
1393پاییز،44شماره ،شانزدهم، سال عمومی حقوقپژوهش هفصلنام

  
  

المللی شناسی رژیم حقوقی تعهدات بینگونه
  

محمدصالح عطار-حسن سواري

  

  )6/11/1393: تاریخ پذیرش –13/7/1392: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
توان آن  جدیدي بود که  میگذار نظام پایه  -منشور ملل متحد -المللی سند طلیعه نظم معاصر بین

اساس قرار گرفتن ، این تحول عمیق. الملل قلمداد کرد را انقالبی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین
میثاق  –آموزي از پیشتاز نارسیده خود این نظام با درس. المللی است عد اجتماعی در تکوین نظم بینب

شـمول در کنـار   المللی را در سطحی جهـان  بین عد اجتماعی مناسباتمسائل هنجاري ب -جامعه ملل
عد اجتماعی، هرچند نظام مذکور در نیل به این ب. ریزي نظم جدید قرار دادمسائل ساختاري، مبناي پی

باشد و برخی هنجارها و ساختارهاي فعلی این نظام در  خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج  می
امـا ظهـور   ؛ شـوند  آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد  میشده در نیل به اهداف و اصول ترسیم

در پرتو اهداف و اصول این سند مسـتلزم تحقـق سـازوکارهاي حقـوقی      المللی بینمناسبات جدید 
شمولی حقـوقی گردیـده   باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان متناسب و درخور می

بـه هـر   . گردیـد تقر در آن برهه از زمان تلقی  میاست که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مس
عد جدیـد را  یکی از ابزارهاي مهم حقوقی این نظم جدید، تعهدات جدیدي هستند که این ب ،روي

توانند اشکال و پیامدهاي  این حقوق و تعهدات که خود  می. آورند دهی کرده و به نظم در میسامان
دار انواع متقدم هایی که میراث رژیم. قوقی خاصی را دارندهاي حمتنوعی داشته باشند، هریک رژیم

خر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب أبخش انواع متاالصول الهام از خود و علی
در . شوند المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می با مقتضیات جامعه بین

هـا در   المللی، با عنایـت بـه وضـعیت کنـونی آن     هاي حقوقی انواع تعهدات بین این پژوهش، رژیم
  .المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت مناسبات جامعه بین

  

المللی، تعهدات جمعی،  عد اجتماعی روابط بینالمللی، ب تعهدات بین: يواژگان کلید
  نظم حقوقی
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  مقدمه.1
باشـد و بـا نظـم     هـاي آن جامعـه مـی   افظ مصـالح و ارزش نظام حقوقی هر جامعه در کـل حـ  

هـاي اجتمـاعی آن جامعـه     پاشـیدگی بنیـان   بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، مانع سقوط و از هم
ــافع، ارزش. شــود مــی ــاگونی، از اهمیــت یکســانی    ایــن من ــر تنــوع و گون هــا و مصــالح عــالوه ب

بـر اسـاس   . طلبـد  اي را مـی  ود حمایـت ویـژه  برخوردار نبوده و هر یک بنا به ماهیت و جایگاه خ
ت     چه که مایلکشورها قادرند که به آن«دیدگاهی غالب و مقبول،  اند بـا ترکیـب اصـل حاکمیـ

و اصل وفاي به عهد در بستر توافق دست یابند؛ این امر در گذشـته بـه علـت فقـدان محـدودیت      
لیکن بـه محـض ممنـوع شـدن      ؛مودن تر میررنگالمللی پ حقوقی در توسل به زور در روابط بین

هاي اساسـی بـر حاکمیـت افسـار گسـیخته کشـورها همـوار        توسل به زور، راه اعمال محدودیت
» المللـی  جامعه بـین «و حرکت به سوي » المللی اجتماع بین«این ممنوعیت نقطه عطف در . گشت

بـل عینـی میـان    وابسـتگی متقا «بـا وجـود ایـن چـون      .)Abi Saab,1981: 36, 20(» گـردد  تلقی می
حانه پایـان بخشـد،   هـا را بزدایـد و بـه مخاصـمات مسـّل      کشورها، آن اندازه قوي نیست که تـنش 

المللـی بـه    بـه تعهـدات بـین   ) 1377:317زمانی، (»ق بر این رونداند براي تفو ها ناچار شده دولت
واع مناسـبات  بنـدي انـ  از این رهگذر، طبقـه . منظور تنظیم مناسبات مختلف میان خود وارد شوند

دات و قواعد بـین ها به طبقه ت آنو اهمی1.شـود  هـا منجـر  مـی    کننـده آن المللـی تنظـیم  بندي تعه 
بنـدي مــذکور از تعهـدات، بــه دلیـل متکامـل بــودن وضـعیت روابــط و مناسـبات مختلــف        طبقـه 

ن اکنـون وضـعیت ایـ   گونـه کـه هـم   بـرد و همـان   سر مـی المللی، کماکان در فرآیند تکامل به بین
. تعهدات متفاوت از قبل است، در آینده نیز این احتمال وجود دارد که متفـاوت از امـروز باشـد   

المللـی بـه فهـم تحـوالت آتیـه ایـن تعهـدات و         بنـدي تعهـدات بـین    شناخت وضعیت فعلی طبقه
الملـل را در   منـدان حـوزه بـین   کند و تنظیم افکار و رفتـار دغدغـه   ها کمک می فرآیند تکامل آن

بنـدي را اسـتخراج و    در این پژوهش بـرآنیم تـا ایـن طبقـه    . شان به دنبال خواهد اشتهاي یتفعال
  .مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم

المللی باید وصف تعهدات را از وصـف منـابع متضـمن ایـن تعهـدات       در تحلیل تعهدات بین
بر همین اساس  .)Dominice, 1999: 353(ز داد یتمی... یعنی عرف، معاهده، اصول کلی حقوقی و 

حـال در مقطـع فعلـی یکـی از بحـث      ترین و در عینالمللی یکی از جالب بندي تعهدات بین طبقه
                                                                                                                                                                                                                     

 هستند از چه منبع صوري قابل اخذ) الملل عامحقوق بین(المللی عام که تعهدات بینرابطه با اینبراي مطالعه بیشتر در .1
موسوي، اله ترجمه فضل، »الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟ آیا حقوق بین«، )1378(تانکین، ،گریگوريد به مراجعه کنی

  .380-367هجدهم  و نوزدهم، صص  هشمارالمللی جمهوري اسالمی ایران، دفتر خدمات حقوقی بین هحقوقی، نشری همجل
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در بـاب تعیـین اوصـاف و    ) 368: 1378گریگـوري،  (الملـل عـام   برانگیزترین مباحث حقوق بین
  . المللی است و نه منابع متضمن این تعهدات احکام تعهدات بین

بنـدي محـوري قابـل اسـتخراج      الملـل، دو طبقـه   شناسی تعهدات در حقوق بـین  در مسیر گونه
ها به دو  بندي اول تعهدات، تقسیم آن طبقه .)Sisilianos, 2002:1099-1127, 1145, 1127(است

منـافع و  «بنـدي تعهـدات، ضـابطه     در ایـن طبقـه  . قسم تعهدات حافظ منافع جمع و غیر آن اسـت 
ها و منافع  ک به این تعهدات، بدان ارزشالمللی در تمس معه حقوقی بیناست که جا» هاییارزش

ــن طبقــه .)19و 16و10: 1381فلســفی، (عطــف نظــر دارد  ــدات در درون ای ــی (بنــدي از تعه یعن
هـاي عمـومی جامعـه حقـوقی     بـود کـه تعهـدات حـافظ منـافع و ارزش     ) بنـدي کیفـی آنهـا    طبقه
الملل با عنوان تعهدات آمـره و بعـد از آن    تکوین حقوق بینات حال المللی در مقطعی از ادبی بین

المللـی   ت بـین رابطه با مسـئولی در 1996الملل در سال  و در قرائت اول طرح کمیسیون حقوق بین
مطرح بـود کـه    2در مقابل این تعهدات، تعهدات معمولی. نامیده شد 1»المللی جنایات بین«دولت 

اند، ها طراحی شده کمتر مناسباتی که این تعهدات براي تنظیم آن تها به دلیل اهمی تخطی از آن
نقض هر دو تعهد هم مصـداق عمـل     5.شد نامیده می 4المللی بلکه جرم بین 3،المللی نه جنایت بین

بنـدي از   هـاي ابتـدایی هـزاره سـوم مـیالدي، ایـن طبقـه        در سـال  7.بـود  6المللی دولـت  خالف بین
ز وصف عمل متخلفانه دولت و بازگشت به عنوان آمره بـه حیـات خـود    زدایی اتعهدات با کیفر
هـا   اما به هـر روي تخطـی از آن  ) Sisilianos, 2002: 1099-1145  1127, 1128(ادامه داده است

دات بیننقض فاحش یا جدشـود  المللی محسوب  می ي تعه)Klein, 2002: 1099-1241, 1255, 

1243(.  
                                                                                                                                                                                                                     

1.International Crime الملل، براي مطالعه بیشتر بنگرید بهنطرح مواد کمیسیون حقوق بی 19، ماده:  
J. Weiler, A. Cassese and M. Spinedi (Eds), International Crimes of State: a Critical 
Analysis of the ILC’s Draft Article 19 on State Responsibility (1989) & Pellet, ‘Can a 
State Commit a Crime? Definitely, Yes!’ 10 EJIL (1999), at 425–434.
2. Normal/Ordinary Obligations
3. International Crime
4. International Delict
5. Available at: A/CN.4/476 & Corr.1 (English only) and Add.1 Eighth report on State 
Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur,p2(http://untreaty
.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_476.pdf?OpenAgent&DS=A/CN.4/476&Lan
g=E) 
6. Internationall Wrongful Act of a State

به کلی تغییر نمود اما هم چنان روح این مواد با عباراتی دیگر در  2001این تمایز در گزارش نهایی کمیسیون در سال  .7
  .:ب.براي مطالعه بیشتر ن. انده شدطرح گنج

Dupuy, Pierre-Marie, (2002), “A General Stocktaking of The conection between the 
Multlateral Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility”, 
EJIL Vol. 13 No. 5, 1053-1081,p1060
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و غیـر آن و   1المللی به تعهدات جمعی تقسیم تعهدات بین ،المللی ت بینبندي دوم تعهدا طبقه
ــه آن  ــر مجموع ــدات زی ــز تعه ــی نی ــا  م ــد ه ــن  .)Spinedi, 2002: 1099-1101-1125(باش در ای

در ایـن  . شـود  الشـمول تقسـیم مـی    بندي، تعهدات بـه تعهـدات دوجانبـه، چندجانبـه و عـام      تقسیم
بنـدي از تعهـدات   در این طبقه. است» وه ارتباط بین اطراف تعهدنح«بندي تعهدات، ضابطه  طبقه

گونـه از تعهـدات چندجانبـه از اهمیـت در خـوري      تفاوت بـین دو  2)بندي کمی آنها یعنی طبقه(
اي از تعهدات معاهداتی چندجانبه که قابلیت تقلیل به مجموعه یا زنجیـره ) الف: برخوردار است

 3اي متمایز از دیگـري اسـت  ها ماهیتاً  ایجادکننده رابطه هریک از آن روابط دوجانبه را دارند که
از این تعهـدات هنـوز تعریـف دقیقـی ارائـه نشـده       ): جمعی(تعهدات معاهداتی چندجانبه ) و ب
المللی آن است کـه   م در این نوع از تعهدات بینلیکن قدر مسّل (Dominice, 1999: 354)؛ است

اند، معی است و از این جهت که براي پاسداشت منافع جمعی انعقاد یافتهآور آن جثیرات الزامأت
  .قابلیت تجزیه و تفکیک به اجزاء تعهدي دوجانبه را ندارند

هـا را بـه وضـعیت     آن 4هاي موازي از تعهدات دوجانبه اي به رشتهبندي تعهدات معاهدهطبقه
دات ماهیتـًا    ه این تعهدات ب کند؛ بالعکس پذیرشتر می حقوق قراردادي داخلی شبیه عنـوان تعهـ

ها را با حقوق موضوعه جزایی داخلی یا حتـی قـوانین اساسـی داخلـی قابـل مقایسـه        آن» جمعی«
المللـی  هر حال آثار متفاوتی بنا بر قواعد حقوق معاهدات و حقوق مسـئولیت بـین  سازد و درمی

  .شود دولت بر هریک از این گونه تعهدات بار می
المللـی   بندي اول از تعهدات بین توان گفت، طبقه بندي از تعهدات می یسه این دو طبقهدر مقا

هـا و منـافعی کـه جامعـه     است بدین معنا کـه از جهـت مناسـبات، ارزش    5مبتنی بر معیاري کیفی
 6ها است، ماهیت درونی تعهـدات  المللی با ایجاد آن تعهدات، به دنبال حفظ و حمایت از آن بین

اسـتوار اسـت    7یبندي دوم از تعهدات بر معیاري کمدهد اما ضابطه تقسیم رد توجه قرار میرا مو
دات نادیـده        هاي آن که منـافع آن  نفعنفع یا ذيبدین معنا که از جهت ذي هـا بـا نقـض ایـن تعهـ

                                                                                                                                                                                                                     
1. Collective Obligations

  .ها با یکدیگر در پایان همین قسمت ارائه خواهد شد بندي جامعی از این تعهدات به همراه بیان نسبت آنطبقه .2
اي از حقوق و تعهدات دوجانبه توسط برونو سیما در مقاله زیر به صورت مفهوم معاهدات چندجانبه به عنوان زنجیره.3

  :مفصل تبیین و تحلیل شده است
‘Bilateralism and Community Interest in the Law of State Responsibility’, in Y. Dinstein 
and M. Tabory (Eds), International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honor of 
Shabtai Rosenne (1989), pp 821–822.
4. Parallel Bilateral Obligations
5. Qualitative Aspect of International Relations
6. Intrinsic Nature of the Obligations
7. Quantitative Aspect of International Relations
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در واقـع نقطـه   . دهـد  ماهیت تعهدات را مورد عنایت قـرار مـی  ، بیند شود و صدمه می میانگاشته 
و مرکز ثقل تقسیم دوم، (Dominice, 1999: 356)1مرکز تقسیم اول بر محتواي درونی تعهداتت

  .باشد ها می نحوه تعلق تعهدات به ذینفع آن و در نتیجه اجراي آن
توان گفت که انواع تعهدات مطـرح ذیـل    المللی، می شناسی از تعهدات بین در بستر این گونه

دات   با یکدیگر نوعی ارتباط منطقی دارند؛ معیار کمـ گفته  بندي پیش دو نوع طبقه ی تقسـیم تعهـ
ثیر معیـار کیفـی   أبه صورت مستقیم تحت تـ   –ناظر بر نحوه تعلق تعهد به ذینفع آن  –المللی  بین

قـرار دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه، آن دسـته از         –مربوط بـه ماهیـت درونـی منـافع    –تقسیم تعهدات 
، هم بـه لحـاظ صـورت و هـم بـه      )عد کیفی تعهداتب(اي نفعِ جمعیتعهدات ایجاد شده درراست

؛ اما تعهداتی که بـه منظـور حفاظـت و تـأمین     )ی تعهداتبعد کم(باشند لحاظ ماهیت جمعی می 
، هرچند که ممکن اسـت بـه   )بعد کیفی تعهدات(اند ها و منافع جمعی تدارك دیده نشده ارزش

واقعـاً و ماهیتـاً، ماهیـت جمعـی  نداشـته و صـرفاً متضـمن         لحاظ صورت چندجانبه باشـند لـیکن  
ایـن وضـعیت، منشـأ بسـیاري از آثـار      ). ی تعهـدات بعد کمـ (اي از روابط دوجانبه هستندزنجیره

آوري، انسـجام بخشـی و   هـا، جمـع  حقوقی است که غرض عمده از طرح مباحـث مربـوط بـدان   
رغـم تبـاین مفهـومی    بنـابراین، علـی  . باشـد  مـی  الملل  تحلیل آثار این وضعیت از منظر حقوق بین

ها در مواردي به لحاظ نسبتی که در عـالم خـارج    بندي، مصادیق آن اقسام تعهدات این دو تقسیم
المللـی  بدین معنا که تعهدات داراي ارزش واال براي جامعـه بـین  . کنند، همپوشانی دارند پیدا می

داتی کـه فاقـد      را  متعهـد مـی  ) یار کمـ معی(عمدتاً همه تابعان حقوق) معیار کیفی( نماینـد و تعهـ
ـ  (هستند، عمدتاً همه تابعان حقـوق )  معیار کیفی(المللی ارزش واال براي جامعه بین یمعیـار کم (

  .نمایند را متعهد نمی
بنـدي   هاي آخر هزاره دوم میالدي، به دلیل اهمیت بحـث تعهـدات مربـوط بـه طبقـه      در دهه

بـا ایـن وجـود نبایـد از     . المللی غالباً نادیده انگاشته شـده اسـت   وم تعهدات بینبندي دطبقه 2،اول
بـر اسـاس   . بندي دوم غافل ماند و اهمیت آن را ناچیز پنداشـت  المللی بر اساس طبقه تعهدات بین

المللی، پیامدهاي  المللی است که تعیین طبقات تعهدات بین لیه از تعهدات بینشناسی او این گونه
بندي شده را در هـر   پی خواهد داشت که رژیم حقوقی تعهدات طبقهقی حیاتی و مهمی درحقو

                                                                                                                                                                                                                     
1. Intrinsic Content of the Obligations

  :الملل، براي مطالعه بیشتر بنگرید بهطرح مواد کمیسیون حقوق بین 18ماده  .2
The Collection of Articles in ‘Symposium: The ILC’s State Responsibility Articles’, 96 
AJIL (2002), at 773, and ‘Symposium: Assessing the Work of the International Law 
Commission on State Responsibility’, 13 EJIL (2002), at 1053
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این تمایز به صورت مستقیم بر موضوعات اعمال حقّ شرط بر تعهد، . نماید دهی میمورد سازمان
 جرح و تعدیل تعهد، تعلیق و اختتام آن، استناد به تعهد و اقدامات متقابل در قبال نقض آن مـؤثّر 

  .   خواهد بود
بندي، با عنایت  هاي مختلف تعهدات را مبتنی بر این دو طبقه در این نوشتار بر آنیم که دسته 

اند، در یـک  الملل موضوعه که در این زمینه مقرراتی در خود جاي داده به اسناد مهم حقوق بین
هـا بـا    ناسـبات آن بندي بگنجانیم به نحوي که هـم مطالعـه اسـناد مـذکور و فهـم و تحلیـل م       طبقه

المللی در مقطـع فعلـی از نظـم     یکدیگر تسهیل شود و هم الگویی کامل و منطقی از تعهدات بین
  . ها مقدور شود المللی ارائه تا تحلیل انواع این تعهدات به همراه پیامدهاي آن حقوقی بین

تعهـدات    با این اوصاف و به منظـور طـرح  و بررسـی منشـأ، اَشـکال و پیامـدهاي تمـایز بـین        
ــین ــوان دایمــی     مختلــف ب ــن تفکیــک در مــوارد مطــرح در دی ــار اول، پیشــینه ای المللــی در گفت

هـاي گزارشـگران ویـژه     گزارش ،المللی دادگستري، در گفتار دومدادگستري سابق و دیوان بین
مقـرّرات   ،الملـل، در گفتـار سـوم   در مورد کنوانسیون حقوق معاهدات در کمیسیون حقوق بـین 

الملـل در  طـرح کمیسـیون حقـوق بـین     ،انسیون وین حقوق معاهدات، در گفتار چهارمخود کنو
بنـدي منتخـب خـود را از     در نهایـت نیـز طبقـه   . مورد مسئولیت دولـت را بررسـی خـواهیم نمـود    

گیـري تبیـین خـواهیم     المللی با توجه به مباحث مطرح در گفتارهاي پیشین در نتیجـه  تعهدات بین
  . نمود

  
کیک تعهدات در قضایاي مطرح در دیوان دائمی دادگستري و دیـوان  یشینه تفپ.2

  المللی دادگستريبین
، در رویـه قضـایی   )المللـی  ی تعهـدات بـین  بندي کم طبقه(تفکیک تعهدات جمعی و غیر آن 

در واقع قضیه اعمال حقّ شـرط بـر کنواسـیون کشـتار      1.اي چندان طوالنی نداردالمللی سابقه بین
یکی از اولین مظاهر تمایز بین تعهدات دوجانبه   (ICJ Reports, 1951: 15)1951جمعی در سال 

اي را المللی دادگستري در تحلیل خود، اهمیت ویـژه دیوان بین 2،در این قضیه. و چندجانبه است
                                                                                                                                                                                                                     

دوره تئوري کالسیک قبل از : اندمورد بررسی قرار دادهبرهه عمده  4نویسندگان و صاحب نظران مباحث این حوزه را در .1
آنزیلوتی، دوره تئوري کالسیک آنزیلوتی، تحوالت تئوري دوره بین دو جنگ جهانی و تئوري دوره بعد از جنگ جهانی 

  . :  ب. براي  مطالعه بیشتر ن. دوم
Nolte, George, From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International 
Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of 
Inter-State Relations, EJIL (2002), Vol. 13 No. 5, 1083-1098, p1145, p1084.
2. Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/12/4283.pdf
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دیوان یادآور شـد کـه    .(ICJ Reports, 1951: 22)کنوانسیون مذکور مبذول داشت 1»اهداف«به 
 ICJ)تصویب شـده اسـت   2»هدف صرف و خالص انسانی«ه روشنی به منظور تحقق کنواسیون ب

Reports, 1951: 23( .تی که در آن سطحی بـاالتر از ایـن اهـداف ترسـیم     نظر دیوان تصور وضعی
حفـظ کامـل موجودیـت    «نمود زیرا که دوگانگی هدف آن از یک سو متضمن  شود، دشوار می

 ,ICJ Reports)3»باشد اثبات و تصدیق اصول اخالقی واال می ،و از دیگر سو.... هاي بشري  گروه

المللی دادگستري اساس آنچه را که در آن زمـان  با عنایت به این اهداف، دیوان بین . )1951:23
  .در حال تبدیل شدن به تمایز بین تعهدات دوجانبه و چندجانبه بود را بنا گذارد

هـا   آن ؛چ نـوع منفعتـی متعلـق بـه خـود ندارنـد      در چنین کنوانسیونی، دول طرف معاهده هی«
کنوانسـیون   4صرفاً، منفعتی مشترك، که مشخصاً، اعمال آن اهداف متعـالی کـه علـت وجـودي    

تـوان از حقـوق انفـرادي    هـایی از ایـن نـوع نمـی     در نتیجه، در مورد کنوانسـیون . هستند، را دارند
ایـن افکـار   . ها صحبت کرد الیف آنها، یا از حفظ تعادل کامل قراردادي بین حقوق و تک دولت

ن آن است که بنیان کنوانسیون مذکور و اعمال آن به واسطه اراده مشترك اطراف ایـن  عالی مبی
  ).(ICJ Reports, 1951:23» شود کنوانسیون، محقق می

و مالحظات، دیوان اثر اعمال حقّ شرط و اعتـراض بـدان را در ایـن    » اهداف«با توجه به این 
  : الب نظر نهایی خود ابراز نمودقضیه در ق

هدف و موضوع کنوانسیون مذکور، هم آزادي اعمال حقّ شرط و هم اعتـراض نسـبت   ..... «
شرط با هدف و موضـوع   نتیجه این است که انطباق یا عدم انطباق حقّ. نمایدبدان را محدود می

نوانسیون و ارزیابی شرط حین الحاقش به ک کنوانسیون است که ضابطه عمل دولت در انشاء حقّ
شـرط   دولت دیگر در اعتـراض بـه ایـن حـّق    شرط انشاء شده توسط دولت مذکور از ناحیه حقّ

در واقع، دیوان در این نظر خود همـان دیـدگاه دبیرکـل     .(ICJ Reports, 1951: 24)» خواهد بود
منافع  ،این دستهایی از  وقت ملل متحد را در رابطه با کنوانسیون با این مضمون که درکنوانسیون

المللی است که در اتخـاذ   شخصی دول مطرح نیستند بلکه آنچه مطرح است عناصري از نظم بین
البته هرچند کـه موضـع   . (ICJ Reports, 1951: 22)5دادموضع دخیل است را مورد پذیرش قرار 

خود را مستدل و دیوان در این زمینه با تمرکز بر حقّ شرط مطرح شد اما به این دلیل که دیوان نظر 
                                                                                                                                                                                                                     
1. Purpose of the convention
2. A purely Humanitarian and Civilizing Purpose
3. Safeguard the very Existence of Certain Human Groups and on the other to Confirm 
and Endorse the most
Elementary Principles of Morality
4. Rasion d'être 
5. "…. In a Convention of this Kind which does not Deal with the Private Interests of a 
State, but with the Preservation of an Element of International order....;"



  93پاییز، 44، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  42

بندي در انواع تعهدات بیان نمود، رأي دیـوان در ایـن قضـیه بـه صـورت      با بیان نوعی تقسیم
  .المللی پیوند خورده است بندي تعهدات بین مستقیم با طبقه

نسـبت بـه اعمـال حـقّ شـرط بـر        (ICJ Reports, 1951: 51)المللـی دادگسـتري   رویکرد دیوان بین
اعمـال حـقّ     )19(ماده  »پ«بند . وارد گردید 1،کنوانسیون وین )19(ماده  »پ«بند معاهده، متعاقباً، در 

  2.نماید شرط نسبت به یک معاهده که در تناقض با هدف و موضوع آن معاهده باشد را ممنوع می
هایی در تمایز بین تعهدات دوجانبه و چندجانبـه، پـیش از    شایان ذکر است که چنین دیدگاه

ایـن  . المللی، ابراز شـده بـود  نظرات شخصی قضات دیوان دائمی دادگستري بین این قضیه نیز در
مـورد   4و قضـیه اسکارشـین   3هاي گمرکی مشترك بین آلمان و اتـریش  موارد در دو قضیه رژیم

  .توجه قرار گرفته بود
ال را مطـرح  سـؤ آنزیلـوتی، ایـن   هاي گمرکی مشترك بین آلمان و اتریش، قاضی در قضیه رژیم 

) 88(به دنبـال ایـن بودنـد کـه مقـرّرات مـاده       «ژنو  1922/ اکتبر/ 4ه آیا اطراف متعاهد پروتکلنمود ک
داد و را شـکل مـی  ] ورسـاي [نامه صلحژرمن، که مفادش جزء اساسی و ضروري توافقمعاهده سنت

ر بـه  تر سیسـتم اروپـایی را بـا نظـ    منافع عالی ،گرفت بلکهیک از دول مطروحه را در بر نمیمنافع هیچ
.(PCIJ, 1931:64)»5]یا خیر؟[بر داشت، اصالحات و جرح و تعدیل نمایند حفظ صلح در

یکی دیگر از موارد ذکر تمایز این دو دسـته از تعهـدات در آرا و نظـرات مخـالف قضـات       
در مخالفـت  . در قضیه اسکارشین قابـل مشـاهده اسـت    7)شوخینگ(و اسخوکینگ  6ون ایسینگا

معتقـد بـود کـه     »ون ایسـینکا «المللـی، قاضـی   ان دائمـی دادگسـتري بـین   با اکثریت قضـات دیـو  
                                                                                                                                                                                                                     

تواند تعهد خود نسبت به آن یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می :تنظیم حق شرط .1
  . حق شرط با هدف و موضوع معاهده مغایرت داشته باشد. ...... پ: ... کهند مگر در صورتیمعاهده را مشروط ک

این معاهدات «کشی بدین صورت که بندي معاهداتی مانند کنوانسیون منع نسلقاضی آلوارز در نظر مخالف خود با تقسیم .2
 Constitution of(المللیی جامعه بینها قانون اساس دارند و جوهره آن) UniversalCharacter(ماهیتی جهانی

International Society (المللی جدیدکه قانون اساسی بین)New International Constitutional Law (
 General(این معاهدات در راستاي منافع عمومی «: جا افزوده است کهوي در همان. از این نیز فراتر رفت» است

Interest (منافع شخصی اند و نهمنعقد شده)Private Interests(« .
3.Available at: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/01_ Regime_douanier_
Avis_consultatif.pdf
4. Available at:  http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/01_Oscar_Chinn_Arret.pdf
5. " … the Provisions of Article 88, which Provisions, as 1 have Already Pointed out, 
form an Essential Part of the Peace Settlement and were Adopted not in the Interests of 
any Given State, but in the Higher Interest of the European Political System and with a 
View to the Maintenance of Peace."
6. Available at: http://www.icjcij.org/pcij/serie_AB/AB_63/05_Oscar_Chinn_ Opinion_
Eysinga.pdf. SEPARATE OPINION OF JONKHEER VAN EYSINGA.[Translation.]
7.Available at: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_63/06_Oscar_Chinn_Opinion_
Schucking.pdf .SEPARATE OPINION OF M. SCHUCKING. [Translation.]
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سنت ژرمن درمورد باسـین کنگـو ، بـین امضـاکنندگان آن اصـالحیه،       1919اصالح کنوانسیون 
گونـه اظهـار   قاضی ون ایسینگا نظرش را این. بدون تصویت تمام امضاء کنندگان آن باطل است

اسـت کـه درآن تعـداد زیـادي از دول کـه بـه لحـاظ         پیمان برلین مشـتمل بـر وضـعیتی   «: داشت
المللـی   کنگو را طـی سـندي بـا اعتبـار بـین     اند، باسین سرزمینی یا به هر صورت دیگر ذینفع بوده

ایـن  ..... .باشـد، تضـمین نمودنـد    که شبیه به قانون اساسی ایجاد شده به وسیله یـک معاهـده مـی   
ن طـی روابـط   آ ادي از دول کـه امکـان تغییـر   اي از روابـط قـراردادي را بـین تعـد    سند مجموعه

البتّـه رژیـم مـذکور کـه یـک      .... .کنـد قراردادي بعد از آن توسط برخی دول باشد، ایجاد نمـی 
توافـق تمـام    ،تواند اصـالح شـود امـا بـراي اصـالح آن      دهد، میکل تفکیک ناپذیر را شکل می

–PCIJ,1931, 132»هاي اطراف قرارداد الزم اسـت  قدرت بینـیم در   کـه مـی  گونـه  همـان ). (134
ویـن   کنوانسـیون ) 53(آمـره در مـاده    همعاهده به نوعی بـا عناصـر تعریـف قاعـد     ،این اظهار نظر

در رویـه دیـوان دائمـی دادگسـتري سـابق عـالوه بـر ایـن مـوارد،          . حقوق معاهدات انطباق دارد
در دیـوان   1.هـا مطـرح شـده بـود نیـز وجـود داشـته اسـت         آنله درأموارد دیگـري کـه ایـن مسـ    

و ) 1387:1032،شـریفی (تراکشـن  المللی دادگستري نیـز بـه عنـوان مثـال در قضـیه بارسـلونا        بین
دات مـورد اشـاره قـرار گرفتـه        المللی دادگستري ایـن تقسـیم   سایر قضایا در دیوان بین بنـدي تعهـ

  .)1388:40زاده،رستم(است 
هاي گمرکی مشترك بین آلمـان   ژیمشود در هر سه قضیه یعنی ر گونه که مالحظه  میهمان

المللـی، در   کشی و نیز در سایر قضایاي بینو اتریش ، اسکارشین و حقّ شرط بر کنوانسیون نسل
منفعت «، 4»منفعت عمومی«3،»هاي متعالی اندیشه«2،»اهداف متعالی«قالب عبارات متنوع، مفاهیم 

                                                                                                                                                                                                                     
براي مالحظه سایر مواردي که در آن معاهده اي فراتر از منافع دوطرف معاهده تلقی شده است به نحوي که رژیمی عینی.1
)Objective Regime (توانید به قضایاي زیر مراجعه نمایید؛ در قضیه ویمبلدون ایجاد نموده باشد، می)Wimbledon Case (

کانال کیل که در معاهده ورساي تنظیم گردیده بود حتی  المللی به این نتیجه رسید که رژیم بین المللیدیوان دائمی دادگستري بین
در قضیه دعوي  ؛(PCIJ Reports 1923, Series A, No. 1)باشد آور میرغم اینکه عضو معاهده نبود الزامبراي آلمان علی

 Dispute on theRegime of Demilitarization for the Aaland(آالند یم غیرنظامی نمودن جزایر در مورد رژ
Islands (که تنظیم کننده غیرنظامی نمودن  1985وکار حل و فصل اختالف پاریس کمیته ویژه حقوقدانان تصمیم گرفت که ساز

جرا و البته قابل استناد است هر چند که این دو کشور طرف آن االنیز الزم که عضو آن نبودندبود، براي سوئد و فنالند  جزایر
  .سازوکار نبودند

(Report of the International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the 
League of Nations with the Task of Giving an Advisory Opinion upon the Legal Aspects 
of the Aaland Islands Question, League of Nations Official Journal, Special Supplement 
No. 3, October 1920). 
2. High Purposes
3. High Ideals
4. General Interest
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المللی مطرح و مورد  ایی بینرویه قضدر 3»ترمنافع عالی«و  2»منفعت جمعی«، 1»منفعت مشترك«
پذیرش قرار گرفته بود که همه اینها به نحوي و هر کـدام از جهتـی بـه مفهـوم تعهـدات جمعـی       

  .نمایند اشاره می
  

المللی در عملکرد کمیسیون حقـوق   انواع معاهدات و تعهدات بین 4تبارشناسی. 3
  الملل در زمینه حقوق معاهدات بین

المللـی در حـوزه حقـوق     پرداختن به بحث انـواع تعهـدات بـین    شایان ذکر است کهدر ابتدا 
شوند بلکـه بـالعکس    معاهدات بدین معنا نیست که این تعهدات تنها در منبع معاهداتی محقق می

بنـدي  لـذا طـرح تقسـیم    .شـوند  گیري انواع معاهدات منجـر مـی  اند که به شکلاین انواع تعهدات
ندارد و در االصول، به حوزه حقوق معاهدات اختصاص انواع تعهدات در حقوق معاهدات علی

  .کارکرد خواهد داشتالملل به ویژه عرف نیز سایر منابع تعهدات حقوق بین
: گانه در طول تاریخ حیات خـود بـوده اسـت   المللی، شاهد وضعیتی سه حقوق معاهدات بین 

 6؛ت جدیــدحقـوق معاهــدات در حـال گـذار و حقــوق معاهـدا      5،حقـوق معاهـدات کالســیک  
و  7المللی در بسـتر جامعـه و روابـط سـنتی، در حـال گـذار       گانه حقوق معاهدات بینوضعیت سه

  . المللی ظاهر گردیده و رشد یافته است جدید بین
محصول آن معاهدات تنها شکلی دوجانبه داشتند و اگر هـم   ،در جامعه سنتی و روابط سنتی

شکل سـنتی دوجانبـه تبـادل اسـناد آن حفـظ       شد، اي با مشارکت چند دولت پذیرش میمعاهده
جامعـه در  در. گردیـد  شد و عالوه بر آن تعهدات آن به صورت دو به دو و متقابل اجـرا مـی   می

ا   ،معاهداتی که شکل واقعاً چندجانبه داشتند ،حال گذار و در دوره مربوط بدان ظهور کردند امـ
ظهور کرده بودند اما در دوره جدید بود  تنها فنون محدودي از معاهدات چندجانبه در این دوره

تکامل حقوق معاهدات  ،در این برهه. که معاهدات چندجانبه ظهور و بروز تمام و کمالی داشتند
                                                                                                                                                                                                                     
1. Common Interest
2. Collective Interest
3. Higher Interests
4. Genealogy
5. Classic Law of Treaty
6. Modern Law of Treaty

را  1939تا  1922هاي این برهه بین سال. اندالملل نامیدهروابط بینبرخی نویسندگان این برهه را دوره جامعه لوتوسی در .7
,Dupuy , Pierre-Marie)                                                                             . گیرد در بر  می 2002 : 1050-55)

  :براي مطالعه قضیه لوتوس مراجعه نمایید به
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf
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المللـی و پیامـدهاي مربـوط     متأثر از انواع تعهدات بـین  ،که در ابعاد شکلی روي دهدبیش از آن
.(Dupuy, 2002: 1054)بدان بود 
رغـم  نظري دارد که علـی  مبناي،المللی در قالب معاهدات ها و تعهدات بینبندي هنجار طبقه

هاي مبتکرانه گزارشگران ویژه کمیسـیون   وجود سوابقی در رویه قضایی در این باب، در فعالیت
المللی به طرح مـواد کمیسـیون حقـوق     ورود بحث تمایز تعهدات بین.الملل ظاهر شد حقوق بین

گـذاري کـرده و   طراحـی و پایـه   »جرالـد فیتـز مـوریس   «و  »هرش لوترپاخت«الملل را آقایان  بین
  . توسعه دادند

هــاي  و مــوریس در گــزارش 2)15(و ذیــل مــاده 1953خــود در  1در گــزارش دوم »لوترپاخــت«
به بعد، معاهده یا هر مقرره آن را که اجـراي آن متضـمن عملـی     31958مختلف خویش و به ویژه از 

بـه  . دانسـتند  اعتبـار مـی  المللی دادگستري باشد، بـی  الملل یا حقوق دیوان بین وق بینغیرقانونی بنا بر حق
ثیر اصل منع توسل بـه زور منـدرج در منشـور یـا اصـل      أسایر نویسندگان نیز تحت ت ،زمانصورت هم

  .بودند 4»تعهدات غیرقابل تخطی«کشی بیان شده توسط دیوان به دنبال تبیین منع نسل
ها را  با تمرکز بر تمایز بـین   مایز انواع معاهدات و احکام و آثار مرتبط با آن، ت»فیتزموریس«

یـا تعهـدات    5»متقابـل «ها  تبیین نمود و آن را به عنوان تمایز بین تعهـدات   تعهدات مندرج در آن
به نظـر   8.از سوي دیگر، پردازشی جدید نمود  7»یکپارچه«از یک سو و تعهدات  6»امتیاز دهنده«

موجد منـافع متقابـل معاوضـی بـین     «اند که معاهداتی» متقابل«معاهدات چندجانبه از نوع  ،نظر او
اند و متضـمن حقـوق و الزامـاتی بـراي هـر یـک از آن اطـراف بنـابر توافـق          اطراف یک معاهده

هـا بـه   مشخص بین آنها، منوط به اتخاذ عمل خاص از ناحیه یک طـرف و در قبـال سـایر طـرف    
بـه عنـوان مثـال     ،راجع به روابط دیپلماتیـک  1961وي به کنوانسیون  9.»دباشن ي میصورت مجزّ

                                                                                                                                                                                                                     
1.Available at: http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_63.pdf
2. Article 15, CONSISTENCY WITH INTERNATIONAL LAW: A treaty, or any of its 
provisions, is void if its performance Involves an act which is Illegal under International 
Law and if it is Declared so to be by the International Court of Juctice
3.Available at: http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_115_corr1.pdf
4. Non-Derogable
5. Reciprocal Obligations
6. Concessionary Obligations 
7. Integral Obligations
8. See Third Report on the Law of Treaties by Gerald Fitzmaurice, UN doc.A/CN.4/115, 
YILC, Vol. II, 20, 27,
Art.18, para. 2.

  :حقوق معاهدات سومین گزارش فیتزموریس در زمینه .9
" Are those ‘Providing for a Mutual Interchange of Benefits between the Parties, with 
Rights and Obligations for each Involving Specific Treatment at the Hands of and 
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راجـع بـه روابـط     1963تـوان بـه کنوانسـیون     به عالوه مـی . این قبیل معاهدات اشاره نموده است
  .اشاره نموداست، هاي قضایی  تعهدات مربوط به معاضدت نکنسولی یا  معاهداتی که متضم

قـرار  » یکپارچـه «، معاهـدات چندجانبـه   »متقابـل «بـه از نـوع   در نقطه مقابل معاهدات چندجان
آور خـود  نیروي الزام«اند که واجد از نظر او معاهداتی» یکپارچه«معاهدات چندجانبه . گیرندمی
انـد  به عبارت دیگر، تعهدات یکپارچه آنهایی. باشدبراي هر طرف می 1»زیست، مطلق و ذاتی –

بـه صـور   «و  2»گردنـد ه جهانی به جاي اطراف خاص اعمال مـی در رابطه با تمام اعضا جامع«که 
موریس از یک مثال فیتز3.»صورتی یکپارچه باید اعمال گردنده شوند بلکه بمتفاوت اعمال نمی

معاهـدات حقـوق بشـري جهـانی یـا      . بـود  1948کشـی  کنوانسـیون نسـل  ،ناپذیرمعاهده  تفکیـک 
معاهـدات متضـمن تعهـدات متقابـل را معاهـدات       وي. گیرنـد  مـی اي نیز در این دسته قرارمنطقه

چنین نوع سـومی  او هم. متقابل و معاهدات متضمن تعهدات یکپارچه را معاهدات یکپارچه نامید
مشارکت تمام اطراف «ها  نماید، که در آنمعرفی می  4»وابسته«از تعهدات چندجانبه را با ماهیت 

سـته  بمتضمن ایـن تعهـدات را معاهـدات وا   و معاهدات ا 5.»باشد آور معاهده می شرط نیروي الزام
معاهـدات  . معاهدات خلـع سـالح، مثـال برجسـته معاهـدات وابسـته بودنـد        ،نظر ويدر. نامد می

  .باشند هاي این مورد می مربوط به کنترل تسلیحات یا عدم اشاعه از دیگر مثال
یت تعهـدات یـک معاهـده    فیتز موریس به دو پیامد حقوقی مهم در باب اثرگذاري تمایز ماه

یکـی در زمینـه اختتـام و تعلیـق معاهـدات و      : یابـد  بر معاهدات متضمن این تعهدات، دسـت مـی  
  . دیگري در زمینه تعارض بین معاهدات

موریس ممکن بود در نتیجه نقض بنیادین اختتـام یابـد   معاهدات نوع متقابل، در دیدگاه فیتز
مؤخر متعارض با معاهدات مقدم از نوع متقابل، در دیدگاه عالوه بر آن، معاهدات . یا تعلیق شود

  . گردید نبود بلکه در عوض، قواعد داراي اولویت، اعمال می 7و باطل 6اعتباروي بی
                                                                                                                                                                                                                     
Towards each of the others Individuall".UN doc.A/CN.4/115, YILC, Vol. II, 20, 27, 
Art.18, para. 2.

  :همان گزارش .1
"Where the force of the Obligation is Self-existent, Absolute and Inherent for each Party. 
at 27, Art. 19. 
2.‘Towards all the World Rather than Towards Particular Parties’ Second Report on the 
Law of Treaties by Gerald Fitzmaurice, UN doc. A/CN.4/107, YILC, Vol. II, 16 
(‘Fitzmaurice, Second Report’), at 54.
3.‘Do not Lend themselves to Differential Application, but must be Applied Integrally’ 
YILC, Vol. II, 16 (‘Fitzmaurice, Second Report’), at 55.
4.Interdependent Nature
5. The Participation of all the Parties is a Condition of the Obligatory force of the Treaty, 
Fitzmaurice, Second Report, Art, 29.1(iii).
6. Null 
7. Void
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ناپذیر، امکان اختتام یا تعلیق توسـط  معاهدات تفکیک ،در طرح فیتز موریس ،در نقطه مقابل
آور  رویکرد از نظر او ایـن بـود کـه وجـه الـزام      علت این. سایر اطراف در نتیجه نقض را نداشت

ذاتی است و مبتنی بر اجـراي متقابـل توسـط سـایر اطـراف معاهـده        ،حقوقی معاهدات یکپارچه
، هر معاهده بعدي منعقد شده توسط برخی اطـراف معاهـده سـابق و نـه همـه      چنین هم. باشدنمی
ارض دارد، بـه میـزان تنـاقض،    آشـکارا در موضـوعی بـا معاهـده یکپارچـه سـابق، تعـ       «ها که  آن
  1.»اعتبار و باطل خواهد بودبی

صـورت  ه توانسـت بـ  معاهده وابسته، در فرض نقض بنیادین تعهـداتش، مـی   ،در دیدگاه وي
توسط سایر اطراف، خاتمه یابد یا تعلیق  -صورت جزئی مانند معاهدات متقابل ه نه فقط ب -کلّی 

توسط هر طرف الزاماً مبتنی بر اجراي متعـادل و متقابـل    اجرا«،گونه معاهداتشود زیرا براي این
معاهدات «با شباهت بیشتر به  ،گونه از معاهداتبه هر حال، در این 2.»باشد ها می تمام سایر طرف

مسـتقیماً بـا معاهـده قبلـی در موضـوع      «معاهده  مؤخر که  -» معاهدات متقابل«و نه  -»  یکپارچه
  3.»اعتبار و باطل خواهد شدعارض، بیخاصی تعارض دارد، به میزان ت

المللی براي اولین  بینیم که تمایزي منطقی و مدلل در طبقات مختلف تعهدات بین بنابراین می
المللـی بـه تبـع     معاهـدات بـین    –تعهـدات   ،در طرح وي. بار توسط فیتز موریس طراحی گردید

تعهدات اخیر نیـز در طـرح وي یـا    . ییا حالتی دوجانبه دارند و یا جمع -تعهدات مندرج در آنها
  .ها پیش از این بیان شد اند و یا وابسته که شرح خصوصیت هر کدام از آنیکپارچه

  
  کنوانسیون وین حقوق معاهداتالمللی در تبارشناسی انواع معاهدات و تعهدات بین. 4

ــاد     ــه انعق ــداك ب ــی وال ــژه یعن ــگري گزارشــگر وی ــن در دوره گزارش  طــرح کنوانســیون وی
گــر پیشـین کمیســیون در  گـزارش –تمــایزي کـه فیتـز مــوریس   . کنوانسـیون مربـوط منجــر شـد   

ل متعـدد، در  یـ داله بین معاهدات متقابل، یکپارچه و وابسته معرفی نمـود بـ   -خصوص این طرح
آثـار آن    64و 58، 60، 53، 41، 30کنوانسیون وین گنجانده نشد اما در عین حال در شش مـاده  

  4.لحاظ گردید
                                                                                                                                                                                                                     
1. See Fitzmaurice, Second Report, Art. 19(iv).
2.‘Performance by any Party is Necessarily Dependent on an Equal or Corresponding 
Performance by all the other Parties’. The Participation of all the Parties is a Condition 
of the Obligatory force of the Treaty, Fitzmaurice, Second Report., Art. 19.1(ii)(b).
3.Conflicts Directly in a Material Particular with the Earlier [Interdependent] Treaty 
will, to the Extent of the Conflict, be null and void’ Fitzmaurice, Third Report, Art. 19

  :براي مطالعه بیشتر در رابطه با این دیدگاه بنگرید به  .4
Piere-Marie Dupuy, 2002, 13 EJIL (2002) 1053, at 1059.
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رویکرد وي در کنوانسیون، به تعلیق  اولین اثرموریس، به عنوان ترین اثر دیدگاه فیتزجستهبر
کنوانسـیون بـدان     60معاهده در فرض نقض بنیادین معاهده چندجانبه مرتبط است کـه در مـاده   

بـه  «به عضـوي کـه از نقـض معاهـده چندجانبـه       60قسمت ب از بند دو ماده   1.اشاره شده است
دهد تمام یا بخشی از اجراي معاهده را در روابط بین شده است، اجازه می 2»متأثر صورت خاص

، از ایـن فراتـر رفتـه و بـه هـر طـرف       60ماده  2قسمت ج از بند . خود و عضو خاطی تعلیق نماید
اجـازه   -صورت خاص متأثر واقع شده است غیر از دولـت خـاطی  ه نه فقط عضوي که ب -دیگر 

ده را، به صورت کلّی یا جزئی، نه تنها در روابط بـا طـرف خـاطی بلکـه     دهد که اجراي معاهمی
تمام اطراف معاهده به شرطی که باعث تغییر شدید وضعیت حقوقی سایر اطراف معاهده نشـود،  

مـوریس در زمینـه معاهـداتی کـه وي ایـن معاهـدات را       ایـن مقـرره مطلـوب فیتـز     3.تعلیق نماید
البته خصوصیت معاهـده  . در بر دارد) ثال معاهدات خلع سالحبراي م(نامید  می 4معاهدات وابسته

در  ،گونـه کـه گفتـه شـد    لـذا همـان  . در اینجا ناشی از خصوصیت تعهدات منـدرج در آن اسـت  
. باشد معاهدات وابسته، اجراي معاهده توسط هر دولت شرط الزم اجرا توسط تمام سایر دول می

 ،نماید، زیرا که رژیم حقوقی معاهـده  یف میتمام رژیم معاهده را تضع ،نقض توسط یک طرف
در نتیجـه، اگـر دولتـی از    . تک اعضا معاهده گره خـورده اسـت  حیاتی دارد که به عملکرد تک

اجراي معاهده امتناع نماید، تداوم اجراي معاهده براي سـایر اطـراف اهمیتـی نخواهـد داشـت و      
                                                                                                                                                                                                                     

.به وضعیت تعهدات جمعی عادي اشاره دارد 60ه ماد 1بند  .1
2.(b) A Party Specially Affected by the Breach to Invoke it as a Ground for Suspending 
the Operation of the Treaty in Whole or in Part in the Relations between itself and the 
Defaulting State; United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331 
3.(c) any Party other than the Defaulting State to Invoke the Breach as a Ground for 
Suspending the Operation of the Treaty in whole or in Part with Respect to itself if the 
treaty is of such a Character that a Material Breach of its Provisions by one Party 
Radically Changes the Position of every Party with Respect to the Further Performance 
of its Obligations under the Treaty, United Nations, Treaty Series, Ibid 

الملل  حقوق بین«در کتاب . ر فته است ربه کا (Interdependent)هاي دیگري نیز براي این نوع تعهد  معادل .4
گونه که همان. به کار رفته است» عهدات جامعت«ترجمه ) 522، ص 1379جلد نخست، (اهللا فلسفی نگاشته هدایت» معاهدات

حقوق  گر ویژه کمیسیونبه هنگامی که گزارش از سوي فیتز موریس» Interdependent«اشاره شد مفهوم تعهدات 
نماید زیرا در این واژه چندان مناسب نمی» جامع«پیشنهاد شد اما استعمال تعهدات  ،الملل راجع به حقوق معاهدات بود بین

تواند به کار  هم می Integratedزیستی نیز در یافتن معادلی مناسب براي تعهدات اشاره به تعهدات حقوق بشري یا محیط
 ،بر همین مبنا. کند و وضعیت آن رویکردي دیگر است اطراف متعاهد را ملزم نمی» ه یا هیچهم«که بر مبناي رود در حالی 

تر تلقی نموده را مناسب» تعهدات هم بسته«واژه  ،المللمواد کمیسیون حقوق بینآقاي ابراهیم گل در ترجمه خود از متن و
رضا ، ترجمۀ علی»المللی دولت ولیت بینئمسا رابطه بالملل در متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین«، )1390(است

به ). 251ص هاي حقوقی شهردانش، گل، زیر نظر و با دیباچه سید جمال سیفی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش ابراهیم
ضمن القاي معنی با واژه التین نیز  Interdependentدر بیان مفهوم تعهدات » تعهدات وابسته«نظر نگارنده معادل 

.رتر است و لذا از این معادل در این متن بهره برده شده استسازگا
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ابط خود با طـرف نـاقض بلکـه در رابطـه بـا      توانند معاهده را نه تنها در رو ها می بنابراین تمام آن
نظر معاهده بـا حتـی یـک    سایر اطراف تعلیق نمایند؛ در این موارد، فلسفه وجودي کل رژیم مد

بـه  و–توان گفت که تعهـدات  بنابراین می. دهد نقض و یا تداوم آن ماهیت خود را ازدست می
باشـند در ایـن مـاده از کنوانسـیون      مـی  1»چهمه یا هی«وابسته که مبتنی بر ایده  -تبع آن معاهدات

  .گنجانده شده است
عنوان نوع خاص یا زیرمجموعه آنچه که آن را تعهدات جمعی ه توانند ب تعهدات وابسته می 

الملـل در مـورد   مـواد کمیسـیون حقـوق بـین     .)Pauwelyn, 2003: 913(بندي شود نامند، طبقه می
پیش، در42دات وابسته در قسمت دو جزء ب ماده مسئولیت دولت، رویکردي خاص براي تعه

طـرح مسـئولیت دولـت مصـوب سـال       42توان گفت که جـزء دو بنـد ب مـاده     می. گرفته است
  . کنوانسیون وین را تکرار نموده است 60، ادبیات جزء ج بند دو ماده 2001

مالحظـه   60مـاده   5د توان در بنـ  بندي تعهدات را می موریس در باب طبقهرویکرد فیتز دومین اثر
اند که به صورت قاطعانه، اختتـام یـا تعلیـق مقـرّرات معاهـده      تعهدات یکپارچه  ،موضوع این بند. کرد

مقرّراتی که حتـی در  . نماید قانوناً غیر مجاز می ،خاص را حتی در پاسخ به نقض دیگر اطراف معاهده
مـرتبط بـا حمایـت از حقـوق     «انـد کـه   اییپاسخ به نقض  معاهده  قابل اختتـام یـا تعلیـق  نیسـتند، آنهـ     

انـد، مخصوصـاً مقرّراتـی کـه هرگونـه اقـدام       اشخاص مذکور در معاهدات داراي ماهیت بشردوستانه
  .»نماید گونه معاهدات، ممنوع میجویانه را علیه اشخاص تحت حمایت اینتالفی

موریس هم اختتـام  که فیتز اند معاهدات بشردوستانه، مثال برجسته و قابل توجه معاهدات یکپارچه
قتل اتباع یـک دولـت را در    ،بنابراین کنوانسیون وین. دانست ها ممنوع می و هم تعلیق را دررابطه با آن

ه    . شـمرد پاسخ به قتل غیرقانونی شهروندان دولتی دیگر توسـط آن دولـت مجـاز نمـی     البتّـه بایـد توجـ
قی از معاهـدات را در پاسـخ بـه نقـض     بسیار مضی تنها تعلیق یا اختتام گروه ،داشت که کنوانسیون وین

که فیتـز مـوریس در نقطـه مقابـل،     اند درحالی نماید و آن هم معاهدات بشردوستانه ها غیرقانونی می آن
دات یکپارچـه   . داد این ممنوعیت را تا آنجا که تمام معاهدات یکپارچه را در بر بگیرد، توسعه می تعهـ

  . شوند بندي مییر مجموعه خاص تعهدات جمعی، طبقهنیز همانند تعهدات وابسته ز
مـواد طـرح کمیسـیون     50مـاده   1کنوانسیون ویـن، بنـد    60ماده  5در رویکردي مشابه با بند 

الملل در مورد مسـئولیت دولـت، اتّخـاذ اقـدامات متقابـل در قبـال تعهـدات مشـخص         حقوق بین
  2.نماید را ممنوع می)10: 1382سید فاطمی،(بشردوستانه یا سایر تعهدات بنیادین

                                                                                                                                                                                                                     
1. All or Nothing

  .المللی دولت را در همین زمینه بررسی خواهیم نمودمفاد طرح مسئولیت بین ،در گفتار بعد به تفصیل  .2
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کنوانسیون ویـن آمـده اسـت،     64و  53موریس، که در مواد دیدگاه فیتز آثار سوم و چهارم
تعارض داشته باشـد، آن   1»قاعده آمره«اي با هنجارمتصف به وصف  کند که اگر معاهده بیان می

  2.)64ماده (و فسخ خواهد شد) 53ماده (معاهده به ترتیب باطل شده
دات  –مـوریس کـه در آن معاهـدات    مقرّرات، طرح فیتـز  این معـارض بـا هـر      - و در واقـع تعهـ
تمام تعارضـات   64و  53مواد . کند داند، یادآوري می اعتبار می یکپارچه و وابسته را بی )تعهد(معاهده

د (گیـرد، بلکـه تنهـا تعارضـات بـا معاهـدات       یکپارچه و وابسته را در بر نمـی ) تعهد(با معاهدات تعهـ (
مفهوم قاعـده آمـره   . گیردمیرا  در بر دانیکپارچه و وابسته از نوع خاصی را که متضمن تعهدي آمره

  . باشد در طرح فیتز موریس مطرح نشده بود و این مقوله از ابداعات خود کنوانسیون می
جرح و  موضوع این ماده. توان دید کنوانسیون وین می 41طرح موریس را در ماده   اثر پنجم

صـورت منـع     سه معاهدات چندجانبه است که جرح و تعدیل معاهدات چندجانبه را در  3تعدیل
  : نماید می

  ) 41ماده  1قسمت ب بند (اند؛ جرح  و تعدیل که در خود معاهده ممنوع گردیده) 1
شان، بنا بر معاهـده یـا اجـراي تعهـدات     ع سایر اطراف را از حقوقجرح و تعدیل که  تمتّ) 2

  ) 41ماده  1قسمت ب بند  1جز (ها را تحت تأثیر قرار دهد؛  آن
اي باشد که انحراف از آن متعارض با اجراي مـؤثر هـدف   جرح و تعدیل مربوط به مقرره) 3

  .)41ماده  1قسمت ب بند  2جز (و موضوع معاهده در کل باشد 
از آنجـا  . شوند تلقی می  41جرح و تعدیل، بنابر ماده   4»سه زمینه غیرقانونی بودن«این موارد 

نماید، این مـاده   جرح و تعدیل مذکور را نسبت به معاهده  چندجانبه قبلی ممنوع می 41که ماده 
ی نسبت به قاعده عمومی است که بنا بر آن معاهده بعدي بر معاهده قبلی حـاکم و مسـلّط   یاستثنا

عام حکومـت معاهـده سـابق     کنوانسیون وین قاعده 39توان گفت که ماده  در نتیجه می. شود می
  .دهد استثنائات این قاعده را مورد شناسایی قرار می  41نماید و ماده  بر معاهده الحق را بیان می

                                                                                                                                                                                                                     
1. Jus Cogens

با ارائه «براي تشخیص قواعد آمره به دست دهد ن و معیاري صریح آنکه تعریفی معی بی 1969کنوانسیون وین حقوق معاهدات «.2
اند  المللی خبر دهند اما نتوانسته از نظم عمومی بین ،است که با تأیید وجود قواعد آمره کوشیده...»توصیفی شکلی از قواعد آمره

معیارهاي شکلی و ماهوي باید اي از  اي، آمیزه براي احراز وجود چنین قاعده... ن براي تشخیص این قواعد عرضه کنندمعیاري معی
کند و هم این که  المللی را تأمین می هم اثبات این امر که اجراي قاعده ادعایی منفعت عام جامعه بین«در کنار هم قرار گیرند، یعنی 

صص  انش،هاي حقوقی شهردتهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش،زمانی، سیدقاسم»تخطی از آن را منع کرده باشد ،المللی جامعه بین
319.  

3. Modifications
4. Three Grounds of Illegality
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کنوانسیون ظاهر شده است که قواعدي شبیه بـه قواعـدي کـه در مـاده       58در ماده  اثر ششم
  .گیردمی، در براند را البتّه در رابطه با تعلیق معاهدات چندجانبه تنظیم شده 41

هـاي متعـارض بـا معاهـدات      نامـه کـه توافـق  موریسکنوانسیون وین طرح فیتز 58و  41مواد 
فراتر از آنچه  58و  41به هر حال، مواد . نماید نماید، تداعی می اعتبار مییکپارچه یا وابسته را بی

تعلیـق تعهـدات    رونـد و صـرفاً اصـالحات و جـرح و تعـدیل یـا      موریس انجام داد، نمـی که فیتز
وضعیت تعهدات  ،این مورد. نماید ممنوع می ،معاهده چندجانبه را که  الزاماً ماهیت جمعی دارند

گونه که سابقاً اشاره شد، تعهدات وابسته در رابطه بـا  همان. دارد وابسته را در هر دو ماده بیان می
برخـی اطـراف معاهـده بـین      اگـر  ،بنـابراین . آورانـد  تمام اطراف معاهده بـه یـک صـورت الـزام    

دات اتّخـاذ نماینـد، ایـن تصـمیم         ،خودشان تصمیمی مبتنی بر جرح و تعدیل یـا تعلیـق ایـن تعهـ، 
نامـه مـذکور نباشـد، متـأثر     ق یا تعهدات سایر اطراف معاهده چندجانبه را که منطبق با توافقحقو
تمتع «،، زیرا این وضعیتغیرمجازند، در نتیجه، جرح و تعدیل و تعلیق تعهدات جمعی. نماید می

بنـابر معنـاي زمینـه    » شان راسایر اطراف معاهده را از حقوق خود، بنابر معاهده یا اجراي تعهدات
  . دهد تحت تأثیر قرار می  58و  41دوم غیرقانونی بودن در مواد 

ن تعیـی  ،نگـاه اول بایدگفت که در 58و  41درمورد زمینه سوم غیرقانونی بودن مقرر در مواد 
  ــا هــدف و موضــوع معاهــده مقــد ــاج  ،مناهمــاهنگی و تعــارض معاهــده مــؤخر ب دشــوار و محت

  . رسد هاي مفصل به نظر می بررسی
معاهده منع شـده باشـد،   » هدف و موضوع«اي توسط خود معاهده، با توجه به نامهاگر انعقاد توافق

هـده مقـدم را نقـض نمـوده     معا» هـدف و موضـوع  «روح  ،که توافقنامه مؤخردیگر بررسی ماهوي این
در واقع، توافق مذکور متعارض با  هدف و موضـوع معاهـده    ،این حالتدر. مطرح نیست ،است یا نه

58و  41غیرقانونی بودن در مـواد  نحوي که حتّی بنابر زمینه اول ه توسط خود معاهده منع شده است ب
گونـه کـه تفسـیر    همـان . باشـد یز مجاز نمـی ندجانبه ننامه ممنوع در خود معاهده چعنوان توافقه یعنی ب

بـا هـدف و موضـوع معاهـده ممکـن      نامه متعارض توافق«الملل اشاره کرده است کمیسیون حقوق بین
  (D. Rauschning, 1978:303).» است به صورت ضمنی توسط معاهده منع شده باشد

معاهـده منـع شـده     امکان دارد شرایطی موجود باشد که در آن انعقاد توافقنامه مؤخر توسـط 
معاهـده  » هـدف و ماهیـت  «اي که تخطّی از آن متعـارض بـا   و در عین حال مرتبط با مقررهباشد

به هـر حـال، بـه عقیـده برخـی نویسـندگان ایـن مـوارد تحـت شـمول زمینـه دوم            . است نیز باشد
قـرار    1نیعنی غیرقانونی بودن مبتنی بر قاعـده نسـبی بـود    58و  41غیرقانونی بودن مقرر در مواد 

                                                                                                                                                                                                                     
1. Papacta Tertis
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معاهـده، در کـل بسـیار    » هـدف و ماهیـت  «در واقـع، ایـده    .(Pauwelyn, 1978: 915)گیرنـد   مـی 
در رابطه با جرح و تعـدیل متعـارض بـا هـدف و      1.باشد نزدیک و شبیه طرح تعهدات جمعی می

دهـد کـه سـوابقی چنـد از      نشان مـی   41الملل بر ماده ماهیت معاهده، تفسیر کمیسیون حقوق بین
دهـد و اهـداف دول    هاي مذکور که به صورت بنیادین رژیم معاهده را تغییر می نامهارد توافقمو

اصالح معاهده خلع سالح یا کاهش  ،مثال این مورد. نماید، وجود داشته است منتفع را پایمال می
ا نه تنها ه معاهده، بلکه بنابر این واقعیت که آن» روح«دلیل تعارض با ه باشد، اما نه ب تسلیحات می
ثیر قـرار  أکند، بلکه حقـوق اطـراف ثالـث را نیـز تحـت تـ       نامه اصالحی را متأثر میاطراف توافق

تـوان   بنابراین  با کمال اطمینان می. انددهد، زیرا  تعهدات نقض شده، از نوع  تعهدات جمعی می
بـه  ) زمینـه سـوم  (گفت که زمینه  غیرقانونی  مبتنی بر تعارض  با هدف و ماهیت معاهده در کـل  

بـه  ) زمینـه دوم (تعهدات یکپارچه و زمینه غیرقانونی بودن مبتنی بر تأثیر بر حقوق اطـراف ثالـث   
  .تعهدات وابسته اشاره دارند

ه گذارد که کنوانسیون وین اساساً طرح توان بر این استنباط صح بنا بر مطالب مطرح شده می
معی نیز تطبیـق داده اسـت و بـراي ایـن تعهـدات و      خود را بر مبناي ایده تعهدات چندجانبه یا ج

بینـی نمـوده   معاهدات متضمن این تعهدات، احکامی متفاوت از سایر تعهدات و معاهدات پـیش 
ایده تعهـدات جمعـی    ،المللی است که با انسجامی خاص لذا این کنوانسیون اولین سند بین. است

  .پذیر گنجانده استزنده و انعطافرا با طبقات مختلف آن در خود به صورتی کامالً خ
  

طـرح  المللی بر قواعـد ثانویـه در   تبارشناسی اثر تمایز انواع معاهدات و تعهدات بین. 5
  الملل راجع به مسئولیت دولت نهایی کمیسیون حقوق بین

دات اودات به تعهالملـل در طـرح    محور مصوبه کمیسیون حقوق بـین  ،لیه و ثانویهتقسیم تعه
پیوندي تنگاتنگ بـا تعهـدات    ،از آنجا که تعهدات ثانویه 2.بود 2001ها در سال  دولتمسئولیت 

 .نموداز آن ممکن نمی -ند ناقص یا مجملهرچ-شناسی تعهدات اولیه حذف گونه ،اولیه دارند
بنـدي   در عمـل بـه طبقـه    ،لذا طراحان و گزارشگران این طرح با اسـتفاده از دو تکنیـک حقـوقی   

دات اولیـه    یه نظر داشتند و به صورت ضمنی، یعنی با لحاظ کردن اثر طبقهتعهدات اول بندي تعهـ
                                                                                                                                                                                                                     

را ارائه نمود، به عبارت » یکپارچه«یا » جمعی«الزم به ذکر است که قضیه کنوانسیون کشتار جمعی، که ایده تعهدات  .1
.عاهده اشاره داشتم) Objects(»اهداف«بدین صورت اشاره ننمود، بلکه به عبارت  » یکپارچه«
2. لیه تدوین طرح وجود نداشت و از زمان گزارشگري آگو ظهور کرد و تداوم یافت و این تمایز و رویکرد در مراحل او

  .لیه و ثانویه باشدهاي هارت در باب قواعد اوپردازيثر از نظربهأبعید نیست که مت
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بندي تعهدات اولیه بهره  بندي تعهدات اولیه، از طبقه در زمینه قواعد ثانویه و نه با تصریح به طبقه
بنـدي   و دوم، طبقـه  1المللـی  بندي اعمال متخلفانـه بـین  اول، دسته :این دو فن عبارت بود از. بردند

بنـدي   شـک از صـورتی از طبقـه   بندي بیدر واقع این دو گروه 2؛دول محق به استناد به مسئولیت
بنـدي تخلفـات    طبقـه . نمودنـد  هـا حکایـت مـی    المللی به عنوان مبنـاي ایـن تفکیـک    تعهدات بین

تـه  البتـه ناگف . (Dupuy, 2002: 1059)المللی از ابتدا تا زمان نهایی شدن تحول اساسی داشـت   بین
حقوقی تمایز بین ایـن   ترسیم پیامدالمللی، به  بندي تخلفات بینپیداست که کمیسیون با این دسته

له اقامـه دعـوي نظـر داشـته اسـت      أیعنـی مسـ   ،انواع تعهدات حین استناد به مسئولیت یک دولت
Scobbie, 2002: 1201-1220, 1145, 1207).(

المللـی بـر اسـاس اهمیـت      ندي اعمال خالف بینب در نسخه متحول شده کمیسیون از طرح، طبقه   
هـاي  نقـض «طـرح بـا عنـوان    ) المللـی دولـت   لیت بینئومحتواي مس(تعهد در فصل سوم از بخش دوم 

کمیسـیون در تفسـیر   . بـود  41و  40مـواد   در» الملل عام ق بینآمره حقو شدید تعهدات ناشی از قواعد
ثانویـه حـاکم بـر     از ابتدا مشخص بود که چنین تحوالتی تبعاتی را بـراي قواعـد  «:خود بیان داشت که

ابتـدا گمـان    .»اي در ایـن مـواد مـنعکس شـود     ولیت دولت در پی خواهد داشت و لذا باید به گونهئمس
کـه بـا دیگـر مـوارد اعمـال      » المللـی دولـت   جرایم بین«اي از  به گونه شد که این امر از طریق اشاره می

.ر استمیس) المللی هاي بین خالف(شود  المللی مقایسه می متخلفانه بین
گونه تحولی در نتایج و آثار مجرمانه براي دولت بابت نقض این هنجارهـاي  هیچ ،به هر حال

کـان صـدور رأي بـه خسـارات تنبیهـی حتـی در       ام ،به عنوان مثال. المللی صورت نگرفته بود بین
مطـابق مـاده   . الملل پذیرفته نشده است هاي شدید ناشی از قواعد آمره، در حقوق بین مورد نقض

وضعیت همانی است که دادگاه نظـامی   ،در مجموع. ، کارکرد خسارات، اساساً جبرانی است34
الملـل توسـط    ابی علیه حقـوق بـین  جرایم ارتک«: اظهار داشت 1946سال المللی نورمبرگ در بین

هاي انتزاعی و تنها با مجازات مرتکبان آن جرایم اسـت  یابند و نه شخصیت اشخاص ارتکاب می
الملـل سـازمان ملـل     کمیسیون حقـوق بـین  (3.»الملل را اجرا کرد توان مقررات حقوق بین که می
وجـود هرگونــه   ،ضــردر نتیجـه، مـواد حا  «گویــد سـپس در ادامــه مـی  ) 233-232: 1390متحـد، 

از سـوي  . پـذیرد  در چارچوب اهداف بخش نخسـت را نمـی   »ها خالف«و  »جرایم«تمایزي میان 
ق آمـره حقـو   دیگر ضروري است این مواد به این مسأله بپردازند کـه بـر مفـاهیم اساسـی قواعـد     

                                                                                                                                                                                                                     
1. Classification of Wrongfull Acts
2. Categorization of those Entitled to Invoke the Responsibility
3.See “International Military Tribunal for the Trial of the Major War Criminals”, 
Judgment of 1 October 1946, Reprinted in A.J.I.L., vol. 41 (1947), p. 172, at p. 221
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،المللـی  ل در حوزه مسئولیت بیندر ک ،المللی در قبال جامعه بین الملل عام و تعهدات موجود بین
در ادامــه بـا بیــان نســبت تعهــدات   .)234: 1390ســازمان ملـل متحــد، (»مترتــب اســت »نتـایجی «

از  هـاي شـدید ناشـی    نقض«:نماید می، خود به نتیجه این تمایز اشاره الشمول و تعهدات آمره عام
هـا،   بلکه براي تمـامی دیگـر دولـت    ،لو ئنه تنها براي دولت مس ،مالملل عا قواعد آمره حقوق بین

توانند براي نقض تعهداتی که در قبال جامعه  ها می تمامی دولت] و[. ...داردنتایج جانبی را دربر
با این   .)235: 1390سازمان ملل متحد، (»به مسئولیت استناد کنند ،ل وجود داردک المللی در بین

اول، تخلفات : شود المللی دولت از نظر کمیسیون روشن می بندي دوگانه تخلفات بین بیان، دسته
یـا  » الملـل عـام   ق بـین آمـره حقـو   هـاي شـدید تعهـدات ناشـی از قواعـد     نقـض «که موضـوع آن  

تعهـدات  «اسـت و دوم، تخلفـات غیـر از ایـن مـوارد کـه شـامل تخلـف از          1»هنجارهاي آمرانه«
  .اي استلذا طرح کمسیسون از این نظر واجد رژیم حقوقی دوگانه. است» معمولی

شود بلکه ایـن تمـایز بـه    المللی در طرح کمیسیون به همین جا ختم نمی هدات بیناما تمایز تع
الملـل چهـره نمـوده اسـت و آن تمـایز تعهـدات        صورتی دیگر نیز در طرح کمیسیون حقوق بین

بر خالف کنوانسیون وین راجع به معاهدات که ایده تعهدات جمعـی بـا   . جمعی از غیر آن است
ن به صورتی نامحسوس گنجانده شده است، طرح کمیسیون حقـوق  پیامدهاي خاص خود، در آ

الملل راجع به مسئولیت دولت، تفاوتی کلی بـین تعهـدات دوجانبـه و جمعـی را بـا عبـاراتی       بین
).(Dupuy, 2002: 1059-1060نماید  روشن بیان می

نگـاهی بـه   با نـیم  له استناد به دعوي و به عنوان مقدمه آنأدر طرح مذکور با تمرکز بر مس ،در واقع
هاي قادر به استناد به نقض و نیز دعاوي قابل طرح از ناحیه ایشـان را بـه    المللی دولت انواع تعهدات بین

الملـل اسـت و    گرایی در عرصه روابـط بـین  عد چندجانبهاین مهم که تبیین ب. تفکیک بیان نموده است
طرح محقـق   48و  42د است، در مواد المللی کالسیک به نظم جهانی جدی حرکتی رسمی از نظم بین

د مختلـف    پنجنوع رابطه حقوقی احصا شده است که کاشف از  پنج، 42در ماده . شده است نوع تعهـ
/الشمول به لحاظ اطراف، روابـط  تعهدات عام/تعهدات دوجانبه، روابط/روابط. تنظیم کننده آنهاست

  .تعهدات وابسته/بطتعهدات یکپارچه، روا/الشمول، روابط تعهدات عام
دیـده حـق دارد بـه مسـئولیت دولـت دیگـر       دولت زیان«:گوید در آنجا که  می ،42در ماده  

بـه  » آن دولـت بـه تنهـایی؛   ) الـف : استناد کند اگر تعهد نقض شده در برابر اشـخاص ذیـل باشـد   
) ب«ذینفـع   گویـد حـقّ اسـتناد دارد اگـر     در آنجا کـه  مـی  . تعهدات دوجانبه اشاره دارد/روابط

                                                                                                                                                                                                                     
1. Premptory Norms
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باشـد بـه   » المللـی در کلیـت آن   ها که شامل آن دولت نیز باشـد یـا جامعـه بـین     گروهی از دولت
. الشمول اشاره دارد تعهدات عام/الشمول به لحاظ اطراف و روابط تعهدات عام/ترتیب به روابط
/دات روابـط به تعه» به طور خاص آن دولت را متأثر کند -1«نقض تعهد ،گویددر آنجا که می

دارد که وضعیت سایر  اي چنان ویژگی -2«این نقض  ،گوید تعهدات یکپارچه و در آنجا که می
 ،»ها وجود دارد را از حیث تداوم اجراي تعهد اساساً تغییـر دهـد   هایی که تعهد در قبال آن دولت

  .تعهدات وابسته اشاره دارد/به روابط
الشمول به لحاظ اطراف  از تعهدات عام ،د اما به تصریحمبتنی بر همین رویکر ،48اما در ماده 
تعهد نقـض شـده در قبـال    ) الف« : گوید در آنجا که می. کند الشمول صحبت  می و تعهدات عام

ها از جمله آن دولت بوده و این تعهد بـراي حمایـت از منفعـت جمعـی گـروه       گروهی از دولت
: گویـد  ول به لحاظ اطراف نظر دارد و آنجا کـه مـی  الشم به تعهدات عام» ذیربط وضع شده باشد

  .الشمول اشاره دارد به تعهدات عام .»المللی درکل باشد تعهد نقض شده در قبال جامعه بین«) ب
الشـمول بـه    بندي تعهدات در طرح کمیسـیون تعهـدات عـام    بینیم که محور تقسیم بنابراین می

دات       در . الشمول است لحاظ اطراف و تعهدات عام واقع تمـایز مـد نظـر کمیسـیون در انـواع تعهـ
  .ها ترسیم شده است مبتنی بر همین دو نوع و با محوریت آن

هـا در امکـان اسـتناد بـه نقـض تعهـدات        بنـدي دولـت   سپس کمیسیون بر همین مبنا به تقسـیم 
در . نماید و محتاج دقـت بیشـتر اسـت    بندي اندکی دشوار می فهم دقیق این تقسیم. پرداخته است

 و بنـدي طـرح ریفگـان    تقسـیم  :بندي در تاریخ نگارش طرح مطرح شده است این زمینه دو دسته
  .(Sisilianos, 2002: 1138-1139)بندي طرح کرافورد تقسیم

نقطه مشترك آن است که کمیسـیون بـا پـردازش ایـن دیـدگاه از تعهـدات        ،در هر دو طرح
دات     ویـه دولـت  آثار این تمایز را در تعهـدات ثان  ،المللی بین بنـدي   طبقـه  ،هـاي اطـراف ایـن تعهـ
دول اطراف تعهد در نظر کمیسیون به واسطه نقض تعهـد، حسـب اینکـه تعهـد از چـه      . نماید می

چـه در معاهـدات دوجانبـه و چـه در     (در تعهـدات دوجانبـه  . شـوند  بنـدي مـی   طبقـه  ،نوعی باشد
در فرض نقض تعهد به دو دسته تقسیم ) ملللاجانبه و چه در سایر منابع حقوق بین معاهدات چند

این تمایز مبتنـی  2.»هایی غیر از دولت زیان دیده دولت یا دولت«و  1»دولت زیان دیده«:شوند می
  ).(Dupuy, Marie, 2002: 1059-1060است 4از غیر از آن 3بر شناسایی طرف ذینفع

                                                                                                                                                                                                                     
1. Injured State
2. States other than Injured State/ Non-Injured State
3. Beneficiary
4. Non- Beneficiary
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در . شـود  مـی کرافـورد   متمـایز از طـرح   اما در تعهدات جمعی این تفکیک در طرح ریفگان
طرح ریفگان، محور این تمایز صرفاً تمیز بین طرف ذینفع از غیر از آن نیست بلکه عالوه بـر آن  

 ,Dupuy)شـود   آن تعهد نیز تمایز قائل  مـی  2هاي حقوقی و ذینفع 1هاي اولیه یک تعهد بین ذینفع

Marie, 2002:1059-1060(.  
کـه ذینفعـان حقـوقی از حـق و     مندند درحالیبهره3هاي اولیه از حق و منفعت شخصی ذینفع

اي حسـب اینکـه تعهـد از چـه گونـه      ،در فرض نقض این تعهدات. شوند میمتمتع  4منفعتی عینی
هـر دولـت طـرف تعهـدي جمعـی از نقـض آن زیـان        . شـود  ها متفاوت می است، اوصاف دولت

ه تعهـدات جمعـی نقـض شـده،     در صـورتی کـ  . بیند زیرا یا ذینفع اولیه است یا ذینفع حقوقی می
دولـت یـا   «ها به دو دسـته   الشمول باشند، خواه وابسته و خواه یکپارچه باشند، دولت تعهدات عام

شـوند زیـرا   تقسـیم نمـی  » هایی غیر از دولت زیان دیـده  دولت یا دولت«و » هاي زیان دیده دولت
هـا از نقـض بـه     تیجه تمام دولتدر ن ؛المللی در کل است جامعه بین ،ذینفع تعهد در این تعهدات

بـه صـورت    7شـوند مگـر خسـارتی    زیان دیـده تلقـی مـی    ،لذا همگی6.اند دیده 5یک میزان زیان
هاي به صـورت   دولت یا دولت«،هایی خاص وارد شود که در این حال خاص به دولت یا دولت

خـاص وارده   اي است که به جهت خسارتدیدهدولت زیان 9»مستقیم متأثر شده/8منفرد/خاص
                                                                                                                                                                                                                     
1. Primary Beneficiaries
2.Legal Interest Beneficiaries
3. Subjective Interest
4. Objective Interest
5. Harm

چنان خصوصیتی شد که موقعیت تمام دولی که ذینفع واجد  تعهداگر نقض  «دارد که مقرر می)2) (ب(42تفسیر ماده  .6
الشمول تمام دول دهد گروه دول ذینفع و در مورد تعهدات عامتعهد هستند را در زمینه تداوم اجراي تعهد مذکور تغییر می

 48نی بر ماده در این شرایط تمام دول ذینفع حق عمل در راستاي منفعت جمعی خود مبت .»خواهند شدتلقی می» دیده زیان«
مجاز به واکنش نسبت به نقض تعهد همراه با  42دیده مبتنی بر ماده  زیانداشته و همزمان بصورت انفرادي نیز بعنوان دولت 

دیده تلقی  زیاندر این موارد همانگونه که تفسیر ذیل ماده اشاره دارد تمام دول ذینفع، . باشندامتیازات کامل مالزم آن می
صورت خاص متأثر شده باشند و چه بصورت خاص متأثر نشده باشند؛ در واقع این امکان وجود دارد که یا خواهند شد چه ب

متن و شرح مواد کمیسیون . قابل توجهی متحمل نشده باشند زیانهمگی بصورت مساوي صدمه دیده باشند یا هیچ یک 
  252، ص هاي حقوقی شهردانشسه مطالعات و پژوهشتهران، مؤسالمللی دولت،  مسئولیت بین الملل دررابطه با حقوق بین

7.Damage
الملل این واژه را اینگونه تعریف نموده کمیسیون حقوق بین. اندترجمه نموده» شخصًا«را به »Individually«برخی واژه .8

حاکی » شخصاً«صطالح ا. شود که تعهد نقض شده شخصاً در قبال او وجود داشته باشد محسوب می» زیاندیده«دولتی «:است
الملل سازمان ملل متحد، متن و  کمیسیون حقوق بین .»از آن است که در شرایطی آن دولت، ذینفع اجراي آن تعهد است

؛ برخی دیگر از نویندگان 251المللی دولت، منبع پیشین، ص  الملل دررابطه با مسئولیت بین شرح مواد کمیسیون حقوق بین
المللی دولت و حمایت سیاسی،  الملل، مسئولیت بینتدوین و توسعه حقوق بین. اندترجمه نموده» دامنفر«واژه مذکور را به 

، ایشان در ترجمه عبارت کمیسیون در رابطه 348، ص1387اله حلمی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تابستان ترجمه نصرت
شود که منفردا ذینفع تعهد نقض شده  محسوب می» یدهد زیان«یک دولت در صورتی «:گونه آورده استبا این واژه  این

.»دهد که در اوضاع و احوال موجود ایفاي تعهد در قبال آن دولت بوده است نشان می» منفردا«اصطالح . باشد
9. Specially/Individually/Directly Affected States
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هـا،   در مقابل ایـن دولـت  . آوردمیهد مذکور حقوق خاصی نیز به دست وارده ناشی از نقض تع
گیرنـد   قرار مـی  1»مستقیم متأثر شده/منفرد/هایی غیر از دولت به صورت خاص دولت یا دولت«

دولـت بـه   «انـد از حقـوق ویـژه     شوند اما چون متحمل خسارت نشـده  میدیده تلقی که البته زیان
  .اند بهرهبی 2»مستقیم متأثر شده/منفرد/ورت خاصص

بـا نقـض ایـن تعهـدات، در بـدو امـر        3،الشمول بـه لحـاظ اطـراف باشـند     اما اگر تعهدات عام
زیرا فـرض  . شوند دیده تقسیم میهاي زیان دیده و دولی غیر از دولتهاي زیان ها به دولت دولت

د      بر آن است که دولت گونـه زیـانی   نیسـتند لـذا از نقـض آن هـیچ     هـایی هسـتند کـه طـرف تعهـ
الشمول بـه لحـاظ    دول زیان دیده از نقض تعهدات عام 4،الشمول همانند تعهدات عاماما  بینندنمی

ندیده، تقسیم دیده و دول به صورت خاص زیاناطراف، خود به دو دسته به صورت خاص زیان
  . ابستهشوند، خواه تعهد از نوع یکپارچه باشد و خواه و می

هـا در مـورد سـه طبقـه عمـده از تعهـدات        ست که در تقسیم وضعیت دولتا بنابراین مشهود
 ،هایی رغم وجود شباهتها خواهیم بود که علی بندي مختلف از دولت شاهد ایجاد سه نوع دسته

دو دسته دول  ،در تعهدات دوجانبه، بعد از نقض. ثیرگذارتر استأتر و تها ملموس هاي آن تفات
در تعهـدات  . »دیـده هایی غیر از دولت زیان دولت یا دولت«و » دیدهدولت زیان«: شوند ایجاد می

                                                                                                                                                                                                                     
1. States other than Specially/Individually/Directly Affected States

براي اولین بار  » دیده زیانبه صورت غیر منفرد «و » دیده زیانبه صورت منفرد «دیده به دول  زیانهاي تقسیم دولت .2
بندي ریفگان را هنوز بسیاري از نویسندگان تقسیم. حذف شد 2001مطرح شد اما در طرح  1985توسط ریفگان در سال 

  :نددانبندي فعلی طرح میبهتر از تقسیم
(Sisilianos, Linos-Alexander, 2002: 1138)

در همین طرح تبیین شده است و در کنوانسیون  المللیبینبراي اولین با  در سند موضوعه  المللیبیناین مفهوم از تعهدات  .3
معی و تعهداتی است که هر چند ج) Erga Omnes Partes(مراد از آن. اي نشده استوین حقوق معاهدات بدان اشاره

آورند و نه جامعه یک رژیم حقوقی الزام) Partes(اما تنها در قبال اطراف خاص(Erga Omnes)اندالشمولعام
الشمول به لحاظ اطراف را بعنوان ، تعهدات جمعی یا تعهدات عام48ماده  1تفسیر قسمت الف بند . مللی در کللابین

شرایطی که در آن اجراي «یا  .3»و در زمینه منافع جمعی تحقق یافته است بین گروهی از دول اعمال میگردد«تعهداتی که 
. دهدتوضیح می.3»باشدتعهد، بصورت عمومی به نفع تمام اطراف معاهده در آن واحد است و متمایز و یا انفرادي نمی

ول اطراف معاهده منظور خواهند فراتر از حیطه روابط دوجانبه د«نمایند معاهدات چندجانبه که تعهدات جمعی را تنظیم می
رابطه با  مسئولیت الملل در الملل سازمان ملل متحد، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین کمیسیون حقوق بین .»رفت

.7- 6، 273.، ص)1390(المللی دولت،  بین
که از ضوابط قواعد آمره - )Peremptory Norms(آمرانهالشمول، در دیدگاه کرافورد، هم زیست با تعهدات تعهدات عام .4
)Norms of Jus Cogens (البته این تعهدات با عناوین دیگر همچون تعهدات مطلق. باشندمی - شوندناشی می)Absolute 

Obligations( اساسی، تعهدات)Essential Obligations( تعهدات بنیادین ،)Fundamental Obligations( یا
در بحث حقوق اقدامات متقابل این  .)(Sisilianos, Linos-Alexander, 2002: 1131دشون میالشمول هم خواندهعام

 Intransgressible(» تخطی ناپذیر«، با عنوان تعهدات )Sacrosanct Obligations(»مقدس«تعهدات عالوه بر تعهدات 
Obligation (شوند مینیز شناخته.  
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/منفـرد /اي کـه بـه صـورت خـاص    دیـده هاي زیـان  دولت یا دولت«: الشمول دو دسته جمعی عام
/اي کـه غیـر از دولـت بـه صـورت خـاص      دیـده هایی زیان دولت یا دولت«و » مستقیم متأثر شده

 الشـمول بـه لحـاظ اطـراف وضـعیتی کـامًال       در تعهدات عـام . باشند می» تقیم متأثر شدهمس/منفرد
وجـود  » دیدههایی غیر از دولت زیان دولت یا دولت«و » دیدهدولت زیان«:شود متفاوت ظاهر می

/هاي بـه صـورت خـاص    دولت یا دولت«توانند به دو گروه  دیده نیز خود میدارند که دول زیان
مستقیم /منفرد/هایی غیر از دولت به صورت خاص دولت یا دولت«و » یم متأثر شدهمستق/منفرد

  .تفکیک شوند» متأثر شده
دیـده و  ها را به زیـان  به این نحو که دولت. رد تعبیر دیگري نیز داشتاتوان از این مو البته می

ات جمعـی بـا   دیـده را در زمینـه تعهـد   هاي به صـورت زیـان   آن تقسیم نموده و سپس دولت غیر 
نماییم و ) 42بند ب ماده  1قسمت (»دیدهدولت به صورت خاص زیان«ماهیت یکپارچه تعبیر به 

ده وها بـه صـورت اساسـی تغییـر نمـ      هایی که اجراي تعهد آن دولت«در تعهدات وابسته با عنوان 
ــاده  2قســمت (»اســت ــد ب م ــوارد ). 42بن ــن م ــه ای ــع هم ــت   ،در واق ــرات دیگــري از دول تعبی

اند که حسب شرایط خاص هر تعهـد بـه دول صـدمه دیـده از نقـض آن تعهـد اطـالق         دیدهیانز
. آورده شده اسـت ) 48ماده (ندیده لذا تمام این موارد در کنار هم در مقابل دولت زیان. شود می

منطـق و اسـتحکام    ،المللـی  ها بعد از نقض تعهدات بین بندي دولتتعبیر پیشین از وضعیت تقسیم
  .نماید تر میهاي طرح هماهنگ پردازيلیکن تعبیر اخیر از تعبیر پیشین با عبارت .ري داردبیشت

تعریـف منـدرج   «توان گفت کـه   کنوانسیون وین می 60طرح با ماده  42در مقام مقایسه ماده 
کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات تنظـیم شـده    60هتا حد زیادي بر مبناي ماد 42در مادة 

بـه هرگونـه نقـض تعهـد      42مـادة  . چه محدوده و هدف این دو مقـرره متفـاوت اسـت   است اگر
با نقض معاهدات سر و کـار   60که مادة ی و با هر ویژگی که باشد مرتبط است در حالیالملل بین

توسـط   منحصراً به حقّ دولت عضـو یـک معاهـده بـه نقـض اساسـی آن       60عالوه مادة ه ب. دارد
دولت دیگر به عنوان مبناي تعلیق یا خاتمـه معاهـده مربـوط اسـت و بـه مسـأله مسـئولیت نقـض         

معاهـدات محـدود شـده     2»اساسـی «هـاي   به نقض 60از این روست که مادة  1.پردازد معاهده نمی
کند در حالی که در مبحث مسئولیت تنها نقض اساسی، فسخ یا تعلیق معاهده را توجیه می. است

ها، علیرغم این تفاوت. شود دولت هرگونه نقض معاهده فارغ از شدت آن به مسئولیت منجر می
                                                                                                                                                                                                                     

المللی را از گسترة این معاهده مستثنا  وین که مسائل مربوط به مسئولیت بینکنوانسیون  73ك به ماده .در این خصوص ر.1
  .کند می

2. Material Breach



59  المللی هدات بینشناسی رژیم حقوقی تعگونه

هـاي   به دنبال تعیین آن دسته دولـت  60مادة . قابل پذیرش است 60مقایسه صورت گرفته با مادة 
برابر نقض اساسی واکنش نشان عضو معاهده است که حق دارند شخصاً و به عنوان حقّ خود در 

در مورد یک معاهده دوجانبـه، ایـن حـق تنهـا بـه      . داده و به تعلیق یا فسخ آن معاهده اقدام کنند
پـذیرد   نمی 60هماد 2بند  ،طرف دیگر آن معاهده تعلق دارد اما در حالت یک معاهده چندجانبه

دولت دیگر باید . مبادرت ورزد که هر دولت دیگر به دلیل نقض اساسی به تعلیق یا فسخ معاهده
اي کـه   از این بابت متـأثر شـود بـه گونـه     2از آن نقض متأثر شده باشد یا حداقل شخصاً 1مشخصًا

کمیسـیون حقـوق   (» کنـد  نقض مزبور مبناي اجراي معاهده توسط او را از میان برده یا تهدید می
  .)250: 1390الملل سازمان ملل متحد،  بین

به تبیـین آثـار    48و  42هاي حقوقی است که کمیسیون در مواد  ش فرضبه هر روي با این پی
  . پردازد هاي مذکور  می تمایز بین وضعیت

دیـده و بـه صـورت انفـرادي یـا خـاص از نقـض        بر همین اساس وضعیت حقوقی دول زیـان 
ن بیا 48ها در راستاي منافع جمعی در  ماده  و وضعیت سایر دولت 42شان متأثر شده در ماده حق

  .شده است
با مقـرّرات قواعـد آمـره در کنوانسـیون ویـن راجـع بـه         48ماده   1قسمت ب بند  ،در هر صورت

دات کـه   این تمایز بر اساس تقسیم. خوانی داردهم 63و  53حقوق معاهدات در مواد  بندي اول از تعهـ
ود را بـر تمـایز   این مورد به صـورت مسـتقیم اثـر خـ    . نظر داشت قابل فهم استاي کیفی را مدضابطه

دات در روابـط دوجانبـه و یـا چندجانبـه       –تعهدات مبتنی بر ضابطه کمی  یعنی نحوه اجراي ایـن تعهـ
  . باشد نظر میطرح مد 48و  42که موجد دو وضعیت متفاوت در مواد  - دهد نشان  می
کـه   50مـاده   1به ویژه قسمت پ بند -طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل   50ماده  1بند 

کنوانسیون وین تکـرار شـده    60ماده  5دقیقاً در بند  -به تعهدات با ماهیت بشردوستانه، نظر دارد
  .است

  
  المللی در دکترین حقوقی بندي تعهدات بین طبقه. 6

المللـی را بـه    هـاي مختلـف تعهـدات بـین    هاي پیشین، سابقه و انگیـزه طـرح گونـه    در قسمت
ها را  مورد ارزیـابی قـرار    و پیامدهاي حقوق موضوعه این تفاوت نمودیم تبیین و تحلیلاختصار 

هـاي علمـاي    متأثر از دیـدگاه –المللی  بین و رویه قضایی هایی که در اسناد نظر به تفاوت. دادیم
                                                                                                                                                                                                                     
1. Specially
2. Individually
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شده است و با عنایت به اینکـه همـین    ایجادالمللی  در زمینه انواع تعهدات بین  -الملل حقوق بین
بنـدي مجـدد نمـوده و     هاي خود به طرق مختلـف ایـن تعهـدات را طبقـه     لنظران در تحلیصاحب

اند، پیش از بیـان دیـدگاه خودمـان در     المللی را مورد بررسی انتقادي قرار داده رویکرد اسناد بین
المللی را  بندي تعهدات مختلف بین المللی و طبقات مختلف آنها، طبقه رابطه با انواع تعهدات بین

ــدگاه ایشــ ــد برخــی از اجــزا و تعــاریف طب -ان از دی ــههرچن ــدي ق هــاي ایشــان اشــتراکات و   بن
مطـرح   -ها نیـز نبایـد غافـل مانـد     فانه آناهاي دقیق و موشک هایی دارد لیکن از تفاوت پوشانیهم

  .در انتها دیدگاه خود را بیان خواهیم نمود. دهیم و مورد ارزیابی و تحلیل قرار میکرده 
بنـدي   گانـه تقسـیم و طبقـه   المللـی را در قـالبی سـه    تعهـدات بـین   انـواع  ،نظرانبرخی صاحب

المللـی بـه سـه قسـم      تعهدات بین ،بندي در این تقسیم. (Sisilianos, 2002:1132-1133)اند؛  نموده
و تعهـدات  2تعهدات خالق روابـط چندجانبـه    1،تعهدات موجد روابط دوجانبه یا دوجانبه شدنی

  .شوند تقسیم می 3شمولهانخالق روابطی با خصوصیتی ج
اند و به دو صورت  اند که صرفاً موجد روابط دوجانبهتعهداتی از این منظرتعهدات قسم اول 

صورت اول، تعهدات دوجانبه ناشی از معاهدات دوجانبه یا عرفی دوجانبه :شوند عمده ظاهر می
در این موارد دو طرف رابطه ... ي قاضی وأجانبه نسبت به یک دولت یا ناشی از ریا تعهدي یک

حقوقی بـی هـیچ تالشـی قابـل شناسـایی اسـت؛ دوم، تعهـداتی کـه ناشـی از سـازوکار و قـالبی            
که مشـمول اصـل معاملـه بـه      5اي از روابط دوجانبه در هم تنیدهاما در واقع زنجیره 4اندچندجانبه

ت جمعی یا عرف جمعـی و یـا   توانند از معاهدا این قبیل تعهدات  می. شوند هستند تلقی می 6مثل
در این موارد . دنت بگیرأجانبه نسبت به سایر دول نشالملل عام و یا تعهدي یک قواعد حقوق بین

دات     . در رعایت تعهدات براي همه اطـراف وجـود نـدارد    7منفعتی برابر بنـابراین، ایـن قبیـل تعهـ
ذینفـع و طـرف دیگـر    قابلیت دوجانبه شدن را به نحوي که در یک رابطه حقـوقی یـک طـرف    

دات    . قرار بگیرد، وجود دارد -نه جمعیو–متعهد آن هم به صورتی انفرادي  ایـن قسـم از تعهـ
در واقع همان مفهوم کالسیک ارائه شده از سوي آنزیلوتی هستند که در ابتداي تکـوین جامعـه   

المللـی حـاکم بـر     ینترین نوع و شاید تنها قسم تعهدات بـ المللی و مناسبات مربوط بدان شایع بین
,Sisilianos)الملی بودند مناسبات بین 2002: 1134).    
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در نظر وي مشتمل بر دو صورت اسـت؛  ) تعهدات خالق روابط چندجانبه(قسم دوم تعهدات
که البتـه بـه نظـر وي    -1به سراغ تعهدات یکپارچه سییلیسیوناز این قسم، در ابتداي تحلیل خود

تر از تعهدات یکپارجه براي این صورت از تعهـدات خـالق روابـط    مناسب 2واژه تعهدات وابسته
هـا توسـط    اند کـه رعایـت دقیـق آن   از نظر او این تعهدات تعهداتی. رود می  -باشد چندجانبه می

را براي کارکرد سیستم تنظیم شده توسط آن تعهدات  3»یکی یا هیچ«تمام دول ملزم بدان، شرط 
در تعهدات خلع سالح هر طرف قدرت تسلیحاتی خود را بـه ایـن    مثالً. نماید تعهدات محقق می

دهد و لذا عـدم رعایـت    دلیل و تا آنجا که طرف دیگر هم همین تعهد را رعایت نماید تقلیل می
یا نقض شدید آن تعهد توسط یک طرف، تعادل نظام شکننده و حساس مورد توافق را بـا تغییـر   

) c()2(60(زنـد  تهدید نمـوده و بـر هـم  مـی    » تعهداتشوضعیت سایر اطراف در رعایت «شدید 
نظـر از اینکـه از   هر طرف این نـوع معاهـدات صـرفه    ،بنابراین). کنوانسیون وین حقوق معاهدات

نقض تعهد آن معاهده بـه صـورت خـاص زیـان دیـده باشـد یـا نـه، متصـف بـه وصـف دولـت             
خلع سالح و هر معاهده دیگري این وضعیت حقوقی در مورد معاهدات . دیده خواهد بودصدمه

سپس او در. که رعایت تعهدات آن عمال ًمشروط به رعایت سایر اطراف است قابل فرض است
کــه واژه تعهـدات وابسـته را بــراي آن   -ادامـه ایـن قسـم تعهــدات یعنـی تعهـدات یکپارچـه را       

تعهـدات  . کنـد تلقـی مـی   4الشـمول بـه لحـاظ اطـراف     قسمی از تعهـدات عـام   -داند تر میمناسب
هـا   اند زیرا که براي گروهـی از دولـت  » تعهداتی جمعی«الشمول به لحاظ اطراف از نظر وي عام

ها تدارك دیده شده و از حدود روابط دوجانبه دول  آورند و در راستاي منفعت عمومی آنالزام
ائل امنیتـی و  تواند مربوط به حقوق بشر، محیط زیست، مسـ  این تعهدات می. روند عضو فراتر می

هاي مستتر درتعهدات  سپس او درادامه به بیان تفاوت. یا  حمایت از گروه با جمعیتی خاص باشد
وي، تعهدات وابسته مثل تعهدات مربوط بـه   .پردازد هاي متنوع مثال زده شده می مربوط به گونه

بـا ایـن   . دانـد  یخلع سالح را از تعهدات حقوق بشري و محیط زیست به لحاظ ماهیت متمـایز مـ  
در تقسـیم او  ) تعهـدات جمعـی  (الشـمول بـه لحـاظ اطـراف      صـورت اول تعهـدات عـام    ،وصف

را  5»منـافع دولتـی  «با ایـن کـه ایـن تعهـدات      ،از نظر وي. است) مثل خلع سالح(تعهدات وابسته
تقابـل  عمـل م «نمایند، در قالب روابط دوجانبه قابل بیـان نیسـتند امـا محکـوم بـه نـوعی        تنظیم می
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اند یعنی هر دولت باید تعهد خود را رعایت کند و تمام سـایر دول از آن در آن واحـد    1»جهانی
در ) تعهـدات جمعـی  (الشمول به لحاظ اطـراف   صورت دوم این تعهدات عام.  شوند مند میبهره

منافع فرا «چون تعهدات حقوق بشراند که حافظ منافع جمعی یا به بیان بهتر تقسیم او تعهداتی هم
تعهدات (الشمول به لحاظ اطراف  به هر حال تفاوت صورت اول تعهدات عام. باشند می  2»دولتی
با صورت اخیر این تعهدات در این است که این نوع تعهد به هیچ وجـه در قالـب عمـل    ) جمعی

باشد بلکه ها مطرح نمی منافع دولت متقابل حتی از نوع جهانی آن قابل فهم نیست زیرا که اساساً
  .باشند این موارد نوعی تعهد به نفع ثالث  می

در تقسیم ) تعهدات خالق روابطی با خصوصیتی جهان شمول(محور طرح قسم سوم تعهدات 
او قسـم دوم  . است) تعهدات خالق روابط چندجانبه(وي تمایز این تعهدات از تعهدات قسم دوم

اطراف نامیـده و بـر همـین مبنـا قسـم سـوم را تعهـدات        الشمول به لحاظ  تعهدات را تعهدات عام
داتی  از نظـر او،  قسم سوم تعهـدات . گذاري نموده استنام )البته مطلق(الشمول عام انـد کـه   تعهـ

که قسم اول تعهدات متعلق به رژیم حقوقی باشند در حالی المللی در کل  می متعلق به جامعه بین
اي کـه متضـمن   البتـه در آنجـا کـه سـندي منطقـه     . باشـد  یمـ ... اي و خاص مثل معاهدات منطقـه 

الشمول را نیز تحت پوشش خود  الشمول به لحاظ اطراف است موضوع تعهدات عام تعهدات عام
الشمول به  به هر حال تعهدات عام. پوشانی خواهند داشتقرار دهد این دو نوع تعهدات با هم هم

موضـوع حقـوق    مطلـق،  الشـمول  ما تعهـدات عـام  الملل خاص ا لحاظ اطراف موضوع حقوق بین
دات    الملل تعهدات عام به نظر او کمیسیون حقوق بین. الملل عام هستند بین الشمول را معـادل تعهـ

ناشی از قواعد آمره تلقی نموده است و از اینجاست که تعهدات ناشی از قواعد آمـره را هـم بـه    
انـد   نماید که این دو تعهد دو روي یک سـکه  میوي تصدیق . بندي خود وارد نموده استتقسیم

که تعهـدات ناشـی از هنجارهـاي آمـره بـا تأکیـد بـر        در حالی. هایی دارند که با یکدیگر تفاوت
لحـاظ  بـه  الشـمول   مرکز ثقـل تعهـدات عـام    ،اندتعهدات بنیادي ،قلمرو و اولویت تعهدات معینی

  . باشد تعهدات میدر تبعیت از این  -دولتی یا فرادولتی–منافع 
گونه تبیـین  المللی را از نظر وي این توان انواع تعهدات بین بندي باال می نظر به تقسیم ،ینابنابر

المللی فارغ از منبع معاهداتی یا غیـر از آن کـه قالـب ظهـور و بـروز تعهـدات        تعهدات بین: نمود
تعهــدات : هسـتند  ایـر را دار انـد بـه لحـاظ سـاختار درونـی تعهـدات یکـی از صـور ز        مللـی لابـین 
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الشـمول و ناشـی از قواعـد آمـره     عـام  ،تعهدات وابسته، تعهدات حافظ منافع فرادولتـی  1،معمولی
(Sisilianos, 2002: 1137).  

 :Dupuy, 2002).المللی ارائه نموده است  تقسیم دیگري از تعهدات بین، اي دیگراما نویسنده

دات مشـترك  . نمایـد  مللی را به سه قسـم تقسـیم مـی   لاینوي تعهدات ب).1060 ,1053-1081 تعهـ
. شمول و تعهدات یکپارچـه تعهدات واجد عنصر عمل متقابل در سطح جهان 2،هبدوجان) ابلقمت(

بنـدي  بندي وي همـان تعهـدات دوجانبـه در تقسـیم    ه در تقسیمبدوجان) ابلقمت(تعهدات مشترك
انـد و   شمول همان تعهدات وابستهمتقابل در سطح جهانتعهدات واجد عنصر عمل . اند گفتهپیش

الشـمول   این نویسنده تعهدات عام. در تقسیم قبل به کار گرفته شده بود تعهدات یکپارچه نیز عیناً
دانـد کـه بـر     بندي خاصی از تعهدات مـی را، تقسیم مطلق الشمول به لحاظ اطراف و تعهدات عام

بندي وي فاقـد چنـین اقسـامی    و لذا تعهدات وابسته در تقسیمشوند  تعهدات یکپارچه عارض می
:Dupuy, 2002)خواهد بود 1071-1072).

بنـدي و   الملـل در بـاب انـواع تقسـیم     هاي علماي حقوق بین هاشود دیدگ چه مالحظه میچنان
، بندي این تعهدات حتی در برهه حاضر که بسیاري از مباحث مربوز به تعهـدات قـوام یافتـه    طبقه

  . متمایز است که به دو دیدگاه کامالً متمایز در این باب اشاره شد
  
  نتیجه. 7

المللی و نیز با عنایت به آثار و عـوارض تمـایز انـواع     با طرح تقسیمات مطرح از تعهدات بین
المللی، اي بینبندي مطرح در مورد تعهدات معاهدهتوان با استفاده از طبقه المللی می تعهدات بین

بنـدي و  تـر از تقسـیم  هـاي متفـاوت لـیکن کامـل، جـامع و مـانع       ها را برطـرف و بیـان   واقص آنن
؛  نویسـنده دیـدگاه خـود را در قالـب     المللی، را به صور زیر خالصه نمود بندي تعهدات بین طبقه

هـر یـک از ایـن دو    . دارد المللی است بیان می بندي تعهدات بین چهار بیان که متضمن دو تقسیم
  .نمایند بندي می هاي متفاوت طبقه المللی را از دیدگاه ن تعهدات بینبیا

در تقسیم اولیه قابل تقسیم به دو دسته از ، ظاهر تعهدالمللی با عنایت به  تعهدات بین :بیان اول
ــدات هســتند ــدات جمعــی :تعه ــدات غیرجمعــی و تعه ــدات در ظــاهر غیرجمعــی تنهــا . تعه تعه

. الملل در آن دخیل بوده و اطراف تعهـد تلقـی شـوند    ر دو تابع حقوق بیناند که حداکثتعهداتی
الملـل شـناخته    یا کالسیک نیز در حقوق بینو معمولی ، متعارف، این تعهدات به تعهدات عادي
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المللـی در قالـب ایـن تعهـدات ظـاهر شـده و نظـم حقـوقی          شده و توده انبوهی از تعهـدات بـین  
  .مایندن المللی را ایجاد می بین

داتی   دات در ظاهر جمعـی تعهـد         تعه انـد کـه بـیش از دو تـابع در آن دخیـل بـوده و اطـراف تعهـ
قسـم  . انـد  قابل تقسیم به دو قسم عمده ساختار درونی تعهداین  تعهدات خود نظر به . شوند شناخته می

هـا   فعـت عمـومی آن  آورند لیکن در راستاي من ها الزام اول تعهداتی که هرچند براي گروهی از دولت
داتی   دات، تعهـ انـد  تدارك دیده نشده و از حدود روابط دوجانبه دول عضو فراتر نمی روند؛ این تعهـ

 ،بنـابراین . انـد  هـایی از روابـط دوجانبـه    رغم ظاهر چندجانبه و جمعـی قابـل تقلیـل بـه زنجیـره     که علی
قسم دوم تعهدات بـه ظـاهر جمعـی،    . اند دوجانبه ،ماهیت از لحاظاین تعهدات  ،رغم ظاهر جمعیعلی

آورنـد و در   ها الزام بدین معنا که براي گروهی از دولت .انددر ماهیت هم جمعیبر خالف قسم اول، 
د فراتـر       راستاي منفعت عمومی آن ها تدارك دیده شده و از حدود منـافع دوجانبـه دول اطـراف تعهـ

دات بـه جهـت اینکـه از       درست . شودله به همین جا ختم نمیأروند اما مس می است که ایـن قسـم تعهـ
ا از ایـن        ،روندحدود منافع دول اطراف تعهد فراتر می دات جمعـی اسـت امـ فصل مشترك تمـام تعهـ

 ،نحوه تعلق تعهدات و منافع به اطراف تعهدو » بودهفراتر از حدود منافع دول اطراف تعهد «جهت که 
دات  .است ههاي مختلف محقق شد شیوهاین تعهدات به  ت     درهـم   کـه  این تعهـ ظـاهر و هـم در ماهیـ

در صورتی که اساساً نفع مطرح جمعی از نـوعی باشـد   . شوند خود به اقسامی تقسیم می هستند،جمعی 
که منافع اطراف تعهد، مستقیم در آن لحاظ شده باشد و اجراي تعهد توسـط یکـی شـرط اجـراي آن     

دات بـا عنایـت بـه       . ز نوع وابسته تلقی خواهند شدتوسط سایرین باشد، این تعهدات جمعی ا ایـن تعهـ
لذا اگر این تعهدات وابسته، در رژیم حقوقی خـاص بـا تعـداد    . اندبنديقابل تقسیم تعداد اطراف تعهد

الشمول به لحاظ اطـراف   اعضاي محدود مطرح شده باشند تعهدات وابسته مذکور تعهدات وابسته عام
داتی در قبـال کـل جامعـه بـین        به. قلمداد خواهند شد مللـی باشـند و رژیـم    لاهمین صـورت اگـر تعهـ

اگر نفع مطـرح جمعـی   . شوند تلقی میمطلق الشمول  حقوقی عامی را در بر بگیرند تعهدات وابسته عام
د        د در آن لحاظ نشـده باشـد بلکـه فراتـر از منـافع اطـراف تعهـدر از نوعی باشد که منافع اطراف تعه ،

باشد و نیز اجراي تعهد توسـط یکـی شـرط اجـراي آن توسـط سـایرین نباشـد، ایـن          شده تعهد لحاظ
دات بـا    چون تعهدات جمعی وابسته، هم .تعهدات جمعی از نوع یکپارچه قلمداد خواهند شد این تعهـ

دات وابسـته، در رژیـم حقـوقی        . انـد بنـدي قابل تقسیم تعداد اطراف تعهدعنایت به   لـذا اگـر ایـن تعهـ
الشـمول   تعهدات وابسته عام ،تعهدات وابسته مذکور ،با تعداد اعضاي محدود مطرح شده باشند خاص

المللی باشند و رژیم حقوقی عـامی   اگر در قبال کل جامعه بین؛ اما به لحاظ اطراف قلمداد خواهند شد
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ـ   . شـوند  الشمول تلقی می تعهدات یکپارچه عام ،را در بر بگیرند دات وابسـته و  در دو صـورتی کـه تعه
دات     ،گیرند الشمول به خود می یکپارچه وصف عام دات ارتباط تنگـاتنگی بـا تعهـمنبعـث از  (این تعه

لـذا در صـورتی  . توانند متصف به وصف قاعده آمـره نیـز بشـوند   آمره پیدا خواهند نمود و می) قواعد
دات که  دا  ،المللـی در کـل احـراز شـود     بـراي جامعـه بـین    اهمیت این تعهـ ت وابسـته و یکپارچـه   تعهـ
صورت و عـدم تحقـق ایـن    ، آمره نیز تلقی خواهند شد اما در غیر این)االصول مطلق علی(الشمول عام

نکته قابـل توجـه آن اسـت کـه ایـن      . نخواهند یافت آمرهاهمیت، تعهدات وابسته و یکپارچه، وصف 
الملـل قابـل انطبـاق     حقـوق بـین  بندي تعهدات منصرف از منبع تعهدات است و بر هر نـوع منبـع   تقسیم
کـم کـردن بـه     ،اي صـادق اسـت  بندي تنها در مورد تعهدات معاهده لذا تصور اینکه این تقسیم .است
  .  بندي است گستره و کارایی این تقسیم ناحّق

المللـی کـه در بیـان     گانه تقسیم کننده تعهدات بـین چهاربندي عناصر  در این تقسیم :بیان دوم
و منـافع بـه   یعنی ظاهر تعهد، ساختار درونی تعهد، نحـوه تعلـق تعهـدات   (اره شد ها اش اول بدآن

انـد و   به کار گرفته شده) اطراف تعهد یا غیر ایشان، تعداد اطراف تعهد و اهمیت خاص تعهدات
در ایـن  . شـود  تغییـر ایجـاد مـی    بنـدي،  و برخی وجـوه خـاص تقسـیم    آفرینیتنها در ترتیب نقش

در تقسیم اولیه قابل تقسـیم بـه دو دسـته از     ظاهر تعهدالمللی با عنایت به  دات بینبندي تعه تقسیم
تعریـف و وضـعیت تعهـدات غیرجمعـی     . تعهدات غیرجمعی و تعهدات جمعـی  :تعهدات هستند

  . ها اشاره شد ناهمان است که در مورد این تعهدات در بیان اول بد
اند که بیش از دو دولت در آن دخیل بوده عهداتیاما در مورد تعهدات در ظاهر جمعی که ت

، تعهـدات را  ساختار درونی تعهـد توان ابتدا با کمک ضابطه شوند می و اطراف تعهد شناخته می
آورند  ها الزام تعهداتی که هرچند براي گروهی از دولت ،قسم اول :تقسیم نمود به دو قسم عمده

ارك دیده نشده و از حدود روابط دوجانبه دول عضـو  ها تد لیکن در راستاي منفعت عمومی آن
ظـاهر چندجانبـه و جمعـی قابـل تقلیـل بـه        باوجوداند که روند؛ این تعهدات، تعهداتیفراتر نمی

رغـم ظـاهر جمعـی ایـن تعهـدات بـه ماهیـت        بنـابراین علـی  . انـد  هایی از روابط دوجانبـه  زنجیره
انـد بـدین معنـا کـه بـراي      ی، در ماهیـت هـم جمعـی   قسم دوم تعهدات به ظاهر جمع. اند دوجانبه

ها تدارك دیده شده و از حدود  آورند و در راستاي منفعت عمومی آن ها الزام گروهی از دولت
ایـن   تعداد اطراف تعهـد   با کمک توان می سپس. روند منافع دوجانبه دول اطراف تعهد فراتر می

سپس هر یـک از  . بندي نمود طبقه مطلق الشمول امالشمول به لحاظ اطراف و ع تعهدات را به عام
فراتر از «اینکهرا با به واسطه ) مطلق الشمول الشمول به لحاظ اطراف و عام عام(این دو نوع تعهد 
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بـه دو دسـته   نحوه تعلق تعهدات و منافع به اطـراف تعهـد  و » بودهحدود منافع دول اطراف تعهد 
الشمول به لحاظ اطـراف وابسـته،    تا اینجا چهار نوع تعهد عام. مبندي نمایی وابسته و یکپارچه طبقه

یکپارچـه   مطلـق  الشـمول  وابسـته و عـام   مطلـق  الشمول الشمول به لحاظ اطراف یکپارچه، عام عام
دات    براي جامعه بین اهمیت این تعهداتدر اینجا به کمک ضابطه . اند شناسایی شده المللـی تعهـ

الشـمول   یکپارچه را به تعهدات عـام  مطلق الشمول وابسته و عام مطلقالشمول دسته اخیر یعنی عام
الشـمول یکپارچـه    الشـمول وابسـته غیرآمـره و عـام     الشمول یکپارچه آمره و عام عام، وابسته آمره
  .بندي نمود توان طبقه غیرآمره می

  .تندبندي، عیناً مشابه معادل خود در بیان اول هس تعهدات غیرجمعی نیز در این تقسیم
در ایـن  . بنـدي نمـود   تـوان طبقـه   المللـی را از منظـري دیگـر نیـز مـی      تعهـدات بـین   :بیان سوم

دات یـا   . است نحوه تعلق تعهدات و منافع به اطراف تعهدبندي ضابطه اول   تقسیم بر این مبنا تعهـ
صل با شـند  در صورتی که مشمول این ا. اند و یا نیستندمشمول اصل معامله به مثل و رفتار متقابل

 :باشد اند دو نوع تعهد قابل تصور میقلمرو رفتار متقابل و تعداد اطرافی که مشول این اصلبنا به 
دات ذیـل معاهـدات یـا      (تعهدات مشمول اصـل رفتـار متقابـل در تعهـدات غیرجمعـی       مثـل تعهـ

اخیـر،  در صـورت  . و تعهدات مشمول اصل رفتار متقابل در تعهدات جمعی) هاي دوجانبه عرف
هاي دوجانبه از روابـط حقـوقی باشـد؛     اي از زنجیرهتواند در واقع رشته تعهد به ظاهر جمعی  می

تواند در واقع هم جمعی باشد لیکن مشمول نـوعی اصـل رفتـار     هرچند تعهد در ظاهر جمعی می
ا در صـورتی    تعهدات وابسته پدیدار مـی  ،در فرض اخیر. متقابل جهانی قرار بگیرد کـه  شـوند امـ

در این مرحلـه و بـا   . شوند تعهدات مشمول اصل رفتار متقابل نباشند، تعهدات یکپارچه محقق می
و یکپارچـه  ) وابسـته (تعهدات مشمول رفتار متقابل جهـانی ، تعداد اطراف تعهدعنایت به ضابطه  

مول رفتـار  تعهـدات مشـ  . بندي نمود الشمول طبقه الشمول به لحاظ اطراف و عام توان به عام را می
قابل تقسیم به انـواع   اهمیت این تعهداتالشمول نیز نظر به  و یکپارچه عام) وابسته(متقابل جهانی

بندي بـا لحـاظ ضـابطه نحـوه تعلـق تعهـدات و منـافع بـه          در این تقسیم. باشند آمره و غیرآمره می
  .اند بندي شده گر تقسیمالمللی به سبکی دی اطراف تعهد و با تمرکز بر رفتار متقابل تعهدات بین

تعهدات با ماهیت : اند المللی از منظري کالن قابل تقسیم به دو دستهتعهدات بین:بیان چهارم
هـاي   تعریف هر یک از این دوگونـه تعهـدات در قسـمت   . 1و تعهدات با ماهیتی جمعی 1دوجانبه

  . اند الملل بیان شده وق بینقبل بیان گردید اما این تعهدات در قالب عناوینی در ادبیات حق
                                                                                                                                                                                                                     
1. Bilateral Nature Obligations
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معاهـدات   2،معاهدات دوجانبـه  : شوند تعهدات داراي ماهیت دوجانبه در دو شکل مطرح می
تمـام  ، عنـوان مثـال  ه بـ  4.دهنـد  را سـامان مـی   3اي از روابط متقابـل دوجانبـه  چندجانبه که زنجیره

چنـین  هـم  انـد؛  دوجانبـه  گذاري دوجانبه یا استرداد مجـرمین متضـمن تعهـداتی   معاهدات سرمایه
اي چندجانبـه متضـمن   عنـوان معاهـده  ه کنوانسیون وین حقوق روابط دیپلماتیک و کنسولی نیز ب

  . باشند هاي یکجانبه متقارن نیز متضمن تعهداتی دوجانبه می بیانیه همین تعهدات دوجانبه است؛
برخی تعهدات جمعـی  : ندشو اما تعهدات با ماهیت جمعی خود به دو بخش عمده تقسیم می

انـد و برخـی تعهـدات جمعـی در قالـب      مطـرح  5الشمول بـه لحـاظ اطـراف    با عنوان تعهدات عام
  . شوند معرفی می 6الشمول تعهدات عام

همـه یـا   «یـا   7»وابسـته «تعهـدات  : الشمول به لحاظ اطـراف دو زیرمجموعـه دارد   تعهدات عام
مورد اول شـامل معاهـدات خلـع     11.»تخطّی ناپذیر«یا  10»مقدس«یا  9»یکپارچه«و تعهدات  8»هیچ

متضمن معاهدات حقوق بشري یـا   ماي است و مورد دوهاي هسته سالح یا منطقه عاري از سالح
و گـرم شـدن کـره     12بـوم دوستانه یا محیط زیست مانند تعهدات مرتبط با تنوع زیستحقوق بشر

  13.زمین
تعهـداتی کـه بـا    : باشـد  مجموعـه مـی  من دو زیـر نیز خود متضـ  14الشمول محض تعهدات عام

ناپذیر یا تخطییکپارچه و الشمول که صرفًا تعهدات عام«شوند و  شناخته می» قواعد آمره«عنوان 
  ).252: 1390گل، ابراهیم(»باشد لیکن آمره نباشند

بیـان  هـاي مختلـف و    المللی به طبقات و گونـه گونه که مالحظه شد تقسیم تعهدات بینهمان
بندي تعهـدات هـم   این تقسیم. ها واجد آثار حقوقی است ها و مصادیقی براي هر یک از آن مثال

در حوزه قواعد اولیه یا قواعد ماهوي و هم در حوزه قواعد ثانویه یا قواعد مسئولیت واجد آثـار  
خـور  مـا بـه فرا  . باشـد  گونـه مـی  گونه که در قواعد حل و فصل اختالف اینحقوقی است، همان

                                                                                                                                                                                                                     
1. Collective Nature Obligations 
2. Bilateral Treaties
3. Multilateral treaties that are bundles of bilateral relationships

4.   Unilateral Commitment،باشند المللی می الزامات یکجانبه نیز صورت دیگري از تعهدات بین.
5. Erga Omnes Partes
6. Erga Omnes
7. Interdependent Obligations
8. All or Nothing Obligations
9. Integral Obligations
10. Sacrosanct Obligations
11. Intransgressible Obligations
12. Biodiversity
13. Global Warmming
14. Erga Omnes Absolutly (= Erga Omnes Unrestricred)
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ه بندي این تعهدات را در کنوانسیون وین حقـوق معاهـدات بـ   موضوع بحث، اثر تفکیک و طبقه
عنـوان سـندي   ه الملل بـ المللی متضمن قواعد اولیه و طرح کمیسیون حقوق بینعنوان معاهده بین

  . باشد، مورد اشاره قرار دادیم که متضمن قواعد ثانویه و حل و فصل اختالف می
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