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 الفرع الثاني

 شروط صحة انعقاد المعاهدات

 

 يشترط لصحة انعقاد المعاهدة توافر ثالثة شروط هي 

  اهلية التعاقد 

  والرضا 

 وعية موضوع المعاهدةرومش 

 التعاقد  أهلية اوال

ويتمتع بهذه الشخصية في الوقتت  00يملك اشخاص القانون الدولي العام اهلية ابرام االتفاقات الدولية  

 الحاضر

 الدول 

  والمنظمات الدولية 

  0 والفاتيكان  

امتا اذا  00ويشترط بالتدول ان تكتون تامتة الدتيادي لكتي تدتتطيع ابترام المعاهتدات ايتا كتان موضتو ها 

 كانت ناقصة الديادي

 وفقتا لمتا  00  منعدماةاو  ناقصاة فأهليتهتا 00 الموضوعة تحت الوصاايةاو  كالدول المحمية

لتذا يبتا الربتول التو الو يقتة التتي تحتدد مرك هتا  00 تتركه لها  القتة التبعيتة متن الحقتو 

 لمعرفة ما تملك ابرامه من المعاهدات الدولية وما ال تملكه  00 القانوني الدولي

  ان تبرم من المعاهدات ما يتنافو مع حالة  في حالة حياد دائمكذلك ال يبو  للدولة الموضو ة

 كمعاهدات التحالف او الضمان المتبادل الحياد 

  فيربتع التو ددتتور االتحتاد لمعرفتة متا اذا كانتت  00 لدول االعضاء في االتحاد الفدراليااما

 تملك ابرام المعاهدات  لو انفراد ام ال 

  وفي الغالا ال تبي  الدداتير االتحادية للدول اال ضاء ابرام اتفاقات دولية بصوري مباشري

 من ذلك حالة الواليات المتحدة االمريكية

 بعتت  انتوال المعاهتتدات المحتتدودي  ابااراماالتحاديتة يمتتنل التتدول اال ضتاء  ان بعت  الددتتاتير إال

 تحت اشراف االتحاد

بعقللد  مللج اللساا قيللاا المقاطعللات اليس يللر ة( 8 )مثللم مللا  قلللي الدلللتسر اليس يللرة  للي المللاد  

  0 اتفاقات لتنظيم شؤون الجسار والحدود

يدتتطيع ان يكتون طرفتا فتي  كماا ان الكرياي الباابو  00 ولياةاما الفاتيكان فلا  ابارام االتفاقاات الد 

ان االتفاقات التي يعقدها الكردي البابوي في الوقت الحاضتر  إال 00بميع االتفاقات التي يرغا فيها 

أي بادم الدلطة الروحية التي تم ل  00 بايم الكريي البابو ولكن  00 ال تبرم بايم دولة الفاتيكان

  0انية مالكنيدة الكا وليكية الرو

نتيبتة لتمتعهتا بالشخصتية  00تملك هي االخرى ابرام المعاهدات الدولية  00 كذلك المنظمات الدولية 

  التي انشئت من اجلها باألغراضالمعاهدات محدودة  إلبرامان اهليتها  إال 00 الدولية



 الرضا 0 ثانيا

 

  يوا الرضا وهي بأحديشترط لصحة انعقاد المعاهدي ان ال تكون مشوبة  

  الغلط 

 والتدليس 

  والغبن 

  واإلكراه  

 دورا مهمتا نظرية  يوا الرضا وتلعا  00 وهي عيوب تفيد الرضا متى توافرت شروطها

لكن لييت لها ياو  اهمياة ضائيلة فاي نطااا القاانون  00 الخاصالمدني في نطا  القانون 

 اذ ال يمكن االحتجاج بها بنفس الطريقة بالقانون المدني 00 العام الدولي

   اذا مترت بدلدتتلة متن االبتتراءات تفحتص خاللهتتا فحصتا كافيتتا  إالتامتتة ال تعتد الن المعاهتدي 

 لذلك يمكن تبيان هذه العيوب قبل ان تصبح تامة  00

  او  ضحية تادليساو  غلطومع ذلك فان الدولة متو اكتشفت بعد ابرام المعاهدي انها وقعت في

او احكتام نتص فتي تلتك المعاهتتدي  00 بتا  لهتا ان تطعتن فتي  تدم صتحة المعاهتدي 00 اكاراه

  ـ:االتي و لو النحو

 

 الغلط 0 1

 

  ـ:نيان هذا االصطالح في المعاهدات الدولية ل  معني 

 بعتد اضتفاء الصتفة الردتمية  لتو المعاهتدي  ظهتر  فتذذا 00  الغلط في صياغة نص المعاهدة ـ: ولاال 

 الخطأهو تصحيل  00 في هذه الحالة  فاإلبراء

 

 وكان من العوامل  موقف معيناو  بواقعة معينةاذا كان الغلط يتصل  00 الغلط في الر ضا ـ: ثانيوال

فهذا النول الذي ينصا  لو  نصر بوهري  00 بالمعاهدة االلتزام  االيايية في ارتضاء االطراف

  00 الذي هو االطراف  لو اداده موافقة التي قامت 00 من  ناصر المعاهدي 

  ويكون يببا لبطالنها  00يشكل عيبا من عيوب االرادة 

o بخصوص الديادي  9191اصدرته  ام الذي حكم الذلك في  لو  محكمة العدل الدولية  وأكدت

 بين هولندا وبلجيكاالمناط  الحدودية  بع   لو

o يجاوز للدولاة االياتناد  -1)اذ نصات(84)وقد تبنت اتفاقية فيينا هذه المبادئ في ناص الماادة

ارتضاائها االلتاازام بهاااعاذ تعلاا الغلااط بواقعااة او حالااة  إلبطااالالاى الغلااط فااي معاهادة كياابب 

ا فااي ارتضااائها االلتاازام توهماات الدولااة وجودهااا عنااد اباارام المعاهاادة وكااان يااببا ايايااي

اذا كانات الدولاة المعنياة قاد اياهمت بيالوكها فاي الغلاط او (1)ال تنطبا الفقارة-2 بالمعاهدة

 كان من شان طبيعة الظروف تنبي  الدولة الى احتمال الغلط

 

 
 



 ممثم الدولة وإ ياد لتدليسا0 2

 

ختتدال  المفاوضتتة االطتترافن يعمتتد احتتد أكتت 00 يقصااد بالتاادليس ايااتلدام اللااداع فااي المفاوضااات 

  00  ن طري  الطرف االخر

  ادالئه بمعلومات كاذبة او 

  تقديم المدتندات  لو انها صحيحة او 

  ولو  رف لم يرتضي ابرام  00 باألمردون ان يعلم الطرف االخر  00 ن طري  خدال اخر

  0المعاهدي 

اذ ال يوبتد  مليتا حتاالت واضتحة لتطبيت  نظريتة التتدليس فتي  قتد  00 والتدليس امر ناادر حصاول  

بتا  لهتا ان  00 ولكن مع ذلك فتان الدولتة اذا متا اكتشتفت انهتا ضتحية تتدليس  00المعاهدات الدولية 

 المعاهدي نتيبة لوقو ها في التدليس  بذبطالتطالا 

 يبتو  للدولتة التتي يتدفعها الدتلوك )اذ نصتت( 84)بالماادة ناايوقد اشاارت الاى ذلاك اتفاقياة في

 إلبطتتالان تدتتتند التتو الغتت  كدتتبا  00التدليدتتي لدولتتة متفاوضتتة اختترى التتو ابتترام معاهتتدي 

 (بالمعاهديااللت ام ارتضاءها 

  حتول افدتاد مم تل الدولتة حيتز يبتو  للدولتة ان تدتتند  ( 90)المتادياتفاقيتة فيينتا كما خصصت

 ها بالمعاهديارتضاء إلبطالالو هذا االفداد 

   اعماااال    امتتا   لتتو ابتترام المعاهتتتدي إلغرائتتتهكمتتا لتتو قامتتتت برشتتوي مم تتل الدولتتتة االختترى

  0 ممثل الدولةارادة المجامالت فال تعني افياد 

 االكراه 00

 

  ---يجب التمييز بين حالتين فاما ما يتعلا بعيب االكراه  

 حالة وقوع االكراه على ممثل الدولة--- 

 الدولة ذاتها وحالة وقوع  على---  

   000 ففي الحالة االولى 

  يفقتد المعاهتدي  قوتهتا المل متة  00اتفقت اراء الفقهاء  لو ان ادتعمال االكراه مع المفاوضتين

 ويؤدي الو ابطالها 

 ال يكااون )علاى انا  1494مان اتفاقياة فيينااا لقاانون المعاهادات ليانة (11)وقاد نصات الماادة

اذا صدر نتيجة اكراه ممثلهاا بففعاال  00هدة أ  اثر قانوني لتعبير الدولة عن ارتضائها بمعا

 (او تهديدات موجهة ضده

  00  9109وحوادز االكراه الشخصية ك يري منها المعاهدي المعقودي بين كوريتا واليابتان  تام 

ان  بعتتد  وقتتد تمتتت هتتذه المعاهتتدي 00والتتتي تتتم بموببهتتا وضتتع كوريتتا تحتتت الحمايتتة اليابانيتتة 

و راءه لمدي  شر دا ات دبنت االمبراطور ليابانية قصر امبراطور كوريا واحتلت القوات ا

 وقد دفعت كوريا ببطالن المعاهدي 00الب اءات البدنية  بادتعمالهم توهدد

 

 

 



 الحالة الثانيةاما  

  ـ:بشفن فلم تتفا كلمة الفقهاء إلرغامها على قبول معاهدة االكراه الواقع على الدولة ذاتها  

  00 وهم االقليةفذهب البعض  

  00بعدم جواز ارغام أ  شعب على قبول معاهدة تفرض علي  اوضاعا او احكاما ال يقرها  

o 00والقوا د القانونية االولية هذا من ناحية  اإلندانيةوذلك مبادئ العدالة  لمبافاي 

o 0 يؤدي الو  دم ادتقرار الوئام بين الشعوا من ناحية اخرى وألنه  

 

  00 نيألتقليديقهاء غالبية الف رأ وفي  

 تتأ يرللتوصتل التو ابطتال معاهتدي ابرمتهتا تحتت  00 بتاإلكراهانه ال يبو  لدولة ما االحتبتا   

 ضغط  دكري او ظروف لم تترك لها حرية االختيار في قبولها 

 00 الن هذا يؤد  الى 

o  00 دم ادتقرار االوضال في المحيط الدولي  

o 00 اتويقلل من قيمة المعاهد  

o  ان تطلتتا  00ويعطتتي فرصتتة لكتتل دولتتة تريتتد التحتترر متتن الت اماتهتتا فتتي معاهتتدي متتا

  00 مكرهه إالابطالها بد وى انها لم تبرمها 

  تملي المنتصرة رغم ان الدولة  00صحيحة التي تعقب الحروب  وعلي  تعد معاهدات الصلح

   0 ارادتها على الدولة المهزومة

انتهاااء  بعتدفتي المبتمتتع التدولي هتذا لتم يعتتد يتماشتو متع االوضتال البديتتدي التتي ظهترت  لكتن 

فقد حترم المي تا  اللبتوء التو الحترا او  00  وقيام االمم المتحدة 00 الحرب العالمية الثانية

  00 ادتعمال القوي لتحقي  اغرا  تتنافو مع مي ا  االمم المتحدي 

  و ليتته تعتبتتر المعاهتتدي باطلتتة بطالنتتا مطلقتتا اذا تتتم ابرامهتتا نتيبتتة التهديتتد بادتتتعمال القتتوي او

 ادتخدامها المخالف لمبادئ القانون الدولي الوارد في مي ا  االمم المتحدي 

 مشروعية مسضسع المعاهد  0 ثالثا

  00 ويكون مشروعا اذا كان 00 يجب ان يكون موضوع المعاهدة مشروعا وجائزا 

  مما يبيحه القانون الدولي 

    ومتتن االم لتتة  لتتو  تتدم مشتترو ية موضتتول المعاهتتدي متتا  00وتقتتره مبتتادئ االختتال

 ـ:يأتي

كمااا لات ات  اا   00 المعاهلدات التلي  نللسن مسضلسعاا منا يللا لقاعلد  مللج قساعلد القلانسن الللدولي االملر  0 2
  0اعالي البحار او على تنظيم االتجار بالرقيق دولتان على منع الس ن العائدة الى دولة ثالثة من االبحار في 

كات اق دولتين على اتخاذ تدابير تعس ية ضاد  00 المعاهدات التي  نسن مسضسعاا منا يا لحيج االخالق 0 1

 او طائ ة معينةاالفراد او ضد جنس معين 
اذا تعارضا  االلتاامااا التاي )(203) ف اد صتا  الماادة 00 المعاهدات المخالفة لميثاق االمم المتحد   0 3

 لالعرر  بالتااملاتام هذا الميثااق ماع  ا التااام ايار يرتبباتن با   ألحكاميرتبط بها اعضاء االمم المتحدة وف ا 

 (الميثاقالمترترة على هذا 
 


