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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرايش هايش، به منزله ی يکی از پرطرف دارترين 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، بايد 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای آنها از 
يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با 
با بهره مندی از  دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
يادگیری  تسريع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترين  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شايستگی های خود را در اين حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدير مسئول انتشارات چتر دانش
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Article I

The High Contracting Parties undertake to introduce 
in their respective territories, either in one of the orig-
inal texts or in their own languages, the Uniform Law 
forming Annex I of the present Convention.

در  مذکور  متحدالشكل  قانون  که  تعهد مي کنند  متعاهد  معظم  طرفین 
ضمیمه اول کنوانسیون حاضر را در سرزمین هاي خود به صورت یكي از 

متون، به زبان اصلي یا به زبان ملي، اعمال نمایند. 

This undertaking shall, if necessary, be subject to such 
reservations as each High Contracting Party shall noti-
fy at the time of its ratification or accession. These res-
ervations shall be chosen from among those mentioned 
in Annex II of the present Convention.

طرف  هر  که  است  رزروهائي  مالحظه  به  موکول  عنداللزوم،  تعهد،  این 
یا  قرارداد  این  تصویب  هنگام  صورت،  این  در  مي باید،  متعاهد  معظم 
الحاق بدان اعالم نماید. این رزروها باید از میان موارد مندرج در ضمیمه 

دوم این کنوانسیون انتخاب شود. 

The reservations referred to in Articles 9, 22, 27 and 30 
of the said Annex II may, however, be made after ratifi-
cation or accession, provided that they are notified to the 
Secretary-General of the League of Nations, Who shall 
forthwith communicate the text thereof to the Members 
of the League of Nations and to the non-member States 
on whose behalf the present Convention has been rati-
fied or acceded to. Such reservations shall not take ef-
fect until the ninetieth day following the receipt by the 
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Secretary-General of the above-mentioned notification.
همین   30  ،27  ،22  ،9 مواد  در  منعكس  رزروهاي  در خصوص  معذلک، 
الحاق اقدام نمود، مشروط بر  یا  از تصویب و  ضمیمه دوم، میتوان پس 
آنكه رزروهاي مورد نظر ضمن اطالعیه    اي به دبیر کل جامعه ملل اعالم 
شود و دبیر کل نیز فوراً متن آن را به اطالع اعضاي جامعه ملل و دول 
غیر عضو که به نام آنها کنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان 
تحقق یافته است، خواهد رساند. این رزروها پیش از انقضاي نودمین روز 

دریافت اطالعنامه فوق توسط دبیرکل فاقد آثار حقوقي است. 

Each of the High Contracting Parties may, in urgent 
cases, make use of the reservations contained in Arti-
cles 17 and 28 of the said Annex II, even after ratifica-
tion or accession. In such cases, they must immediately 
notify direct all other High Contracting Parties and the 
Secretary-General of the League of Nations. The noti-
fication of these reservations shall take effect two days 
following its receipt by the High Contracting Parties.

هر یک از طرفین معظم متعاهد مي    تواند، هنگام ضرورت،رزروهاي مورد 
یا  تصویب  از  پس  را  مذکور  دوم  و 28 ضمیمه   17 مواد  در  بیني  پیش 
الحاق به مورد اجرا گذارد. در این صورت، دولت مزبور مستقیمًا و فوراً 
میباید مراتب را به کلیه طرفهاي دیگر و دبیرکل جامعه ملل اطالع دهد. 
معظم  طرفین  توسط  ابالغیه  دریافت  از  پس  روز  دو  رزروها  این  ابالغ 

متعاهد، مؤثر خواهد بود. 

Article II

In the territories of each of the High Contracting Par-
ties, the Uniform Law shall not apply to cheques al-
ready issued at the time of the coming into force of the 
present Convention.
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متحدالشكل  قانون  متعاهد،  معظم  طرفین  از  یک  هر  سرزمینهاي  در 
نسبت به چک    هاي صادره پیش از الزم     االجراء شدن کنوانسیون حاضر 

قابل اعمال نخواهد بود. 

Article III

The present Convention, the French and English texts 
of which shall be equally authentic, shall bear this day’s 
date.
It may be signed thereafter until July 15th, 1931, on 
behalf of any Member of the League of Nations or 
non-member State.

این کنواسیون که متن فرانسوي و انگلیسي آن از اعتبار واحدي برخودار 
است، تاریخ امروز )19 مارس 1931( را دارد. 

از این پس مي    تواند تا 15 ژوئیه 1931 از سوي اعضاي  این کنوانسیون 
جامعه ملل و دول غیر عضو امضاء گردد. 

Article IV

The present Convention shall be ratified. The instru-
ments of ratification shall be deposited before Septem-
ber 1, 1933, with the Secretary-General of the League 
of Nations, who shall forthwith notify receipt thereof 
to all the Members of the League of Nations and to the 
non-member States on whose behalf the present Con-
vention has been signed or acceded to.

اسناد  باشد.  از طریق تصویب دولتها  این کنوانسیون مي    باید  به  الحاق 
ملل  جامعه  دبیرکل  نزد   1933 سپتامبر  اول  تا  باید  تصویب  از  حاکي 
تودیع گردد. مشارالیه نیز فوراً وصول آن را به کلیه اعضاي جامعه ملل 
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یا دول غیر عضوي که از طرف آنها این کنوانسیون امضاء شده یا الحاق 
به آن تحقق یافته است، ابالغ خواهد نمود. 

Article V

As from July 15, 1931, any Member of the League of 
Nations and any non-member State may accede thereto.
Such accession shall be effected by a notification to the 
Secretary-General of the League of Nations, such notifi-
cation to be deposited in the archives of the Secretariat.
The Secretary-General shall notify such deposit forth-
with to all the Members of the League of Nations and 
to the non-member States on whose behalf the present 
Convention has been signed or acceded to.

از تاریخ 15 ژوئیه 1931 هر یک از اعضاي جامعه ملل یا دول غیر عضو 
مي    توانند به این کنوانسیون ملحق شوند. 

موضوع الحاق باید به دبیرکل جامعه ملل ابالغ و ابالغیه مذکور باید به 
آرشیو دبیرخانه جامعه ملل تودیع گردد. 

دبیرکل، موضوع تودیع را به کلیه اعضاي جامعه ملل و دول غیر عضو که 
به نام آنها این کنوانسیون امضاء شده یا الحاق به آن تحقق یافته است 

را فوراً ابالغ خواهد کرد. 

Article VI

The present Convention shall not come into force un-
til it has been ratified or acceded to on behalf of sev-
en Members of the League of Nations or non-member 
States, including therein three of the Members of the 
League permanently represented on the Council.
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این کنوانسیون پس از تصویب یا الحاق از سوي هفت عضو جامعه ملل یا 
دول غیر عضو، که مشتمل بر سه عضو دائم جامعه در شورا باشند، الزم 

االجراء خواهد گردید. 

The date of entry into force shall be the ninetieth day 
following the receipt by the Secretary-General of the 
League of Nations of the seventh ratification or acces-
sion in accordance with the first paragraph of the pres-
ent Article.

تاریخ الزم االجراء شدن، نودمین روز پس از وصول هفتمین تصویب یا 
الحاقیه موضوع بند اول این ماده، توسط دبیرکل جامعه ملل خواهد بود. 

The Secretary-General of the League of Nations, when 
making the notifications provided for in Articles IV and 
V, shall state in particular that the ratifications or ac-
cessions referred to in the first paragraph of the present 
Article have been received.

 ،5 4و  مواد  موضوع  ابالغیه هاي  ارسال  هنگام  ملل  جامعه  دبیرکل 
مخصوصًا وصول تصویبات یا الحاقات مذکور در بند اول این ماده را اعالم 

خواهد نمود.

Article VII

Every ratification or accession effected after the entry 
into force of the Convention in accordance with Article 
VI shall take effect on the ninetieth day following the 
date of receipt thereof by the Secretary-General of the 
League of Nations.
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هر گونه تصویب یا الحاقي که بعد از الزم االجراء شدن کنوانسیون به 
موجب ماده 6 صورت گیرد، نود روز پس از وصول توسط دبیرکل جامعه 

ملل، مؤثر خواهد بود. 

Article VIII

Except in urgent cases, the present Convention may 
not be denounced before the expiry of two years from 
the date on which it has entered into force in respect 
of the Member of the League or non-member State de-
nouncing it; such denunciation shall take effect as from 
the ninetieth day following the receipt by the Secre-
tary-General of the notification addressed to him.

تاریخ الزم  از  دو سال  تا  کنوانسیون  این  اضطراري،  موارد  استثناي  به 
االجراء شدن آن توسط اعضاي جامعه ملل یا دول غیرعضو، غیر قابل 
رجوع است؛ رجوع مزبور نود روز پس از وصول اطالعیه ارسالي جهت 

دبیرکل عملي خواهد شد.

Every denunciation shall be immediately communicat-
ed by the Secretary-General of the League of Nations to 
all the other High Contracting Parties.

طرفین  کلیه  به  فوراً  ملل  جامعه  دبیرکل  توسط  باید  مواردرجوع  کلیه 
معظم متعاهد دیگر ابالغ شود. 

In urgent cases a High Contracting Party which de-
nounces the Convention shall immediately notify direct 
all other High Contracting Parties, and the denunciation 
shall take effect two days after the receipt of such no-
tification by the said High Contracting Parties. A High 
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Contracting Party denouncing the Convention in these 
circumstances shall also inform the Secretary-General 
of the League of Nations of its decision.

در صورت اضطرار، طرف معظم متعاهدي که حق رجوع را اعمال مي    کند، 
متعاهد  معظم  طرفین  کلیه  اطالع  به  را  آن  فوراً  و  مستقیمًا  مي    باید 
دیگر برساند، و آثار حقوقي رجوع پس از دو روز از تاریخ دریافت آن 
طرف  شد.  خواهد  ایجاد  متعاهد  معظم  طرفین  همان  توسط  اطالع    نامه 
معظم متعاهدي که در این شرایط رجوع مي    کند باید دبیر کل جامعه ملل 

را نیز از تصمیم خود آگاه سازد. 

Each denunciation shall take effect only as regards the 
High Contracting Party on whose behalf it has been 
made.

هر رجوع تنها نسبت به طرف معظم متعاهدي که به نام او رجوع صورت 
پذیرفته است واجد آثار حقوقي خواهد بود. 

Article IX

Every Member of the League of Nations and every 
non-member State in respect of which the present Con-
vention is in force may forward to the Secretary-Gen-
eral of the League of Nations, after the expiry of the 
fourth year following the entry into force of the Con-
vention, a request for the revision of some or all of the 
provisions of this Convention.

هر عضو جامعه ملل و هر دولت غیر عضو مشمول کنوانسیون مي    تواند 
پس از چهار سال از تاریخ الزم االجراء شدن کنوانسیون، تقاضاي تجدید 
نظر خود را در مورد بعضی یا تمام مقررات کنوانسیون به دبیر کل جامعه 

ملل تسلیم نماید. 


