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  دهيچک
 ،یالمللـنینظـام بـک معاهده بـه یورود  براياست. بر و زمان یفات طوالنیمستلزم تشر معموالً یالمللنیانعقاد معاهدات ب

فات ممکـن ین تشریت ایگردد. رعا یطمانند آن و  اسناد عیا تودیب، مبادله یامضا، تصو مذاکره، یند طوالنیالزم است فرا
 ياز بـه اجـرایـن نیسـازش بـ یجاد نـوعیا رو، برايازاینرد. یمعاهدات در تعارض قرار گ یع برخیسر ياست با لزوم اجرا

کـه در مـاده  شده يزیرطرح »معاهدات موقت ياجرا«نهاد  ،یالمللنیو ب یداخل یات طوالنفیت تشریع معاهده و رعایسر
 عرصـه در گسـترده طـور بـه امـروزه موقـت اجـراي سازوکار افته است.یانعکاس  1969ون حقوق معاهدات یکنوانس 25
 بـه کمتـر کشـورمان حقوقی ادبیات در آن، روزافزون کاربرد و اهمیت رغم علی ولی گیردمی قرار استفاده مورد المللیبین
ون حقـوق یسیدر کم 25مذاکرات ماده  ۀاز سابق يریگبا بهره است کرده یسع ارن نوشتی. ااست شده پرداخته موضوع این

ن یـین بـه تبیـون ویکنوانسـ 25ود مقرر در مـاده یان و قدانحقوق يهاشهی، اندییقضا ۀین، رویالملل و در کنفرانس ونیب
 یموقت، تعـارض احتمـال ياجرا یت و آثار حقوقیموقت، ماه ياجرا عمدة يمعاهدات بپردازد. کاربردها موقت ينهاد اجرا

  .  استن مقاله یا یاز مباحث اصل ،رانیا یموقت در نظام حقوق يگاه اجرایکشورها و جا ین داخلیموقت با قوان ياجرا

  .حقوق داخلیاالجرا، اجراي موقت، تصویب، الزم معاهده، ها:هکلیدواژ
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  مقدمه
عنوان معاهـده بـه يریـگاسـت. شـکل یالمللـنیکشـورها در عرصـۀ ب ياز همکار يانعقاد معاهده جلوة بارز

 یالمللـنیاست که جامعـۀ بـ یازها و مقابله با مشکالتیبه ن ییگوپاسخالملل در جهت نین منبع حقوق بیترمهم
 یان، برخـیـن میـبر است. در او زمان یفات طوالنیتشر یبا آن مواجه است. انعقاد معاهدات معموالً مستلزم ط

ن یـغلبـه بـر ا يگردنـد. بـرایمواجه مـ يکند، با چالش جدیدا میآنها ضرورت پ يفور يمعاهدات، که اجرا
ن مـنعکس یـو1969ون یکنوانسـ 25 ن نهاد در مادهیشده است. ا يزیریپ» موقت ياجرا«به نام  يمشکل، نهاد

ـازوکار اجـرا یموقت نادر بود، ول ين، اجرایون ویم کنوانسین و تنظیشده است. اگرچه هنگام تدو  يامروزه س
ـاربرد دارد و به یالمللـنیطور گسترده در عرصۀ بـموقت به ـات  یت روزافـزون آن و برخـیـسـبب اهمک ابهام

ون حقـوق یسـیز قرار گرفته اسـت. کمیالملل ننیون حقوق بیسیکم يشتر، در برنامۀ کاریب یموجود، براي بررس
ـار يموضوع اجرا 2012الملل در جلسۀ شصت و چهارم در سال نیب خـود  يموقت معاهدات را در برنامـۀ ک

ـارة اجـرا گومز يژه انتخاب نمود. آقایعنوان گزارشگر ورا به مانوئل گومز روبلدو يقرار داد و آقا  يتاکنون درب
 ونیسـیدر کم یبررسـ منظوربـهمطـرح شـده  ةمـوارد عمـد ون ارائه نموده اسـت.یسیگزارش به کم موقت دو
ـامعاهـده و طـرف یاجراکنندگان موقت نیروابط ب ؛25شدن ماده  یعبارتند از: عرف ،المللنیحقوق ب  ؛ثالـث يه

موقـت معاهـده  يکه معاهده را امضا نکرده و خواستار اجـرا ییکشورها تیوضع ؛قابل اعمال بودن حق شرط
ـا وجـود ا .ندکیم جادیرا ا یحقوق افراد يکه برا یتموقت در معاهدا ياجرا ؛هستند  یات حقـوقیـن، در ادبیـب

ـاد مهـم اجـراین سبب، این موضوع کمتر توجه شده است. به همیکشور ما، به ا  ين نوشتار کوشیده اسـت ابع
 ران را تبیین کند.یا یگاه آن در نظام حقوقیموقت و جا

  اتيکل
  ۱۹۶۹ون حقوق معاهدات کنوانسي ۲۵مذاکرات ماده  ةسابق .۱

 42)1( الملـل در مـادهنیون حقـوق بـیسـیدر طـرح کم ،ن باریاول يبرا »یاالجرا شدن موقتالزم«عبارت 
  :م شده بودیتنظ ذیلبه کار برده شد که به صورت  1956در سال  سیتز موریف جرالدگزارش 

ع تعـداد یـمانند تود یداد خاصیا تا وقوع روی ،ینیمدت مع يکند که برا رمقر ...ک معاهده ممکن است ی
 طوربـهمعاهده  يتعهد به اجرا ،ين مواردیاالجرا گردد. در چنالزم ،موقت طوربه ،بیاز اسناد تصو ینیمع

االجـرا شـدن چنانچـه الزم ،بر خـالف آن یتوافق خاص اندفقدر صورت  یجاد خواهد شد. ولیموقت ا
موقت خاتمه  ي، اجراا احتمال متوقف شدن آن آشکار گرددیفتد یر بیخأبه ت ینامعقول طوربههده معا یینها

  ).127، ص2، ج1956الملل، نیون حقوق بیسیرفت (سالنامه کمیخواهد پذ
 ياجرادو ماده را به  ،حقوق معاهدات ارائه کرد ۀنین گزارش خود را در زمیکه اول ،والداك 1962در سال 
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ک معاهده ممکن است مقرر کنـد کـه از موقـع یکرد یکه اعالم م 20)6( ماده :داده بود موقت اختصاص
که  21)2( و ماده؛ طور موقت اجرا گرددبه ،آن یاالجرا شدن قطعتا الزم یداد خاصیا رویخ یا از تاریامضا 

 ياختتام اجرا ةو نحو یآثار حقوق سیتز موریفنسبت به گزارش  يشتریات و دقت بیکرد با جزئیم یسع
مباحثـات و از  ). پـس69، ص2، ج1962الملـل، نیون حقـوق بـیسـی(سـالنامه کم دین نمایموقت را مع

  ه گشت:یته ذیلبه صورت  ،موقت ياجرا خصوصدر  24ماده  ،که صورت گرفت ییهالیتعد
ا تا یخ مشخص یتا تار ـ از آن یا بخشی کالً ـاالجرا شدن الزمش از یپ د کهیتواند مقرر نمایک معاهده می

االجرا الزم ،طور موقتکه معاهده به ين مواردیاالجرا شود. در چنالزم ،طور موقتبه ینیات معیتحقق مقتض
ا دول مربوطـه یـاالجرا شود الزم یطور قطعا معاهده بهینکه یتا ا ،ابدییموقت آن تداوم م يگردد اجرایم

 ).259، ص1، ج1962الملل، نیون حقوق بیسی(سالنامه کم موقت را خاتمه بخشند يند که اجرایتوافق نما

ر یسـا يشـنهادهایدولت سـوئد و پ يهاادداشتیبا در نظر گرفتن  ژهیگزارشگر و ،1965 ۀدر جلس
بـا  1966و در جلسـه د نظـر کـرد یـن ماده، در آن تجدیبر حفظ ا ونیسیمل خود کیها و تمادولت

مـاده  طرح شد. 22 ةل به مادیتبدپس از آن، که د یون رسیسیب کمیبه تصو 24مادة  یرات اندکییتغ
  ن مقرر داشت:یون چنیسیس کمینوشیپ 22

 :طور موقت اجرا گرددک معاهده ممکن است بهی. 1
ا الحاق ید ییأرش، تیب، پذیش از تصویطور موقت پن کند که آن معاهده بهییمعاهده خودش تع .الف

  االجرا گردد.د الزمیعاهد باتم يهادولت لۀیبه وس
  ند.یتوافق نما بارهنیدر ا يگرید ةویبه ش کنندهمذاکره يهادولت .ب
ون حقـوق یسـی(سالنامه کم گرددیز اعمال میاز معاهده ن یموقت بخش ياجرا بارةن قاعده دریهم. 2

  ).210، ص2، ج1962الملل، نیب
و در  یعموم ۀدر جلس 1969و در سال  ،نیکنفرانس و یعموم ۀتیکمدر  1968 سال موقت در ياجرا

در جلسـه  یته عمـومیقرار گرفت. کم یس در هر دو جلسه مورد بحث و بررسینوشیپ ةکنندهیته ۀتیکم
د. در طول بحـث، کر یرا بررس »موقت ياجرا« 1968ل یآور 17ست و هفتم خود در یست و ششم و بیب

بـه  یگذاشـته شـد و برخـ يریگيأاز آنها به ر یائه شد که برخاصالح آن ماده ار يبرا یشنهاد رسمیپ 9
، یچکسـلواک ين مـاده از سـویـاز ا یشـنهاد حـذف بخشـید. پیس ارجاع گردینوشیپ ةکنندهیته ۀتیکم

ممتنع  يأر 12موافق و  يأر 11مخالف در مقابل  يأر 63شنهاد با ین پین ارائه شد که ایپیلیو ف يوگسالوی
ارائـه  22بر حـذف کـل مـاده  یاالت متحده مبنیتنام و ایکره، و يتوسط جمهور يگریشنهاد دیرد شد. پ

ن یا ه است،موقت ناتوان گشت ياجرا ین آثار حقوقییته در تعیاالت متحده اعالم کرد که چون کمید. ایگرد
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که به اجـرا و  يمواد ویژهبه ،ون فراهم آوردیگر کنوانسیر را در رابطه با مواد دیتواند مشکالت تفسیامر م
 22ح دادنـد مـاده یندگان تـرجینما ، بیشتربه دنبال مباحثات صورت گرفته شود.یاختتام معاهده مربوط م

 عبـارت باره کـهدر این ۀ مزبور،تیدر کم). 145، ص11/ 39، ش یمجمع عموم ی(اسناد رسم حفظ گردد
»entry into force provisionally « ایـاستفاده شود »provisional application« گرفـتصـورت  یز مباحثـاتیـن .

 نیجانش »provisional application« د عبارتیحفظ شود با 22ماده  اگر قرار باشد :تقد بودعکا میآمر ةندینما
»entry into force provisionally« ر یثأز تـیـن یو چکسـلواک يوگسـالوی يهـاهیاصالح ،نهین زمیگردد. در ا

اظهـار  والـداكاالجـرا گـردد. تواند دوبار الزمیمعاهده نم :اعالم کرد یچکسلواک ةندیداشت. نما ییبسزا
ن یـگـردد. بـا ایاستفاده م» entry into force provisionally« عبارت از ،یالمللنیمعاهدات ب بیشتردر  داشت:

 يأر 3در مقابل  يأر 72و با  شدت یطور گسترده حمابه يوگسالویو  یچکسلواک يهاهیاصالحاز  ،حال
ا یـک معاهـده ی: صورت تقریر یافتن یاصالح شده به ا ةد. مادیب رسیممتنع به تصو يأر 11مخالف و 

  چنانچه: ؛طور موقت اجرا گردداز آن ممکن است به یبخش
 ۀلیا الحـاق بـه وسـیـد ییـأرش، تیب، پـذیطور موقت تا تصود بهین کند که باییمعاهده خودش تعـ 
  متعاهد اجرا گردد. يهادولت
، یمجمع عمـوم ی(اسناد رسم توافق کرده باشند بارهنیدر ا يگرید ةویبه ش کنندهمذاکره يهادولتـ 

 ).144، ص11/2/ 39ش
در  یشـنهاد رسـمیبـود. پ »موقـت ياختتـام اجـرا«د شـمیبحث  از آنته یکه در کم يگریموضوع د

در  یشـفاه ۀیاالت متحـده اصـالحیا د ویمجارستان و هلند ارائه گرد ،کیندگان بلژینما ۀلیبه وس بارهنیا
هفتـاد و  ۀ. در جلسـگردیـدب یاختتام معاهدات تصـو ۀنینکه اصل موجود در زمیتا ا ،نه ارائه دادین زمیا

س مـاده ینوشیپ ۀیارائه داد که از جمله ته یس گزارشینوشیپ ةکنندهیته ۀتیس کمیرئ ،یعموم ۀتیدوم کم
ح خـود اعـالم یدر توضته یکمبود.  22ماده  یینها ۀن متن نسخیده بود. ایته رسیب کمیکه به تصوبود  22
حـذف شـده اسـت.  »may be«ن شـده و عبـارت یگزیجـا یو چکسـلواک يوگسـالوی ۀیاصـالح :کرد
ار یـموقـت اخت ين در اجـرایر شـود کـه طـرفیگونه تفسنین عبارت ممکن بود ایا :ون اعالم کردیسیکم

کـه توسـط  یاصـالحات ،تیـدر خود معاهده مقرر شده باشد. در نها یین اجرایاگر چن یحت ،ندکامل دار
  د.یب رسیبه تصو یمخالف يأچ ریون صورت گرفته بود بدون هیسیکم

 ۀبخش دوم جلس در 1969در سال  ،ده بودیب رسیون به تصویسیکه توسط کم ،ن متن اصالح شدهیا
 ةندینما ،صورت گرفت 1969ل یآور 30که در  یقرار گرفت. در مباحثات یبحث و بررس ضوعمو یعموم

، ایتانیبرندة ی، نماس واالتیسر فرانسد کرد. یکأت یداخل ین اساسیقوان علتن ماده به یگواتماال بر حذف ا
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دولت دگاه یاز د ،: اوالًداشتاعالم  يد. ورکیاشاره م یصادر کرد که به نکات مهم يریتفس ياهیاعالم زین
 یاالجرا شدن قطعـاز الزم پسا چند دولت یک ین یک معاهده بیموقت  يمانع اجرا 22ماده  1 بند ،يو

دگاه دولـت یـاعالم کرد کـه از د 1بند  ببا اشاره به قسمت  ،اًیگردد. ثانیگر نمید يهان دولتیمعاهده ب
توافـق  کننـدهمذاکره يهـااز دولت یکه برخ یتیکسان نسبت به وضعیطور تواند بهین بخش میا ،ایتانیبر
(اصـل  23مـاده  ،برداشت آنها مطابق ،گردد. ثالثاًیاعمال م زیطور موقت اجرا گردد نکنند که معاهده بهیم

  .ز حاکم استیگردد نیاجرا م که موقتاً يامعاهده بربه عهد)  يوفا
اصـل  اعالم کرد:سوم  نقطه نظر بارةدر یول ،ا موافقت کردیتانیبر ةندیدگاه اول نمایهند با دو د ةندینما

حسن «شتر بر اساس اصل ین ماده بیگردد و ایدر حال اجرا اعمال م ةمعاهد خصوصدر  »به عهد يوفا«
هلند  ةندینما. )40- 39ص ،1970 وین، کنفرانس رسمی اسناد(  »به عهد يوفا«استوار است تا اصل  »تین

 »بـه عهـد يوفـا«د کرد که اصل یکأز تید و ننمود ییأت یمخالفت گونهچیا را بدون هیتانیبر ةندیاظهارات نما
ن یبـه همـ »به عهد يوفا«اصل  :ن افزودیهمچن يگردد. ویز اعمال میموقت ن ياجرا بارةدر ،طور کاملبه

  ز حاکم است.یرد نیپذیان میموقت پا ياجرا صورت، وقتی
کردند که  یاظهار نگران ،دادیکه امکان اختتام را اجازه م ،دوم بند خصوصدر  گوناگون يهایندگینما

توانسـت روابـط یمـ ،دانسـتیاختتام معاهـده الزم نمـ يرا برا یزمان خاص شدن يسپر آنکهبه جهت 
بـا  22ماده  ،یعموم ۀازدهم جلسینشست  در 1969ل یآور 30در  ،نیرا ناامن سازد. با وجود ا يامعاهده

 ویـن، کنفرانس رسمی اسناد( دیب رسیممتنع به تصو يأر 13لف و امخ يأر 1در مقابل موافق  يأر 87
  .گردید تبدیل وین کنوانسیون 25 ماده به بعداً که) 157ص ،1970

  موقت  ي. موارد کاربرد اجرا۲ 
 ،یاالجـرا شـدن قطعـاز الزم پیشاز آن  يا موادیمعاهده  يد است که اجرایمف یموقت وقت ياجرا ،یطور کلبه

فات یق تشـریـکه مذاکره کننـدگان مطمـئن هسـتند معاهـده از طر يوه در مواردین شیضرورت داشته باشد. ا
ن یتـرن و مهـمیاولـ). 345، ص2005، یچـی(م ز ممکن است اعمال گـرددید نیب خواهد رسیبه تصو یداخل

ـان یالمللنیب يهاپردازد. بحرانیاست که معاهده به آن م یموضوعات ،ل ضرورتیدل فات یبـر بـودن تشـرو زم
ـا ا منظوربـه یقطعـ يریگمیممکن است تصم ،ید معاهده بر اساس حقوق اساسییأا تیب یتصو ن یـبرخـورد ب

 ۀبرنامـ خصـوصدر  1973تـوان بـه توافـق یمـ ،نمونـه زمینه، براين یها را با مشکل مواجه سازد. در ابحران
ـا ،آن ۀلیاشاره کرد که به وس يانرژ یالمللنیب ـار ياعض ـازمان همک ـاد يس  یبـه بحـران نفتـ و توسـعه ياقتص

. کـرده بـود ینـیبشیموقت را پ ياجرا ،خود 68ن معاهده در ماده یواکنش نشان دادند. ا 1974ـ1973 يهاسال
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ع حـوادث یاعـالم سـر خصوصدر  یاتم يانرژ یالمللنیون آژانس بیاز کنوانس زمینه،ن یتوان در این میهمچن
ـام بـرد کـه واکنشـ يادر مواقع بـروز حـوادث هسـته یرسانن آژانس در کمکیا ونیو کنوانس ياهسته بـه  ین
 يخـود بـه اجـرا 15و  13در مـواد ـ بیبه ترتـ ون ین کنوانسیبود. ا 1986در سال  »لیچرنوب« ياهسته ۀحادث

قیـداجراي  تواند علت دیگـر گنجانـدنمیاي هاي معاهدهحقوقی بین رژیم پر کردن خألکند. یموقت اشاره م
ـازمان ونیکنوانسـ 11بخـش  يدر رابطه با اجـرا 1994توان به توافق یم باره،نیدر ا .موقت در معاهده باشد  س

  ).83- 82، ص1998کرد (لفبر، ) اشاره 1982 دسامبر 10اها (یحقوق در خصوصملل متحد در 
ک معاهـده باشـد. ی ين اعضایب یدر روابط حقوق یکدستیجاد یا منظوربهموقت ممکن است  ياجرا

از قواعـد قـرار  یکسانی ۀت مجموعیمخابرات تحت حاکم یالمللنیب ۀیاتحاد ينکه اعضاین ایتضم براي
ن یـکـه ا ییاعضـا ياصالح شـده را بـرا ۀنامموقت اساس ياجرا ،اریاالختندگان تامیرند کنفرانس نمایبگ

 ۀیوجـود نـدارد کـه اصـالح یچ مـانعین هیدانست. همچن يبود، ضروراالجرا نشده آنها الزم ياسناد برا
االجـرا شـدن وجود داشـته باشـد کـه الزم يدیاگرچه در معاهده ق ،طور موقت اجرا گرددک معاهده بهی

د خواهـد بـود یـن مفیب کـرده باشـد. همچنـیا تصـویـد ییـأاصالحات مربوط به معاهده را منوط بـه ت
طور بـه ،االجرا شدن آن نسبت به خـودتا الزمشوند بتوانند معاهده را یکه به معاهده ملحق م ییهادولت

  ).359، ص2005، یچیند (مینماموقت اجرا 
ز ممکـن اسـت یـندارد  نهاثر بودن آؤدر م یع نقش اساسیسر يع و اجرایکه مشارکت وس یمعاهدات

 يحات و محدودسـازیکنتـرل تسـله تـوان از معاهـدیمـ ،مثـال يند. بـراینما ینیبشیموقت را پ ياجرا
 منـعتعهدات مربوط به  ،معاهدهن یا 6ماده  2) نام برد. بر اساس بند 1993( راهبردي یتهاجم يهاسالح

 ياجـرا«پروتکل به  توانیمن یگردد. همچنیطور موقت اجرا مبه ،) از زمان امضا8 بند ،2(ماده  گسترش
 کننـدةاکرهکشـور مذ هشت، 1947در اکتبر  اشاره نمود. )GATT( »تعرفه و تجارت یموقت توافق عموم

طور آنها تعارض نداشته باشد به یکه با قانون مل يرا تا حد »گات«توافق کردند که  کایآمر از جمله ،یاصل
مذاکرات مربوط بـه در نظر گرفته شده بود تا  یک اقدام موقتیعنوان به »گات« ياجرا. ندینماموقت اجرا 

با  یم معاهداتیک رژیعنوان ن سازمان بهیا یولجه برسد. یبه نت )ITO( »تجارت یالمللنیسازمان ب«س یتأس
 ياجـرا ،»تجـارت یالمللنیسازمان ب« منحل شدنکا با شکست مواجه شد. با یآمر يسنا نکردن بیتصو

سال حاکم بود تـا  47به مدت  یالمللنیب يموقت بر روابط تجار يبر اساس پروتکل اجرا »گات«موقت 
  ).358، ص2007بروگ، ید (نیردگ »گات«ن یجانش 1994در سال  »یسازمان تجارت جهان«نکه یا

. د خواهـد بـودیـ، مفداشته باشـد يادهیچیپ نِینهاد سازوکارکه معاهده  ین زمانیموقت همچن ياجرا
 ،حـل اختالفاتشـان ين برایکرده بود که طرف ینیبشیکاراگوئه پیان هندوراس و نیم 1894اکتبر  7 ةمعاهد
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ل یون را تشکیسین کمیا ،معاهده يبه محض امضا توافق کرده بودندها ن دولتیا ل دهند.یتشک یونیسیکم
از هـا بارهـا ونیسـیل کمیـن قبیجاد ایدرنگ به کار بپردازد. فن و روش ایب ،بیدهند تا در صورت تصو

هـا ن فنـون و روشیـقرار گرفته است. امورد استفاده  یتخصص يو نهادها یالمللنیب يهاسازمان سوي
 ۀیـاتحاد ۀنامـ(اساس سازندیسر میک سازمان را مینامه موقت اساس ياجرا یگاه :دارند متفاوتیل اشکا

بـا  یگـاه ؛اروپـا) ياقتصاد ۀسازمان جامع ۀنامو اساس ،تلگراف یجهان ۀیاتحاد ۀنام، اساسیپست جهان
بـه وجـود  یون مقـدماتیسـیک کمی است ب کردهینامه را تصوکه اساس یدر کنفرانس یر رسمیغ يقرار

 ۀنامـاسـاس يند که با اجرایآیساده درم ۀنامک موافقتیو گاه به صورت  ؛آورند (سازمان ملل متحد)یم
 یالمللنیکه به سازمان ب يکشور ییمایموقت هواپ یالمللنیگردد (سازمان بیم یاعتبارشان منقض ،سازمان

  ).199- 198، ص 1379 ،ی(فلسف شد) تبدیل يکشور ییمایهواپ
رش یها ممکن است در پـذدولت یول ،موقت بودند يکاربرد اجرا ةعمد هايمذکور نمونه يهانمونه

 ياجـرا ،ها به دنبـال آن هسـتندکه دولت ینظر از اهدافدنبال کنند. صرف یاهداف متفاوت ،موقت ياجرا
از تصویب،  ةپیچیدطی تشریفات ها بتوانند بدون دولت ،آن است که با استفاده از یکار مناسبوموقت ساز

ط و ین کنـد کـه شـرایتضـم يثرؤتواند به نحو میموقت م ي. اجرامند گردندمزایاي اجراي معاهده بهره
 ،معاهـده یاالجـرا شـدن قطعـاز الزم پـیش اسـت، گرفته صورتتوافق  بر آناد یز یکه با سخت یاصول
ش یمعاهده را آزمـا یعمل يهاتیسازد مزیموقت معاهده امضاکنندگان را قادر م يف نگردد. اجرایتضع

شود که معاهده را یم يگرین خود محرك دیآن به اثبات برسد ا نز بودیآمتیکه موفق یصورت ند و درکن
  ).359، ص2005، یچی(م دنب کنیتصو

  ون حقوق معاهداتيکنوانس ۲۵ماده  يبررسگفتار اول: 
موقـت  يالزم به ذکر است که اجرا ،ل آنیو تحل 1969ن یون ویکنوانس 25ماده  يمحتوا یبررس پیش از

 يهاان کشـورها و سـازمانیـحقـوق معاهـدات م ۀنـین در زمیـو 1986ون یدر کنوانس 25در قالب ماده 
با  یتفاوت چندان ،ز گنجانده شده است که از لحاظ محتوایگر نیکدیبا  یالمللنیب يهاو سازمان یللالمنیب

  اند.مطرح شده هاز در کنار دولتین یالمللنیب يهانکه سازمانیبجز ا ،ندارند یکدیگر
د یـنمایح میرا تشر یطیشرا 25است. ماده  یق حقوقیف دقین فاقد تعریو 1969ون یکنوانس 25ماده 

ن تعهـدات یـا یکنـد. آثـار حقـوقیجاد میخود ا يآور براالزام یالمللنیک دولت تعهدات بیکه چگونه 
ف یـتعر یروشنرا به» اجرا«ا ی» موقت«ون واژة ین حال، کنوانسیقابل درك است. با ا یروشنز بهیآور نالزام

ۀ یـق الیـبراي سرپوش گذاشتن بر اختالفـات از طر يوة صوریک شی 25، ماده دالتونکند. به اعتقاد ینم

۱۰۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

 ). به هر حال، با وجود ابهامات499، ص1970و دالتون،  یف نشده است (کرنیاز اصطالحات تعر ینازک
 کرد. يزیرهیموقت را پا ياجرا یحقوق ين ماده پذیرفته شد و مبنایموجود، ا

  موقت  يزمان شروع اجرا .۱
موقت کل معاهده  ياجرا يها براموقت در خود دارد تعهد دولت ينه اجرایدر زم يدیکه معاهده ق یزمان

در خود معاهده وجود نداشته باشد تعهد  يدین قیشود. اگر چنیجاد میرش ایاز زمان پذ ،از آن یا بخشی
 يمربوط به اجـرا يریگيأکه در ر یند. دولتکنت یموقت حما ياجرا از شود کهیجاد میا یها زماندولت

بـر ). 130، ص2000(آسـت،  موقت نخواهد داشت يبه اجرا يندهد تعهد يأت از آن ریحما بهموقت 
شـوند از زمـان یاالجرا شـدن معاهـده مطـرح مـاز الزمش یپ که لزوماً یموضوعات ،24ماده  4اساس بند 

موقـت از آن  يست که اجراین ان معنیبدضرورتاً  امر نیا یول .ندگردیاالجرا مالزم ،رش متن معاهدهیپذ
زمـان شـروع تواننـد یمـ کننـدهمذاکره يهاا دولتیمعاهده ). 20، ص2004، یچی(م گرددمیلحظه آغاز 

  .دنین نماییموقت را تع ياجرا
ن آن امر مـانع یا یول ،دیآیبه اجرا درم ،االجرا شدن معاهدهش از الزمیموقت پ ياجرا 25مطابق ماده 

ن یمعاهده شروع شود. ا یاالجرا شدن قطعاز الزم پس ،نیاز طرف یموقت نسبت به برخ يست که اجراین
ا ی کنندهمذاکره يکشورها ،مثال ي. برااستموقت  ياجرا ۀنیها در زمع دولتیعمل وس يبر آزاد یامر مبتن

االجرا شـدن الزم زمان شوند بتوانند تایکه به معاهده ملحق م ییهاتواند مقرر کند دولتیخود معاهده م
االجـرا شـدن معاهـده چراکه از زمان الحاق تا الزم ؛طور موقت آن را اجرا کنندبه ،معاهده نسبت به خود

  افتد.یفاصله م یدتم نسبت به دولت ملحق شونده معموالً
 یهر دولت :دینمایاعالم م )1997ر (ضد نف يهانیت میممنوع خصوصدر  »اتاوا«ون یکنوانس 18ماده 

االجرا شدن را تا الزم 1)1( ةتواند اعالم کند مادیم ،ونیا الحاق به کنوانسید ییأب، تیرش، تصویدر زمان پذ
 يقـایس، آفریمـور ةریـا، جزیون اسـترالیب کنوانسیطور موقت اجرا خواهد کرد. در موقع تصومعاهده به

کردنـد.  ،ر کل سازمان مللیدب یعنی ،ن معاهدهیم امیموقت را تسل ياجرا ۀیس اعالمیسوئ ، سوئد ویجنوب
ا الحاق ید ییأب، تیب اسناد تصویتصو هنگامامضا کنندگان  ،االجرا شده استالزم »اتاوا«ون یاگرچه کنوانس

ل دهند. با توجه به یموقت را تحو ياجرا يهاهیتوانند اعالمیشوند هنوز میملحق م که بعداً ییهاا دولتی
ت به التزام و یاعالم رضا از پسماه  6مذکور  يهادولت يون براید کنوانسداریمقرر م 17ماده  2 بندنکه یا

). 362، ص2005، یچـی(م ماندیم یموقت همچنان معتبر باق ياجرا ،گرددیاالجرا مم اسناد آن الزمیتسل
خ یاز تار ،شوند در صورت موافقت آنهایکه ملحق م ییکشورها به موقت نسبت ينجا اجرایدر ا ،نیبنابرا
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موقـت دنبـال  يکـه اجـرا یبا توجه به اهداف به هر حال،ابد. ییماه بعد خاتمه م شش الحاق آغاز شده و
  گردد.یم مطرح سبت به طرف متعاهد،ن االجرا شدن معاهدهش از الزمیموقت پ ياجرا کند اصوالًیم

  موقت  ياجرا ةخاتم .۲
  معاهده  یاالجرا شدن قطعالزم .الف

 يکه مذاکره کنندگان بر آن توافق داشته باشند اجرا يگرید يهاوهیا شیدر معاهده  يدیدر صورت فقدان ق
 یکنـد. ولـیامر اشـاره مـ نیبه ا 25ابد. بند اول ماده ییمعاهده خاتمه م یاالجرا شدن قطعموقت با الزم

االجـرا انـد هنـوز الزمرفتهیموقت را پذ يکه اجرا ،هاطرف از یا برخیممکن است معاهده نسبت به همه 
خود را به التـزام  یت قطعیموقت ممکن است هنوز رضا يمتعهد به اجرا يکشورها ،درواقعنشده باشد. 

  در مقابل معاهده اعالم نکرده باشند.
ت خود را به التزام یکنند رضایطور موقت اجرا ماز آن را به یا بخشیکه معاهده  ییهادولت ۀاگر هم

ن یاگر در معاهـده چنـ یحت ،افتیموقت معاهده خاتمه خواهد  يدر قبال معاهده اعالم کرده باشند اجرا
از آن را  یا بخشـیـکه معاهـده  ییهادولت ۀاالجرا شود و هممقرر نشده باشد. اما اگر معاهده الزم يامر
موقت خاتمه نخواهد  يخود را اعالم نکرده باشند باز هم اجرا یت قطعیکنند رضایطور موقت اجرا مبه
طور ک دولت معاهده را بـهید نکنیمقرر م اًلباکه غاست شده  ینیبشیمعاهدات پ ۀین امر در رویافت. ای

  ).86، ص1998(لفبر،  دیاجرا نما ،االجرا شدن آن نسبت به خودموقت تا الزم
 یاالجـرا شـدن قطعـبـا الزم ،برخالف آن يدیموقت در صورت نبود ق ين است که اجرایاصل بر ا

ن امـر در ید. ایمقرر نما يگریتواند به نحو دیا معاهده میکننده مذاکره يهادولت یول ،ابدیان یمعاهده پا
 22ماده  1 بند ،يدگاه دولت ویاز د :اعالم کردا یتانیبر ةندیز مطرح شده است. نمایا نیتانیبر ۀیبند اول اعالم

 یطور قطعنکه معاهده بهیاز ا پسا چند دولت یک ین یموقت ب يشود که اجراین نمی) مانع از ایفعل 25(
ن یـهـا ادولـت ،ن حالیدر ع). 19، ص2004، یچیابد (می، تداوم دیاالجرا گردگر الزمید يهاان دولتیم

که  ،»آسمان باز« ةان بخشند. معاهدیپا ،االجرا شدن معاهدهاز الزم پیشموقت را  يار را دارند که اجرایاخت
 12 ةک دوریـ ين معاهده بـرایکند که ایاعالم م ،پردازدیموقت م يخود به اجرا 17در بخش اول ماده 

 پیشهده اگر معا یول .االجرا خواهد بودالزم ،امضا باز گذاشته شده است يکه معاهده برا یخیاز تار هماه
 .د شودیتمد کنندهمذاکره يهادولت ۀتواند با توافق همیموقت آن م ياجرا ،االجرا نشودن مدت الزمیاز ا

 يهـادولت یابد. ولـیمعاهده خاتمه  یاالجرا شدن قطعبا الزم دیموقت معاهده با ين اجرایا ،به هر حال
کـه هنـوز آن را  ،امضـاکننده يهـاموقت نسبت به دولت يرند که اجرایم بگیتوانند تصمیم کنندهمذاکره

  ).359، ص2005، یچی(م ابدیتداوم  ،اندب نکردهیتصو
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  هجانبیک اختتام .ب
نه بـه ین زمیا کشورها در اید یمقرر نما يگریکه معاهده به نحو د يبجز در موارد 25ماده  2بر اساس بند 

ک کشور خاتمه خواهد یاز آن در قبال  یا بخشیموقت کل معاهده  ياجرا ،توافق کرده باشند يگرینحو د
اعالم کند  ،طور موقت به اجرا در آمده استبه شانانیکه معاهده م ییر کشورهایاگر آن کشور به سا .افتی

موقت  ياجرا صورتن یکه به ا يکند کشوریمشخص نم 25ت در معاهده را ندارد. ماده یکه قصد عضو
بـه  یتیعضـون یچنـ ا دریآ و ،تواند دوباره به معاهده ملحق شودیم یطیبا چه شرا است دهیان بخشیرا پا

گونه خاتمه دادن به نیا ،در معاهدات دوجانبه رسدیبه نظر م ؟ریا خیاز خواهد بود ین معاهده نیتوافق طرف
با توافق  ،رتمعاهده در هر صو ةدوبار يایاح ابد ویخاتمه  موجب خواهد شد معاهده کالً ،موقت ياجرا

 يهـابـا توافـق طـرف ین الحـاقیچن ،هاسر خواهد شد. در معاهدات چندجانبه با تعداد محدود طرفیم
الحاق  براي یرسد مانعیبه نظر نم، سر خواهد شد. اما در معاهدات بازیط الحاق میت شرایمعاهده و رعا

  بود.ها الزم نخواهد ر دولتیو توافق سا ن کشورها وجود داشته باشدیا
س تفـاوت دارد. ینـوشیبـا طـرح پـ یطور اساسـبه ،گنجانده شد ییکه در متن نها ،»اختتام«د ین قیا
متمرکز شده بود معاهده شدن  االجرار نامعقول در الزمیخأبر مشکل ت 1962و 1956س ینوشیپ يهاطرح

 ۀد. در جلسـیـنما يریگرهنکه از معاهده کنایبدون ا ،موقت کنار بکشند يداد از اجرایو به دولت اجازه م
، بـه سوء استفاده فراهم شود ۀنیزم ،سینوشیوجود داشت که بر اساس طرح پ ین نگرانیا ،دوم کنفرانس
جانبه کیطور مند شود و سپس بهموقت بهره ياجرا يایمزا یتواند از برخیک دولت میکه  این صورت
ها مورد دولت ينویس از سوجه، این پیشیدر نت کند. يریگموقت معاهده کناره ياجرا ةماندیاز مدت باق

  ).77، ص2008د قرار نگرفت (آناستاسو، ییتأ

  موقت  ياجرا يت حقوقيماه .۳
 يگـرید ةویبه شـ هاا دولتی ،در خود معاهده مقرر شده باشد ممکن است. استبر توافق  یموقت مبتن ياجرا
ـا یالدولنیک توافق بیاز  یموقت ناش ياجرا ،در هر حال .توافق کرده باشند بارهنیدر ا ت متقابـل یاست و رض

موقـت  ياجـرا ین آثار حقوقییدر تع ياکنندهنییدگاه نقش تعین دیرش اینه الزم است. پذین زمیها در ادولت
بـر  یموقـت مبتنـ ياجرا کرد:ی. دولت هلند استدالل مانداتخاذ کرده یدگاه متفاوتید هادولت یبرخ یدارد. ول

ـالقوه اجـرا عامل در دو ياجرا برايمتعاهد  يهاطرف ۀجانبکی ۀیاعالم ـان ب آن از  يمعاهـده و منـوط بـه امک
ک دولـت یـاست که  ین طرز تلقیا بر ینتن اظهارنظر مبیرسد ای. به نظر ماست یو اساس ين عادیلحاظ قوان

ـانون اساسـمعاهده موقت  ياجرا يآزاد ،موارد ۀدر هم ـابق ق ن یرفتن چنـینـد. پـذکیخـود حفـظ مـ یرا مط
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ـار حقـوقیم داشته باشد و بر آن حاکم گردد، يبتواند بر معاهده برتر یکه حقوق داخل یدگاهید  یتوانـد بـه آث
 ،موقـت ياجـرا يتوانـد بـرایالبته معاهده مـ). 88، ص1998(لفبر،  لطمه وارد کند يطور جدموقت به ياجرا
ـایخود اعالم م 1در بند  »يانرژمنشور « ةمعاهد 45د. ماده یرا مقرر نما یطیشرا  کنندهکند کـه هـر دولـت امض

 ،اجـرا کنـد ،االجرا شـودآن دولت الزم يکه معاهده برا یطور موقت تا زمانن معاهده را بهیکند که ایموافقت م
ـاد ي، قانون عادیموقت با قانون اساس ين اجرایکه ا يتا حد ـا يو مقـررات اقتص نداشـته  یرتیآن دولـت مغ

 يرش اجـرایاعالم کند که قادر بـه پـذ ،تواند در موقع امضایم کنندهدولت امضا :دداریمقرر م 2در بند باشد و 
ـا حـد يز اجراین »گات«موقت  يپروتکل اجرا). 360، ص2007بروگ، ی(نیست موقت ن الزم  يموقت آن را ت

 باشد. هها تعارض نداشتموجود دولت یکه با قانون ملداند یم
نـد. یموقـت معاهـده اعـالم نما ياجـرا يجانبه، قصد خود را بـراکیۀ یممکن است با اعالمها البته دولت

را پـذیرفت.  ییایمیشـ يهات سالحیون ممنوعیموقت کنوانس ي، اجراياهیاعالم یه طیبراي نمونه، دولت سور
ـأ تعهـدات حقـوقیبه هر حال، در ا  ا توافـقیـموقـت، خـود معاهـده  ياز اجـرا یناشـ ین صورت هـم منش

 یان بررسـیـالملل و در جرنیون حقوق بیسیجانبه. در جلسه شصت و ششم کمکیۀ یکشورهاست و نه اعالم
 ).230، بند 2014گومز، د شد (یموقت مجدداً تأک ياجرا يت قراردادیژه، بر ماهیگزارش دوم گزارشگر و

  موقت ياجرا يآثار حقوق .۴
الملل اعـالم نیون حقوق بیسیکمن، یکنفرانس و درآور است. موقت الزام يوجود ندارد که اجرا يدیترد
 يبرا یموقت ياست و بر مبنا یاثر حقوق يگردد دارایطور موقت اجرا مها بهن دولتیکه ب يامعاهده :کرد

سا یآلها صورت گرفت. ن دولتیب يادیز يهابحثان کنفرانس، یجر در. آور استالزام ،متعاهد يهادولت
موقت قابل اعمـال اسـت. بنـد سـوم  ياجرا ةدور در کامل،به نحو  »به عهد يوفا«اصل  :معتقد بود ورنر
 ید داشـت. ولـیـکأموقـت ت ياجـرا ةدر دور »به عهد يوفا«ز بر قابل اعمال بودن اصل یا نیتانیبر ۀیاعالم

 رد، نـهیـقـرار گ» تیحسن ن«عام  ةت قاعدیتواند تحت حاکمیموقت م ياجرا :هند اعتقاد داشت ةندینما
به  »موقتاً« ۀم که کلمید توجه داشته باشیبا :اعالم کرد )Rosenne( ناروز ،نهین زمی. در ا»به عهد يوفا«اصل 

عبـارت  :شـنهاد کـردیپ يوگسالوی ةندینما). 76، ص2008(آناستاسو،  ینه به آثار حقوق ،گرددیزمان برم
طور موقـت اجـرا بـه ءًا جـزیـ که کـالً ايهر معاهده«س اضافه گردد: ینوشیطرح پ 22به آخر ماده  ذیل

ون آن را یسـیکـه کم ،»ت اجرا گرددید با حسن نیبا آور است ومتعاهد الزام يهاگردد نسبت به دولتیم
بوده عام  ةک قاعدی »به عهد يوفا«اصل  :اعالم کرد به گنجاندن آن نشان نداد و یلیتما کرد و یتلق یهیبد
  .)157ص ،1970 وین، کنفرانس رسمی اسناد( ز حاکم استیموقت معاهده ن يبر اجرا و

۱۰۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

)، Yukos» (وکـوسی« يدر داورد شده است. یموقت تأک يآور بودن اجراهم بر الزام ییۀ قضایدر رو
. در دیـطـرف معاهـده محسـوب گرد عنوان، بـهکردیطور موقت اجرا مرا به» يمنشور انرژ«که  ،هیروس

 ، بـهیگـذار خـارجهیطـرف معاهـده و سـرما کشـورک یـن یب يارجاع داور ،»يمنشور انرژ«چارچوب 
ک یـن یکه مربوط به حـل اخـتالف بـ ،»يمنشور انرژ« 26. ماده ر استیپذامکانگر معاهده ید يهاطرف
ک کشـور طـرف معاهـده و یـآن مـاده نسـبت بـه اختالفـات  :کنـدیمقرر م استدولت  گذار وهیسرما
 یطـرف معاهـده را دولتـ 1)2( گردد و مادهیاعمال م ،که طرف معاهده است يگریگذار کشور دهیسرما

. اسـتاالجرا شده او الزم يت خود را به التزام نسبت به معاهده اعالم کرده و معاهده برایداند که رضایم
در  ،نیبنابرا .کندیاجرا م معاهده را موقتاً یول نیست،ه طرف معاهده یاگرچه روس :اعالم کرد يوان داورید

شـامل  26ذکـر شـده در مـاده  »طرف معاهده« د:وان اعالم کریرد. دیگیقالب کشور طرف معاهده قرار م
 ،2007بروگ، ی(ن طور موقت اجرا کنندرا به »يمنشور انرژ«اند رفتهیشود که پذیز مین کنندهامضا يهادولت

اعالم  »دیکسیا«وان یز دیگرجستان نه یعل )Kardassopoulos» (کارداسوپولوس« يدر دعوا .)267- 266ص
ه یـ(کارداسـاپولوس عل کنـدیرا بر دولت امضاکننده بـار مـ یحقوق و تعهدات کامل ،موقت ياجرا :نمود

 ).223- 220، بند2007گرجستان، 
اجرا بر او بار  ةکه در دور یکند از لحاظ تعهداتیاجرا م یموقت يکه معاهده را بر مبنا يکشور ،نیبنابرا

موظف است  ،رفتهین اساس پذیرا که بر ا يو هر تعهد ندارد،با کشور طرف معاهده  یچ تفاوتیشود هیم
  گردد. یم یدولت خاط یالمللنیت بیآن موجب مسئول نکردن طور کامل اجرا کند. اجرابه

ن یون ویکنوانس 18اند طبق ماده که معاهده را امضا کرده ییهادولت ،االجرا شدن معاهدهش از الزمیپ 
  کند امتناع ورزند.میکه به موضوع و هدف معاهده لطمه وارد  یاز اقدامات :متعهدند ،یو حقوق عرف

  شود:می یموقت بررس يبا اجرا 18ماده وجه افتراق و ارتباط  دامه،در ا

  امضا ناشی ازتعهدات موقت و  ياجرا .۵
در  18رد. مـاده انـد یاثر حقوق ،االجرا شدناز الزم پیشمعاهده  ،المللنیعام حقوق ب ةک قاعدیعنوان به
ا یـحقـوق معاهـدات کشـور  ونیکنوانس 18گردد. طبق ماده یمحدود محسوب م يک استثنای ،نهین زمیا

کـه قصـد  یب معاهده و تا زمانین امضا و تصویب یکند در فاصله زمانیرا امضا م ياکه معاهده یسازمان
 شـود کـه بـه هـدف و ید مرتکب اعمالینبا است الم نکردهت در معاهده را اعیعدم عضو بر یخود مبن

ن یچن یخاص ةمعاهد بارةدر یسازمان ملل متحد گاه یآورد. مجمع عموممیموضوع معاهده لطمه وارد 
از کشورها خواست تا از دسـت زدن بـه  38/59شماره  ۀناماز جمله در قطع ؛ادآور شده استیرا  يتعهد
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ر با موضوع و هدف یا مغایکند و میاها خدشه وارد یحقوق در خصوصدر  1982که به عهدنامه  یاقدامات
االجرا شدن معاهده تا زمان الزم یحت ،قیب و تصدیکنند. تعهدات زمان امضا تا تصو يخوددار استآن 

ده هـمعا االجـرا شـدننکـه الزمیالبته مشـروط بـه ا )،44- 43، ص 1383، یگدلیب ضیایی( ز تداوم داردین
  فتد.یر نیخأسبب به تیب

ـار نمـرا بر دولت یف مثبتیتکال ،18از ماده  یتعهدات ناش بـروگ، ی(ن تـرك فعـل دارد ۀکنـد و جنبـیها ب
ـاًموقت،  ياز اجرا یتعهدات ناش کهدرحالی)، 357، ص2007 ـال غالب ـابیف ایمـوارد تک کنـد. یمـ مقـرررا  یج

ـا دولـت ،آن ياجـرا ياست و بـرا یالدولنیبر توافق ب یموقت مبتن ياز اجرا یتعهدات ناش بـه توافـق  بایـده
ـا یناشـ یتعهدات نسـب یول ،رندین تعهد را نپذیا کنندهامضا يهادولت ۀممکن است همالبته  .برسند  ياز امض

  .گرددیحاکم مدولت بر آن  18کند ماده یکه معاهده را امضا م یهر دولت به توافق ندارد و يازیمعاهده ن
االجـرا شـدن معاهـده از امضا تا زمان الزم یاست. تعهدات ناشن دو نوع تعهد یگر اختتام اید ۀمسئل

 ،بر اسـاس حقـوق معاهـدات ،موقت يتعهد به اجرا کهدرحالی ،ابدییادامه م کنندهنسبت به دولت امضا
ک دولت با اعـالم قصـد ی ،آنها يکند. در هر دویدا میاالجرا شدن معاهده در کل، خاتمه پبا الزم معموالً

افتن یـگـر خاتمـه یتواند به آن تعهدات خاتمـه بخشـد. راه دیم ،ت در معاهدهیبر عدم عضو یخود مبن
 ياجرا خصوصکه در االجرا شدن معاهده است الزم ر نامعقولیتأخ ،از امضا یتعهدات، در تعهدات ناش

ر ین تـأخیـا ،موقت يماده مربوط به اجرا 1962 و 1956س ینوشین امر وجود ندارد. البته در پیا ،موقت
  .گردیدن بند حذف یا هااالجرا شدن معاهده گنجانده شده بود که بعدنامعقول الزم

 یالمللـنیوان بـیـدگاه دیـز باشـند. دیـن یتوانند متضمن حقوقیموقت و امضا م يبه هر حال، اجرا
مربـوط بـه  یمشـورت يسازمان ملل در رأ ین خصوص، قابل توجه است. مجمع عمومیدر ا يدادگستر

ن سؤال را مطرح کـرد کـه یوان، ایاز د یکشون منع و مجازات جرم نسلینسبت به کنوانس» هاحق شرط«
اعتراض ک دولت یب نکرده است، به رزرو یون را امضا کرده اما هنوز آن را تصویکه کنوانس ياگر کشور

بـا  یالمللـنیون بـیامضـاي هـر کنوانسـ ینکه اثر حقوقیا وان ضمن اشاره بهیدارد؟ د یکند چه اثر حقوق
 يک گام نخست براید که امضا ینماین اظهار میتواند بر حسب نوع متفاوت باشد، چنیگر میون دیکنوانس

ک طـرف یـب، دولـت را ین روشن است که صرف امضاي بدون تصـویون است. ایمشارکت در کنوانس
کنـد. ت موقت به نفع آن دولـت ایجـاد مییک وضعین حال، امضا یکند. اما با ایون محسوب نمیکنوانس
ک اقـدام یـعنوان دهد کـه بـهین حق را میا کنندهجاد شده توسط امضا، به دولت امضایا یت موقتیوضع
همـراه  يب بعدیم کند. اگر امضا با تصویموقت دارند، تنظ یژگیز ویرا که خود ن ییها، اعتراضیاطیاحت

ک دولـت یـ، نافذ خواهند شد. اعتراض يب بعدید و متقابالً در صورت تصویها ناپدن اعتراضینشود، ا

۱۱۰     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

ون یکه عضو کنوانس یاست، در صورت کنندهدولت امضا یین رفتار نهایب، صرفاً مبیتا زمان تصو کنندهامضا
، دولـت درواقـعنسبت به دولت خواهان شرط است.  يفور ین اعتراض فاقد اثر حقوقیرو، اشود. ازاین

مراحـل قـانون  ینـد طـیکه فرا يزودکند که بهیخواهان شرط اعالم من صورت به دولتیبد کنندهامضا
کامـل اسـت و در  یمواجه خواهد شد که واجد اثـر حقـوق يک اعتراض معتبریل شود، با یتکم یاساس

تن رزرو ا پس گرفیل به حفظ و یشود، در خصوص تمایکه اعتراض ابراز م ید هنگامیجه، آن کشور باینت
ک محدودة یب در یا تصویدارد که آ یت اندکین مطلب اهمی، ایطین شراید. در چنینما يریگمیخود تصم

رد اعالم مخالفت یب صورت نگیاتفاق افتد. به هر حال، چنانچه تصو یش طوالنیا کم و بیکوتاه و  یزمان
  ).29- 28ص، 1951وان، یهوده خواهد بود (مجموعه آراء دیک اقدام بیبا شرط صرفاً 

نداشته  یکاربرد چندان ک معاهده،ی موقت ين اجرایممکن است در ح از امضا یند تعهدات ناشهرچ
اعتبار  در يدیدر صورت وجود هر نوع ترد تواندیمخواهد بود و  یت خود باقهمچنان به قوّ یباشد، ول

از امضا  یبر تعهدات ناش ياموقت معاهده خدشه يگر، اجرایبه عبارت د. قابل طرح باشد ،موقت ياجرا
ت و یرا تقو 18ماده  ۀلیشده به وس مقرر تعهداتتواند یموقت م ياجرا کارراه ،در هر حالکند. یوارد نم

  ).355، ص2005، یچید (میل نمایتکم
 ین اساسیمطابقت آن با قواعد قوان بارةدر ییدهایهمواره ترد ،موقت معاهدات يرش اجرایرغم پذبه

 يبـا امضـا یالمللـنیکه در سـطح بـ ،موقت ياجرا ).80، ص1383، یگدلیب ضیایی( وجود داشته است
از بـه یـنا یـ مواجه گردد ین داخلیبا مانع قوان یممکن است در سطح داخل ،گرددیاالجرا مکشورها الزم

 یرا بررس یداخل ین اساسیموقت با قوان ياجرا یتعارض احتمال رو، در ادامه،ازاین .ب داشته باشدیتصو
  .م پرداختیران خواهیموقت در حقوق ا ياجراگاه یجام و سپس به یکنیم

  يموقت و حقوق داخل ياجراگفتار دوم: 
  ين داخليموقت با قوان ياجرا تعارض .۱
را تـا حـد  مجلـسدخالـت  ویژهبـه ،یقواعد اساس يهانیتضم ،موقت يکه اجرا ن اعتقاد وجود داردیا

ک دولت تعهـد ی يب برایاز آن پیش از تصو یا بخشیک معاهده یاگر  دهد.یم شفات صرف کاهیتشر
ق نقض حقوق یتش به التزام از طریاگر رضا ید، دولت به معاهده ملتزم خواهد بود، حتیجاد نمایا یحقوق
از حقـوق  يان نقض آشکار بـوده و بـه قاعـدهینکه ایت انعقاد معاهده باشد، مگر ایدربارة صالح یداخل
  ).342، ص1970است (دم،  یت اساسیاهم يمربوط باشد که دارا یداخل

موقت را اجازه دهـد،  يکه اجرا وجود ندارد یخاص یاساس نیوانکه ق ییدر کشورها :معتقدند یبرخ



   ۱۱۱ اجراي موقت معاهدات

 يکـه بـرا ،یفات قانون اساسـیمعتبر خواهد بود که تشر یوقت ،موقت معاهده ياجرا برايهر نوع تالش 
موقـت و  ياجـرا يفلسـفۀ وجـودبـا  ين امریچن ،ن حالیت شود. با ایرعا ،ب معاهده الزم استیتصو

  ک معاهده در تناقض است. یگنجاندن آن در 
در  ،موقـت يدر رابطه با اجـرا یفات مربوط به قانون اساسیتشر نکردن تیرعا خصوصدر  ینگران

 يسـر هـامفر موقت موافق نبودنـد. يکشورها با گنجاندن اجرا یوجود داشت. برخز ینان مذاکرت یجر
که از  ياود موجود در معاهدهیموقت معاهده بر اساس ق ياجرا ،یاز منظر حقوق اساس معتقد بود: والداك

 ین تـرس و نگرانـیـ. ااستک امر نامتعارف و خالف قاعده یب دارد یاز به تصوین یلحاظ قواعد اساس
د. یالملل منعکس گردنیوق بون حقیسیس کمینوشیمالحظات دولت سوئد در رابطه با پ بارةدر یروشنبه
فات یوجود ندارد که تشر ینیتضم ،که به آن توسل شود یلیموقت به هر دل ياجرا :ن دولت عنوان کردیا

 يجانبه اجراکیاختتام «بر  یمبن يدیشنهاد کرد قیدولت سوئد پد کند. ییآن را تأ ها،دولت یحقوق اساس
). در 88، ص1998(لفبر،  ن شکل گرفتیون ویکنوانس 25ماده  2بند  ،تیگنجانده شود که در نها »موقت

سازگار گشت؛ چراکه همواره امکان اختتام  یند حقوق داخلیبا فرا يموقت تا حد يجه، سازوکار اجراینت
 ).80، ص1987تز، ی) وجود دارد (روگف و گاد2(25معاهده بر اساس ماده 

براي  یلیعنوان دلبه ،خود یتواند به حقوق داخلیت نمک دولی ،المللنیعام حقوق ب ةبر اساس قاعد
 خصـوصدر  ینکه تخلف از مقررات حقـوق داخلـیمگر ا، خود استناد کند یالمللنیتعهدات ب نپذیرفتن

 يادیـبن یتیاهم يمربوط شود که دارا یاز حقوق داخل يات انعقاد معاهده آشکار باشد و به قاعدهیصالح
 یتخلف هنگـام ،46دوم ماده  بندطبق  .قابل اعمال است زینموقت  ياجرا خصوصدر  ن قاعدهیااست. 

طور بـه اسـت عمل کرده بارهاینت در یمعمول و حسن ن ۀیکه طبق رو يهر کشور يآشکار است که برا
لزوماً مختص به  یول ،ابدییم یکشورها تجل یمعموالً در قانون اساس هم نیادیقواعد بنباشد.  آشکار ینیع

بـر اسـاس  یولـ ،وجود داشته باشد یدر قانون اساس ياممکن است قاعده ،گرید ياز سو .گرددیآنها نم
 45مـاده  مطابقالبته  ).90، ص1998(لفبر،  برخوردار نباشد ینیادیت بنیاز اهم ،ه و عملکرد آن کشوریرو

 ،اد استناد کندت انعقیصالح ةخود دربار یتواند به مقررات حقوق داخلینم يچ کشوریه ،نیون ویکنوانس
تواند یآن م يا اجرایو  ست،ا مجرایمعتبر  نوع،حاً قبول کرده باشد که معاهده بر حسب یا صری کهدرحالی
ا حفظ تداوم یموافق با اعتبار  نوع،د که بر حسب یآ شماربه یطرف ،رفتارش ةنحو سببا بهیو  ،ابدیتداوم 

  .شود یآن تلق يا اجرایآن 
 نهـادن اسـت کـه یـن مفهومش ایترن و مهمیاول ،موقت ياجرا براي یداخل يهاتیمحدود، درواقع

ن کـار را یـموقت اجتناب ورزد. اگـر ا يت به التزام نسبت به توافق اجراید از اعالم رضایدار باتیصالح
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رد. یـرا بر عهـده بگ یالمللنیب ۀک عمل متخلفانیت یا مسئولیرد یمعاهده را بپذ ياجرا اید ینکرد دولت با
  معاهده را خاتمه دهد.موقت  ياجراجانبه کیطور بها ی، با توافق، 25ماده  2مطابق بند تواند یم نیهمچن

ـابراین حق شرط را نسبت به خود منع نمیون ویکنوانس ـاس اصـل  ،نیکند. بن  ،»حـق شـرط يآزاد«بـر اس
ـال کننـد. ،نسبت به آن ،ا الحاقیق یتصد ،یب، قبولیکشورها مجازند هنگام امضا، تصو ن یـدر ا حق شرط اعم

ـاال ل شدهیحق شرط قا ،نیون ویکنوانس 25ها نسبت به ماده دولت یبرخزمینه،   ییاز کشـورها یکـیاند. گواتم
ـاده یآن کشـور نمـ :گواتماال آمده است ۀیاعمال کرده است. در اعالم »حق شرط« 25ماده  راست که ب توانـد م

ـانو ییرا تا جا 25 ـال نما ،آن کشـور اسـت ین اساسـکه بر خالف مقـررات ق ـال یـاعم ـام  1997د. در س هنگ
ـانون اساسـ ییتا جا 25ماده  يخود را در رابطه با عدم اجرا ۀیگواتماال اعالم ،ونیب کنوانسیتصو ـا ق  نآ یکـه ب

ـالـ بیبـه ترتـ ون را یکـه کنوانسـ ،کا همیکاستار ا وید کرد. کلمبییأت اًمجدد ،ناسازگار باشد کشور  هايدر س
 :انـدن دو کشـور اعـالم کـردهیـ. ااندقایل شده »حق شرط« 25ماده  رنسبت ب ،اندب کردهیتصو 1996و  1985

ـام تصـویـرد. کشـور پـرو نیپـذیشناسـد و نمـیت نمـیموقت را به رسم يآنها اجرا یقانون اساس ب یز هنگ
ـال کـرده اسـت. ا »حق شـرط« 25، بر ماده 2000ون در سال یکنوانس ـاده  :م کـردن کشـور اعـالیـاعم در  25م

ـانون اساسـ درکـه  ،االجرا شدن معاهـدهب، الحاق و الزمیند امضا، تصویمطابق فرا چارچوب و  آن کشـور یق
ـاده  ،هان دولتینکه ایجالب ا قابل درك خواهد بود. ،ح شده استیتصر ن یـون ویانسـوکن 25که نسـبت بـه م

 هان نـوع حـق شـرطیـا اند.پذیرفتهاز معاهدات را  يموقت تعداد يخودشان اجرا ،انداعمال کرده »حق شرط«
  ).107، ص2004، یچی(م رسدیب به نظر میعج یکم ،موقت يت اجرایبا توجه به ماه

د مـدنظر یـز باین یقواعد داخل ،یالمللنیعالوه بر قواعد ب ،موقت ياعتبار اجرا یدر بررس به هر حال،
بودن  ییاز اصل رضا یبلکه ناش نیست،ل لالمنیبر حقوق ب یحقوق داخل يبرتر يان به معنیا رد.یقرار گ

 آن انعقاد معاهدات و ملتزم شدن به ت شناخته شده است.یل به رسملالمنیمعاهدات است که در حقوق ب
ز در آن ین یحقوق داخل یول ،الملل بر آن حاکم استنیاست که مقررات حقوق ب یموضوع تاًیهرچند ماه

 يبـه اجـرا دامـه،در ا ن زمینـه، بجاسـتیدر ا ).25، ص 1383، یگدلیب ضیایی( رددا ياکنندهنیینقش تع
  ه شود:ز اشاریران نیموقت در حقوق ا

  رانيا يحقوقنظام  موقت در ياجراگاه يجا .۲
 77رانه عمل کرده است. بر اسـاس اصـل یگسخت نسبتاً ،انعقاد معاهدات ةنحو بارةران دریا یقانون اساس
ب مجلـس ید بـه تصـویبا یالمللنیب يهانامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه ،یقانون اساس

هـا، نامـههـا، مقاولـهعهدنامـه يکند که امضایز اعالم مین یقانون اساس 125برسد. اصل  یاسالم يشورا



   ۱۱۳ اجراي موقت معاهدات

مربـوط بـه  يهـامـانیپ ين امضـایهـا و همچنـر دولـتیران با سایدولت ا يها و قراردادهانامهموافقت
اوست.  یقانون ةندیا نمایس جمهور یبا رئ ،یاسالم يب مجلس شورایپس از تصو یالمللنیب يهاهیاتحاد

م و انعقـاد یتنظـ یچگـونگ ۀنامـنیـیب آین تصـویو همچن 77نگهبان از اصل  يشورا يرهایالبته با تفس
  در آن صورت گرفته است. ییهالیتعد يتا حد ،یالمللنیب يهانامهتوافق
ب یاز به تصویران نیموقت در حقوق ا يا اجراین است که آیا گرددینه مطرح میمزن یکه در ا یالؤس
با توجه به . نه وجود نداردین زمیدر ا یحیصر ةموقت نپرداخته و قاعد يران به اجرایر؟ حقوق ایا خیدارد 

 رسدیبه نظر م ،ش گرفته استیب معاهدات در پیران نسبت به تصویا یکه قانون اساس ییهايریگسخت
   کند. یب را طیمراحل تصو دیبا یمعاهدات رسمموقت  يهرگونه اجرا

  :وقت معاهدات تن داده استم يبه اجرا ،ینوعبه ،موردران در دو یان حال، دولت یبا ا
منع کامل  ةمعاهد یموقت و جزئ ياجرا؛ )CTBT( »1996 ياهسته يهاشیمنع کامل آزما« ةمعاهد. 1
بر اساس  اًصرف مانند آن و ينگارلرزه یالمللنیب ساتیسأستم و تیس سیسأت در زمینۀ ياهسته يهاشیآزما
منـع کامـل  ةمعاهـد ).1382ال، ی(تـ شـد ینظـام عملـ يد رهبـرییأو ت یت ملیامن یعال يب شورایتصو
 یون مقـدماتیسـیکم يهـاتیـامـا فعال ،کندیموقت اشاره نم يبه اجرا صراحت،به ياهسته يهاشیآزما

ون یسـین کمیسس اؤموقت را به همراه دارد. سند م ياجرا ینوع ياهسته يهاشیسازمان منع کامل آزما
ار یاخت؛ مند خواهد بودبهره یالمللنیک سازمان بیت یون از موقعیسین کمیکند که ایخود مقرر م 7 بنددر 

ف و تحقق یانجام وظا يکه برا يگرید یحقوق هايصالحیتن از یو همچن ؛مذاکره و انعقاد توافق را دارد
دوجانبه  يهانامهانعقاد توافق ،ونیسیکم يهاتیباشد. از جمله فعالیاست برخوردار م ياهداف آن ضرور

ک سـازمان یآن را به  ون عمالًیسین کمیبوده است. اقدامات ا یسات نظارتیسأجاد تیا منظوربهها با دولت
  ).375، ص2005، یچی(م ل کرده استیتبد یالمللنیب

مصـوب  »یپروتکل الحاق«با  ران اساساًیموقت در حقوق ا ياجرا؛ »یپروتکل الحاق«موقت  ي. اجرا2
ن یب ۀنامبه توافق یپروتکل الحاق«که عنوان کامل آن ، »یالحاقپروتکل «د. یحکام مطرح گرد يشورا 1997
ن یـاکنـد کـه یمـ ینـیبشیپ است،» یمنیر ایاعمال تداب منظوربه یاتم يانرژ یالمللنیآژانس ب و هادولت

بر اسـاس طور موقت اجرا گردد. به ،ردیگیقرار م یبازرس تحتکه  ین آژانس و دولتیتواند بیپروتکل م
اعـالم توانند یم ،ن پروتکلیاالجرا شدن ااز الزم پیش یها در هر زماندولت ،17ماده » ج«و » ب« يبندها

عضو آژانس را  يهادولت ۀهم اًد فوریر کل بایطور موقت اجرا خواهند کرد و دبن پروتکل را بهیکنند که ا
 یلـلالمنیآژانس ب ).363(همان، ص نامه مطلع سازداالجرا شدن توافقموقت و الزم ياجرا ۀین اعالمیاز ا
به نظـام  »یپروتکل الحاق«موقت  ياجرا ،2003نوامبر 24سپتامر و  12 يهانامهبر اساس قطع یاتم يانرژ
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ضمن اعـالم مکـرر ، کشور یاز مقامات عال یم برخیبا تصم ران درخواست کرد ویرا از ا ياپادمان هسته
سـند پروتکـل  1382آذرمـاه  27رفتـه شـد و در یز پذیموقت آن ن ياجرا ،رش پروتکلیران به پذیالتزام ا

  ).1382ال، ی(ت دیران و آژانس رسیا يمذکور به امضا
ـارو موافقت ،بروکسل ۀنامتهران، موافقت ۀیانیران در بیاعالوه بر آن،   موقـت پروتکـل و ياجـرا ،سینامه پ

ـادبی(غررفت یب معاهده پذیآن را تا تصو يتداوم اجرا یحت  ين تعهـد بـه اجـرایـو ا) 153، ص1382، يآب
آنچـه در ران، یـا ین داخلـی). با توجـه بـه قـوان1382ال، ی(ت ز اعالم کردیآژانس ن ۀرخانیموقت پروتکل را به دب

ـار حقـوق يدارا یدر صـورت ،مطرح شده »موقت ياجرا«تحت عنوان  ،تهران ۀچهارجانب ۀیانیب اسـت کـه  یاعتب
 ،صـورت گرفتـه باشـد یاز حقوق داخل یاگرچه ممکن است تخلف ن حال،یبا ا .کند یب را طیفات تصویتشر

هاي شـکلآن را بـه  چراکـه بعـداً ؛استناد کند ین نقض حقوق داخلیتواند به اینمران یا ،یالمللنیدر بعد ب یول
ـاقط گرد یران بـه حقـوق داخلـیـحق استناد ا ،نیون ویکنوانس 45بر اساس ماده  گوناگون تأیید کرده و ده یـس

  ز صادق است.ین ياهسته يهاشیمنع کامل آزما ةموقت معاهد ياجرا خصوصن امر در یاست. ا
 نینبا توجه به قوا واشاره نشده  صراحتمعاهدات بهموقت  يبه اجرا ،رانیا یحقوقنظام در  ،نیبنابرا
ب بـا اهـداف و یهرچند لزوم تصـو است.ب یمراحل تصو یط موقت معاهدات، مستلزم ياجرا ،موجود

موقـت  يز اجـرایآمرش مصلحتیبا پذن، یموقت در تناقض قرار دارد، با وجود ا ياجرا يفلسفۀ وجود
موقت معاهدات  ياجرا ينه برایده گرفته شده و زمیناد یقانون يهاتیمحدود ،عمل در ،معاهدات یبرخ

  است.  فراهم شده

  گيريجهينت
ن یـون وین کنوانسـیگردد. هرچند هنگام تدویمحسوب م يک نوآوری ،نیو ۀدر عهدنام »موقت ياجرا«

ت آن افزوده شده است و امـروزه در یبر اهم ،با گذشت زمان یول ،کشورها نادر بود ياستعمال آن از سو
 2012ن موضوع در سال یموقت، ا يت روزافزون اجرایاهم سبببه شود.یبه کار گرفته م يموارد متعدد
ون ارائـه نمـوده و یسـیژه دو گزارش بـه کمیون قرار گرفت که تاکنون گزارشگر ویسیکم يدر برنامۀ کار

 یفات طـوالنیت تشـریـانعقـاد معاهـدات و رعا نظام کنونی شتر موضوع در دست اقدام است.یب یبررس
از یکه نباشد  یالمللنیب ۀروزافزون جامع يازهاین مسائل و ۀهم يگوجوابتواند ینم یالمللنیو ب یداخل

در روابط  یکپارچگیو  یکدستیجاد ی، ایالمللنیب يهاثر دارد. واکنش در مقابل بحرانؤع و میبه اقدام سر
 ةعمـد هاينمونهاز  ،یالمللنیک سازمان بیجاد یا يکشورها و فراهم کردن مقدمات الزم براان یم یحقوق

 ينـد بـا اجـرااتویاالجرا شدن آن مرش معاهده و الزمین پذیب یحقوق . خألهستندموقت  يبرد اجرارکا



   ۱۱۵ اجراي موقت معاهدات

آن را تا  یمنفد و آثار کنیل میبر انعقاد معاهدات را تعدنظام خشک و زمان ،موقت يموقت پر شود. اجرا
جداگانه  یا با توافقیگردد  ینیبشیموقت ممکن است در خود معاهده پ يدهد. اجرایکاهش م يادیحد ز

اسـت و کشـورها  یالـدولنیبر توافـق بـ یموقت مبتن ياجرا ،به هر صورت که باشد .ن امر مقرر گرددیا
موقت را مراعـات کننـد.  ياز اجرا یتعهدات ناش ،»تیحسن ن«و  »به عهد يوفا«موظفند بر اساس اصل 

بـه  يادیـارات زیـاخت ،انیـن میـن کـرده و در این قاعده را معین اصول حاکم بر ایون ویکنوانس 25ماده 
  شده است.  اعطا هادولت

ممکن است با مـانع حقـوق موقت  ينهاد اجرا آن، ید عملیموقت و فوا ياد اجرایبرد زربا وجود کا
ممکـن اسـت بـر  یول ،به شکل ساده است یتوافق یالمللنیوقت از لحاظ بم يمواجه گردد. اجرا یداخل

به وجود  ینجاست که تعارضیب داشته باشد. در ایز به تصوایشده و ن یتلق یرسم ،ین داخلیاساس قوان
از  ین خود ناشـیقلمداد کرد که ا »یالملل و حقوق داخلنیتعارض حقوق ب«د بتوان آن را ید که شایآیم

حل کرد. حقـوق  گوناگونتوان به اشکال ین تعارض را میا ی. ولاستب معاهدات یتصو دوگانۀت یماه
ز یکشورها ن یت حقوق داخلیرعاخصوص در  ،االجرا شدن معاهده حاکم استالزم ةبر نحوکه  ،المللنیب

وقـت بـر م ين حق را دارند که اگر اجرایا ،اول ۀکشورها در وهل و الزم را مقرر کرده است يهانیتضم
  کنند. يرش آن خودداریآنها باشد از پذ یخالف قواعد داخل

موقت  ياجرا نظري،از لحاظ  کمدسترانه عمل کرده و یگکشورها سخت ین برخیقوان ،انین میدر ا
 ياجـرا ید عملـیـاز فوا ین خود ناشیاند به آن تن بدهند که اهرچند در عمل ناچار شده ،اندرفتهیرا نپذ

ن یبـا قـوان موقت ياجرامطابقت  ۀنیکه در زم يجد يدهایترد با وجود زین رانیحقوق ا. در استموقت 
 رو،ازاین. پذیرفته شده استموقت  يدر عمل اجرا ،یشیاندبنا به ضرورت و مصلحت ارد،وجود د یداخل

از  يریـگتا ضمن فراهم کردن امکان بهره ،گردد ینیبشیپ یمقررات ،نهین زمیرسد در ایبه نظر م يضرور
  شود. يریجلوگ یاحتمال ةاستفاد گونه سوءر، از هموقت ياجرا يایمزا
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