اطالح خواهد
داد و مهلتم را كه

شاف آ

اعتشاا

بشه

پيشنهادات اصالحم ميسا اات ،تعيين خواهد
نمود .در صورتمكه پس از انقواي مهلت:
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

شت طافهشاي
را جهش

معاهدا و بااي كشورهايم كه حق التاق به
آ

را دارند ،ارااق خواهد كاد؛
ب ش دنانچشه اعتااضشم صشورت گافتشه
را به كشورهاي امواكنندا

باشد ،امين آ

و به كشورهاي متعاهد منعكس خواهد كاد.
شدهاي  1و 2
شدرج در بنش
شد منش
3شش قواعش
موافا در مورديكه اعتوار متن به دو يشا
دند زبا

تأييد ششدا و اشپس در انطوشاق

آنها نقصم بهنظا ممراد كشه حسش

توافشق

كشورهاي اموشاكنندا و كششورهاي متعاهشد
بايد تصتي

شود ،اعماق خواهد شد.

4ش متن تصتي
جانشين متن ناق

ششدا از همشا

ابتشدا

خواهشد ششد مالشا آنكشه

كشورهاي امواكنندا و دوق متعاهد بشهنتو
ديالاي تصميم بالياند.
5ش اصالح متن معاهدااي كشه بشه ثوشت
رايدا اات ،بشه دبياخانشه اشازما
متتد اعال

ملش

خواهد شد.

6ش اگا اشتواهم در نسشصه مصشدق يش
معاهدا ديدا شود ،امشين صورتجلسشهاي در
خصوص اصالح آ
آ

تنظيم كادا و رونوششتم از

را جهت كششورهاي اموشاكنندا و بشااي

كشورهاي متعاهد ارااق ممنمايد.
اسناد بينالمللي
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ماده 80
ثب

و انتشار معاهدات

1ش معاهدات پس از الز االجاا شد
دبياخانششه اششازما
ممگادند تا حس

ملشش

بشه

متتششد اراششاق

مشورد ،ثوشت دبياخانشه،

بايالانم ،يا ثوت در اوابق شدا و منتششا
گادند.
2ششش انتصششاب امششين او را مجششاز بششه
انجششا

اقششدامات مقششار در بنششد اخيششا

ممنمايد.

بخش هشتم
مقررات نهايي
ماده 81
امضا
عهدنامششه حاضششا جهششت اموششاي كليششه
كشششورهاي عوششو اششازما

ملشش

متتششد يششا

نمايندگمهاي تصصصم يا آژانس بينالمللشم
اناژي اتمم ،و نيو جهت ها طاف ملتق شدا
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به اااانامو ديوا

بينالمللم دادگسشتاي

و يا ها كشور ديالا كه تواط مجمع عمشومم
اازما

مل

متتد بااي التاق به عهدنامه

دعوت گاديدا ااشت بشه نتشو زيشا مفتشوح
شواموا  1969در
شاريخ  30نش
شا تش
شد :تش
ممباشش
وزارت فدراق امور خارجه جمهوري اتشاي ،
و اپس تا  30آوري
مل

 1970در مقشا اشازما

متتد در نيويورك.
ماده 82
تنفيذ
به تنفيذ ااشت.

عهدنامه حاضا مشاو

اازما

ااناد تنفيذ به دبياك

مل

متتد

اپادا خواهد شد.
ماده 83
الحاق
عهدنامه حاضا بااي التاق هشا كششور
متعلق به ها كدا

از گاوههاي مشذكور در

مادا  81مفتوح خواهد بود .ااناد التشاق
به دبياك

اازما

مل

متتد اپادا خواهد

شد.
اسناد بينالمللي
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ماده 84
الزماالجرا شدن
1ش عهدنامه حاضا در ام امين روز پس
از تاريخ اپاد

ام و پنجمين اند تنفيشذ

يا التاق ،الز االجاا خواهد

شد10.

2ش عهدنامه حاضشا بشااي هاكشدا
كشورهايم كه آ

را پشس از اشپاد

از

اشم و

پنجمين اند تنفيذ يا التاق ،تنفيد كنند
يا به آ

ملتق شوند ،در ام امين روز پس

از اپاد

اند تنفيذ يا التاق ،الز االجاا

خواهد شد.
ماده 85
متون معتبر
نسصه اصلم ايشن عهدنامشه كشه متشو
انالليسم ،دينم ،ااشپانيايم ،فاانسشوي و
روام آ
دبياك

بهطور يكسا
اازما

مل

معتوشا هسشتند بشه
متتشد تتويش

خواهشد

گاديد.
 .10هما طور كه در قسمت «اشارا» گفتيم ،اين ششا در 27
ژانويه  1980حاص شدا و عهدنامه قوت قانونم پيدا كشادا
اات.
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نماينالا

تا االختيار امواكنندا زيا

شود بشهنتو
كه از اوي دولتهشاي متوشوح خش
مقتوم مجاز بودااند ،عهدنامشه حاضشا را
اموا نمودااند.
وين ،بيس
و شص

و سوم ماه يكهزار و نهصتد

و نه ميالدي

مشاا مشه

زعهدنامه در تاريخ بيست و او
يكهوار و نهصشد و شصشت و ُ
نشه مشيالدي از
جان

كشورهاي زيشا اموشا گاديشدا ااشت:

افغانسشششتا  ،آرژانتشششين ،باربشششادوس،
بوليوي ،بازي  ،كامووج ،شيلم ،كلمويشا،
كنالو (باازاوي ) ،كااشتاريكا ،اكشوادر،
فنالند ،رنا ،گواتماال ،گويا ُ ،
هنشدوراس،
ايششاا  ،جامائيكششا ،كنيششا ،ليوايششا،
ماداگااششكار ،مكويشش  ،مششااك  ،نپششاق،
نيجايشششششه ،فيليپشششششين ،اشششششودا ،
تاينيدادوتوباگو ،اروگوئه ،يوگسشالوي ،و
زامويا .
ضمائم

1

اسناد بينالمللي
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روش سازش ت مربوطبه بند «ب» ماده 66
عهدنامه
1ش دبياك

اازما

از اشششازشدهندگا
حقوقدانا

11

متتد فهااشتم

مل

را كشششه ماكششش

از

واجشد صشالحيت باششد ،تهيشه و

نالهداري خواهد نمود .بدينمنظور ،از
كشور عوشو اشازما

ملش

ها

متتشد يشا طشاف

عهدنامه حاضا دعوت خواهد شد تشا ااشامم
دو نفا اشازشدهندا را پيششنهاد نمايشد.
ااامم افااديكه بديننتو پيشنهاد ممشوند
شا را تششكي
فهاات مورد نظش
مدت خدمت اازشدهندگا

خواهشد داد.

منجمله ،مدت خدمت

فادي كه بشااي اششغاق پسشتم كشه بشهطور
اتفاق بالتصدي ماندا اات پيشنهاد ممشود،
پششن

اششاق قابشش تمديششد خواهششد بششود.

شه
شدمت او خاتمش
شدت خش
شه مش
شازشدهندااي كش
اش
يافته اات ،كار خشود را در ارتوشا
و ايفم كه بهموج

بند ذي

بشا

بشه وي متشوق

شدا ادامه خواهد داد.
2ش وقتمكه تقاضايم طوق مشادا  66بشه
دبياك

تسليم ممشود ،دبياكش

اخشتالف را

11. Conciliators.
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در كميسيو
تشكي

اازششم كشه بشه تاتيش

يافته اات ،مطاح ممنمايد:

كشور يا كشورهايم كه ي
را تشكي
تاتي

زيشا

طاف اخشتالف

ممدهنشد دو اشازشدهندا را بشه

زيا انتصاب ممنمايد:
اازشدهندا توعه كشور طشاف

الف ش ي

اختالف يا يكم از كشورهاي طاف اختالف كشه
شد 1
شذكور در بنش
شت مش
شت از فهااش
شن ااش
ممكش
انتصاب شود يا از خارج آ ؛ و
ب ش ي

اازشدهندا كه توعه كشور طاف

اختالف يا كشورهاي طشاف اخشتالف نوشودا و
ممبايد از فهاات مذكور انتصاب شود.
كشور يشا كششورهايم كشه طشاف ديالشا
شين تاتيش
ممدهند به همش

اختالف را تشكي

دو اازشدهندا را انتصاب ممكننشد .دهشار
اازشدهندا منتص

طافين بايد در

شه دبياكش
روز از تاريصمكش

شاف 60

شازما
اش

ملش

تقاضا را دريافت كادا اات ،منصوب شوند.
شصت روز پس از آخاين انتصاب ،دهشار
اازشدهندا موبور شص
فهاات بهعنوا

پنجمم را از همشا

رئيس باخواهند گويد.

اگا در مهلشت مقشار بشااي انتصشاب،
رئيس يا يكم از اازشدهندگا
باشد ،دبياك

منصوب نشدا

تا شصت روز پس از انقوشاي
اسناد بينالمللي
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ملهت موبور ،بشه انتصشاب اقشدا
كاد .دبياك

خوا هد

ممتواند خواا يكم از اشصاص

مندرج در فهاات و خشواا يكشم از اعوشاي
كميسيو

را بهعنوا

حقوق بينالمل

رئيس

معششين نمايششد .در صششورت توافششق طششافين
اختالف ،ها كدا

تمديشد

از مهلتها قابش

ممباشد.
هاگاا ُ
پست يكم از اازشدهندگا

خالم

بمانششد انتصششاب جانشششين وي طوششق همششا
تاتيوات خاص انجا

خواهد شد كه در خصوص

انتصاب بدوي رعايت شدا اات.
3ششش كميسششيو

اششازش در خصششوص آيششين

رايدگم ،خود تصميم خواهد گافت .در صورت
توافق طافين اختالف ،كميسيو

ممتواند از

ها طاف عهدنامه دعوت كند تا نظايات خود
را شفاها يا كتوا به آ

تسشليم نمايشد.

تصميمات و توصيههاي كميسيو
آراي اعواي پن گانه آ

به اكثا يت

اتصشاذ و تصشوي

ممشود.
4ش كميسيو

ممتواند طافهشاي اخشتالف

را متوجه هاگونه تدابياي نمايد كه ح
دواتانه اختالفشا

فص

5ش كميسيو

را تسهي

و

ممكند.

ا هارات طافهشاي اخشتالف

را ااششتماح خواهششد نمششود .ادعاهششا و
310



مجلة حقوقي  /شمارة هشتم

اياادات را بارام و به آنا

پيشنهاداتم

خواهد كاد كه آنها را بشااي حش

و فصش

دواتانه اختالف ياري ممنمايد.
6ش كميسيو

اف دوازدا مشاا پشس از

تشكي  ،گوارش كار خشود را تهيشه خواهشد
به دبياكش

نمود .گوارش كميسيو

تسشليم

ممشود و به آگاهم طافهاي اخشتالف خواهشد
شششه
شششور ،منجملش
شششوارش موبش
شششيد .گش
راش
نتيجهگيايهاي حاصشله در خصشوص وقشايع و
جنوههاي حقوقم قويه ،بااي طافهاي اختالف
الوا آور نيست و فقشط بيشا

توصشيههايم

اات كه جهت بارام ،بشه طافهشا پيششنهاد
ممشود تا ح

دواتانه اختالف تسهي

و فص

گادد.
7ش دبياك
كميسيو

كمكها و تسشهيالتم را كشه

اازش بشه آ

نيازمنشد ممباششد،

فااهم ممآورد.
مصارج كميسيو

را اازما

مل

متتشد

تأمين ممنمايد.

2
اعالميههاي و قطعنامههاي كنفرانس سازمان
ملل متحد
اسناد بينالمللي
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درباره حقوق معاهدات
اعالميه مربوطبه ممنوعي

اجبتار نظتامي،

سياسي يا اقتصادي در
انعقاد معاهدات
كنفرانس سازمان ملل متحتد در خصتوص حقتوق
معاهدات،

كشه هشا معاهشدا

با تأييد اين اصش

شافين آ
شااي طش
شم ،بش
الز االجاايش
بودا و بايد از جان

شدآور
تعهش

ُسشن نيشت
آنها با ح

اجاا گادد،
با تأكيشد بشا اصش

تسشاوي حاكميشت

كشورها،
با اعتقاد بشه اينكشه كششورها جهشت
انجا

ها اقدا

مابو

بايد از آزادي كام

به انعقاد معاهدا

باخوردار باشند،

با ابااز تأاف از اينكشه در گذششته
كشششورها مجوششور بوداانششد تتششت فشششار و
توييقات گوناگو

ديالشا كششور معاهشداتم

منعقد كنند،
و با تمايش

به حصشوق اطمي نا

از

اينكه در آتيه هيچ كشوري نتوانشد دنشين
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بشا انعقشاد يش

توييقاتم را در ارتوا
معاهدا اعماق نمايد،
1ش توا

به تهديد با عمشاق هاگونشه

فشار اعم از نظامم ،اياام يشا اقتصشادي
را كه يش

كششور بشهمنظور مجوشور كشاد
اقدامات مابو

كشوري ديالا در انجا

شاخالف اصش
شدا ،و بش
شاد معاهش
انعقش

بشه

شاوي
تسش

حاكميششت كشششورها و آزادي ارادا بششهكار
ممباد ،راما متكو

ممنمايد؛

2ش تصميم ممگياد كشه اعالميشه حاضشا
بصشم از پيما

نهشايم كنفشاانس راجعبشه

حقوق معاهدات باشد.
جهاني در عهدنامه

اعالميه راجعبه مشارك
وين

در خصوص حقوق معاهدات
كنفتترانس ستتازمان ملتتل در خصتتوص حقتتوق
معاهدات،

بششا اعتقششاد بششه اينكششه معاهششدات
جندجانوششه مابو بششه تششدوين و تواششعه
متاقيانه حقوق بينالمل
موضششوح و هدفشششا

يا آنهشايم

بششااي كشش

كه

جامعششه

اسناد بينالمللي
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بينالمللم واجد نفعم ااشت ،بايشد بشااي
مشاركت همه كشورهاي جها

مفتوح باشند،

و با توجه بشه اينكشه مشواد  82و 83
عهدنامه وين در خصوص حقوق معاهشدات بشه
مجمع عمومم اجازا ممدهد تا از كشورهايم
كه عوو اشازما

شا يكشم از
متتشد بش

ملش

اششازمانهاي خششاص فاعششم آ

يششا آژانششس

بينالمللم اناژي اتمم نيستند و يشا بشه
شتاي
شم دادگسش
بينالمللش

شوا
شنامه ديش
ااااش

ملتق نشدااند ،مصصوصا دعشوت نمايشد

تا

عوويت عهدنامه موبور را بپذياند،
1ش از مجمع عمومم دعشوت ممكنشد كشه
شت و
شه را در بيسش
شاق دعوتنامش
شاله اراش
مسش
دهارمين اجالايه خود مشورد باراشم قشاار
دهد تا مشاركت بيشتاين تعشداد ممكشن در
شدات
شوق معاهش
شوص حقش
شن در خصش
شه ويش
عهدنامش
تأمين گادد؛
2ش اميدوار ااشت كشه كششورهاي عوشو
اازما

م

متتد بكوشند تا منظور اعالميه

حاضا را تتقق بصشند؛
3ششش از دبياكشش

اششازما

ملشش

متتششد

تقاضا ممكند توجشه مجمشع عمشومم را بشه
اعالميه حاضا جل
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4ش تصميم ممگياد كشه اعالميشه حاضشا
بصشم از پيما

متتشد

نهايم كنفاانس مل

در خصوص حقوق معاهدات باشد.

قطعنامه مربوطبه ماده يك عهدنامه وين
در خصوص حقوق معاهدات
كنفرانس سازمان ملل متحتد در خصتوص حقتوق
معاهدات،

با يادآوري اينكه مجمع عمومم اازما
شمارا (2166)21
شه شش
شد در قطعنامش
متتش

ملش

مورخ  5دااموا  1966خود طشاح پيششنهادي
مششواد فصشش
بينالمل

دو

گششوارش كميسششيو

حقششوق

(هيجدهمين اجالاشيه آ ) را

به

كنفاانس تسليم داشته اات،
با توجه به اينكه مواد طاح پيشنهادي
كميسيو

تنها به معاهشدات منعقشدا بشين

كشورها مابو

ممگادد،

بتتا تشتتخيص اهميششت مسششاله معاهششدات
ششازمانهاي
ششورها و اش
ششين كشش
ششدا بش
منعقش
شدين
شا دنش
شابين دو يش
شا فيمش
شم يش
بينالمللش
اازما

بينالمللم،

اسناد بينالمللي
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بتتا علتتم بششه اينكششه اششازمانهاي
بينالمللم باخوردهشاي عملشم مصتلفشم در
اين مورد دارند ،و
بتتتا آرزوي اينكشششه تجابشششه واشششيع
اازمانهاي بينالمللم در اين زمينشه بشه
نتو احسن مورد ااتفادا قاار گياد،
به مجمع عمشومم اشازما

ملش

متتشد

توصيه ممكند موضوح معاهدات منعقدا بشين
كشششورها و اششازمانهاي بينالمللششم يششا
فيمابين دو يا دندين اازما
را مجددا بشه كميسشيو

بينالمللشم

حقشوق بينالملش

شازمانهاي
شورت اش
شا مشش
شا بش
شد تش
شاح دهش
ارجش
بينالمللم عمدا مورد مطالعه واقع شود.

قطعنامه راجع به اعالميه مربوط به
ممنوعي

اجبار نظامي،

سياسي يا اقتصادي در انعقاد معاهدات
كنفرانس سازمان ملل متحتد در خصتوص حقتوق
معاهدات،
316
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كه اعالميه مابو به ممنوعيشت اجوشار
نظامم ،اياام يا اقتصشادي جهشت انعقشاد
معاهدا را بهعنوا
كنفاانس تصوي

بصشم از پيما

نهايم

كادا اات،

1ش از مجمع عمومم اازما

مل

متتشد

تقاضا دارد اعالميه موبور را بشه آگشاهم
كليششه كشششورهاي عوششو و كشششورهاي ديالششا
شششاكتكنندا در كنفششاانس و همچنششين بششه
ارگانهاي مهم اازما

مل

متتد باااند.

2ششش از كشششورهاي عوششو تقاضششا دارد
اعالميه را هاده گستاداتا توليغ و تكثيا
نمايند.

اسناد بينالمللي
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