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  ایهستهراجع به مسئولیت مدنی  هاکنوانسیونقابلیت اعمال حق شرط نسبت به 

 و راهبرد جمهوری اسالمی ایران

 

 

 ، هاشم زعفرانی*رباطپیشصالح رضایی
ایران  –، تهران 95911-9331پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:  

 

 

. اندکردهنرویکرد واحدی در خصوص قابلیت اعمال حق شرط نسبت به مقررات خود اتخاذ  ایهستهاجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت ی رهاکنوانسیونچکیده: 

ا اعمال حق ست که برخی دیگر یا سکوت کرده یا اند. این در حالیها منوط کردهقررات خود را به توافق تمامی طرفاعمال شرط نسبت به م هاکنوانسیونبرخی از این 

 بررسی مقررات  بنابرایندر نیامده است و  هاکنوانسیون( به عضویت این 6869شرط را نسبت به مقررات خاصی اجازه دادند. جمهوری اسالمی ایران تاکنون )

این مقاله بر این نظر است، چنانچه اعمال  گانارند، روشنگرانه باشد. نگهاآنتواند، در صورت تصمیم کشور مبنی بر الحاق به مذکور راجع به حق شرط میی هاکنوانسیون

ی مذکور که هاکنوانسیونآن بخش از مقررات  ،به لحاظ حقوقی ممکن باشد، ضروری است در صورت تصمیم به الحاق هاکنوانسیونحق شرط نسبت به مقررات این 

 .رد تحفظ قرار گیردمو تواند در تغایر با منافع ملی و الزامات حقوقی کشور باشدها میآناعمال 

 
 ، کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهداتایهستهی راجع به مسئولیت مدنی هاکنوانسیونحق شرط، : هاهژکلید وا

 
 
 
 

Applicability of Reservation to the Conventions On Nuclear Civil Liability and   

Strategy of Islamic Republic of Iran 
 

S.R. Pishrobat*, H. Zaferani 
Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran-Iran 

 
                                    

Abstract: Conventions on   civil liability for nuclear damage have not adopted similar approach towards applicability 

of reservations to their own regulations .some of these conventions subjected reservations to conventions to unamious 

consent of all parties. While the others are either silent on applicability of reservations or allowed applicability only to the 

certain regulations. So far, Islamic Republic of Iran has not acceded to these conventions. There fore study of 

applicability of reservations to these conventions may provide some clarification for decision makers in the case of 

decision of country to accede these conventions. Authours of this article hold that, if country reach to the decision that to 

accede to the conventions, it is required, according to provisions of the conventions and rules of law of treaties ,make 

reservations to those regulations of these conventions that may be contrary to national interest and constitutional 

requirments of the country.               
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 مقدمه .1

 (2)(، حق شرط1191) (1)کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

الح حق طاص»است: کرده گونه تعریف )نسبت به معاهدات( را این

د که هر دولت تحت شوای اطالق میجانبه یک یشرط بر اعالمیه

تأیید معاهده  ،به هر عبارت به وقت امضا، تصویب، قبولی هر نام و

بعضی یا الحاق به آن صادر و با آن اعالم کند که اثر حقوقی 

یا آن  پذیرد، نمیدر اجرای معاهده نسبت به خود ،مقررات معاهده

کنوانسیون وین راجع به  1199. در سال ]1[ «دهدرا  تغییر می

 المللی یا میان های بینسازمانها و حقوق معاهدات میان دولت

المللی همین تعریف را در مقررات خود تکرار های بینسازمان

، حق شرط را نسبت 1191. هر چند که کنوانسیون وین ]2[ دکر

است، کرده بینی به مطلق معاهدات )اعم از دو یا چند جانبه( پیش

اما قابلیت اعمال حق شرط در عمل فقط در مورد معاهدات چند 

توان حق و نسبت به معاهدات دو جانبه نمیاست جانبه ممکن 

)نسبت به  فسیریت ی. حق شرط با اعالمیه]3[ کرد اعمال شرط

ری دولت پذیرنده تفسیی اهدات( تفاوت دارد. در اعالمیهمع

کند و برداشت خود را از مقررات آن معاهده اعالم می یمعاهده

غیرحقوقی یا  آثار آن برخالف حق شرط که حقوقی است،

 .]4[ شودارجاع میبه آن به هنگام تفسیر معاهده و  سیاسی است

المللی موافقان و اعمال حق شرط نسبت به معاهدات بین

که مخالفانی دارد. موافقان اعمال حق شرط معتقدند در صورتی

استثنای  ای را بهشود که معاهدهها داده این امکان حقوقی به دولت

  تری به معاهداتهای بیشبرخی مقررات آن بپذیرند، دولت

اجرای قواعد حقوقی  ،المللی ملحق خواهند شد و این توسعهبین

مخالفان  ،. در مقابلکردالمللی را تقویت خواهد ینی بدر جامعه

اعمال حق  یاند که اعطای اجازهشرط استدالل کردهحق اعمال 

از به ، منجر المللیبینی معاهدهی ندههای پذیربه دولتشرط 

های . کنوانسیون]5[ دست رفتن یکپارچگی معاهده خواهد شد

راجع به حقوق معاهده با تأثیرپذیری از هر دو  1199و  1191وین 

ها در اعمال حق شرط بر دیدگاه فوق، اصل را بر اختیار دولت

. بر اندکردهاند و اعمال آن را در سه مورد منع معاهده قرار داده

شرط نسبت  حق  ای اعمالها، چنانچه معاهدهاساس این کنوانسیون

باشد، یا معاهده صرفاً اعمال حق شرط را کرده به خود را ممنوع 

نسبت به مقررات مشخصی اجازه داده باشد، در آن صورت اعمال 

ای که حق شرط را ممنوع حق شرط نسبت به مقررات معاهده

لی و اعمال حق شرط نسبت به مقررات به طور کاعالم کرده 

ای که فقط اعمال حق شرط نسبت به مقررات مشخصی را معاهده

 توضیحا این اجازه داده است به طور جزئی ممنوع خواهد شد، ب

در مورد معاهدات نوع اخیر، حق شرط فقط نسبت به آن  که

مقررات مشخص مجاز بوده و نسبت به مابقی مقررات آن ممنوع 

راجع به حقوق  های ویند. عالوه بر آن کنوانسیونخواهد بو

به غیر از دو مورد مذکور، چنانچه اند که عالم کردها معاهدات

ای با موضوع و هدف آن معاهده اعمال حق شرط نسبت به معاهده

مغایرت داشته باشد، در آن صورت اعمال حق شرط به آن ممکن 

 .]9[ نخواهد شد

حسب مورد قابلیت  های وینکنوانسیون که پیداستبه طوری

بینی یا عدم قابلیت اعمال حق شرط نسب به معاهدات را پیش

و  کردتوان اعمال حق شرط که به کدام معاهده میو این اندکرده

منوط کنندگان معاهده تدوینی توان را به ارادهبه کدام یک نمی

راجع به المللی های بینکه کدام یک از کنوانسیون. اما ایننداکرده

تحفظ و کدام یک  قابلای مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته

هوری اسالمی ایران در این زمینه مبوده و راهبرد جتحفظ غیرقابل 

الی است که این نوشتار به بررسی و ارزیابی ؤ، سچگونه باید باشد

 پاسخ آن خواهد پرداخت.

 

المللی راجع های بینآشنایی اجمالی با کنوانسیون.2

 ایبه مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته

المللی راجع به مسئولیت لزوم تدوین و تصویب کنوانسیون بین

ای ابتدا در سطح غیرجهانی و در میان کشورهای عضو هسته

د. شاحساس و مطرح  (3)اقتصادیی سازمان همکاری و توسعه

تصویب چنین کنوانسیونی را در  (4)المللی انرژی اتمیآژانس بین

ها بتوانند به عضویت ین مفهوم که تمامی دولتا اسطح جهانی )ب

 دستور کار خود قرار داد ودر  1191یآن در آینده( در اوایل دهه

مقدمات ی برای تهیه (5)مشخصی را به ریاست پل روگری کمیته

شش تاکنون به همت دو سازمان فوق  .]7[ آن تشکیل داد

مسئولیت مدنی در قبال خسارات المللی راجع به نسیون بینکنوا

ای تدوین و تصویب شده است که بر حسب ترتیب تاریخی هسته

 هستند:تصویب به قرار ذیل 
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 ایانرژی هستهی کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در زمینه 1. 2

در شهر پاریس منعقد و در  1191جوالی  29، در (9)این کنوانسیون

اجرایی شد. کنوانسیون مسئولیت شخص ثالث در  1199آوریل 

پاریس نیز شهرت  1191ای که به کنوانسیون انرژی هسته یزمینه

المللی در مورد مسئولیت مدنی در قبال بینی دارد، اولین معاهده

شود که با تالش سازمان همکاری و ای محسوب میخسارت هسته

های عضو این ط میان دولتاقتصادی و صرفاً در روابی توسعه

 د. کنوانسیون پاریس به تصویب تمامی شسازمان تصویب 

اقتصادی )از جمله ی های عضو سازمان همکاری و توسعهدولت

( 1319آمریکا( نرسیده است و در حال حاضر ) یایاالت متحده

 است.دولت  هجدهتعداد اعضای آن 

ی زمینه سازی قوانین ملی کشورها درهماهنگ و متحدالشکل

ای از جمله اهداف اصلی این کنوانسیون به مسئولیت مدنی هسته

بردار و بدون تقصیر بهره (7)آید. مسئولیت انحصاریشمار می

مسئولیت مالی و ای، در قبال خسارت هسته (9)ایتأسیسات هسته

بردار تأسیسات اجباری مسئولیت بهرهی و بیمهزمانی محدود 

کنوانسیون پاریس برای حصول به هدف ای اصولی است که هسته

(، مقررات این کنوانسیون 1319است. تاکنون )کرده  خود مقرر

بازنگری و اصالح شده  2114و  1192، 1194سه بار به ترتیب در 

 است.

 
 ایهای هستهبرداران کشتیکنوانسیون مسئولیت بهره 2.2

 و با تالش مشترک آژانس  1192در سال  (1)این کنوانسیون

المللی دریایی در شهر المللی انرژی اتمی و سازمان بینبین

. به رغم گذشت بیش از نیم قرن از زمان ]9[ بروکسل منعقد شد

اجرایی وارد نشده ی انعقاد آن، این کنوانسیون هنوز به مرحله

آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی  یاست. مخالفت ایاالت متحده

ای، از های جنگی هستهه کشتیسابق با تسری مقررات کنوانسیون ب

بر اساس . ]1[ االجرا نشدن آن بوده استجمله دالیل اصلی الزم

ای )کشتی بردار کشتی هسته، بهره1192کنوانسیون بروکسل 

شود که حرکت یا منبع انرژی آن از ای به کشتی اطالق میهسته

( در قبال خسارات شودای تأمین میکتور و سوخت هستهآطریق ر

از کشتی به اشخاص ثالث مسئولیت بدون تقصیر و  ناشی

 انحصاری دارد. 

 

کنوانسیون تکمیل کنوانسیون پاریس راجع به مسئولیت شخص  2.3

 ایانرژی هستهی ثالث در زمینه

ای و به همت آژانس انرژی هسته 1193در سال  (11)این کنوانسیون

در  سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در شهر بروکسل منعقد و

 تاکنون  1193د. کنوانسیون بروکسل شاالجرا الزم 1174سال 

اصالح شده  2114و  1192، 1194های بار به ترتیب در سالسه

های عضو کنوانسیون است. هدف این کنوانسیون الزام دولت

تر برای جبران زیان به فراهم آوردن منابع مالی بیش 1191پاریس 

المللی تشکیل یک صندوق بینای از طریق دیدگان حوادث هسته

دولت به عضویت این کنوانسیون  14( 1319است. تاکنون )

 .]11[ درآمده است

 
 ایکنوانسیون راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته 2.4

المللی انرژی به همت آژانس بین 1193در می  (11)این کنوانسیون

، تقریباً تکرار 1193د. مقررات کنوانسیون وین شاتمی تدوین 

. کنوانسیون وین استپاریس  1191مقررات و اصول کنوانسیون 

طی  1117اجرایی شد در سال  1177نوامبر  12که در  1193

 . افزایش میزان مسئولیت مالی گردیدپروتکلی در وین اصالح 

بوده ای از جمله اصالحات آن بردار در قبال خسارت هستهبهره

دولت به عضویت کنوانسیون وین  41(، 1319است. تاکنون )

 آمده است دولت به عضویت پروتکل اصالحی آن در 12و  1193

] 11[. 

 

حمل و نقل دریایی ی کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینه 2.5

 ایهستهی ماده
و با تالش و همکاری سازمان  1171در سال  (12)این کنوانسیون

المللی انرژی اتمی و آژانس ، آژانس بین(13)دریاییالمللی بین

و در  ،منعقد یاقتصاد یای سازمان همکاری و توسعهانرژی هسته

ن با این هدف تهیه د. این کنوانسیوشاالجرا الزم 1175جوالی  15

مشکالت و تعارضات ناشی از اعمال همزمان  د کهشو تصویب 

ل و نقل دریایی حم بیش از یک کنوانسیون مسئولیت مدنی در

دولت  17(، 1319. تاکنون )]12[ ندکرا برطرف ای مواد هسته

 مقررات این کنوانسیون را پذیرفته است.
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 ایکنوانسیون جبران تکمیلی خسارت هسته 2.6

المللی انرژی با تالش آژانس بین  1117در سال  (14)این کنوانسیون

و  دشاجرایی  2115آوریل  15اتمی در شهر وین منعقد و در 

. ( ده دولت به عضویت آن در آمده است1319تاکنون )

 1193کنوانسیون جبران تکمیلی، همانند کنوانسیون بروکسل 

است که کرده ها را ملزم راجع به تکمیل کنوانسیون پاریس دولت

تری برای المللی منابع مالی بیشهای بیناز طریق ایجاد صندوق

 .]13 [ ای فراهم آورندتهدیدگان حوادث هسجبران زیان

، 1199دانیم که در سال در پایان این قسمت الزم به اشاره می

ای المللی انرژی اتمی و آژانس انرژی هستهبا تالش آژانس بین

اقتصادی پروتکل مشترکی با هدف  یسازمان همکاری و توسعه

وین  1193پاریس و  1191پیوند دادن مقررات دو کنوانسیون 

اجرایی شده و  1112آوریل  27در  (15)این پروتکلد. شتصویب 

 شودعضو آن محسوب میدولت  29(، 1319در حال حاضر )

]14[ . 

 
 ایهای راجع به مسئولیت مدنی هستهحق شرط در کنوانسیون .3

ای رویکرد واحدی های راجع به مسئولیت مدنی هستهکنوانسیون

این ند. برخی از اهرا در خصوص حق شرط اعمال نکرد

و کنوانسیون تکمیلی  ]15 [1191ها )کنوانسیون پاریسکنوانسیون

اشاره  و لکن بینی ( حق شرط را صریحاً پیش]19 [1193بروکسل

در هر زمان، قبل از تصویب، پذیرش، یا قبولی »اند: کرده

توان به یک یا چند می ]ها[ یا قبل از الحاق به آن ]ها[ کنوانسیون

و این حق شرط  کردحق شرط اعمال  ]ها[این کنوانسیون یمقرره

 ]هاکنوانسیون[امضاکنندگان  یکه صریحاً به وسیلهدر صورتی

 پذیرفته شود، قابل قبول خواهد شد. این پذیرش از طرف 

که ظرف مدت دوازده ماه از زمان  ]هاکنوانسیون[امضاکنندگانی 

را تصویب، پذیرش یا قبول  ]ها[ اعالم از حق شرط، کنوانسیون

های ، کنوانسیونکه پیداستبه طوری«. کنند الزم نخواهد شدنمی

، به امضاکنندگان کنوانسیونی حق 1193و بروکسل  1191پاریس 

لت اظهارنظر )موافقت یا عدم موافقت( راجع به حق شرط دو

ماه از زمان اطالع  12ظرف مدت  نآدهند که خود میرا دیگری 

یس یا بروکسل را تصویب های پاراز حق شرط دولتی، کنوانسیون

 د.شوو طرف قطعی آن محسوب 

ها در خصوص حق در مقابل برخی دیگر از این کنوانسیون

بینی و مقرراتی در آن زمینه پیشکرده اختیار شرط سکوت 

وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال  1193. کنوانسیون اندکردهن

شود. میای تنها کنوانسیون در این زمینه محسوب خسارت هسته

مقررات پذیری اصالح این کنوانسیون تحفظ 1117البته پروتکل 

ی اختالفات ناشی از کنوانسیون به وسیلهی فیصله»مربوط به 

. پروتکل ه استرا پذیرفت «المللی دادگستریداوری یا دیوان بین

  :در این خصوص مقرر داشته استاصالحی کنوانسیون وین  1117

 آنیا الحاق به  ی کنوانسیون ، قبولبه هنگام تصویب، پذیرش»

تواند اعالم کند که خود را به یک یک دولت می (اصالحی وین)

یعنی )این ماده  2یا هر دو روش فیصله اختالف مقررشده در بند 

المللی المللی یا دیوان بیناختالف توسط داوری بین یفیصله

متعاهد های داند. در این صورت سایر طرفملزم نمی( دادگستری

ای نسبت به آن نافذ در ارتباط با طرف متعاهدی که چنین اعالمیه

این ماده ملزم  2اختالف مقرر در بند  یاست به روش فیصله

 .]17[ «نخواهند بود

ها راجع به مسئولیت مدنی سومی از کنوانسیون ینهایتاً گونه

 یهای معینی را اجازه داد یا مقررهای وجود دارد که تحفظهسته

. کنوانسیون اندکردهخاصی از مفاد خود را قابل تحفظ قلمداد 

ای های هستهبردار کشتیبروکسل راجع به مسئولیت بهره 1192

راجع به مسئولیت مدنی مربوط  1171، کنوانسیون بروکسل ]19[

و کنوانسیون جبران  ]11[ ایهستهی به حمل و نقل دریایی ماده

وص حق شرط ، در خص]21[ 1117ای، تکمیلی خسارت هسته

بروکسل  1192. مقررات کنوانسیون هستندمتضمن چنین مقرراتی 

توانند در هر یک از طرفین می»در این خصوص اشعار داشته است 

که کنند زمان امضا یا تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعالم 

دانند. دیگر این کنوانسیون ملزم نمی 21 یماده مقررات خود را به

هایی که چنین حق شرطی را های متعاهد، در ارتباط با طرفطرف

شایان ذکر «. کنند نسبت به این ماده ملزم نخواهند بوداعمال می

کنوانسیون بروکسل به حل و فصل اختالفات  21 یاست که ماده

که به موجب آن چنانچه بین  شودمربوط میناشی از کنوانسیون 

وانسیون اختالفی حاصل شود ها راجع به تفسیر یا اجرای کنطرف

و این اختالف از طریق مذاکره فیصله پیدا نکند، به درخواست 

برای فیصله به داوری ارجاع خواهد شد. یکی از طرفین اختالف 

اگر طرفین ظرف مدت شش ماه از زمان درخواست داوری در 

خصوص سازمان و ترکیب داوری به توافق نرسند، هر یک از 
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 شت اختالف را جهت فیصله به دیوان د دانطرفین حق خواه

 المللی دادگستری ارجاع دهد.بین

جبران تکمیلی نیز همانند مقررات پروتکل  1117کنوانسیون 

به طرفین  1192اصالحی و مشابه مقررات کنوانسیون بروکسل 

 اجازه داده است که در زمان تصویب یا الحاق به کنوانسیون 

 دیوان  یامربوط به فیصله اختالفات از طریق داوری ی ماده

کنوانسیون( را مورد تحفظ  19 یماده 2المللی دادگستری )بند بین

 خصوص حق شرط  ، در1171قرار دهند. اما کنوانسیون بروکسل 

 . به موجب مقرراتکردبینی مقررات نسبتاً متفاوتی پیش

 ای متعاهد ههر یک از طرف»کنوانسیون اخیر:  (11ی)ماده

هایی که به طور هایی مطابق با حق شرطتوانند حق شرطمی

 اعمال نمایند اندکردهمعتبری به کنوانسیون پاریس یا وین اعمال 

تواند در زمان امضا تصویب، قبولی و یا الحاق به حق شرط می

 .«کنوانسیون انجام گیرد

 

 هاقابلیت اعمال حق شرط به کنوانسیون. 4

های مسئولیت مدنی نسیونامتفاوت بودن مقررات کنوبه دلیل 

ها از یک ای راجع به حق شرط، اعمال شرط نسبت به آنهسته

راجع به  1191کند. کنوانسیون وین واحد تبعیت نمی یقاعده

پذیری واحدی در مورد تحفظی حقوق معاهدات نیز قاعده

 ت، است. در این قسمکرده نالمللی مقرر های بینکنوانسیون

های مسئولیت مدنی بر حسب نوع پذیری کنوانسیونتحفظ

  بررسی جداگانهصورت به  ها راجع به حق شرطمقررات آن

 شود. می

 
هایی که حق شرط را صریحاً اعمال تحفظ نسبت به کنوانسیون 4.1

 اند پذیرفته

های ای از کنوانسیونکه پیش از این اشاره شد، دستهبه طوری

و کنوانسیون  1191ای )کنوانسیون پاریس هستهمسئولیت مدنی 

ها( صریحاً اعمال تحفظ نسبت به و اصالحات آن 1193بروکسل 

این تحفظ به پذیرش  (19)اند. البته مقبولیتمقررات خود را پذیرفته

ها منوط شده است. های عضو این کنوانسیون)تمامی( دولت

ها با حق نسیونهای این کنوابنابراین، چنانچه حتی یکی از طرف

شرط دولتی )به هر علتی( مخالف باشد، آن حق شرط مقبول واقع 

و  1191های پاریس نخواهد شد. به لحاظ ماهیت، کنوانسیون

جرای اکه بر  کردمره معاهداتی قلمداد را باید در ز 1193بروکسل 

ها د. این کنوانسیوننمقررات خود به اتفای آرا تمرکز و تأکید دار

 شمولکردن  استثنا و راهکرده ناپذیر تلقی نرا تعدیل مقررات خود

نسبت به طرفین را به طور مطلق مسدود  خود  برخی از مقررات

ه است. اما در عین حال شرط سختی )اتفاق نظر( در مورد کردن

 .ندامقرر کردهمقررات خود پذیری تحفظ

وین راجع به معاهدات اشعار داشته است که  1191کنوانسیون 

یک  تواند در زمان امضا، تصویب، قبولی تأییددولت می هر»

 ند مگر:کحق شرط را تنظیم )اعمال(  آنیا الحاق به  معاهده

 آن معاهده ممنوع شده باشد. یالف( حق شرط به وسیله

ند که شامل حق شرط کهایی را معین معاهده فقط حق شرط  ب(

 .شودکه اعمال می نیست مورد نظر

شود، حق مشمول بندهای الف و ب نمی در مواردی که پ( 

 .]21[ شرط سازگار با موضوع و هدف آن معاهده نباشد

بروکسل صراحتاً اعمال  1193پاریس و  1191های کنوانسیون

 بنابرایناند و موافقت )تمام( اعضا پذیرفتهبه شرط شرط را 

های مندرج در بندهای الف و ب ها یا ممنوعیتمحدودیت

 خصوصکنند. اما در ها موضوعیت پیدا نمیآنمذکور در مورد 

 1193پاریس و  1191های بند ب مذکور، در ارتباط با کنوانسیون

های متعاهد این شود که آیا دولتال مطرح میؤاین س ،بروکسل

هایی مغایر توانند با موافقت سایر اعضا، حق شرطها، میکنوانسیون

 11 یمطابق بند پ ماده نند.کها اعمال با موضوع و هدف آن

 توانندنمی  ها اساساًدولت مذکور در باال، 1191 کنوانسیون وین

هایی که مغایر با موضوع و هدف یک معاهده است حق شرط

بروکسل نیز  1193پاریس و  1191های و کنوانسیونکنند اعمال 

ها مرجع علی الظاهر این کنوانسیون مشمول همین قاعده است.

ت یا عدم مغایرت حق شرطی را با موضوع و هدف تشخیص مغایر

یید أدر ت .اندکردهکنوانسیون را به اتفاق نظر دول عضو واگذار 

خود  2111لل، در گزارش المکمیسیون حقوق بیناین استدالل 

شرط عدم ناسازگاری حق شرط با موضوع و »اظهار داشته است: 

که معاهده حق شرط را اجازه  نیز هدف یک معاهده، در مواردی

به مواردی که  قاعدهاین  اعمال  .دشورعایت د بایداده است 

 است محدود معاهده در مورد اعمال حق شرط سکوت کرده

معاهده اعمال حق شرط نسبت به یک  که در مواردی اما شود.نمی

اعمال حق  صورت موضوع مشخص و معلوم را پذیرفته است، در 
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طرح ناسازگاری شرط با موضوع و هدف  شرط نسبت به آن،

 .]22[ «نخواهد داشت فهومیمعاهده م

 

که در خصوص حق هایی اعمال تحفظ نسبت به کنوانسیون 2.4  

 اندکردهشرط سکوت 

. آیا استتنها کنوانسیون در این مورد  1193کنوانسیون وین 

 11ی ؟ در این زمینه مادهاست مقررات این کنوانسیون قابل تحفظ

کلی راجع به ی راجع به معاهدات، قاعده 1191کنوانسیون وین 

ی است. مادهکرده بینی حق شرط نسبت به معاهدات را پیش

ها در تنظیم حق شرط نسبت به مذکور اصل را بر حق دولت

معاهدات گذاشته و در سه مورد اعمال حق شرط را ممنوع اعالم 

مورد نظر حق ی است. مورد اول زمانی است که معاهدهکرده 

 شرط نسبت به خود را ممنوع اعالم دارد. 

از جمله  ]23 [(1119ای )معاهده منع جامع آزمایشات هسته

 را صریحاً معاهداتی است که اعمال شرط نسبت به مقررات خود

ه است. مورد استثنایی دوم، هنگامی است که کردممنوع اعالم 

، که حق شرط را مجاز اعالم کند های معینمعاهده فقط حق شرط

راجع به فالت  1159کنوانسیون  .ها نیستآن یمورد نظر از جمله

معاهداتی  ]25[ راجع به ماهیگیری 1159و کنوانسیون  ]24 [قاره

ی از کنوانسیون هستند که اعمال حق شرط نسبت به مقررات معین

 پناهندگانراجع به  1151اند. یا کنوانسیون هکرد عالما را ممنوع

که اعمال حق شرط را در مورد مقررات مشخصی از خود  ]29[

پذیرفته است. سومین مورد ممنوعیت اعمال حق شرط، زمانی 

 است که حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد.

تواند در خصوص دو مورد اول نمیبدیهی است که 

 ن کنوانسیونموضوعیت پیدا کند. زیرا ای 1193کنوانسیون وین 

و اعمال  بودهمقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت حق شرط فاقد 

مقرر  خود را یا عدم اعمال حق شرط نسبت به مقررات مشخص

 11 یاست. بنابراین بر اساس اصل مقرر در صدر مادهکرده ن

، اعمال حق شرط راجع به حقوق معاهدات 1191یون وین کنوانس

که با ن است، مگر اینوین ممک 1193نسبت به کنوانسیون 

ند که در این صورت بر کهدف آن مغایرت پیدا و  موضوع 

وین اعمال آن ممنوع  1191کنوانسیون  11 یاساس بند پ ماده

خواهد شد. حق شرط در صورتی با موضوع و هدف معاهده 

ساختار کلی  یهمغایرت دارد که به عنصر اساسی معاهده که الزم

معاهده به وجودی  ای که علتآن باشد، لطمه وارد کند به گونه

موضوع و هدف معاهده باید با حسن نیت، با توجه  مخاطره افتد.

به سیاق اصطالحات به کار رفته در معاهده و خصوصاً عنوان و 

 توانای میین نتیجهد. برای حصول به چنشومقدمه معاهده تعیین 

تی و اوضاع و احوال مربوط به انعقاد معاهده و به کارهای مقدما

. ]27 [های آن مراجعه کردبعدی طرف یدر صورت لزوم رویه

آن بخش از  باید بیان داشت که 1193 در مورد کنوانسیون وین

سازی قوانین ملی مقررات کنوانسیون که به هماهنگ و یکسان

انحصاری شود، از قبیل مقررات مربوط به کشورها مربوط می

ی بردار، بیمهبردار، مسئولیت بدون تقصیر بهرهبودن مسئولیت بهره

بردار جزو اهداف این کنوانسیون اجباری مسئولیت بهره

وین به  1191. کنوانسیون ]29[یست شده و قابل تحفظ نمحسوب

طور مشخص مرجع یا مقام تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت حق 

است و کرده نرا مشخص  شرط با موضوع و هدف یک معاهده

های طرف کنوانسیون وضعیتی فردفرد دولتالظاهر، در چنین علی

صالحیت تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت حق شرط با موضوع 

 وین نیز  1193کنوانسیون  .]21[ و هدف معاهده را بر عهده دارد

در ست که ا . این در حالیقاعده باشدمشمول همین  تواندمی

معاهدات مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت حق برخی از 

شرط با موضوع و هدف معاهده مشخص شده است. کنوانسیون 

از جمله این معاهدات است که  نژادی اشکال تبعیضی الغای همه

در صورتی حق »خود اشعار داشته است:  21ی ماده 2در بند 

شرطی با موضوع و هدف کنوانسیون ناسازگار است که دو سوم 

 .«های عضو به آن ایراد بگیرنددولت

 
های معینی را هایی که حق شرطاعمال تحفظ به کنوانسیون 4.3

 اند. کردهاجازه داده یا مقرره مشخصی را قابل تحفظ اعالم 

بروکسل  1192از این نیز اشاره شد، کنوانسیون  که پیشبه طوری 

 1117کنوانسیون ای و بردار کشتی هستهراجع به مسئولیت بهره

هایی هستند که فقط بر ای کنوانسیونجبران تکمیلی خسارت هسته

مربوط ی ها )مقررهخاصی از این کنوانسیونی پذیری مقررهتحفظ

المللی داوری یا دیوان بینی اختالفات به وسیلهی به فیصله

طور، کنوانسیون بروکسل اند. همینکردهدادگستری( تصریح 

ی مسئولیت مدنی در قبال حمل و نقل دریایی مادهراجع به  1171

که با مقررات اعمال را اجازه داده است هایی ای، حق شرطهسته

. مطابقت دارد 1193و وین  1191های پاریس حق شده کنوانسیون

و  1171، بروکسل 1193ها )بروکسل در خصوص این کنوانسیون
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د این است تواند مطرح شوالی که میؤ( س1117جبران تکمیلی 

سایر مقررات  آیا به غیر از مقررات قابل تحفظ مشخص شده، که

؟ در این زمینه مقررات هستندقابل تحفظ نیز ها این کنوانسیون

 11ی هماد 2ندارد. اما بند  ایها داللت یا اشارهخود این کنوانسیون

راجع به حقوق معاهدات اعالم کرده است  1191کنوانسیون وین 

، در هاییمواردی سایر مقررات چنین کنوانسیونکه در چنین 

قابل  که تحفظ مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد،صورتی

 کمیسیون حقوق بین 3/1/3. اصل راهنمای نخواهد بودتحفظ 

، در این 2111الملل راجع به حق شرط نسبت به معاهدات، مصوب 

اعمال تحفظ نسبت به آن قسمت از » :خصوص اشعار داشته است

ها ممنوع نشده است، در مقررات معاهده که اعمال تحفظ به آن

صورتی که مغایر با موضوع و هدف معاهده مورد نظر نباشد، مجاز 

ی ماده 2. قبل از تدوین این اصل، ظاهر مقررات بند ]21 [«است

 ا هکنوانسیون این بود که سایر مقررات چنین کنوانسیون 11

یر در تفسالملل میسیون حقوق بینتواند قابل تحفظ باشد. کنمی

 11 یماده 3اصل راهنمای مذکور بیان داشته است که بند 

این ماده حاکم است و در مواردی  2وین، بر بند  1191کنوانسیون 

قررات پذیری یا ناپذیری بخشی از مای در مورد تحفظکه معاهده

 .]31[ دشوخود ساکت است نیز اعمال می

 

 پذیرش و مخالفت با حق شرط.5

در موارد سکوت  راجع به حقوق معاهدات 1191کنوانسیون وین 

فرض را بر پذیرش حق شرط گذاشته و سکوت را به  معاهده،

، 1191پذیرش تلقی کرده است. بر اساس کنوانسیون وین ی منزله

خاصی برای پذیرش یا مورد نظر ترتیبات ی چنانچه در معاهده

مخالفت با حق شرط وجود نداشته باشد، چنانچه دولتی از زمان 

دریافت متن حق شرط دولتی و یا از زمان پذیرش آن معاهده، تا 

دوازده ماه )هر کدام که دیرتر باشد( به حق شرط اعتراض نکند یا 

پذیرش آن حق شرط  یسکوت اختیار کند، این رفتار به منزله

های سکوت کنوانسیون. نظر به ]31[ محسوب خواهد شد

در مورد تمامی این  تواندمی ای، این قاعدهمسئولیت مدنی هسته

مثال، چنانچه اعضای رای د. بنابراین بشواعمال  نیز کنوانسیون

بروکسل، از زمان دریافت  1193پاریس و  1191های کنوانسیون

ها )هر کدام حق شرط دولتی یا از زمان پذیرش این کنوانسیون

شد( نظر خود را ظرف دوازده ماه اعم از موافقت یا دیرتر با

یرفته شده تلقی خواهد شد. مخالفت اعالم نکنند، آن حق شرط پذ

و کنوانسیون وین  1171کنوانسیون بروکسل  در مورد  طورهمین

ها در موعد زمانی مقرر به حق های عضو آنچنانچه دولت ،1193

حق شرط پذیرفته  نند، آنکدولتی اعتراض ن ی هشرط اعمال شد

 1192های هایی که کنوانسیونشده تلقی خواهد شد. اما حق شرط

ها مبنی بر نپذیرفتن دولت ایجبران تکمیلی بر 1117بروکسل و 

داوری یا ی وسیلهه نسیون بفیصله اختالفات ناشی از این کنوا

نیازی به پذیرش سایر  اند،کردهمقرر  المللی دادگستریدیوان بین

 ها نیز ها ندارد و اساساً سایر دولتن کنوانسیوناعضای ای

 کنند. ها مخالفت ا این حق شرطتوانند بنمی

ها راجع به حقوق معاهدات، دولت 1191بر اساس کنوانسیون وین 

توانند حق شرط خود به معاهده یا کنوانسیون را با در هر زمان می

و برای این  ]32[ نندکاعالم به امین معاهده مورد نظر استرداد 

ند. های طرف آن معاهده نداراسترداد نیازی به موافقت سایر دولت

ای نیز ولیت مدنی هستههای مسئاین قاعده در مورد کنوانسیون

 1192ها )کنوانسیون برخی از این کنوانسیونجاری است و 

 د( نیز قابلیت استرداجبران تکمیلی 1117بروکسل و کنوانسیون 

 بینی پیشحق شرط مشخصی حق شرط را در مورد 

اند. در این خصوص به طور مشخص مقررات کنوانسیون کرده

هر طرف »راجع به جبران تکمیلی اشعار داشته است:  1117

مبنی بر [ای اعالمیه ]19 یماده[ 3متعاهدی که به موجب بند 

 داوری یا دیوان  یاعمال تحفظ به فیصله اختالفات به وسیله

تواند است، در هر زمان میکرده صادر  ]دادگستریالمللی بین

 «ندکمسترد  ]کنوانسیون[اعالمیه خود را پس از اطالع به امین 

]33[. 

تواند در این خصوص مطرح شود این است الی که میؤاما س

ها شده است نیز هایی که با حق شرطها یا مخالفتکه آیا موافقت

چنین و هم 1191وین ؟ مقررات کنوانسیون استقابل استرداد 

ای در این های مسئولیت مدنی هستهمقررات خود کنوانسیون

، اما اصول راهنمایی که کمیسیون حقوق هستندخصوص ساکت 

را أل ها تهیه و تصویب کرده این خحق شرط یالملل در زمینهبین

 13/9/2 یاصل راهنمای شماره در این زمینه است.کرده مرتفع 

پذیرش یک حق شرط قابل »ته است که کمیسیون اعالم داش

 .]34[ «یستاسترداد یا اصالح ن
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 آثار پذیرش و مخالفت با حق شرط.6

 آثار پذیرش 6.1

 های مسئولیت مدنی پذیرش حق شرط دولتی به کنوانسیون

ای موجب تغییر وضعیت این دولت، از دولت اعمال کننده هسته

معاهده خواهد شد. بر  (19)«طرف»یا  (17)حق شرط به دولت متعاهد

 دولتی اطالق »به « دولت متعاهد» 1191اساس کنوانسیون وین 

کرده شود که رضایت خود را برای ملتزم شدن به معاهده اعالم می

« طرف«. »که معاهده اجرایی شده یا نشده باشداست، اعم از این

شود که رضایت خود را بر التزام به دولتی اطالق می»معاهده نیز به 

در  ]35 [«معاهده اعالم کرده و معاهده بر آن اجرایی شده است

الملل راجع به کمیسیون حقوق بین 1/2/4این زمینه اصل راهنمای 

کننده حق شرط نام دولت اعمال»است: کرده ها تصریح حق شرط

های متعاهد مورد نیاز برای اجرایی شدن معاهده، دولتی در زمره

شود. اگر معاهده قید می ،التزامی باشداگر معاهده متضمن چنین 

حق شرط، در زمره ی اجرایی شده باشد، دولت اعمال کننده

. بنابراین، از جمله آثار ]39[ «های معاهده قلمداد خواهد شدطرف

 یبه معاهده کنندهاعمال شرط التزام دولت ،پذیرش حق شرط

ی کننده. التزام دولت اعمالاستمورد نظر یا ورود قطعی به آن 

بروکسل و یا  1193پاریس و  1191های حق شرط به کنوانسیون

ها مستلزم پذیرش حق شرط آن ورود قطعی آن به این کنوانسیون

های پاریس و های عضو کنوانسیوندولت از سوی تمامی دولت

 .]37 [استبروکسل 

های مسئولیت مدنی، صرف موافقت در مورد سایر کنوانسیون

ق شرط دولتی موجب طرف متعاهد یا طرف یک دولت عضو با ح

شدن دولت اخیر خواهد شد. در روابط قراردادی بین معاهده

این حق  که ییهااند و دولتهکرداعمال حق شرط  ی کههایدولت

ها با رعایت حق مورد نظر بین آن یاند، معاهدهها را پذیرفتهشرط

معاهده طور که مگر این ،های مورد نظر اعمال خواهد شدشرط

 .]39[ دیگری مقررنماید

 
 آثار مخالفت 6.2

شرط  ،های عضوموافقت تمام دولتهایی که در کنوانسیون 

پذیرش حق شرط اعالم نشده است، موافقت یک دولت عضو آن 

معاهده حسب مورد موجب طرف متعاهد یا طرف معاهده شدن 

 شود. اما در مخالفت با حقحق شرط میی کنندهدولت اعمال

گونه نیست و مخالفت یک دولت طرف معاهده شرط وضعیت این

تواند حسب مورد مانع طرف متعاهد یا طرف با حق شرط نمی

موردنظر  یحق شرط در معاهدهی کنندهمعاهده شدن دولت اعمال

که شرط پذیرش حق شرط نسبت به آن معاهده عدم د، مگر اینشو

های د کنوانسیونهای طرف )ماننمخالفت )موافقت( تمام دولت

بروکسل( تعیین شده باشد که در حالت  1193پاریس و  1191

اخیر مخالفت یک دولت مانع طرف متعاهد یا طرف معاهده شدن 

. اصل راهنمای ]31[ شودحق شرط میی کنندهدولت اعمال

الملل نیز این قاعده را پذیرفته کمیسیون حقوق بین 3/3/4یشماره

چنانچه استقرار حق شرط »داشته است: است. این اصل اعالم 

های معاهده باشد، مخالفت یک دولت مستلزم پذیرش تمام طرف

برای متعاهد با این حق شرط مانع از اجرایی شدن آن معاهده 

 .]41 [«شودحق شرط میی کنندهدولت اعمال

اما مخالفت با حق شرط، سبب عدم اجرای موضوع آن حق 

کننده کننده و دولت مخالفتشرطشرط در روابط بین دولت حق 

تواند فراتر کننده میشود حتی دولت مخالفتبا آن حق شرط می

ند که اساساً تمایل ندارد طرف آن معاهده کاز این رفته و اعالم 

این قاعده در  ]41 [کننده قرار گیرددر رابطه با دولت حق شرط

اعمال ای نیز قابلیت های مسئولیت مدنی هستهمورد کنوانسیون

( 21ی بروکسل )ذیل ماده 1192های دارد. هر چند که کنوانسیون

( نیز این قاعده را به 19ی ماده 3)ذیل بند  1117و جبران تکمیلی 

 3اند. در این خصوص بند طور خاصی مورد تصریح قرار داده

به هنگام »کنوانسیون اخیرالذکر اشعار داشته است:  19ی ماده

تواند یا الحاق به کنوانسیون، دولت میتصویب، پذیرش، قبولی 

ند که خود را به یک یا هر دو روش فیصله اختالف مقرر کاعالم 

 داند. در این صورت دیگر متعهد نمی ]19یماده[ 2در بند 

ای های متعاهد در ارتباط با طرف متعاهدی که چنین اعالمیهطرف

ملزم  2ند اختالف مقرر در ب یبرای آن نافذ است، به روش فیصله

 «.نخواهند بود
 

ها در خصوص اعمال حق شرط به دولتی رویه. 7

 ایهای مسئولیت مدنی هستهکنوانسیون

ای، حق های مسئولیت مدنی هستههای متعاهد کنوانسیوندولت

ها و هایی را در چارچوب مقررات خاص این کنوانسیونشرط

( هیچ طرف دیگری به 1319و تاکنون ) اندکردهقواعد عام اعمال 

است. از میان این  ) مخالفتی نکرده(ها ایراد نگرفتهاین حق شرط

 راجع به مسئولیت  1192ها، کنوانسیون بروکسل کنوانسیون
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ای، هیچ نوع حق شرطی را متقبل نشده بردار کشتی هستهبهره

 است.

و  1193و بروکسل  1191های پاریس در خصوص کنوانسیون

آلمان، اتریش، یونان، نروژ و سوئد اعمال تحفظ  ،هااصالحات آن

، جمهوری فدرال آلمان، 1191اند. در مورد کنوانسیون پاریس کرده

آن  (11)9 یماده تریش و جمهوری یونان بندهای ب و تجمهوری ا

ند. در این خصوص این کشورها اعالم اهرا مورد تحفظ قرار داد

ن قانون ملی خود که کردحق خود را مبنی بر قلمداد »اند که داشته

 های نامهشامل مقرراتی معادل مقررات مشمول موافقت

 شود را به عنوان می  9 یالمللی مورد اشاره در بند ب مادهبین

المللی در چارچوب مفهوم بند ب و بند ث های بیننامهموافقت

بر اساس این حق شرط دیگر به بیانی  .«دارندماده را محفوظ می

ها همان ویژگی ملی آنکه قانون اند کردهکشورها اعالم  این

 المللی مورد اشاره را خواهند داشت.های بیننامهموافقت

های دومین حق شرط راجع به کنوانسیون پاریس به حق شرط

 جمهوری فدرال آلمان و جمهوری اتریش در مورد بند الف 

شود. این بند به موضوع مرور کنوانسیون مربوط می (21)9 یماده

شود که بر آن اساس ای مربوط میزمان در دعاوی خسارت هسته

حق خود را مبنی بر مقرر نمودن »که اند کردهاین کشورها اعالم 

در  ای کهتر از ده سال در خصوص حوادث هستهای بیشدوره

 دهند،می جمهوری فدرال آلمان و جمهوری اتریش رخ قلمرو

البته چنانچه اقداماتی برای پوشش مسئولیت  دارندمحفوظ می

ی بردار در خصوص دعاوی خسارت که بعد از انقضاء دورهبهره

تری شروع شده است، انجام بیشی ده ساله و در طول چنین دوره

 گرفته باشد. 

 1تحفظ بعدی در مورد کنوانسیون پاریس به بند الف و جز 

د که آلمان، اتریش و یونان راجع شومربوط می (21)9 یبند پ ماده

این خصوص این کشورها اعالم اند. در به آن اعمال تحفظ کرده

بینی تداوم مسئولیت اشخاص که حق خود را مبنی بر پیش اندکرده

 ی بردار، در قبال خسارات ناشی از مادهدیگر، عالوه بر بهره

رط که این اشخاص به طور ای در قانون ملی خود را با این شهسته

ها خودشان از جمله انجام دفاع در مقابل کامل در مورد مسئولیت

ی یل شده به وسیلهغیرقابل توجیه، تحت پوشش بیمه تحصدعاوی 

 بردار یا از صندوق دولت قرار گیرند را محفوظ بهره

مورد بعدی اعمال تحفظ  (22)کنوانسیون پاریس 1ی دارند. مادهمی

هاست. در این خصوص جمهوری فدرال آلمان و جمهوری دولت

بردار را که بهرهکه حق خود را مبنی بر این»اند اتریش اعالم کرده

ای که به طور مستقیم به در قبال خسارات ناشی از حوادث هسته

های مسلحانه، تخاصمات، جنگ داخلی، شورش یا سبب درگیری

شوند، مسئول قلمداد یبالیای طبیعی با ویژگی استثنایی واقع م

. نهایتاً آلمان، اتریش و یونان در مورد دارندمحفوظ می «نندک

اعمال تحفظ کرده و اعالم  (23)کنوانسیون پاریس 11 یماده

که تصویب این کنوانسیون اند که حق خود را مبنی بر اینداشته

موجد تعهد به تصویب قانون ملی راجع به مسئولیت مدنی شخص 

ای بر اساس مقررات این کنوانسیون زمینه انرژی هستهثالث در 

. در مورد کنوانسیون بروکسل ]42 [دارندتلقی گردد، محفوظ می

 ،آن 11و  1مواد  در مورد  و اصالحات آن، آلمان و اتریش 1193

کنوانسیون پاریس  11و  1ها همانند مقررات مواد که مقررات آن

د مربوطه کنوانسیون به موانسبت  های خوداست اعمال تحفظ

 .]43[ اندکردهکرار ت پاریس را

دو مورد حق شرط یا شاید  وین 1193در خصوص کنوانسیون 

مربوط  رژیم اسرائیلمورد اول به  شود.اعالمیه تفسیری مشاهده می

هنگام امضا اعالم کرده است که حق خود را به  به شود کهمی

تصویب خود محفوظ اعمال هر نوع تحفظ به هنگام تودیع سند 

ی ماده 1در ارتباط با بند  است کهدولت شیلی مورد دوم دارد. می

که است که حق خود را مبنی بر اینکرده اعالم  (24)کنوانسیون 5

بینی نماید محفوظ قانون شیلی بتواند جبران کامل خسارت را پیش

 (25)کنوانسیون 7یطور، در ارتباط با مادههمینشیلی  دارد.می

تواند جزئاً یا نمی بردارکه در مواردی که بهره اعالم داشته است

ند دولت شیلی بر این ککالً برای پوشش مسئولیت خود بیمه تهیه 

برداشت است که تضمین دولتی مقرر در آن ماده فقط به بخشی 

در موارد و شرایطی که قانون  ،که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته

 .]44[ دشومیکند، اعمال شیلی مقرر می

 دولت ایتالیا صرفاً  1171در مورد کنوانسیون بروکسل 

و اعالم داشته است که حق دولت کرده تفسیری صادر ی اعالمیه

دولت یا  آنه به شدایتالیا مبنی بر رجوع به خسارات وارد

 .]45[است الملل محفوظ شهروندان آن بر اساس حق بین

( اردن، 1117)در خصوص پروتکل اصالح کنوانسیون وین 

اند که خود عربی، اعالم کردهی عربستان سعودی و امارات متحده
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 21 یماده 2های حل و فصل اختالف مقرر در بند را به روش

 .]44[ دانندملتزم نمی (29)الف

کشورهای  ،و نهایتاً، در خصوص کنوانسیون جبران تکمیلی

آمریکا  یکانادا، هند، ژاپن، امارات متحده عربی و ایاالت متحده

 (27)این کنوانسیون 19ی ماده 2اند. در مورد بند اعمال تحفظ کرده

که اند کردهعربی و آمریکا اعالم ی کانادا، هند، امارات متحده

خود را ملتزم به مقررات این بند )راجع به حل و فصل اختالفات( 

کنوانسیون  (29)5 یماده 1(، بند 2ب ) زجدانند. در خصوص نمی

اند که اگر شخصی سکونت دایم در نیز کانادا و ژاپن اعالم کرده

د بود. ها خواهه باشد، در حکم شهروند آناین کشورها داشت

 3ی ماده 7ب بند  زجژاپن اعالم کرده است که به  ،طورهمین

ملتزم  (21)ضمیمه 1 یادهم 2و جزهای الف و ب بند کنوانسیون 

 .]49[یست ن

( هیچ 1319که پیش از این اشاره شد، تاکنون )به طوری

های مذکور های اعمال شده به کنوانسیوندولتی با حق شرط

های اعمال شده، عالوه بر است. این حق شرطکرده مخالفتی ن

های مذکور را در عمل که قابلیت تحفظ مقررات کنوانسیوناین

های بعدی نوع اعمال حق شرط دولتدر توانند کند، میتأیید می

که مالحظه نند. به طوریکعنوان راهنما عمل  کنوانسیون ها به به

به  نیزتفسیری ی اعالمیه ،ها عالوه بر حق شرطدولتشد، تمامی 

گونه که پیش از این نیز اشاره . هماناندکردهها اعمال کنوانسیون

آثار حقوقی متفاوت از حق شرط دارند های تفسیری شد، اعالمیه

توانند در تفسیر مقررات کنوانسیون به هنگام بروز ابهام و و می

 .]47[ اختالف مورد استفاده واقع شوند

 

المللی در نظام حق شرط نسبت به معاهدات بین.8

 حقوقی ایران

قوانین اساسی و مصوب مجلس شورای اسالمی ایران در خصوص 

اعمال حق شرط و آثار چنین اعمالی، مقررات مفهوم و قابلیت 

ت محترم ئنامه که هیینیاند. اما در آکردهبینی نمشخصی را پیش

 (31)125و  (31)77با استناد به اصول  ،13/2/1371 مصوبوزیران 

کرده المللی تصویب های بینراجع به تنظیم موافقت ،قانون اساسی

ی مورد توجه قرار المللاست، موضوع حق شرط بر معاهدات بین

نامه مذکور اشعار نییآ 9 یگرفته است. در این خصوص ماده

 داشته است:

دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعالم قبولی »

یک توافق چند جانبه حقوقی تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و 

ال حق شرط های الزم را در مورد اعممنافع کشور مطالعه و بررسی

که متضمن علل یا را )رزرو( در آن انجام داده و گزارش جامعی 

بینی حق شرط در موادی از آن بینی یا عدم پیشتوجیه لزوم پیش

ند، در کت وزیران تسلیم ئپیشنهادی به هی یهمراه با الیحه باشد،

مواردی که دستگاه دولتی اعمال حق شرط را الزم بداند، باید 

 تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد.الیحه طوری 

 ها، پیشنهاد حق شرط در مورد عضویت در اتحادیه :1تبصره 

المللی منوط به رعایت مقررات های بینمجامع، سازمان

ها باشد و باید با پیشنهاد اساسنامه یا سند تأسیس آن

 شود. عضویت ارائه 

که برای پذیرش توافق حقوقی حق شرط در صورتی :2تبصره 

)رزرو( ممنوع شده باشد، یا پذیرش مشروط آن مغایر 

با هدف یا موضوع توافق باشد، هنگام نیاز دستگاه 

که را  ]اعالمیه تفسیری[دولتی باید بیانیه توضیحی 

متضمن برداشتی در راستای منافع و مصالح کشور از 

ت ئبه هیپیشنهادی ی تهیه و همراه با الیحهاست متن 

 «.ندکوزیران ارائه 

اول در خصوص مقررات مذکور این است که کلیت ی نکته

مذکور در خصوص حق شرط همسو با ی نامهینیمقررات آ

 . استمقررات کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات 

مذکور، به طور مطلق و قطعی دولت را ملزم به تهیه و ی نامهینیآ

رده و ضرورت و عدم ضرورت اعمال حق ل حق شرط نکاعما

وی معاهدات و لحاظ مصالح و منافع شرط را به ماهیت و محت

ای اعمال حق کرده است. اگر مفاد یک معاهده منوطکشور، 

باشد، یا اعمال حق شرط مغایر با موضوع و کرده شرط را ممنوع 

تواند حق شرطی را در مورد هدف معاهده قلمداد شود، دولت نمی

ند. در چنین وضعیتی، تکلیف دستگاه دولتی این کآن معاهده تهیه 

توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح ی است که بیانیه

مربوطه به ی را تهیه و به همراه الیحهاست و منافع کشور از متن 

ذکور، نامه مینیند. نتیجه این که بر اساس آکت وزیران ارائه ئهی

که مفاد  است در مواردیتکلیف به تنظیم و پیشنهاد حق شرط 

 و مصالح و منافع کشورکرده  معاهده اعمال حق شرط را ممنوع 

در غیر این صورت  کند.شرط به معاهده را اقتضا می اعمال حق نیز
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تفسیری که متضمن برداشتی از متن آن معاهده در ی اعالمیه

. از تنظیم خواهد شدی است ارائهراستای مصالح و منافع کشور 

دستگاه دولتی در مورد  یآید که چنانچه الیحهرو به نظر میاین

توضیحی ی الحاق به معاهده معین، متضمن حق شرط یا اعالمیه

 در گزارش خود دالیل توجیهی آن را ددستگاه مربوطه  بای ،یستن

 کند.  تبیین

مذکور، تهیه و تنظیم ی نامهینیدوم این است که بر اساس آی نکته

 های توضیحی فقط در مورد توافق یهاحق شرط یا بیانیه

نامه توافق ینیحقوقی تشریفاتی ضرورت دارد. آی چندجانبه

توافق »داشته است که  و مقررکرده حقوقی تشریفاتی را تعریف 

المللی که به موجب آن حقوقی توافقی است ناشی از روابط بین

دولتی، شوراها و  مقابل دولت، مؤسسه و شرکتدستگاه دولتی در 

اثر و ضمانت که شود المللی ملتزم به امری میهای بینسازمان

باشد. توافق حقوقی در مواردی که نیازمند تصویب داشته حقوقی 

مجلس شورای اسالمی باشد توافق حقوقی تشریفاتی است و در 

چه توافقی، که . اما این]49 [«استسایر موارد توافق حقوقی ساده 

که در صورت تشریفاتی بودن توافق حقوقی تشریفاتی است و این

توافق، آیا دولت )هیأت وزیران( مکلف به ارسال آن برای بررسی 

یا خیر، ضروری است  تصویب به مجلس شورای اسالمی هستو 

ال باید ؤتوضیحاتی داده شود. در خصوص پاسخ قسمت اول س

کرده، توافق حقوقی تشریفاتی را تعریف ننامه ینیمتذکر شد که آ

است که موضوعات ذیل باید کرده قرر ضمن مقررات خود ماما 

 های حقوقی تشریفاتی تنظیم شود که این در چارچوب توافق

های حقوقی تشریفاتی روشنگرانه تواند در فهم مفهوم توافقمی

 باشد:

  و  های حل اختالفات مرزی صلحالف( تعیین خطوط مرزی، روش

 هامناقشات با دولت

ها و مبادالت ب( برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاری

 اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی

المللی که در چارچوب یا های چندجانبه بینج( در مورد توافق

المللی های بینها، مجامع و اتحادیهتحت نظارت سازمان

 شود.منعقد می

قواعد، شرایط اجرا، تمدید، تکمیل، تفسیر یا اصالح د( برای بیان 

ی های حقوقی تشریفاتی، در صورتی که اجازهدیگر توافق

 نامه حقوقی تشریفاتی لحاظ شده باشد.انجام آن در توافق

نظامی یا دفاعی دو یا چند  –ه( در مورد مسایل تعهدآور سیاسی

 ای یا جهانیجانبه منطقه

های ها، مجامع و سازمانت در اتحادیهو( در مورد تأسیس و عضوی

 المللیبین

المللی کار موضوع قسمت اول ز( در مورد تصمیمات سازمان بین

 .]41[ المللی کارسازمان بینی اساسنامه 11ی ماده 1بند 

د شال مطروحه در باال باید متذکر ؤدر خصوص قسمت دوم س

 کرد قانون اساسی که اعالم 77که طبق اطالق مقررات اصل 

المللی باید های بیننامهها، قراردادها و مقاولهنامهعهدنامه، مقاوله»

و عبارات مندرج در « به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد

مذکور )نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی(، به ی نامهینیآ

که بر اساس آید در چنین وضعیتی دولت، پس از آننظر می

های مذکور، توافق حقوقی را توافق حقوقی تشریفاتی مالک

ند. در خصوص کتشخیص داد، به مجلس شورای اسالمی ارسال 

تفسیری صادر ی قانون اساسی شورای نگهبان چهار نظریه 77اصل 

 که در این موردداشته  77است که اعتباری همانند اصل کرده 

 .]51[ ندهستالرعایه لس شورای اسالمی الزم برای دولت و مج

 

 گیری: راهبرد جمهوری اسالمی ایراننتیجه. 9

 اعمال حق شرط نسبت به نشان داد که  بررسی حاضر 

ای با رعایت شرایط و های مسئولیت مدنی هستهکنوانسیون

الملل ها و ضوابط و قواعد عام حقوق بینمقررات این کنوانسیون

اسالمی . جمهوری استممکن ها اعمال حق شرطی در زمینه

ها )کنوانسیون بروکسل ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون

، پروتکل 1171، کنوانسیون بروکسل 1193، کنوانسیون وین 1192

و کنوانسیون جبران تکمیلی  1193اصالح کنوانسیون وین 

به لحاظ حقوقی و بر بنابراین ای( در نیامده است. خسارت هسته

ز این اختیار برخوردار است که ها ااساس مقررات این کنوانسیون

هایی را نیز در مورد به هنگام الحاق به این کنوانسیون حق شرط

حق شرط در  نشدن  ممنوعند. نظر به کها تنظیم و اعالم آن

ی نامهینیآید که بر اساس آهای مذکور، به نظر میانسیونکنو

ف تکلی (مذکور دستگاه دولتی مربوطه )سازمان انرژی اتمی ایران

داشته باشد قابلیت اعمال حق شرط نسبت به آن بخش از مقررات 

کنوانسیونی که قصد الحاق به آن را دارد با لحاظ مصالح و منافع 

 نظرکشور، و با در نظر گرفتن قواعد و مقررات کنوانسیون مورد
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مورد بررسی  (راجع به حقوق معاهدات 1191کنوانسیون )

مواردی را  ال حق شرط نسبتاعم کارشناسانه قرار دهد و چنانچه

عدم  ند. با وجود کتنظیم و پیشنهاد  دهد الزم یا مفید تشخیص

 مذکور و تأکید مفاد  هایممنوعیت حق شرط در کنوانسیون

های حق شرط با رعایت به تهیه و تنظیم اعالمیه مذکوری نامهینیآ

قابلیت اعمال حق شرط به  کردنن، بررسی مصالح کشورو منافع 

ها قابل توجیه نخواهد بود. به دلیل وجود تفاوت این کنوانسیون

و نظام  هااساسی بین نظام مسئولیت مدنی مقرر در این کنوانسیون

، اهمیت ایمسئولیت مدنی ایران راجع به حوادث و خسارات هسته

 شود. در این بررسی، چنانچه برخی ازبررسی دو چندان می چنین

با الزامات شرعی و قانون اساسی  غایرها، ممقررات این کنوانسیون

 های مربوطهکشور تشخیص داده شود، چنانچه مقررات کنوانسیون

و قواعد و ضوابط حقوق معاهدات راجع به اعمال شرط اجازه 

ها در راستای رعایت مصالح و دهد، تنظیم حق شرط در مورد آن

 بود. منافع کشور ضروری و مفید خواهد

 

  ها:نوشتپی
1- Vienna  Convention on  Law  of  Treaties 

 

2- Reservation 

 

3- Organization for Economic Cooperation and  Development (OECD) 

 

4- Internernational Atomic Energy Agency (IAEA) 

 

5- Paul Rugger 

 

6- Paris Convention on Third Party Liability in the Field of  Nuclear Energy 

 

7- Exclusive Liability 

 

8- Strict or no-Fault  Liability of  Operator of  Nuclear Instalation 

 

9- Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships 

 

10- Brassells Convention Supplements Paris Convention of (1960) 

 

11- Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 

 

12- Convention Relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Materials. 

 

13- Internationl Maritime Organization  

 

14- Convention on Supplementary Compensation of  Nuclear Damage. 

 

15- Joint Protocol Relating to Application of the Vienna Convention and Paris Convention 

 

16- Admissibility 

 

17- Contracting  State 

 

18- Party 
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19- Paris Convention(1960).Article 6(b)(d):(b)" Except as otherwise provided in this Article, no 

other person shall be liable for damage caused by a nuclear incident, but this provision shall not 

affect the application of any international agreement in the field of transport in force or open for 

signature, ratification or accession at the date of this Convention"(d): Any person who has paid 

compensation in respect of damage caused by a nuclear incident under any international agreement 

referred to in paragraph (b) of this Article or under any legislation of a non-Contracting State shall, 

up to the amount which he has paid, acquire by subrogation the rights under this Convention of the 

person suffering damage whom he has so compensated. 

 

20- Art 8(a): The right of compensation under this Convention shall be extinguished if an action is 

not brought within ten years from the date of the nuclear incident. National legislation may, however, 

establish a period longer than ten years if measures have been taken by the Contracting Party in 

whose territory the nuclear installation of the operator liable is situated to cover the liability of that 

operator in respect of any actions for compensation begun after the expiry of the period of ten years 

and during such longer period: provided that such extension of the extinction period shall in no case 

affect the right of compensation under this Convention of any person who has brought an action in 

respect of loss of life or personal injury against the operator before the expiry of the period of ten 

years. 

 

21- Art 6(a): right to compensation for damage caused by a nuclear incident may be exercised only 

against an operator liable for the damage in accordance with this Convention, or, if a direct right of 

action against the insurer or other financial guarantor furnishing the security required pursuant to 

Article 10 is given by national law, against the insurer or other financial guarantor;art 6(c)(i) Nothing 

in this Convention shall affect the liability:  

1-of any individual for damage caused by a nuclear incident for which the operator, by virtue of 

Article 3(a)(ii)(1) and (2) or Article 9, is not liable under this Convention and which results from 

an act or omission of that individual done with intent to cause damage; 

2-of a person duly authorized to operate a reactor comprised in a means of transport for damage 

caused by a nuclear incident when an operator is not liable for such damage pursuant to Article 

4(a)(iii) or (b)(iii). 

 

22- Art 9: The operator shall not be liable for damage caused by a nuclear incident directly due to an 

act of armed conflict, hostilities, civil war, insurrection or, except in so far as the legislation of the 

Contracting Party in whose territory his nuclear installation is situated may provide to the contrary, a 

grave natural disaster of an exceptional character. 

 

23- Art 19: (a) This Convention shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with 

the Secretary-General of the Organisation. 

(b) This Convention shall come into force upon the deposit of instruments of ratification by not 

less than five of the Signatories. For each Signatory ratifying thereafter, this Convention shall 

come into force upon the deposit of its instrument of ratification. 

 

24- Art V(1) The liability of the operator may be limited by the Installation State to not less than US 

$5 million for any one nuclear incident. 

 

25-VII(i) The operator shall be required to maintain insurance or other financial security 

covering his liability for nuclear damage in such amount, of such type and in such terms as 

the Installation State shall specify. The Installation State shall ensure the payment of claimsfor 

compensation for nuclear damage which have been established against the operator byproviding the 
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necessary funds to the extent that the yield of insurance or other financialsecurity is inadequate to 

satisfy such claims, but not in excess of the limit, if any, establishedpursuant to Article V. 

 

26-art xx(a)(2) 2. If a dispute of this character referred to in paragraph 1 of this Article cannot be 

settledwithin six months from the request for consultation pursuant to paragraph I of this Article,it 

shall, at the request of any party to such dispute, be submitted to arbitration or referredtothe 

International Court of Justice for decision. Where a dispute is submitted to arbitration,if, within six 

moi hs from the date of the request, the parties to the dispute are unable toagree on the or ¿ .nization 

of the arbitration, a party may request the President of theInternational Court of Justice or the 

Secretary-General of the United Nations to appoint oneor more arbitrators. In cases of conflicting 

requests by the parties to the dispute, the requestto the Secretary-General of the United Nations shall 

have priority. 

 

27-art XVI(2): 2. If a dispute of this character referred to in paragraph I cannot be settled within 

sixmonths from the request for consultation pursuant to paragraph 1, it shall, at the request ofany 

party to such dispute, be submitted to arbitration or referred to the International Court ofJustice for 

decision. Where a dispute is submitted to arbitration, if, within six months fromthe date of the 

request, the parties to the dispute are unable to agree on the organization ofthe arbitration, a party 

may request the President of the International Court of Justice or theSecretary-General of the United 

Nations to appoint one or more arbitrators. In cases ofconflicting requests by the parties to the 

dispute, the request to the Secretary-General of theUnited Nations shall have priority. 

 

28-art V(1)(b)(ii): by a national of a Contracting Party; 

 

29-art 1(2)(a)(b)  a) with respect to nuclear installations, criteria for such exclusion have 

beenestablished by the Board of Governors of the International Atomic Energy 

Agency and any exclusion by an Installation State satisfies such criteria; and 

(b) with respect to small quantities of nuclear material, maximum limits for the 

exclusion of such quantities have been established by the Board of Governors of 

the International Atomic Energy Agency and any exclusion by an Installation 

State is within such established limits.   

 
 د.                               برس اسالمی شورای مجلس تصویب باید به المللیبین هایافقت نامهوها، قراردادها و منامه ها، مقاولهعهدنامههفتاد و هفتم:  اصل. 31

  به مربوط هایپیمان امضای ها و همچنینسایر دولتبا  ایران دولت و قراردادهای هانامه ها، موافقتنامه ها، مقاولهعهدنامه اصل یکصد و بیست و پنجم: امضای. 31

 .او است قانونی یجمهور یا نماینده با رئیس اسالمی شورای مجلس از تصویب پس المللیبین هایاتحادیه      
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