
 

 
 

 

 

 

در پرتى قاوىن ی الملل بيهمعاهدات ی ماهيت حقىقی و واكاو ی بررس
 ايرانی اسالمی جمهىر ی و قاوىن مدوی اساس

   

 2امیر رضا نیک منش؛ 1یمحمد صالح عالم

 چكيده

 یها کيهىؿها میهان که  امه  الملله  بیه ای  تىافمىامه پیمهان یها ٝهؼوامه  کىىاونیىن، مٞاهؼه،
 ٝها  ای واژه مٞاههؼه. باىهؼ م  المله  بیه صمىق ميمىل و ىؼه مىٞمؼ  الملل بیه های مافمان

 بهـ ػؿ ؿا …و میخهاق پیمهان، پـوتکه ، وامه ، تىافك الملل ، بیه وام  مىافم  کىىاونیىن، و ام 
ـای ک  وام . گیـػ م   صمىل  احـ فالؼ و وؼاؿػ اهمی  وفن  ف  ،ىىػ م  اوتغاب مىافمتىام  یک ب

 مکتىب تىافمىام  یک ؿا مٞاهؼه مٞاهؼات صمىق مىؿػ ػؿ ویه ۹۱۹۱ نکىىاونیى هـچىؼ .ام 
 صمهىق ٝـٍه  ػؿ مٞاهؼه .اوؼ ىؼه تلم  آوؿ القا  ویق ىفاه  های بیاوی  گاه م ؛ا کـػه، تٞـیف
 ایهه مهه  تفهاوت اما ؛ام  مماین  لاب  گؾاؿی لاوىن مزلل مَىب لىاویه با کيىؿها ػاعل 

ـامه  لابه  اوهؼ کـػه مىافمه  آن با ک  های  ػول  ب   ونب مٞاهؼه مفاػ ک  ام  آن ،ػو  و ار

                                                      

   MohammadsaiehAlemi80@ut.ac.ir. دانشجوی  کارشناسی پیوسته حقوق دانشگاه تهران 1

   amirnikmanesh@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی پیوسته حقوق دانشگاه تهران . 2



2  قىقفقه و مباوی ح فصلىامه علمی ـ تخصصی  

ـاػ ػاعل  صمىق ػؿ ،والٜ ػؿ. وؼاؿػ ٝمىم  کاؿبـػ مٞمىلا   ؿا لهاوىن اف گـیهق و اوتغهاب صك اف
 با تا ام  آن بـ  مٞ ممال  ایه ػؿ بـعىؿػاؿوؼ. صك ایه اف الملل  بیه رامٞ  اْٝای اما ؛وؼاؿوؼ
 کهاؿکـػ تىره  بها مٞاههؼه اوهىاٛ و گهـػػ ؿوىهه آن تٞـیهف اههؼهمٞ اف  مفهىم اؿائ  و  بـؿم
ـان بها   صمىل وٚا  ػؿ آن رایگاه مپل و ىىػ والٜ مغإب تىر  و ٝىای  مىؿػ اه  صمىل ایه

ـاؿ  بـؿمه مهىؿػ  و لاوىن مؼو  ٖٝف ٝىای  ب  لاوىن امام  اؿائه  ػؿ ىهىػ. همنىهیه ػاػه له
 .ام  ىؼه امتفاػه هبانوگ مضتـ ی ىىؿا  ميىؿتی ها هػیؼگا اف مٖالب
 مَهىب لىاویه ،۹۱۹۱ ویه کىىاونیىن ،صمىلي احـ ،المل  بیه صمىق ،مٞاهؼه :كليدی واژگان
 .ػول  ،مزلل



 

 

 ممدمه

ـاف پـ تاؿیظ ػؿ مٞاهؼات  وٚا   یهها کاؿبـػ ػاؿای  الملله بیه صمهىق وٚها  ػؿ عهىػ ويهیب و ف
ـای گاه .ام  بىػه متفاوت  ـای گاه و هبىػ متماب  تٞهؼات بیان ب ـاتهـ تٞهؼات ایزاػ ب  مىهافٜ اف ف
ـای مٞاههؼات اف امتفاػه امـوف و فوػگؾؿ چىؼراوب  یا و ػوراوب   و  الملله بیه لىاٝهؼ ایزهاػ به

 ماف لاوىن مٞاهؼات ایه بیه ی ها تتفاو مفهى  و ؽات ػؿ ک  اوؼ هبىػ  الملل بیه یها  ؿژی ایزاػ
ـاؿػاػی و  ؿژیه  و لهاوىن کىىهؼه ایزهاػ مٞاههؼات تىّیش بـ مٞ  رنتاؿ ایه ػؿ ک  اىؼب م  ل

ـا ؛ام  ىؼه  الملل بیه ـاؿػاػی مٞاهؼات تٞـیف ػؿ ک  چ  عَىٍ  صمىق تٞـیف ب  بنیاؿ ل
 عهىاهی  بؼان ک  ی  ػاؿوؼها تتفاو تٞاؿف ایه با ماف لاوىن مٞاهؼات اما ؛اىؼب م  ىبی  ٝمؼ اف

 .پـػاع 
 یها کيهىؿها میهان که  ام  الملل  بیه تىافمىام  یک پیمان یا ٝهؼوام  کىىاونیىن، مٞاهؼه،

 ٝها  ای واژه مٞاههؼه. باىهؼ م  المله  بیه صمىق ميمىل و ىؼه مىٞمؼ الملل  بیه های مافمان
 بهـ ػؿ ؿا …و میخهاق پیمهان، پـوتکه ، وامه ، تىافك الملل ، بیه وام  مىافم  کىىاونیىن، و ام 

ـای ک  وام . گیـػ م   صمىل  احـ فالؼ و وؼاؿػ اهمی  وفن  ف  ،ىىػ  م اوتغاب مىافمتىام  یک ب
 مکتىب تىافمىام  یک ؿا مٞاهؼه مٞاهؼات صمىق مىؿػ ػؿ ویه ۹۱۹۱ کىىاونیىن هـچىؼ .ام 

 صمهىق ٝـٍه  ػؿ مٞاههؼه.اوؼ ىهؼه تلمه  آوؿ الهقا  ویق ىفاه  های بیاوی  گاه اما ؛کـػه تٞـیف
 ػو ایه مه  تفاوت اما ؛ام  مماین   لاب گؾاؿی لاوىن مزلل مَىب لىاویه با کيىؿها ػاعل 

ـام  لاب  ،اوؼ کـػه مىافم  آن با ک  های  ػول  ب  ونب  مٞاهؼه مفاػ ک  ام  آن  مٞمىلا  و ار
ـاػ ػاعل  صمىق ػؿ ،والٜ ػؿ. وؼاؿػ ٝمىم  کاؿبـػ  اما ؛وؼاؿوؼ ؿا لاوىن اف گـیق و اوتغاب صك اف

 .بـعىؿػاؿوؼ صك ایه اف الملل  بیه رامٞ  اْٝای
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 و کيههىؿها ،فٞالیهه المل  بیه صمههىق مىههابٜ یهتههـ  مه ٝىههىان بهه   المللهه بیه مٞاهههؼات
 فینهه  بىیههاػیه تزلهه  و هىههؼػ م  ىههک   المللهه بیه ٍههضى  ػؿ ؿا  المللهه بیه یها نمههافما

 .اوؼ الملل  بیه
 ومهىػ ٝىهىان به  آن اف ىانته م  که   الملل بیه ٍضى  ػؿ مٞاهؼات اٍل  کاؿکـػ ب  تىر  با

 اهؼاف امـوفه تىافك ه. ایکـػ تٞبیـ المل  بیه رامٞ  اْٝای بیه ػؿ  الملل بیه ىافماتت عاؿر 
 یهتـ لمٞمهى ٝىهىان به  امه  تىاونت  و یافت   الملل بیه رامٞ  ػؿ ؿا مغتلف  عَایٌ صت  و

ـای ابقاؿ ـاؿی ب  .ىىػ امتفاػه  الملل بیه رامٞ  اْٝای بیه ػؿ تٞهؼ ایزاػ و تىافك بـل
 امه  یکنهان تٞاؿیف ایه تما  ػؿ آون  اما ؛ام  آمؼه ٝم  ب  متٞؼػی ـیفتٞ مٞاهؼه اف
 و مٞیه صمىل  آحاؿ ایزاػ مىٚىؿ ب  و ام   الملل بیه رامٞ  اْٝای بیه ػؿ تىافك ٝىَـ همان

 مٞاهؼه ک  اوؼ هکـػ ؽکـ مٞاهؼه تٞـیف ػؿ بـع  ،المل  بیه صمىق لىاٝؼ اف آن تابٞی  همنىیه
 یٞىه  ، الملل بیه رامٞ  اْٝای تىمٔ ک  ام  المل  بیه صمىق ٚا و تض  ٍـیش تىافك یک

 تىافك یک ٝىىان ب  ام  ممکه مٞاهؼه یک .آیؼ م  ورىػ  ب  الملل بیه یها نمافما و کيىؿها
 تمها  ها یگؾاؿ وا  ایه ب  تىر  بؼون .ىىػ وامیؼه وام  مماول  یا کىىاونیىن ،پـوتک  ، الملل بیه
ـابهـ همه  لىاٝهؼ و مٞاههؼات و هنهتىؼ المله  بیه صمهىق وٚا   تض ها  وام تىافك ایه  تلمه  ب
 .ىوؼى م 

 صمهىق ۹۱۹۱ ٝهؼوامه  ؿا مٞاههؼه اف ؿا المله  بیه صمهىق مینهت  ػؿ ؿمهم  تٞـیهف اما
 :امه  ىؼه تٞبیـ  چىیه مٞاهؼه اف ماػه ایه ػؿ ک  ام  ػاػه ٍىؿت ۹ بىؼ 2 ماػه ػؿ مٞاهؼات

 و امه  ىهؼه مىٞمؼ کتب  ٍىؿت ب  کيىؿها میان ک  ام   مللال بیه تىافك یامٞى ب  مٞاهؼه»
ـتبٔ مىؼ چىؼ یا ػو ػؿ یا واصؼ مىؼی ػؿ ایىک  اف اٝ  ،باىؼ المل  بیه صمىق ميمىل  هه   به م

ـای  ىـوٕ امٞى ایه ب  تىر  با. «آن عاً ٝىىان اف وٚـ لٖٜ؛ باىؼ آمؼه  ىهؼه ؽکهـ مٞاههؼه ب
 که  تٞههؼات  ػؿ ؿا آوهها و باىؼ ؿهاکيى بیه تىافك ىىؼهک تْمیه بنیاؿی صؼ تا ىانت م  ک  ام 
 مٞاههؼه ایهه البته . امه  مٞاههؼه «بهىػن مکتهىب» لیؼ نآ و ػاؿػ وگاه متٞهؼ ىوؼى م  متمب 
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 عهىػ ممهـؿات ميهمىل ؿا وههاآ بلکه  ،اىهؼب م و مکتىب غیـ مٞاهؼات اٝتباؿ ؿػ اٝال  ػؿمما 
ـای ها هؿا یهتـ نآما و بهتـیه اف ک ی ؿا مٞاهؼه بىػن مکتىب اوؼیيمىؼان. اوؼػ م و  ب  بـػن پ  ب

 به  بایهؼ مٞاههؼات ػاؿوهؼ ٝمیؼه ایيان ویق ره  همیه ب  و اوىؼػ م  مٞاهؼه یک تٞهؼات مته
 .باىىؼ ػاىت  ؿا اعتالف مىاؿػ ػؿ عَىٍا امتىاػ لابلی  تا آیىؼ ػؿ مکتىب ٍىؿت
 ؿژیه  ایزهاػ عَهىً ؿػ بهىػ عىاههؼ ما بضج ب  مـبىٓ مٞاهؼات عَىً ػؿ آون  اما
 ای همٞاههؼ  به  یٞىه  ؛ابهؼی م  مفههى  مٞهاػه اف تٞـیف ایه مای  ػؿ ویق، مٞاهؼه تىمٔ لاوىو 

ـابـ ػؿ ىانت م  ـای ایيان اف و ػکـ امتىاػ اْٝای تما  ب  آن لیهىػ که  عىامه  ؿا آن تٞهؼات ار
 ػهىؼ تغییـ ؿا ػعى تٞهؼات ماهی  یا و صؼوػ ؿاصت  ب  وتىاوىؼ اْٝا و باىؼ ميغٌ و مکتىب

ـاف ػیگـ ،مماب  ػؿ و یابىؼ که   ؿهای  وتىاوىؼ ام  ػهکـ ممـؿ مٞاهؼه آن آون  لیؼ اف مٞاهؼه إ
؛ ایفای تٞهؼ اف َأْوُفوا ِِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًل ـمایؼ ف م البت  با تىر  ب  آی  مباؿک لـآن ک  

 اىؼ.ب م القامات هـ مٞاهؼه 

 روش

ـه بـػه ىؼه ام  و با مٖالٞ  مىابٜ کاؿامؼ و ػلیك و متىهىٛ   ای  کتابغاو تضمیك اف ؿوهیه ػؿ ا به
ـػیؼه ام   ـتبٔ و مزؾوب ماعته ممال  مىؿػ وٚـ گ مٞ  ػؿ امتفاػه صؼاکخـی اف مىّىٝات م

ـاگیـی  ی مـبهىٓ به  ػؿکه  هها همىفآتا مغإب ّمه ػؿیاف  مٖالب و وکات اٍل  ممال  با ف
ـا  گیـ اف ممال  وائ  گـػػ.ٝمیك و ف

 بيان مسئله  

ٕهـفیه   الملله بیههنتىؼ که  تٞههؼات  المل  بیهیه مىابٜ صمىق تـ  مه ،يالملل بیهمٞاهؼات 
ىؼه بهـ   پیو بیىی ها  منئىلیی ـػوؼ و آیى  تما  وماگ ميمٞاهؼه و ىـوٓ مىؼؿد آن ؿا ىام  

ـاؿػاػ یؿهااف مافوکا المل  بیهٝهؼه متٞالؼیه هنتىؼ تا صمىق  مىٞمهؼ   ک  ػؿ صمىق ػاعلی ل
بها  ،همه  راوبه  و مىىهکافاو   و تضلیله  مضـو  وگـػػ. لؾا ایه ممال  ػؿٍؼػ بـؿم ،ىػى مي



6  قىقفقه و مباوی ح فصلىامه علمی ـ تخصصی  

ـػافػ و ّمه تٞـیهف پ ميو اوىاٛ آن   الملل بیهو کاوه مٞاهؼات   ب  واؿم  تضلیلی ؿویکـػ
ـایو بیان کلي و ىـوٓ آن ؿا ؽکهـ ی و ماوؼگاؿایزاػ ی مافوکاؿها ،اف ومي  ممال   ٕـس ؽهى ، ب

ـاگیـک م  ـاف ی هها  تٞاؿیف آن ب  تمها  ورهىه و وی گی ىؼ تا مغإب ػؿ عالل ف مٞاههؼه اىه
  .کام  پیؼا کىؼ

ـهی ا کتابغاو  ؿوه اف تضمیك ایه ػؿ  و ػلیهك و کاؿآمهؼ مىابٜ مٖالٞ  با و ام  ىؼه بـػه به
ـتبٔ مىّىٝات افی صؼاکخـ امتفاػه ػؿ ،متىىٛ ـػیهؼه مٞ  مىؿػوٚـ ممال  نکـػ وبمزؾ و م  گ
ـاگیـ با ممال   اٍل وکات و مٖالب ػؿیاف  ّمه مغإب تا ام   به  ،مـبهىٓی هها هآمىفی ف

ـاگیـ و ٝمیك  ػؿک  .گـػػ  یوا ممال  اف ف

 لراردادی معاهدات و ساز لاوىن معاهدات ممایسه

ـای  مٞاههؼات که  ىی ک مه  بیان کل  ٍىؿت ب  ابتؼا ،ماف لاوىن مٞاهؼات تفاوت و تياب  بیان ب
ـاؿ مٞاهؼات هماوىؼ  ماف لاوىن ـای تٞهؼات  متْمه  ػاػی ل ـاف ب  ٕهىؿ همان و هنتىؼ عىػ إ

ـارٜ مىی اف لاوىن ایزاػ ػاعل  صمىق ػؿ ک  ـاػ تٞههؼ کىىهؼه ؽکـ تلىیضا آن کىىؼه وّٜ م  افه
ـای لاوىن آن مىّىٛ ـای ب ـاف ىیضاا تل ویق ماف لاوىن مٞاهؼات ،اىؼب م  ویق آن ار  به  ؿا عهىػ إ
 .ـػاوىؼگ م متٞهؼ  ،ىىؼک م  وّٜ ک  لىاٝؼی ؿٝای 
ـای ؿژیه  و ىىهؼک م  ایزهاػ کام  تٞهؼ ماف لاوىن مٞاهؼات ،مىؿیل فیتق ٝمیؼه ب   تمها  به
 و راوبه  ػو مٞاههؼات با مماین  ػؿ ،همیه و آوؿوؼ م  ورىػ  ب عاً ػوٕـف رای  ب ،رهان

ـاؿػاػی مٞاهؼه یک یا امتیاف اٖٝای متْمه مٞاهؼات  ممهـؿ هها فٕـ بهیه ػوراوب  تباػل ک  ل
ـاه و اؿػػ م  ـػی تٞهؼات و صمىق با هم ـای ف ـاف مىی اف عاً ؿفتاؿ هـ ب  .ام  مٞاهؼه إ

 مهاف لاوىن مٞاههؼات اف وىٛ همان مىؿك فیتق ٝمیؼه ػؿ ىؼه بیان مفهى  ایه مؼؿ م  وٚـ ب 
؛ اوؼ هػکـ مؼون ،ام   الملل بیه رامٞ  وفٜ متْمه ک  ؿا اليمىل ٝا  یا ٝـف  لىاٝؼ ک  ام 
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ـا ک  ػیگـ اوىاٛ   اْٝهای اف غیهـ به  ونهب  وبایؼ ،ىؼ بیان ک  ٕىؿ همان ماف لاوىن تمٞاهؼاچ
 .باىىؼ امتىاػ فاب  اوؼ  پؾیـفت ؿا آن تٞهؼات ک  مٞاهؼه

 ۹۱ لهـن ػؿ. اىهؼب م و یرؼیؼ مفهى  یک المل  بیه صمىق ػؿ ماف لاوىن مٞاهؼات اوؼیي 
 ٕهىؿ  ب رمٞ  اؿػه ک  ىؼ بیان و کـػ مٖـس ؿا Gemeinwillen مٞـوف اوؼیي  ،تـیپ  میالػی
ـػی یها هاؿػ اف رؼاگاو   ػؿ مىٖمه  ٍهىؿت  ب رمٞ  یها هاؿاػ ایه ک  ىىػ ىىاعت  ؿهاکيى ف

 .اوؼ هىؼ وقػیک ه  ب  تـیپ  اوؼیي 

 حمىق مىبع یا ساز لاوىن معاهدات

ـابهـ ػؿ مٞاههؼات ایه گف  بایؼ ماف ىنلاو مٞاهؼات تىّیش ػؿ ـاؿػاػی مٞاههؼات ب  مٖهـس له
 ػاعله  صمهىق ػؿ لهاوىو  لىاٝهؼ هماوىهؼ مهاف لاوىن مٞاهؼات ک  ػاى  تىر  بایؼ و ىوؼى م 
 لىاٝهؼ اف متمهایق ی هها  وی گ ػاؿای لاٝهؼ ایهه و ىىؼک م  ایزاػ صمىل  لاٝؼه یٞى  ؛اىىؼب م 

ـاؿػاؿی ـا ؛ام  ل ـاؿػای لىاٝؼ ؿػ اٍل  مضىؿ ک  چ ـاؿػاػ اف واى  تٞهؼات آن ل  ایهه و ام  ل
ـاؿ  عَهىً ػؿ امها ؛هىهؼػ م  ػمه  اف ؿا عهىػ مىّهىٝی  تٞههؼات ػاػن اوزها  بها ها ػػا ل

ـاؿ وهىٛ ایهه ػؿ و اىؼب م  ػیگـی ٍىؿت ب  وّٜ ماف لاوىن مٞاهؼات  بها مضىؿیه  ػاػاهها له
 لهىاویه و مهاف لاوىن مٞاههؼات بهیه ؼهـچىه .آیؼ م  بـ مٞاهؼه اف ک  م ا ای هلاٝؼ و وّٞی 

 ایهه هها نآ اٍهل  تفهاوت ؛اىهؼب م ی  ها  ىباه ػاعل  صمىق ػؿ صمىل  لىاٝؼ کىىؼه ایزاػ
ـتـی و القا  مىبٜ ػاعل  صمىق ػؿ ک  ام  ـتهـی عإـ ب  مقبىؿ لاوىو  لىاٝؼ ب  وّهٜ مـرهٜ ب
ـای المل  بیه صمىق ػؿ اما؛ آوهام  کىىؼه  ایه ،آوؿوؼ م  ورىػ  ب اؿ عاٍ  ؿژی  ک  لىاٝؼی ب
ـا ؛ام  مٖـس ػیگـی ٍىؿت  ب بضج ـای ٝال  مـرٜ المل  بیه صمىق ػؿ ک  چ  لىاٝؼ وّٜ ب

ـارٞ  المل  بیه صمىق واّٞان و تابٞان و وؼاؿػ ورىػ صمىل   ؿهاکيى همان ک هنتىؼ  واصؼ م
 .اىىؼب م 
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 ػؿ عهاً ؿژیه  اػایزه متْهمه مٞاهؼات ک  ػاى  ػوؿ وٚـ اف وبایؼ ؿا وکت  ایه همنىیه
ـای تٞهؼ متْمه المل  بیه صمىق ـاف ب ـاکه ؛ هنهتىؼ مٞاههؼات ایهه ورىػآوؿوؼه  ب إ  ػؿ چ
 صمهىق تابٞهان و واّهٞان وصهؼت یٞىه  ؛کهـػی  ؽکـ ک  ای هلاٝؼ ب  تىر  با المل  بیه صمىق

 وؼاىهت  ؿا مٞاههؼات ایهه به  ْٝهىی  بـ ؿّایت  کيى یک ک  فماو  تا بگىیی  بایؼ المل  بیه
ـابـ ػؿ ویق مٞاهؼات ایه اف مىبٞج ؿژی  ،باىؼ  .بىػ وغىاهؼ امتىاػ لاب  آن ب

ـای ماف لاوىن مٞاهؼات یٞى  ـاف ب  ػؿ ؿژیه  ایهه و ىىهؼک م  ایزهاػ ؿا عاٍ  ؿژی  ػعى إ
ـابـ  ممیق فَ  ایه. وؼاؿػ امتىاػ لابلی  ؛اوؼ  وپؾیـفت ؿا مٞاهؼات ایه هىىف ک  ی ها  ػول ػیگـ ب
ـه لىاٝؼ و اليمىل ٝا  مٞاهؼات و ماف اوىنل مٞاهؼات بیه  .ام  آم

 که  امه  ایهه ػاىه  تىره  بایهؼ ماف لاوىن مٞاهؼات مىؿػ ػؿ ک  ػیگـی وی گ  همنىیه
 صیهات ایهه و ػاؿوهؼ ماوهؼگاؿی و پایهای  ػاعل  صمىق ػؿ لاوىو  مَىبات همنىن مٞاهؼات

 وکهـػه اٝال  ؿا آوها بٖالن یا و ی تٞؼ یا تغییـ یا ونظ آوها کىىؼه وّٜ مـرٜ ک  فماو  تا صمىل 
 مالیهات  لهاوىن ،مله  لاوىوگهؾاؿ ػاعل  صمىق ػؿ مخالا ؛ ػاػ عىاهىؼ اػام  عىػ صیات ب ام ، 

 ٝىىان ب  لاوىن ایه .ـػاوؼگ م  امنتخى مالیات  تٞهؼات ىمىل اف ؿا عاٍ  ٍىف و ىؼک م  وّٜ
 لهاوىن ،بٞؼ مال چىؼ اگـ و ام  یافت  صمىل  صیات پاؿلمان تَىیب فمان اف صمىل  ای هلاٝؼ
 صمهىل  ػامى  ػؿ یا صیات ػؿ کىؼ تٞؼی  یا صؾف ؿا امتخىا ایه کيىؿ مالیات لاوىن تغییـ با گؾاؿ

 تٞؼی  یا و تغییـ با ؿا آن ىمىل یا ػاػه پایان ؿا آن صمىل  صیات ،آن صؾف با یٞى  ؛ػاػه تغییـ آن
 لاوىو  لىاٝؼ کىىؼه تَىیب ک  پاؿلمان ىمٔت ٝم  ایه ػاعل  صمىق ػؿ. ام  کـػه فیاػ یا ک 
 که  ٕهىؿ همان ،المل  بیه صمىق ػؿ اما ؛افتؼ م  اتفاق ،ام  کيىؿ  یک ػاعل  چاؿچىب ػؿ

 را ایه ػؿ و ام متفاوت  ػاعل  صمىقوّٜ با  لاوىوگؾاؿی ٝال  مـرٜ وبىػ ب  تىر  با ،گفتی 
ـاف ٝىىان ب  ،مٞاهؼه ٕـف یؿهاکيى بایؼ  ػهکهـ ایزهاػ ؿا عهاً ؿژیه  یک  ک ای همٞاهؼ اٍ

 .بـآیىؼ مٞاهؼات وىٛ ایه ممـؿات تغییـ یا و تٞؼی ،فنظ ٍؼػ ػؿ ام 
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 اؿاػه ،مٞاههؼات گىوه  ایهه .امه  ىهؼه ؽکهـ مٞاهؼات وىٛ ایه ؽات  عَىٍی  مىؿػ ػؿ
ـک ـاف ميت  صمهىل  لىاٝهؼ مىرهؼ وتیز  ػؿ و غيىؼب م  وصؼت همناف، ای  گىو ب  ؿا عىػ إ

 .ىوؼى م   الملل بیه
 به   الملله بیه لهىاویه صک  ػؿهنتىؼ و  امام  لىاٝؼ متْمه ،ٝا  یا ماف لاوىن مٞاهؼات

ـای آوها ؿٝای  و آیىؼ م  ىماؿ  غیهـ و متٞاههؼ اف اٝ  ، الملل بیه یها نمافما و کيىؿها کلی  ب
ـا لف  متٞاهؼ  .ام  الر
 مٞاههؼات اف بـعه  امه  ممکه امتخىائاا  اما ؛اوؼ  راوب چىؼ مٞمىلا  مٞاهؼات اف ػمت  ایه

 ٕـف  ب  ،مـفی مٞاهؼات مخالا . آیىؼ صناب  ب ٝا  یا ماف لاوىن مٞاهؼات ىماؿ ػؿ ویق ػوراوب 
 مٞاههؼات رهق ؛ هنهتىؼ مـبىٓ  الملل بیه م ٝمى وٚ  ب  چىن مٞاهؼات ایه .اؿاّ  اوتمال و

 .ىوؼى م  ىىاعت  ماف لاوىن
ـاؿػاػی مٞاهؼات ،گفتی  ک  ٕىؿ همان ،مٞاهؼات وىٛ ایه مماب  ػؿ ـاؿ ل  وهىٛ ایهه ،ػاؿػ له

ـاف مىافٜ آوها ػؿ ک هنتىؼ  مٞاهؼات  مٞاهؼات  ب  آن تٞهؼات اٍىلا  و ام  مٖـس مٞاهؼه إ
ـاف همیه  اف تٞههؼ یـاار و ػاؿوؼ مؼت کىتاه تٞهؼات و بىػه راوب  ػو بیيتـ و ىػى م  عت  إ
ـاؿ به  مٞاههؼات وىٛ ایه .هىؼػ م  ػم  اف ؿا عىػ مىّىٝی  ٕـفیه اف یک  مىی  ػاػههای له

ـاؿػاػها وٜ نآ ػؿ ک  ػاؿوؼ ىباه  ػاعل   ٕـف مماب  ػؿ عىػ صمىق تأمیه ػوبال ب  ٕـف هـ ل
 .ابؼی م  عاتم  کمال ب  صمىل  ٝم  ٕـفیه تٞهؼاتػاػن  اوزا  با و ام  ػیگـ

 که  بيهىػ مها کهال  ػؿ ٙهاهـی تىهالِ مىرهب امه  ممکهه و گفتی  آون  عَىً ػؿ
ـابـ ػؿ فمٔ ماف لاوىن مٞاهؼات  مٖهـس ؿا کالم  اػام  ػؿ و) ػاؿوؼ امتىاػ لابلی  عىػ اْٝای ب

ـابـ ػؿ مٞاهؼات ایه ک  کـػی  ـا لف  متٞاهؼ غیـ و متٞاهؼ اف اٝ  کيىؿها کلی  ب  (هنهتىؼ الزه
 :گـػػ ؿفٜ کالم  تىالِ ایه تا کىی  بیان ؿا مٖالب  بایؼ

 مٞاههؼات  مىالٜ بـع  ک  کـػ تىر  وکت  ایه ب  بایؼ ،ىؼ گفت  را ایه تا آون  عَىً ػؿ
 که  اىىؼب م   Erga omnes یا اليمىل ٝا  مٞاهؼات همان ،ىىؼک م  تؼویه ؿا ٝـف  لىاٝؼ ک 
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ـای ـابهـ ػؿ  الملله بیه رامٞ  ػؿ ؿهاکيى رمٜ ٝام  مىفٜ صف٘ ب  رامٞه  ایهه اْٝهای همه  ب
 .ػاؿوؼ امتىاػ لابلی   الملل بیه

 بيـی رامٞ  ؿّای  بؼون تٞهؼات ک  ام  ىؼه گفت  اليمىل ٝا  مٞاهؼات عَىً ػؿ
 ػؿ امتىاػ لابلی  ،ام   الملل بیه رامٞ  مىافٜ صف٘ ک  ىان ؽات  عَیَ  و ماهی  ٝل  ب 

ـابـ ـه لاٝؼه اف ؿا آوها ،وی گ  ایه و ػاؿوؼ ؿا  الملل بیه رامٞ  ب ـا ؛ام  کـػه متمایق آم  لاٝهؼه چ
ـه  امه  ىهؼه ؽکـ ماهؼات صمىق ۹۱۹۱ مٞاهؼه 35 ماػه ػؿ ک  ام  اوٍاف  ایػاؿ آوک  با آم

ـه لاٝؼه اما ؛ام  ومِ لاب  غیـ ک   اوٍهاف و ٝىهىان ایهه بها  الملل بیه رامٞ  تىمٔ بایؼ آم
 عَىٍهیات  چىهیه ػاؿای الىفنه  فه  که  هنتىؼ لىاٝؼی اليمىل ٝا  لىاٝؼ اما ؛ىىػ پؾیـفت 
ـابـ ػؿ عىػ ماهی  ٝل  ب  و هنتىؼ  اف پهل [.۹۹] .امتىاػ ػاؿوؼ لابلی  المل  بیه رامٞ  کلی  ب

ـابـ ػؿ ٍىؿت  ػؿ ماف لاوىن مٞاهؼات صالت  اف یک  ک  گـف  وتیز  ناىت م  گفت  ایه  ػیگهـ ب
 یها  اٝالمیه مهخالا کىىؼ؛  تؼویه ؿا اليمىل ٝا  لىاٝؼ ک  ػاؿوؼ امتىاػ لابلی  ویق ْٝى غیـ ػول

 بيـی صمىق لىاٝؼ ک  ی ها وبغ آن ػؿ رىگ عَىً ػؿ ژوى یها نکىىاونیى یا بيـی صمىق
 ،هنتىؼ بيـی رامٞ  وفٜ متْمه ک ؿا  ژوىمایؼ ممىىٝی  ۹۱9۱ کىىاونیىن یا و ىؼک م  بیان ؿا

 .بـػ وا  اليمىل ٝا  لىاٝؼ اف ی ها لمخا ٝىىان ب  ىانت م 
 بیهان اليمىل ٝا  اٝؼلى رق ؿا ماػه ایه بـع  ،متضؼ مل  مىيىؿ ۹05 ماػه عَىً ػؿ اما

  الملله بیه رامٞه  وفهٜ متْمه ک  باىؼ لىاٝؼی ىام  ماػه ایه مؼؿ م و وٚـ ب  اما ؛اوؼ هکـػ
ـا ؛باىؼ  ػؿ آن احهـوهایه   و ىهؼک م  متضؼ مل  اْٝای ب  مىضَـ ؿا بیاوو فمٔ ماػه ایه ک  چ

ـابهـ ػؿ امتىاػ لابلی  گف  بایؼ و اىؼب م  آن اْٝای ؿوابٔ  مله  مىيهىؿ ػؿ ىْٝه غیهـ ػول ب
 غیهـ ػول با متضؼ مل  اْٝای مٞاهؼات  ؿوابٔ امتىاػ لابلی  ٝؼ  ،آن احـ تىها و وؼاؿػ ؿا متضؼ
ـایٖ ک  ٍىؿت  ػؿ .بىػ عىاهؼ ْٝى ـای ماػه ایه ک   ى ـاؿ لىاٝهؼ بهـ مىيىؿ بـ لىاٝؼ تمؼ  ب  له
 و مىيىؿ اْٝای بیه مٞاهؼات ٍض  ب  ،باىؼ ويؼه ؿٝای  ام  کـػه مٞیه ْٝى ػول ػاػی

 50 مهاػه بىؼ ػؿ مٞاهؼات صمىق مٞاهؼه اگـچ .آوؿػ وم  واؿػ علل  مىيىؿ ْٝى غیـ اْٝای
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ـای عَىً ػؿ عىػ لىاٝؼ ىمىل اف ؿا ۹05 ماػه  بهـ وٚهـ که  یکهؼیگـ متٞالهب مٞاهؼات ار
 امهتخىا ایهه اف که  امه  ىؼه بیان ک  ای هٝمیؼ بـعالف ؛ام  کـػه امتخىا باىىؼ واصؼ مىّىٛ

 بایهؼ و کهـػ ؿا امتىبآ چىیه ىانت م و ،ىىػ امتىبآ مقبىؿ ماػه بىػن اليمىل ٝا  لاٝؼه ب  بایؼ
 و امه  متضهؼ مله  مىيهىؿ اْٝهای ب  مـبىٓ فمٔ ماػه ایه ىؼک م  بیان ک  ؿا لب  وٚـ راوب

 اْٝهای ؿوابٔ ب  صت  ،ىؼه گفت  امتؼلل ب  تىر  با و وین   الملل بیه رامٞ  مىافٜ متْمه
 .ىػى م ومـبىٓ  ْٝى غیـ يىؿهایک با مىيىؿ

 معاهدات حمىق9191 معاهده در ساز لاوىن معاهدات

ـاص  ػؿ  صمىق کمنیىن وی ه یـهامغب فا یک  ،مٞاهؼات صمىق کىىاونیىن اولیه یماف آماػه م
ـاماك مٞاهؼات بیه تمایق المل  بیه ـالؼ آلای .پیيىهاػ ػاػ ؿا آوها مضتىای ب  که  مىؿیل فیتق ر

 ٍهىؿت ب  ،ـػک م  کاؿ۹۱۹0 تا ۹۱33 یها لما بیه مٞاهؼات صمىق تفنیـی ىنلاو یک بـوی
ـای ؿا عىػ کاؿهای عاً ٍىؿت  ب و ػاى  تمای  عىػ ٝمیؼه بـ ویق تئىؿی  اوؼیيه  مالصٚ  ب
 :ه ام کـػ بىؼی ٕبم  اٍل  گـوه م  ػؿ ؿا مٞاهؼات ایيان. اػػ م  اوزا  عىػ عاً
 اف ىاوهؼت م  که ) مىهافٜ یها و صمهىق متماب  تباػل بىایم بـ ک  چىؼراوب  یا ػو مٞاهؼات. ۹
ـاؿػاػی مٞاهؼات کالمیک رىب  ـای و باىؼ ل  ؛(باىؼ ٝـف  اتضاػ یک ومىو  ب
 اف آنػاػن  اوزها  آوهها عَىٍهی  ک  یکؼیگـ ب  وابنت  مٞاهؼات ػو  ٕبم  مٞاهؼات. 2 

ـاف تما  ب  ٕـف یک مىی ـای) ػاؿػبنتگ   آن إ  .(مالس علٜ هؼهمٞا یک ٕـف مخال ب
 یها هنتىؼ traités-lois ماف لاوىن مٞاهؼات ٕبم  ،بـػوؼ وا  آوها اف ایيان ک  ػیگـی گـوه. 5
ـای تٞهؼ ىام  مٞاهؼات یا مٞاهؼات ایزاػ ؿژی  ـایٔ و امتاوؼاؿػها ب  ػاػن ىک  ب  و مٞهیه ى

ـای ّماو  ای همٞاهؼ هـ یا  مهىی اف هماهىهگ الهؼا  به  و آوهام  ؽات  عَیَ  لْای  ار
ـای مٞاهؼه ی اْٝا  یهک اف واىه  تٞههؼات ایهه، تٞبیهـ ایهه بها.... ،.وؼاؿوهؼویهافی  امـ ایه ب
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ـای کام  و مٖلك تٞهؼ یک و هنتىؼ عىػ ب  لائ  عَیَ  ـایٔ تمها  ػؿ آن ایفای ب ویافمىهؼ  ىه
 .اىىؼب م 

 مهى  ٕبم  مٞاهؼات ک  ػاى  تىر  وکت  ایه ب  بایؼ مىؿیل فیتق آلای تٞبیـ ایه ب  تىر  با
ـاف تٞههؼات ػؿمهت   ب و ام  کـػه اؿائ  ماف لاوىن مٞاهؼات اف کل  تٞـیف یک  ػامىه  و إه

ـای آن ىمىل ـا ؛ام  ويؼه مٞیه مٞاهؼات ایه ػؿ ْٝىی  صیج اف کيىؿها ب  اکخهـ ػؿ که  چ
 عهىػ به  ٍهـف مٞاههؼات  ؿوگ مٞاهؼات وىٛ ایه تٞهؼات ک  هـرا بهتـ ٝباؿت ب  یا و مىاؿػ
ـک  یا و وىآوؿی و بگیـػ  المل  بیه صمىق ػؿ تٞهؼات و یاىؼ مٞاهؼات تؼویه منیـ ػؿ بؼیٜ ص
 ىانته م و گفه  بایهؼ ،وباىهؼ ماف لاوىن مٞاهؼه یک بـ منبىق مٞاهؼات  یا و ٝـف  مبم  ػاؿای

ـابهـ ػؿ ،وؼاؿوهؼ ْٝهىی  آن ػؿ که ؿا  کيىؿهای   ػمه  ایهه وىعامهت  یهها  ؿژی تٞههؼات ب
 .ػاون  ملتق  مٞاهؼات
 التهؼاؿ هیچ مل  صمىق یها  وٚا عالف بـ المل  بیه صمىق وٚا  ػؿ اوی ػ م  ک  ٕىؿ همان

 ای  کامله لهؼؿت ٍهاصب که  ای  مزـی لىه یا کىؼ وّٜ رهاو  آوؿ القا  لىاٝؼ بتىاوؼ ک  ٝال 
ـای ـای ب  اعتالف بـوف هىگا  ب  آن ب  ؿرىٛ ک  ٝال  لْای  وهاػ یا و باىؼ  الملل بیه لىاٝؼ ار

ـکهق، صمهىل  وٚها  ایهه ػؿ. وهؼاؿػ ورىػ؛ باىؼ قام ال  ،عىػالمله  بیه صمهىق تابٞهان غیـمتم
ـا  اٍ  ه  هىىف و اوؼ تکلیف و صك کىىؼگان ایزاػ و لىاٝؼ واّٞان  هها  ػول صاکمی  ب  اصت

ـک مىتهىؿ و رهىهـ،ػاػه ؿط آن ػؿ مى ایه ب  ومتفال  ٝهؼوام  اف ک  تضىلت  هم  ؿغ  ب   مضه
 صمهىق لىاٝهؼ ػؿمهاع  ک  ؿا کيىؿی ىانت م  مغت  ب  وتیز  ػؿو  اىؼب م  ل الم بیه صمىق

گاهاو  المل  بیه  تىره  بایهؼ امهاکـػه ام ، ملتهق  کهـػ؛ و مياؿک  آفاػ اؿاػه ػاىته ؿغ  ب  و آ
 ٝها  تٞهؼات ورىػآوؿوؼه  ب مٞاهؼات یا ٝـف ب  منبىق مٞاهؼات گفتی  ک  ٕىؿ همان ػاى 

کیؼ ماف لاوىن مٞاهؼات ػؿ رؼیؼ یها  ؿژی ػؿ اگـ ٝیى  مٞاهؼات مخ   ػؿ ،ىهىوؼ تکمیه  یا تأ
کیؼ و تؼویه اف لب  ک  صؼوػی همان ـابـ ػؿ اوؼ  ػاىت ورىػ تکمی  ای تأ  ْٝى غیـ کيىؿهای ب

 ٝىهىان بها مٞاههؼات بـعه  تىر  بایؼ همنىیه. باىىؼ ػاىت  امتىاػ لابلی  بایؼ مٞاهؼات ایه
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 ایهه اف کهـػی ، اىهاؿه هها نآ به  ایه اف پیو ک  عَىٍیتيان ب  تىر  با اليمىل ٝا  مٞاهؼات
 .اوؼ  ػمت

 مىف  یا و مخب  احـ حالج ػول  لبال ػؿ ک  امٞى ایه ب  ؛ام  ونب  ای همٞاهؼ هـ آحاؿ اٍىلا 
 و ػاؿوهؼ اٝتبهاؿ ،اوؼ  پیىمت مٞاهؼه ب  ک  ی ها  ػول رمٜ ػؿ فمٔ آن آحاؿ و ؾاؿوؼگ م و رای بـ

 ایهه اف یکه  ک  ام  امتخىائات  ػاؿای اٍ  ایه اما ؛ام  مٞاهؼات بىػن نب و اٍ  مبیه ایه
 بهـ منهبىق لىاٝهؼ عهالف ب  ٝیى  وّٞی  پل .اىؼب م  ٝیى  مٞاهؼات اٍ  ایه امتخىائات

 رؼیهؼ ؿژیه  یهک ابهؼاٝات اف امه  ممکهه ػیگهـ مٞاهؼه یا و ٝـف ػؿ ک  ماف لاوىن مٞاهؼه
 .باىىؼ مٞاهؼات 

 ساز ىنلاو معاهدات تفسير

. ىوؼى م  ػیؼه مٞاهؼات تفنیـ صىفه ػؿ را هـ اف بیيتـ ماف لاٝؼه یها همٞاهؼ ماف لاوىن ٝىاٍـ
ـاؿ تىر  مىػ بایؼ لاٝؼه ایه  5۹ مهاػه ػؿ ٝها  ٝبهاؿات و بىهؼی ٕبمه  غیهـ مهاعتاؿ که  بگیـػ ل

 له الم بیه صمهىق کمنهیىن. گؾاى  بال  ؿا تىر  لاب فمیى  مزال   ایه ػؿ ۹۱۹۱ کىىاونیىن
 ػاوهو تها ام  هىـ بیيتـ صؼوػی تا امىاػ تفنیـ ک  کـػ ٍاػؿ فمیى  ایه ػؿ ؿا مٞـوف وٚـ یک

 .والٞ 
 ػؿ ٕهـفیه اؿاػه بـعالف .باىؼ ىاوؼت م  اؿگاویک ٍىؿت ب  فمٔ ماف لاٝؼه مٞاهؼات تفنیـ

ـاؿػاػی امىاػ ػؿ یا ػاعل  صمىق  تما ،مىّىٛ و هؼف اماك بـ ماف لاوىن مٞاهؼه ، الملل بیه ل
 تفنهیـ،باىؼ ّهـوؿی و مىامهب که  رهای  ػؿ صمهىق مینهت  ػؿ آن تبیهیه همنىیه و لىاٝؼ

 .ىػى م 
 آوهها مهىؼ اف متفهاوت مٞاهؼات ؿژی  ک  ای  فـّی یک ٝىىان ب ، ىػى م  گـفت  وٚـ ػؿ ایه

 مٞاههؼات که  امه  ىهؼه گفته  که  یافتی  ػؿ ۹۱9۱ کىىاونیىن مىؿػ ػؿ لبالا  ؿا ایه و اىؼب م 
 بهاف ممهؼمات  کاؿهای اف ؼیبا آوها .ىىوؼ تفنیـ آوها ممؼمات  کاؿهای ب  ؿرىٛ با وبایؼ ماف لاوىن



04  قىقفقه و مباوی ح فصلىامه علمی ـ تخصصی  

ـای صیات  و ىىوؼ ىىاعت   گؾىهت  ب  تىر  بؼون بایؼ ها نکىىاونیى باىىؼ،وایه ػاىت  عىػىان ب
 .ػاى  تىر  آیىؼه ب  آوها تفنیـ ػؿ بایؼ بلک  ىىوؼ تفنیـ

 اف بایهؼ مهاف لاوىن مٞاههؼات تفنیـ ػؿ ک  ػاػ وٚـ چىیه ایؼب ،ىؼ گفت  آون  ب  تىر  با پل
ـای ،مٞاهههؼات صمهىق ۹۱۹۱ مٞاهههؼه 52 مههاػه ػؿ مىهؼؿد ممههؼمات  کاؿهههای لیهؼ  تفنههیـ بهه

ـای کامالا  ىانت م و مؼؿ م  وٚـ ب  اما کىی ؛ ؿها ؿا عىػ ماف لاوىن مٞاهؼات  مٞاههؼات تفنهیـ ب
ـا ؛بىػ تىر  ب  ماػه ایه ممـؿات ب  ماف لاوىن  ٝامه  مهمتهـیه مهاف لاوىن مٞاههؼات ػؿ که  چه

ـاه ب  ک  اىؼب م  مٞاهؼه آن بـ واٙـ ػؿ اصىال و اوّاٛ ـای ممؼمات  کاؿهای هم  و ابهها  ؿفهٜ به
 ٍالس ؽی ممامات صت  مٞتمؼی  ما .ام  ىؼه تىٍی  ٝاػی تفامیـ مٞمىل غیـ وتایذ اف ؿهای 

 عَهىً ػؿ ایه و ػاؿوؼ تىر  اصىال و اٛاوّ ب  ویق عىػ مَىبات تفنیـ ػؿ ػاعل  صمىق ػؿ
 آوهها تفنهیـ بهـ مٞاههؼات ایهه بـ واٙـ اصىال و اوّاٛ ک  اىؼب م  مىٖم  ماف لاوىن مٞاهؼات

 یکپهاؿچگ  و پیىمهتگ  ب  تىر  با و ػهکـ ممـؿ 5۹ ماػه ک  ٕىؿ همان البت  .باىؼ اهمی  صائق
ـاص  تما  بگىیی  بایؼ ۹۱۹۱ مٞاهؼه  وگاه یٞى  ،52 ماػه مای  ػؿ ماف ىنلاو مٞاهؼات تفنیـ م

 مٞمهىل  مٞىهای بها اوٖبهاق و ویه  صنهه یٞىه  ،5۹ ماػه ممـؿات مای  ػؿ اصىال و اوّاٛ ب 
 تمها  به  بایؼ همنىیه و بىػ عىاهؼ هؼفمٞاهؼه و مىّىٛ مای  ػؿ و ٝباؿات میاق اٍٖالصات

 به  تىر  با همنىیه .کىی  تىر  اٍل  مته اوؼافه ب  ّمائ  و ممؼم  لبی  اف ،مٞاهؼه مىرىػی 
 امه  بهىػه اٍهٖالس یک اف عاٍ  مٞىای ها فٕـ لَؼ اگـ ۹۱۹۱ کىىاونیىن 5۹ ماػه 9 بىؼ

 صمهىق ۹۱92 مٞاههؼه ػؿ مهخالا (؛ ىهؼ عىاههؼ ػاػه مقبهىؿ اٍٖالس ب  مٞىا همان( تفنیـ ػؿ)
ـافیای  مٞىای با ک  ام  ىؼه ػاػه مٞىای  لاؿه فالت ب  ػؿیاها  هـچىؼ ؛اىؼب م متفاوت  آن رغ

 ٍهىؿت هـ ػؿ ۹۱92 مٞاهؼه اما ؛ام  آن تٞـیف بیه تٖابك صت  و ىباه  صالت بـع  ػؿ
 تها باىهؼ هه  مایه  200 اف کمتـ اگـ صت  و بىػ عىاهؼ مای  500 صؼاکخـ و مای  200 ؿا آن

 یها ػؿ مخالا  یا و ىػى م   إالق فاٍل  ایه ػؿ ػؿیا بنتـ ب  ٝباؿت  چىیه مبؼا عٔ اف مای  200
ـاػ به  تىر  با بایؼ ٝباؿت ایه و ىػى م  إالق (Zone) یا مىٖم  یماوؿا مىٖم  ب  کىىاونیىن  مه
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ـاث بـ واٙـ کىىاونیىن ـک می  مهىؿػ بایهؼ آن یهافػ  فَه  ػؿ کىىاونهیىن ممـؿات و بيـی  ميت
ـاؿ تفنیـ  .بگیـػ ل

 ىهماؿ ب   الملل بیه لىاویه صک  ػؿ بىػه، امام  لىاٝؼ متْمه ٝا  یا ماف لاوىن مٞاهؼات
ـای آوها ؿٝای  و آیىؼ م   متٞاههؼ غیـ و متٞاهؼ اف اٝ   الملل بیه های مافمان و کيىؿها کلی  ب

ـا لف   .ام  الر
 مٞاههؼات اف بـعه  امه  ممکه امتخىائاا  اما؛ اوؼ  راوب چىؼ مٞمىل مٞاهؼات اف ػمت  ایه

 و بیٖـفه ،مـفی مٞاههؼات مخال،ىهؼآی بضناب ٝا  یا ماف لاوىن مٞاهؼات ىماؿ ػؿ ویق ػوراوب 
 مٞاههؼات رهق  ؛ـبهىٓ هنهتىؼم  الملل بیه ٝمىم  وٚ  ب  چىن مٞاهؼات ایه .اؿاّ  اوتمال
 .ىوؼى م  ىىاعت  ماف لاوىن

ـاؿػاػی مٞاههؼات گفتی  ک  ٕىؿ همان ،مٞاهؼات وىٛ ایه مماب  ػؿ ـاؿ له  وهىٛ ایهه ػاؿػ له
ـا مىافٜ آوها ػؿ ک  ام  مٞاهؼات  مٞاهؼات  به  آن تٞههؼات اٍىلا  و ام  مٖـس مٞاهؼه فإ

ـاف همیه  اف تٞههؼ اوزها  و ػاؿوهؼ مؼت کىتاه تٞهؼات و بىػه ػوراوب  بیيتـ و ىػى م  عت  إ
ـاؿ به  مٞاههؼات وهىٛ ایه هىؼػ م  ػم  اف ؿا عىػ مىّىٝی  ٕـفیه اف یک  مىی  ػاػههای له

ـاؿ ایه وىٛ ػؿ ک  ػاؿوؼ ىباه  ػاعل   ممابه  ػؿ عهىػ صمهىق تهأمیه ػوبال ب  ٕـف هـ ها ػػا ل
 .ابؼی م  عاتم  کمال ب  صمىل  ٝم  ٕـفیه تٞهؼات اوزا  با و ام  ػیگـ ٕـف

 که  بيهىػ مها کهال  ػؿ ٙهاهـی تىهالِ مىرهب امه  ممکهه و گفتی  آون  عَىً ػؿ
ـابـ ػؿ فمٔ ماف لاوىن مٞاهؼات  مٖهـس ؿا کالمه  اػام  ػؿ و ػاؿوؼ امتىاػ لابلی  عىػ اْٝای ب

ـابـ ػؿ مٞاهؼات ایه ک   کـػی ـا لف  متٞاهؼ غیـ و متٞاهؼ اف اٝ  ،کيىؿها کلی  ب  ؛هنهتىؼ الز
 :گـػػ ؿفٜ کالم  تىالِ ایه تا کىی  بیان ؿا مٖالب  بایؼ
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 معاهده بر اصالحی و پيىستی تعهدهای

  شرط حك

 ساز لاوىن معاهدات بر شرط حك

 اوهؼ هبىػ بنهیاؿ و امه  ويهؼه  مىٞه ٝمهال مهاف لاوىن مٞاهؼات ػؿ تٞهؼ تضؼیؼ عَىً ػؿ
 ٝها  مهاهیت  که  مٞاهؼات  صت  و ام  ىؼه اٝمال آوها بـ ىـٓ صك ک  یماف لاوىن مٞاهؼات

ـاؿ تٞهؼ تضؼیؼ مىؿػ ،اوؼ  ػاىت ویق اليمىل  تهاؿیغ  مهیـ ػؿ ابتهؼا عَىً ایه ػؿ .اوؼ  ـفتگ ل
 ػیهىان اف که  مهىال  عَهىً ػؿ ،۹۱35 مال ػؿ  الملل بیه ػیىان ميىؿت  وٚـ ػؿ ب  امـ ایه
 بٞهؼ و ـػافی پ م  ىؼ، بیان ژوىمایؼ ممىىٝی  ۹۱9۱ مٞاهؼه بـ ىـٓ صك امکان مىؿػ ػؿ ،ىؼ

 ػؿ الت ؤمه ػیىان اف ميىؿت  وٚـ ایه ػؿ. ـػافی پ م  عَىً ػؿ ماف لاوىن مٞاهؼات ب  بیيتـ
 التؤمه به  عىػ پامظ ػؿ ػیىان؛ بىػ ىؼه پـمیؼه ۹۱9۱ بـمٞاهؼه ىـٓ صك امکان عَىً

 ٓىهـ صهك امکهان ،باىؼ مٞاهؼه مىّىٛ و هؼف با مٖابك کيىؿ تضف٘ اگـ ک  کـػ بیان چىیه
 ٝؼ  ایه و اىؼب م  مٞاهؼات صمىق ۹۱۹۱ مٞاهؼه ۹۱ ماػه د لنم  مٖابك ایه ک  ػاؿػ ورىػ

 مٞاهؼه ْٝى کيىؿ چىؼ یا یک مغالف  ٍىؿت ػؿ صت  ؿا مٞاهؼه مىّىٛ و هؼف با مغالف 
ـای  صمهىق ۹۱۹۱ مٞاههؼه 2۹ مهاػه مٖهابك ایهه و ام  ػاونت  کاف  کىىاونیىن ػؿ ْٝىی  ب

 بـ ؿا ىـٓ صك ک  ػؿ اما ؛کـػ مٖـس ویق ؿا ػگـی فـوُ عَىً ػؿ ػیىان .اىؼب م  مٞاهؼات
 صمهىق مٞاههؼه تَهىیب بها ۹۱۹۱ مال ػؿ و پؾیـف  ًاع ؿژی  یک متْ  و ٝا  مٞاهؼات
 ۹۱ مىاػ ؽی  مٞاهؼه ػو  فَ  ػؿ مٞاهؼات لبال ؿػ تٞهؼ تضؼیؼ ب  مـبىٓ لىاٝؼ ویق مٞاهؼات

 مهاػه و ام  ويؼه مىٜ ماف لاوىن مٞاهؼات بـ ىـٓ صك مىاػ هیا ػؿ و ىؼ مٖـس مٞاهؼه 25 تا
 صهك عَهىً ػؿ ۹۱35 مهال ػؿ ػیىان ميىؿت  وٚـ مىیؼ گفتی  ک  ٕىؿ همان عىػ د ػؿ ۹۱

 ػیىان وٚـ ؽی  ػؿ ک  مغالف  وٚـ ب  تىر  با البت  .ام  ژوىمایؼ ممىىٝی  ۹۱9۱ مٞاهؼه ىـٓ
 مٞاههؼات مهـی ایهه ػؿ ىهؼک م  بیهان که  امه  منهتضکم  و متمه وٚـ و ام  ىؼه مٖـس



  07 المللي در پرتى قاوىن اساسي و قاوىن مذوي جمهىري اسالمي ايران بررسي واكاوي ماهيت حقىقي معاهذات بيه 

 همه  لبهىل مهىؿػ که  تٞهؼی تضؼیؼ با کيىؿی وباینت  و ام  مه  بنیاؿ مٞاهؼه یکپاؿچگ 
ـاؿ مٞاهؼه اْٝای  ػؿ ایهه و آیؼ ػؿ ٕبیٞ  ایه با مٞاهؼه یک ْٝىی  ب  بتىاوؼ ام  وگـفت  ل

ـا ؛ام  مىٖم  بنیاؿ ویق ما وٚـ  ب ک  ام  ىؼه بیان ۹۱۹۱ مٞاهؼه 20 ماػه 2 بىؼ  ػؿ  که  چه
 ایهه و ػاؿػ وٚـ لاوىن امتخىائات ب  عىػ تمىیه هىگا  ػؿ گؾاؿ لاوىن یىی ب م  ػاعل  صمىق وٚا 

ـاػ اعتیاؿ ب  ؿا  کيهىؿی اگهـ که  کـػ امتؼلل چىیه ىانت م  مٖلب ایه اف. مپاؿػ وم  رامٞ  اف
ـاؿ  ایه واّٞان ک  باینت  کىؼ امتخىا ؿا عىػ اىؼب م  ای همٞاهؼ اف مىبٞج ک  ؿژیم  ب  ونب  ل

 اف مٞهؼوػی مىافمه  وه  ىهؼکى مىافم  آن با ،هنتىؼ مٞاهؼه ایه ْٝى کيىؿهای تما  ک  ؿژی 
ـای ایيان  ػؿ امتىاػ  لاب و پایؼاؿ صمىق و تکالیف مىبٜ ک  وٚام  یک کيىؿ یک ىؼن پؾیـفت  ب
ـاؿػاػی مٞاهؼات با ىانت م و ؿا ماف لاوىن مٞاهؼات . وکىؼ کفای ،اىؼب م  المل  بیه صمىق  له

 مهاػه 9 بىهؼ د بىؼ ميمىل ؿا مٞاهؼات ایه ىانت م و و کـػ مماین  چىؼراوب  چ  و ػوراوب  چ 
 .ػاون  20

 بهـ ىهـٓ صهك ایىکه  بها ویهق ۹۱۱9 مهال ػؿ المله  بیه صمهىق کمنهیىن وٚـ ػؿ همنىیه
ـای ؿا ٓ ىـ ػو ؛ام  ويؼه ممىىٛ بيـی صمىق مٞاهؼات  مٞاهؼات ایه بـ ىـٓ صك کاهو ب

 و ههؼف ػیگهـی و کىهؼ مضهؼوػ ؿا ىهـٓ صك ایه مٞاهؼه یها هممـؿ عىػ یک  ک  ام  آوؿػه
 صمهىق کمینهىن تىمهٔ تىٍی  ایه اگـچ . ىىػ ؽکـ مٞاهؼه ػؿ واّش و شیٍـ مٞاػه مىّىٛ

ـا ؛باىؼ گيا ؿاه بنیاؿ ىاوؼت م  ؛ويؼ پؾیـفت  بيـ  مهاف لاوىن مٞاهؼات ای هممـؿ هیچ ٝمال ک  چ
ـاک  ،ام  وؼاىت  مَىن ىـٓ صك گقوؼ اف ؿا ٝا  و ـای آوها اف ػؿبنیاؿی چاؿه ؿا تىها چ  ىمىل ب

 ػؿیاها صمىق ۹۱92 کىىاونیىن ػؿ ک  ای  ؿوی؛ ام  بىػه ىـٓ صك ممىىٝی  اْٝا، تمام  بـ
 .ام  ؼهى گـفت  وٚـ ػؿ ویق

ـاؿػاػهای  امهالم  رمههىؿی امام  لاوىن ۹23 اٍ  ب  تىر  با 77 اٍ  ػؿ بضج مىؿػ ل
ـان  ای

ـان امالم  رمهىؿی امام  لاوىن 77 اٍ   :ىیؼگ م  ای
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ـاؿػاػها ،وام  مماول  ،ٝهؼوام »  تَهىیب به  بایهؼ  الملل بیه یها  مىافمتىام و ل
 «.بـمؼ امالم  ىىؿای مزلل

ـان امالم  رمهىؿی امالم  رمهىؿی امام  نلاوى ۹23 اٍ  همنىیه  :ىیؼگ م  ای
ـاؿػاػهای و ها  وام مىافم  ،ها  وام مماول  ،ها  ٝهؼوام امْای ” ـان ػول  ل  بها ای

 اف پهل  الملله بیه اتضاػی  ب  مـبىٓ پیماوهای امْای همنىیه و ػولتها ماغیـ
 ” ام  او لاوىو  ومایىؼه یا رمهىؿ ؿئیل با امالم  ىىؿای مزلل تَىیب

 وگهبان شىرای وظر به

ـاؿػاػهای » ـک  یا مىمن  یا عاو  وفاؿت آن ٕـف یک ک  ل ـاؿػاػ ػیگهـ ٕهـف و ػولته  ىه  له
ـک   77 اٍه  ميهمىل و ىػىه م و مضنهىب  الملل بیه ٝهؼوام  ،باىؼ عاؿر  عَىٍ  ى

 «.اىؼب م و امام  لاوىن
 رههان اٍهٖالس به  ؿهایکيى ػؿ ک  ام  ؿوىه و آىکاؿ عىب  ب  امـوفه ،ػیگـ ٕـف اف

ـک  تىمٔ ،هنتىؼ ما عاؿر  مٞامالت ٕـف ک  ٍىٞت  و بقؿگ کيىؿهای اغلب ،آفاػ  های ى
 ٕـیهك اف ىاوىؼت م  عىب آوها .ػاؿوؼ مٞامل  ما با عَىٍ  ٙاهـ ب  و ملیت  چىؼ گاه  و بقؿگ

 .ومایىؼ اٝمال ؿا عىػ مماٍؼ بقؿگ یها  کىـ گىو  ایه
ـاؿػاػ اوٞمهاػ هىگها  ک  ػاؿػ مٞىا ولت  «ػاوؿی ب  ػٝىی اؿراٛ» لیؼ ام  ؿوىه  تضه  له

ـو  ؛آیؼ ػؿ امالم  ىىؿای مزلل کىتـل ـاؿػاػ امْای اف پل وگ  اعهتالف بهـوف ٍىؿت ػؿ و ل
ـاؿػاػها گىو  ایه مماب  ٕـفهای وغىاهی  و بغىاهی  ما چ  ـارهٜ به  ل ـای  الملله بیه م  ؿفهٜ به

ـارٞ  اعتالف  وغىاهؼ مٞىای  چىؼان مىؿػ ایه ػؿ مزلل تَىیب ،هىگا  آن ػؿ کـػ عىاهىؼ م
ـا ؛ػاى  ـارٜ ب  ؿا ما مماب  ٕـف وکىؼ تَىیب مزلل ه  اگـ فی  .ام  کياوؼه  الملل بیه م

 ؿوىهه  ای هکهـػ مهٞ  ػو  و اول بغهو ػؿ که  ٕىؿ همانک   ام  آن مغتَـ اىاؿه ایه لَؼ
ـاؿػاػهای اف مىاؿػی امتخىا ٕىؿ ب  ،ىی ک  اٝمهال صیهج اف چه  آوهها اهمیه  که  اؿ  الملل بیه ل
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ـتیب  ب  مىّىٛ و مضتىی صیج اف چ  و صاکمی   اٍه  اف ىانته م  ؛ام  کمتـ ،ىؼ گفت  ک  ت
 به  ىانته م  مهؼؿ م  وٚهـ ب  ه  وگهبان ىىؿای تفنیـ ٍىؿت ػؿ .ػکـ امنتخى مزلل تَىیب
ـاؿػاػهای یٞى  ؛لائ  ىؼ تفکیک ـاؿػاػهها آن ػؿ و ػاؿوؼ عَىٍ  یها فٕـ  عاؿر  مه  ل  ل
ـایٖ   ػاعله  مضهاک  ػؿ ؿمیؼگ  ىـٓ یا و ػاؿػ”  المل  بیه ػاوؿی ب  اؿراٛ ىـٓ”  لبی  اف ى

 ۹5۱ اٍه  امهاك بهـ ام  مىرىػ آوها ػؿ  یامتخىا لیىػ یٞى  ایىها ماوىؼ و وؼاؿػ ورىػ آوها ػؿ
ـان امالم  رمهىؿی امام  لاوىن  .بـمؼ امالم  ىىؿای مزلل تَىیب ب  بایؼ ،ای
ـوؼ مکم  ۹5۱ و 77 اٍىل مٞتمؼی  ما ک  ام  ػیؼ ایه اب  که  ام  مزلل لَؼ و یکؼیگ

 مٞهـوف  الملله بیه ػاوؿی چىهؼ مهیالػی هفتهاػ ػه  ػؿ .کىؼ تٞییه ؿا مه  مىاؿػ ایه ىاوؼت م 
ـاؿػاػها گىو  ایه اوؼ هػکـ مٞ  ػاوؿان آوها غالب ػؿ ىؼه اوزا  ـاؿػاػهای ؿا ل  فـُ  الملل بیه ل
 ه  را ایه ػؿ البت  .اوؼ  گـفت َمی ت م ٝمى المل  بیه صمىق چهاؿچىب ػؿ آوها مىؿػ ػؿ و کىىؼ

 گیـی وتیزه  ٝىهىان به  و عالٍه  ٕهىؿ ب  .ػاؿػ ورىػ فاصو وٚـ اعتالف  الملل بیه مٖش ػؿ
 امهتخىائات ،کل  لاٝؼه لبىل ّمه ک  بىػ ایه بـ مان مٞ  ػو  و اول بغو ػؿ ک  ٕىؿی همان

ـاؿػاػهای  ک  اٍ  ایه لبىل ه  را ایه ػؿبیان کىی ؛  ؿا ویق مٖـس و  اىغاً آن ٕـف یک ک  ل
ـاؿػاػ ،باىىؼ عَىٍ  صمىق  پیو مىاؿػی امتخىائاا  اما ؛ام  ایه مٞاهؼه ٝىىان ب   الملل بیه ل

ـاؿػاػها گىو  ایه اف بْٞ  ػنکـ للمؼاػ  الملل بیه مٞاهؼه ک  آیؼ م   وینه  اهمی  اف عال  ل
ـاؿػاػ ٝالؼیه اؿاػه اف مىبٞج اوؼىت م  ایه و  گـفتاؿ وباىؼ امام  لاوىن اٍىل تفنیـ ػؿ و باىؼ ل

 .ػاى  تىر  ه   الملل بیه ؿوابٔ ػؿ مٖـس و ٝمل  والٞیات ب  بایؼ بلک  ،بىػ الفاٗ
 ػول  بیه امام  لاوىن ٕبك بـ ک  ٝهىػی ممـؿات" مؼو  لاوىن ۱ ماػه مىرب ب  همنىیه

ـان  ".ام  لاوىن صک  ػؿ ،باىؼ ىؼه مؼٞمى ػول، مایـ و ای
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 داخلی لاوىن به وسبت معاهده ارزش

 منئل  ػهؼ، تىّیش کيىؿها ػاعل  وٚا  ػؿ ؿا مٞاهؼات رایگاه تىاوؼ م  ک  مىّىٝات  اف یک 
ـاؿػاػ یا مٞاهؼه یک ک  فماو  ،اماك ایه بـ. ام  ػاعل  لاوىن و مٞاهؼه بیه تٞاؿُ  ػو بیه ل

ـا لف  ٕـفیه بیه آن مفاػ ىػ،ى م  مىٞمؼ کيىؿ چىؼ یا  که  والٞیه  ایهه امامهاا . ـػػگ م  الر
 ْٝهى کيهىؿهای اف یکه  اٍهىلا  و امه  متٞاههؼ کيهىؿهای رمٞه  اؿاػه مضَهىل مٞاهؼه

 ىهؼه مىرهب ؛ػههؼ تغییهـ ؿا آن مفهاػ یها ىهىػ عهاؿد مٞاهؼه اف یکزاوب  ٍىؿت ب  ىاوؼت م و
ـای کيىؿها ـاف ب  لهاوىن وّهٜ اف الممهؼوؿ صت  ػول ،  الملل هبی منئىلی  ىؼن مٖـس اف اصت

ـت   مٞاههؼه بها ک  ىؼکى تفنیـ ٍىؿت  ب  ؿا رؼیؼ لاوىن مته یا ارتىاب مٞاهؼات با مغایـ مغهای
ـاون  وٚیـ کيىؿهای  مىاؿػی ػؿ. وکىؼ پیؼا  مٞاههؼات لبی  اف ،مه  مٞاهؼات بـع  اولىی  ف

 لهاوىن وّهٜ بها ؿا مٞاههؼات  چىهیه ونظ و اوؼ  پؾیـفت لىاویه مایـ بـ ؿا اؿوپا اتضاػی  ب  مـبىٓ
 تـی پاییه اؿفه امام  لاوىن ب  ونب  مٞاهؼه رهان کيىؿهای اکخـ ػؿ البت . اوؼ وپؾیـفت  رؼیؼ

ـا مـصل  ب  ،باىؼمغایـ  امام  لاوىن با ک  ای مٞاهؼه هیچ و ػاؿػ  ػؿ رمله  اف. آیهؼ وم  ػؿ اره
ـان امالم  رمهىؿی  امهالم  ىهىؿای مزلهل تَهىیب به  ک  ای مٞاهؼه ک  ایه ب  تىر  با ای

 امامه  لاوىن و ىـٛ با آن مفاػ مٖابم  تا بـمؼ ویق وگهبان ىىؿای تأییؼ ب  باین  م  ؿمؼ، م 
ـاؿ بـؿم  مىؿػ  تأییهؼ مهىؿػ ،باىؼمغایـ  کيىؿ ایه امام  لاوىن با ک  ای مٞاهؼه اٍىلا  گیـػ، ل

 .ىىػ وم  ؾیـفت پ لاوىن لالب ػؿ و ويؼه والٜ وگهبان ىىؿای
 باینه  م  صهال. ام  ػاونت  «لاوىن صک » ػؿ ؿا الملل  بیه ٝهىػ مؼو ، لاوىن( ۱) ماػه

 ام ؟ مٞاهؼه و لاوىن میان ٝمل  تفاوت  بیاوگـ آیا ک  کـػ بـؿم  ؿا بىػن لاوىن صک  ػؿ مفهى 
 مىّىٛ یک ایبـ ىؼه وّٜ اصکا  تٞمی  ػلی  ب  ک  ام  مىاؿػی ماوىؼ بىػن لاوىن صک  ػؿ آیا
 ػؿ و بهىػه اٍهالتاا  وغنه  مىّهىٛ ػؿ صکه  وّٜ ک  چىان گیـػ؛ م  ٍىؿت ػیگـ مىّىٛ ب 

 که  ای مٞاهؼه ک  ام  آن امـ ٙاهـ ؛ ام  صک  تٞمی  اٝتباؿ ب  ک  مىّىٛ مبب ب  و  ػیگـی
 مىتيهـ و ابالٟ و کىؼ م  ٕ  ؿا ػاعل  لاوىوگؾاؿی فـآیىؼ و ىؼه مزلل تمؼی  لیض  ٍىؿت ب 
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 تهىان م (. 9)بهىػ عىاههؼ لهاوىن آحاؿ و اصکا  وارؼ عىػ و وین  لاوىن اف غیـ چیقی ىىػ،  م
 و ماهیه  ػؿ ک  ػاون  های  تفاوت ػلی  ب  ؿا مؼو  لاوىن( ۱) ماػه ػؿ ىؼه یاػ «ىػنب م صک»

ـا لف  فـآیىؼ  بهـ ٝهالوه مٞاههؼه اولا : ػاؿػ ورهىػ ٝهاػی لىاویه با مماین  ػؿ مٞاهؼه ىؼن الر
 ؛(امامه  لاوىن ۹23اٍ ) ام  وی ومایىؼه یا رمهىؿ ؿئیل امْای ویافمىؼ مزلل َىیبت

 فمهان گؾىه  و وگهبهان ىىؿای تأییؼ و مزلل تَىیب اف پل ک  ٝاػی لىاویه عالف بـ حاویاا 
ـا لف  ؿمم  ؿوفوام  ػؿ اوتياؿ اف پل لاوىو   الملله  بیه مهٖش ػؿ ک  ٍىؿت  ػؿ میيىػ، الر

ـا لف  ـگؾاؿ ػاعل  مٖش ػؿ تىاوىؼ وم  ؼ،ويىو الر  مهاػه ػؿ ممـؿ ىػنب م صک لؾا(. 3)باىىؼ اح
 .ػاون  مٞاهؼه بـ ٝاػی لاوىن تىفك بـ ػلیل  وبایؼ ؿا( ۱)

ـابـ اٝتباؿی صؼال  ک  اوؼ ىؼه ىىاعت  امىاػی ٝىىان ب  مٞاهؼات کيىؿها، هم  ػؿ  لهاوىن ب
ـایٖ  چىیه ػؿ. ػاؿوؼ  متَهىؿ ػاعله  لاوىن و مٞاهؼه میان ُتٞاؿ بـوف فـُ ػؿ صال  ػو ى
 :ام 

 بهـ مهؤعـ مٞاههؼه تٞاؿُ، ولىٛ ٍىؿت ػؿ چىاون  :ػاعل  لاوىن اف مؤعـ مٞاهؼه (الف
 ممهؼ  ػاعل  لاوىن مؤعـ، مٞاهؼه ک  آن اول :ىػى م  بیى  پیو ص  ؿاه ػو باىؼ، ػاعل  لاوىن

 لهاوىن مغهٌ مؤعـ، عاً مٞاهؼه آوک  ػو  و ىؼک م  ونظ ام  آن با مٞاؿُ ک  صؼی تا ؿا
ـا ؛ام  ممؼ  ٝا   .ىػى م  تلم  عاً مٞاهؼه و ٝا  لاوىن فی

 و تـ امه  پینیهؼه لبل  صال  اف مىّىٛ صال  ایه ػؿ :مٞاهؼه اف مؤعـ ػاعل  لاوىن (ب
 والٜ ػؿ. ػاؿػ بنتگ  کيىؿها امام  لىاویه ػؿ ىؼه اتغاؽ های میام  و ممـؿات ب  آن ص  ؿاه

 وهاگقیـ ؿا لاّه  ىهىػ، تلمه  «امه  لهاوىن اٝتبهاؿ ػاؿای» ک  وَ  ٝىىان  ب تىها مٞاهؼه اگـ
 مهؤعـ لهاوىن وفٜ ب  ؿا مٞاهؼه ،«ام  مابك لاوىن وامظ لصك لاوىن» اٍ  ؿٝای  با مافػ م 

 و ٝها ، لهاوىن که  رهای  ػؿ عَهىً ب  ػ،کـ رمٜ ػو آن بیه بتىان چىاون  البت . بگؾاؿػ کىاؿ
 ؿا مٞاههؼه بایؼ بلک  ػاون ، مٞاهؼه وامظ ؿا لاوىن وبایؼ ،ىؿتٍ ایه ػؿ باىؼ، عاً مٞاهؼه

ـا ؿا ػو ههـ و آوؿػ ىماؿ ب  لاوىن مغٌَ  بهىػن التبهاٛ لف  التْهای به  ،ٕـفه  اف. کهـػ اره
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 به  که  بپهـػافػ لىاویى  یا لاوىن وّٜ ب  تىاوؼ وم  متٞاهؼ کيىؿ کيىؿها، بیه مىٞمؼه مٞاهؼات
ـا لف  مٞاهؼه ّمى  یا ٍـیش ٕىؿ  منهئىلی  ػههؼ، ؿط اتفهال  چىهیه اگـ و ؼکى ومِ ؿا الر
. امه  ػوله  همان ٝهؼه ب  ها آن ػؿ مىؼؿد تٞهؼات ویق و مٞاهؼات  چىیه لبال ػؿ الملل  بیه
ـاتهـ اؿفى  ػاؿای ؿا مٞاهؼه بـع  ک  ام  ػیؼگاه  چىیه ره  ػؿ  تلمه  ػاعله  لهاوىن اف ف

 .اوؼ هکـػ
 ػؿ ک  ػاؿوؼ ورىػ مىاؿػی اوؼ، ؿمیؼه امالم  ىىؿای زللم تَىیب ب  ک  لىاویى  میان ػؿ

ـتـی ب  صک  الملل ، بیه مٞاهؼات و ػاعل  لاوىن میان تٞاؿُ ص  مما   اف. اوهؼ ػاػه مٞاهؼه ب
 مهاػه ممهـؿات: »آن امهاك بـ ک  کـػ اىاؿه مؼو  لاوىن( ۱79) ماػه ب  تىان م  لىاویه ایه میان

ـا مىلٜ ب  صؼی تا اوىنل ایه( ۱79) تا( ۱۹2) مىاػ و( 7)  ٝههىػ مغالف ک  ىػى م  گقاؿػه ار
ـان ػول  ک  الملل  بیه  همنىهیه.« وباىهؼ مغَىٍه  لىاویه با مغالف یا و کـػه امْا ؿا آن ای

ـاؿ صنب  امىؿ لاوىن( ۹۹۹) ماػه ػؿ ٝیىاا  آن مفاػ ک  مؼو  لاوىن( ۹250) ماػه : امه  ىهؼه تک
ـاؿػاػهای و ٝهىػ ػؿ اگـ» ـان ػول  یهب مىٞمؼه ل  ؿا عىػ مأمىؿی  لىنىل  مأمىؿ ک  ػولت  و ای

ـا ػول  آن مملک  ػؿ ـتیب  ،کىؼ م  ار  باىهؼ، ىهؼه اتغهاؽ فهىق مهاػه 2 ممهـؿات بهـعالف ت
ـاؿػاػ یا ٝهؼوام  ممـؿات با ک  صؼی تا ؿا ماػه 2 آن مفاػ مؾکىؿ مأمىؿیه ـا ،وباىؼ مغالف ل  ار
ـای لاوىن( ۹7۹) ماػه آن، بـ ٝالوه.«. کـػ عىاهىؼ  ٍهىؿت  ػؿ: »ػاؿػ تَهـیش مؼو  اصکا  ار

ـاؿػاػهای و مٞاهؼات ػؿ ک  ـان ػول  بیه ل ـتیب صک ، کىىؼه ٍاػؿ کيىؿ و ای ـایٖ  و ت ـای ى  ب
ـای ـتیب همان ،باىؼ ىؼه ممـؿ صک  ار ـایٔ و ت ( ۹) ماػه فمیى  همیه ػؿ.« بىػ عىاهؼ مٞتبـ ى
ـان ػوله  بیه ک  مىاؿػی ػؿ» :ام  ومىػه ممـؿ ویق ۹55۱ مَىب مزـمان امتـػاػ لاوىن  و ایه
ـاؿػاػ عاؿر  ػول ـایٔ ٕبك امتـػاػ باىؼ، ىؼه مىٞمؼ امتـػاػ ل ـاؿػاػ ػؿ مؾکىؿ ى  ٝمه  به  له

ـاؿػاػی چىاون  و آمؼ عىاهؼ  عىاهؼ ٝم  ب .. .لاوىن ایه ممـؿات ٕبك امتـػاػ... ويؼه مىٞمؼ ل
 ػؿ که  ٍهىؿت  ػؿ: »۹57۹ مَهىب الملل  بیه تزاؿی ػاوؿی لاوىن( 5۹) ماػه( 5) بىؼ.« آمؼ

ـان امهالم  رمهىؿی ػول  فیمابیه یها تىافك و مٞاهؼات ـتیبهات ػول مهایـ و ایه ـایٔ و ت  ىه
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ـای ػیگـی ـتیبات همان باىؼ، ىؼه ممـؿ لاوىن ایه مىّىٛ یها یػاوؿ ب ـایٔ و ت  عىاهؼ متبٜ ى
 «.بىػ

ـتـی ٍؼػ ػؿ لاوىوگؾاؿ ؿمؼ م  وٚـ ب  ػاعل ، عاً لىاویه بـع  ػؿ هم ، ایه با  ب  ػاػن ب
ـابـ ػؿ ػاعل  لاوىن  لهاوىن» واصهؼه مهاػه چهاؿچىب، ایه ػؿ. ام  بىػه الملل  بیه مٞاهؼات ب

ـای متضؼ مل  مافمان کىىاونیىن ب  الضاق  «ؿواوگـػان ػاؿوهای و مغؼؿ مىاػ لاچاق با مباؿفه ب
ـاماك. ام  اهمی  صائق  کىىاونهیىن به  که  ىهىػ م  ػاػه هارهاف ػوله  ب » واصؼه ماػه ایه ب

ـای متضؼ مل  مافمان  که  آن بهـ ميـوٓ... ؿواوگـػان ػاؿوهای و مغؼؿ مىاػ لاچاق با مباؿفه ب
 ٕهـف اف ،گهـػػ مٞهاؿُ امهال  مهىافیه و ػاعله  لهىاویه بها که  مىاؿػی ػؿ کىىاونیىن مفاػ

ـان امالم  رمهىؿی  مهاػه همنىهیه.« ومایهؼ باػله م ؿا آن امىاػ و ملضك وباىؼ، لـٝای    ا لف  ای
ـان امهالم  رمههىؿی ػول  الضاق لاوىن» واصؼه  تـریضهات رههاو  وٚها  مىافمتىامه  به  ایه

 تـریضات رهاو  وٚا  مىافمتىام » :ام  کـػه تَـیش«تىمٞ  صال ػؿ کيىؿهای بیه بافؿگاو 
 ػاػه آن به  الضهاق و امهىاػ تنهلی  ارهافه و تَهىیب...تىمهٞ  صال ػؿ کيىؿهای بیه بافؿگاو 

 مٞهاؿُ امهالم  مهىافیه و ػاعله  لهىاویه با ک  مىاؿػی ػؿ آن مفاػ ک  بـآن ميـوٓ ىػ،ى م 
ـان امالم  رمهىؿی ٕـف اف ،گـػػ  الضهاق لهاوىن» واصهؼه مهاػه ػؿ.« وباىهؼ الـٝایه  لف  ایه

ـان امالم  رمهىؿی  کىىاونیىن: »ام  ىؼه ؽکـ مىّىٛ همیه «کىػک صمىق کىىاونیىن ب  ای
ـان امهالم  رمههىؿی ػول  الضاق ارافه و تَىیب.. .ىػکک صمىق  ىػ؛ىه م  ػاػه آن به  ایه

 امهالم  مهىافیه و ػاعل  لىاویه با تٞاؿُ ػؿ فمان هـ و مىؿػ هـ ػؿ آن مفاػ ک  آن بـ ميـوٓ
ـاؿ یا و باىؼ ـان امالم  رمهىؿی ػول  ٕـف اف گیـػ، ل  واصهؼه ماػه ػؿ.« وباىؼ الـٝای  لف  ای
ـاػ صمىق کىىاونیىن» تَىیب لاوىن  که  امه  ىهؼه ؽکهـ مىّهىٛ ایهه ویق«مٞلىلی  ػاؿای اف

ـاػ صمىق کىىاونیىن» ـان امالم  رمهىؿی ػول  ب  و میگـػػ تَىیب.. .مٞلىلی  ػاؿای اف  ایه
ـه ؿٝای  با آن تَىیب امىاػ تىػیٜ ارافه ـه ...:ىػى م  ػاػه فیـ های تبَ  ماػه ب  تىر  با (2 تبَ

ـان امالم  هىؿیرم کىىاونیىن،( 9۹)  ک  کىىاونیىن مفاػ اف ػمت  آن ؿٝای  ب  ملتق  ؿا عىػ ای
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 کىىاونهیىن( 9۹) ماػه ام  ؽکـ ب  لاب .«. اوؼػ م و ،باىؼ عىػ راؿی صمىل  مىافیه با مغایـ
ـگىو  بیى  پیو مؾکىؿ،  با. ام  ػاونت  غیـمزاف ؿا کىىاونیىن مىؼؿرات با مغایـ تضؼیؼی لیؼ ه
ـاتب وٍف ـه مفاػ ک  ایه ػؿ ،مؾکىؿ م  لهاوىن ٝىهىان به  مهؾکىؿ، واصهؼه مهاػه ؽیه ( 2) تبَ

 .ام  تأم  مض  ؛عیـ یا بىػ عىاهؼ صمىل  آحاؿ وارؼ آیا ػاعل ،
ـاماك  ٝمهى  ػؿ امهالم  ىهىؿای مزلهل: »ػاؿػ مه  ممهـؿ ک  امام  لاوىن( 7۹) اٍ  ب

 گـفه  وتیزه  تىان م  یهچى ؛«کىؼ وّٜ لاوىن تىاوؼ م  امام  لاوىن ػؿ ممـؿ صؼوػ ػؿ منائ 
 ػؿ و ام  امالم  ىىؿای مزلل اوضَاؿی های ٍالصی  اف لاوىن للمـو تضؼیؼ و تىمٞ  ک 

ـتـی مٞاهؼه بـ ؿا ػاعل  لاوىن گاه  عىػ، ٍالصؼیؼ ب  بىا فمیى  ایه  چىیه گاه  و ام  ػاػه ب
ـا مـصل  ب  رای  تا ػاعل  لاوىن ک  ام  ػاىت  ممـؿ  مٞاههؼات بها  که ىؼ عىاهؼ گؾاىت  ار

 ػیگهـی بهـ مٞاههؼه و لهاوىن اف یهک هیچ ؿویکـػ ایه ػؿ لؾا. باىؼ وؼاىت  مغایـت الملل  بیه
ـتـی ـایٖ  ػؿ ٍـفاا  و وؼاىت  ب  ومىػه بالٞکل یا و ػیگـی تضؼیؼ و یک  للمـو تىمٞ  ب  الؼا  ى
ـابـی ػهىؼه ويان ک  ام ؛  .ام  صیج ایه اف لاوىن و مٞاهؼه رایگاه ب

 داخلی محاکم در المللی بيه معاهدات به ستىادا  لابليت

ـایىؼ ک  الملل  بیه مٞاهؼات ىؼ، گفت  تـ پیو ک  ٕىؿ همان  کـػه مپـی ؿا لاوىوگؾاؿی ػاعل  ف
 امهتىاػ لابلیه  ػاعله  مضهاک  ػؿ لهىاویه، مایـ هماوىؼ و هنتىؼ ٝاػی لاوىن صک  ػؿ باىىؼ،

 ػؿعَىً ميىؿت  وٚـی  ٕ  لْایی  لىه ىل صم اػاؿه مىی اف ٍـیش ٕىؿ ب  منئل  ایه. ػاؿوؼ
 مٞاههؼات ممهـؿات به  منتمی  امتىاػ ،آن ٕ  ک  ىؼ مٖـس میام  و مؼو  صمىق کىىاونیىن

ـایىؼ ػؿ الملل  بیه ـان ٝملکـػ گقاؿه ٕ  ٕىؿ همیه[. ۹3]ام  ػاونت  ممکه ؿا ػاػؿم  ف  ایه
  الملل بیه مٞاهؼات ب  امتىاػ لابلی  بـ ،92 و 9۹ بىؼ ػؿ متضؼ، مل  مافمان ب  ۹۱۱۱ مال ػؿ
کیؼ ػاعل  مضاک  ػؿ ـان ومایىؼه و اػی، تبٞیِ مىٜ کمیت  ب  اػواؿی گقاؿه ػؿ. ام  ىؼه تأ  ای
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 منهئل  همهیه(. 9)هنهتىؼ مضاک  ػؿ امتىاػ لاب  منتمی  وضى ب  الملل  بیه امىاػ ک  کـػ تأییؼ
ـان گقاؿه ػؿ ػوباؿه ـان هومایىؼ مىی اف کىػک صمىق کمیت  ب  ای  .ام  ىؼه تأییؼ ای
ـان، بـع  گمان ب  ( مهؼو  لهاوىن ۱ ماػه) «ػؿصک » ٝباؿت اف لاوىوگؾاؿ امتفاػه پ وهيگ

ـای ؿا ىائب  ایه ـاو  لاّ  ب  ىهىؿای مزلهل مَهىب الملل  بیه مٞاهؼات ک  ىؼک م  ایزاػ ای
ـایٔ با امالم   آؿای ػؿ لْهات لهؾا و بـعىؿػاؿوؼ ٝاػی لاوىن اف کمتـ اٝتباؿی اف گفت ، پیو ى

 اٍ  ب  منتىؼ ،لْات ک  ام  صال  ػؿ ،ایه ىؼ.ک م  امتىاػ مٞاهؼات  صمىق ب  وؼؿت ب  عىػ
 امـ ایه اف تغلف و هنتىؼ مؼوو  لىاویه ػؿ ػٝىا هـ صک  یافته ب  مىٙف امام ، لاوىن( ۹۹7)
ـا و ـاو  لاّ  مىی اف الملل  بیه تٞهؼات ويؼن ار  ؿا وی یکیفـ و مؼو  منئىلی  مىربات ای

ـاه   .مافػ م  ف
 مزلهل تَهىیب به  که  ٝههىػی: »امه  آوؿػه ػیگـی وٚـی  ػؿ لْایی  لىه صمىل  اػاؿه
 ٝهاػی لهىاویه مهایـ ؿػیف ػؿ و ام  لف  اٝتباؿ ػاؿای لاوىو  هـ ماوىؼ بـمؼ، امالم  ىىؿای

 یه وٚـ[. ۹۹]«آیهؼ پیو ه  لىاویه لبی  ایه مىؿػ ػؿ مىنىط و وامظ بضج ام  ممکه و ام 
 اف واى  ک  ؿا لاوىن و مٞاهؼه میان تٞاؿُ امکان ک  ام  ىؼه آوؿػه ره  آن اف اعیـ ميىؿت 
ـابـی ؿویکـػ پؾیـه  .ام  ػاونت  تضمك لاب  ام ، مٞاهؼه و لاوىن ب

 وزیران هيات سىی از معاهدات «اجرایی  وامه آیيه» تصىیب

ـان هیأت ،امام  لاوىن( ۹59) اٍ  اماك بـ ـایه  وام  آییه هتؼوی وٙیف  وفی  بهـ ؿا لهىاویه ار
ـان هیات امام ، لاوىن اف اٍ  ایه امتىاػ ب  و چاؿچىب ایه ػؿ. ػاؿػ ٝهؼه  وام  آییه تاکىىن وفی

ـای   ؿویکهـػ پهؾیـه ػهىهؼه ويان ک  ؿماوؼه تَىیب ب  ؿا الملل  بیه مٞاهؼات اف تٞؼاػی ار
ـابـی ـان صمىل  وٚا  ػؿ «لاوىن» با «مٞاهؼه» ب ـایه  های وامه  آییه ایهه رمله  اف. امه  ای  ار

ـایه  وامه  آییه: کهـػ اىاؿه مىاؿػ ایه ب  تىان م  ـان امهالم  رمههىؿی الضهاق لهاوىن ار  به  ایه
ـام  کىىاونیىن» ـاث اف ص ـهىگ  می  مله  کهاؿگـوه» تيهکی  به  ؿارهٜ وام  آییه ،«واملمىك ف
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ـای ػؿ «فػای  بیابان ـان مالم ا رمهىؿی ػول  الضاق لاوىن واصؼه ماػه ار  کىىاونهیىن» به  ای
ـای متضؼ مل  مافمان ـایه  وامه  آییه ،«فػای  بیابان ب ـات کىىاونهیىن» ار  و ههىای  و آب تغییه
ـای ػؿ «فینهت  ایمىه  مل  کاؿگـوه» تيکی  ب  ؿارٜ وام  آییه و «آن الضال  پـوتک   مهاػه اره

ـان امهالم  رمههىؿی ػول  الضاق لاوىن واصؼه  به  الضهال  ینهت ف ایمىه  پـوتکه » به  ایه
 .«فینت  تىىٛ کىىاونیىن

 گيری وتيجه

 امهتىبآ چىهیه بقؿگان ػیگـ و مىؿیل فیىق آلای کال  ب  تىر  با گف  بایؼ گیـی وتیز  ٝىىان ب 
 آوؿوهؼه ورهىػ  به و لاوىن مىبٜ مٞاهؼات هم  اما ؛هنتىؼ تٞهؼ مىبٜ هم  مٞاهؼات ک  ىی ک م 

 .اىىؼب  مو المل  بیه صمىق وٚا  ػؿ عاٍ  ؿژی 
 ؿژیه  و لهاوىن مخابه  به  ماف لاوىن مٞاهؼاتک   کىی  بیان چىیه کل  ای  وتیز ٝىىان ب  بایؼ

ـای ـاف ب ـای و  ،بىػ عىاهىؼ عىػ إ  صمهىق ػؿ لاوىن ىبی  ایه و ْٝى غیـ و حالج یها  ػول ب
ـای لىاویه بْٞ  ک  ام  ػاعل   ـبیيهت مخه  ،ىىهؼک م و ایزهاػ تٞهؼ کيىؿ یک ناماکى هم  ب
ـاػ ؿوابٔ ب  مـبىٓ ممـؿات و عَىٍ  صمىق لىاٝؼ  ىػى م  مـبىٓ اتباٛ ب  فمٔ ک  ػول  با اف

 بـعه  لبهال ػؿ ایيهان پهل .باىهىؼ وؼاىت  ؿا ػول  تابٞی  کيىؿ ناماکى اف بْٞ  بنا چ  و
ـای ک  لىاویه  .وؼاؿوؼتٞهؼی  ام ، التباٛ لف  اتباٛ ب
 و ارتمهاٝ  و ٝمهىم  مىهافٜ و وٚ  ب  ک  ػاؿػ ػورى لىاویه بـع  ویق ػاعل  صمىق ػؿ اما

ـای و ىػى م  مـبىٓ کيىؿ یک رامٞ  ٝمىم  وٚ   چه  و اتبهاٛ چه  کيهىؿ آن مهاکىیه هم  ب
ـاتباٛ ـام  لف  ،ونتىؼ کيىؿ یک ْٝى ک  کناو  یٞى  ،غی  وٚها  ػؿ ؿا ایه ىبی  چیقی و الر

 ک  آوهای  همنىیه و ام  ٝـف  اٝؼلى تؼویه ک  اليمىل ٝا  لىاٝؼ ک  ػاؿی  المل  بیه صمىق
ـابـ ػؿ  الملل بیه فوؼگ  مىافٜ ب  مـبىٓ  .ػاى  عىاهىؼ امتىاػ لابل  کيىؿها هم  ب
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ـاؿػاػی مٞاهؼات تفاوت بیان ػؿ  که  بگهىیی  وتیزه  ناٝىهى به  بایهؼ ،مهاف لاوىن لىاٝهؼ و ل
ـاؿػاػی مٞاهؼات  مهخالا  تٞههؼػاػن  زها او بها و امه  مـبىٓ راوب  چىؼ یا  راوب  ػو مىافٜ ب  ل

ـاؿػاػ  ٝمهـی مهاف لاوىن و ٝیى  لىاٝؼ اما ؛مؼؿ م  پایان ب  آوها صمىل  احـ و تٞهؼات، تزاؿی ل
ـاف تىمٔ آوها تغییـ و تٞؼی  یا آوها عالف ک  فماو  تا ػاؿوؼ پایؼاؿ  ،ام  ويؼه تىافك ایيان إ

 .ػاػ عىاهىؼ اػام  عىػ صمىل  صیات ب 
ـای عَهىً ػؿ ىلهؼاوانصم یها هػیؼگا بـؿم  با  ػاعله  وٚها  ػؿ المله  بیه صمهىق اره

ـای الگىی تؼویه کيىؿها، ـاؿػاػی تٞههؼات اف اٝه  ،المل  بیه صمىق ار  وٚها  ػؿ ٝـفه  و له
 وٚها  ػاؿوهؼه چ  کيىؿها اف بنیاؿی ره  همیه ػؿ. مؼؿ م  وٚـ ب  ّـوؿی کيىؿها، صمىل 

ـای اوؼ ـػهک تاله لو، کامه وٚا  ػاؿوؼه چ  و ژؿمى  ه ؿوم   صهىفه ػؿ ؿا المله  بیه صمهىق ار
 لىاویه یا و امام  لىاویه ػؿ ٍـیش ٕىؿ ب   ویق کيىؿها اف بـع . ىؼکى مىؼ وٚا  عىػ ٍالصی 

ـای وضىه ٝاػی،  ػؿ ویهق ؿا ههای  ص  ؿاه و تٞـیهف عهىػ صمىل  وٚا  ػؿ ؿا المل  بیه صمىق ار
ـای میان تٞاؿُ ولىٛ ٍىؿت  اؿائه  ٝاػی لىاویه با الملل  بیه ؼاتمٞاه ػؿ مىؼؿد تٞهؼات ار

 .اوؼ ػهکـ
ـان، صمىل  وٚا  ػؿ  رمههىؿی ػوله  مَهىبات و ٝاػی لىاویه امام ، لاوىن ٝمىمات ای

ـان امالم  ـابـی اف صکای  ای  ميهىؿت ی ها هػیؼگا. ػاؿػ ٝاػی لىاویه با الملل  بیه مٞاهؼات ب
 که " ٝهىػی" ک  ام  آن بـ و ام  ؾاىت گ ٍض  ػیؼگاه ایه بـ ویق ی یلْا لىه صمىل  ک  اػاؿه

 ؿػیهف ػؿ و بهىػه لف  اٝتبهاؿ ػاؿای لاوىو  هـ ماوىؼ بـمؼ، امالم  ىىؿای مزلل تَىیب ب 
ـاؿ ٝاػی لىاویه مایـ  مٞاههؼات تٞهاؿُ ٍهىؿت ػؿ امه  ممکهه صته  ؿو ایه اف. گیـػ م  ل

 .باىؼ تَىؿ لاب  مىنىط و وامظ بضج ٝاػی، لىاویه با الملل  بیه
ـایهبى ـان، صمىل  وٚا  ػؿ ،اب  مٞاههؼات" گاو ، مه  لىای ٝمل  ؿوی  و مىّىٝ  لىاویه ػؿ ای

ـابـ المل ، بیه صمىق مىابٜ اف یک  ٝىىان ب " الملل  بیه  بها. ام  آمؼه ىماؿ ب  ٝاػی لىاویه با ب
ـان صمىل  وٚا  هم ، ایه ـای وضىه ػؿباؿه همنىان ای  فا اٝه  ،المله  بیه صمهىق مىابٜ مایـ ار
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 و آؿا ٝـفه ، تٞههؼات لبی  اف ػاػگنتـی الملل  بیه ػیىان امامىام ( 59) ماػه ػؿ مؾکىؿ مىابٜ
 آوؿ الهقا  های لٖٞىامه  لبیه  اف المله  بیه صمهىق وهىیه مىابٜ یا و الملل  بیه لْای  های ؿوی 

 ؿػ آت  تکمیل  صمىل  های پ وهو و تضمیمات ب  ویاف و ام  ماک  الملل ، بیه های مافمان
 .باىؼ م  صىفه ایه
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