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 فصل سو م

چگونگي اجراي قاعدة ربوس... و محيط 

 تأثير آن

 

 

جامعة ملل و سازمان ملل مت حد و  ـ1

 خصوصي ات محيط تغيير اوضاع و احوال 

دار اين عقيده باشيم هر چند طرف ـ1 

كه اصل ربوس... يكي از اصول عاّم و كّلي 

حقوق است، باز با اين مشكل برخورد 

توان به كنيم كه چگونه اين اصل را ميمي

موقع عمل و اجرا گذاشت؟ الاقّل اگر مقام 

غرضي طرف و بيدار و در عين حال بيصالحّيت

توانستيم در موقع داشت كه ميوجود مي

يير اوضاع و احوال زمان عقد تشخيص تغ
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معاهده و قابل اجرا نبودن تعّهدات به آن 

مقام مراجعه كنيم، ممكن بود از هرج و 

المللي و از زياده مرج قراردادي بين

المللي را رويهايي كه قراردادهاي بين

 نماييم. سازد، جلوگيري متزلزل مي

البّته چه در دورة جامعة ملل و چه  

لل مّتحد، ممكن بوده و در زمان سازمان م

هست كه اقتدار و اختيار اين سازمانها 

را دربارة حّل مشكل مذكور مورد استفاده 

ميثاق  26قرارداد؛ چنانكه بر حسب ماّدة 

جامعة ملل، به اعضاي شوراي جامعه و به 

اكثرّيت اعضاي مجمع عمومي، اين حّق اعطا 

شده بود كه تجديد نظر در معاهدات و يا 

ي از مواّد آنها را به تصويب اصالح بعض

ميثاق مقّرر  19برسانند. بخصوص در ماّدة 

تواند مجمع عمومي مي»گرديده بود كه: 

گاه اعضاي جامعه را براي بررسي جديدي گه

دربارة معاهداتي كه غيرقابل اجرا شده و 

نيز در مورد اوضاع و احوالي كه بقاي 

آنها ممكن است صلح جهاني را به مخاطره 

 «. سازد، دعوت نمايد دچار

شد كه از اين متن نتيجه گرفته مي 

مجمع عمومي قبل از آنكه اعضا را به 

چنين بررسي دعوت نمايد، موّظف است قبالً 
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 «غيرقابل اجرا شده است»معاهداتي را كه 

مشخّص سازد و اين خود در واقع تشخيص 

تغيير اوضاع و احوال زمان عقد معاهدات 

 گرديد. محسوب مي

تأسفانه از اين راه حّل يعني از م 

ماّدة نوزدهم ميثاق، هيچگاه استفاده 

نشد؛ زيرا مقّرر شده بود كه براي بررسي 

مجّدد معاهدات و يا بررسي اوضاع و احوال 

مزبور، اّتفاق آراي اعضاي مجمع عمومي 

واجب است. كشور چين به اتكاي ماّدة 

بيهوده كوشيد تا  1929نوزدهم، در سال 

منعقد با كشورهاي  184«ت نامساويمعاهدا»

اروپايي مورد تجديد نظر قرار گيرد؛ ولي 

كوشش آن كشور به نتيجه نرسيد. همچنين 

« بوليوي»تقاضاي كشور  1921در سال 

دربارة تجديد نظر در دو معاهدة منعقد 

  185پذيرفته نشد. « پرو»با كشور 

سازمان ملل مّتحد بنوبة خود  ـ2 

تجديد نظر در صالحّيت دارد كه دربارة 

معاهدات اقدام نمايد؛ زيرا مجمع عمومي 

سازمان بر طبق ماّدة چهاردهم منشور، 

آميز هر براي اصالح مسالمت»اختيار دارد 

                                                           

184. Les traités inégaux. 

185. Nguyen Quoc Dinh et P. Daillier, D.I.P., édi. 1980 p. 282. 
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مبنايي كه  وضعي با دارا بودن هر ريشه و

به نظر آن مجمع ممكن است به ضرر منافع 

عمومي و يا به مخاطره دچار ساختن روابط 

منجر گردد، اقدام دوستانة بين مّلتها 

مؤّثري را به اعضاي سازمان توصيه 

، و هر وقت مجمع عمومي تشخيص دهد «نمايد

المللي براي كه بعضي از قراردادهاي بين

شود، امنّيت دستجمعي تهديدي محسوب مي

اختيار دارد از اعضاي سازمان بخواهد در 

آنها تجديد نظر نمايند )چنانكه مجمع 

در معاهدة صلح ر محتمل عمومي تجديد نظ

ايتاليا را بعد از جنگ جهاني دّوم  با

مورد بررسي قرارداد( و چون شوراي امنّيت 

سازمان بنا بر ماّدة بيست و چهارم 

منشور، حّق دخالت در اختالفات بين دول را 

مكن است مسايلي را كه به باشد، مدارا مي

شود، حّل و فصل مربوط ميبوس... قاعدة ر

 1947ت در سپتامبر نمايد. شوراي امنيّ 

هنگامي كه بنا به ابتكار كشور مصر، 

رد، كعاهدة مصر و انگليس را بررسي ميم

موضوع مذكور را مورد مطالعه و مباحثه 

نيز مذاكرات  1958قرارداد، و در سال 

مفّصلي از لحاظ قاعدة ربوس... در باب 

ن ديد نظر در معاهدة موّرخ سّوم ژوئتج
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تونس صورت  منعقد بين فرانسه و 1955

گرفت؛ ولي سرانجام متعاقدان با يكديگر 

را آغاز  ايكنار آمده و مذاكرات دوجانبه

  186نمودند.

توان گفت كه مقّررات بطور خالصه مي 

راجع به شوراي امنّيت بظاهر راه را باز 

گذاشته است كه هر نوع اختالف و يا هر 

وضعّيتي كه موجب اختالل در روابط بين دول 

جوع شود و برحسب شوراي مذكور رباشد، به 

و  14وسّع موازين مذكور )ماّدة تفسير م

(، چه مجمع عمومي و چه شوراي 24ماّدة 

امنّيت، صالحّيت دارند كه قاعدة ربوس... 

را در نظر گرفته و در موقع خود آن را 

عملي سازند. ولي با اين حال بايد متذّكر 

شد كه از سويي دستگاههاي مذكور براي 

ي به چنين موضوعي اختصاصًا تشكيل رسيدگ

اند و از سوي ديگر اين دستگاهها نشده

همواره از احتماالت و تحّوالت سياسي كه در 

المللي روي اين نوع سازمانهاي بين

خصوص كه در هنمايند؛ بدهد، متابعت ميمي

شوراي امنّيت سازمان ملل مّتحد موضوع 

  187باشد.نيز مطرح مي« وتو»

                                                           

186. Van Bogaret, Revue G.D.I.P., 1966, P.P. 72-73. 

187.  Nguyen Quoc Dinh et P; Daillier, op. cit., P. 282. 
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گفته شد روشن است كه در بنابر آنچه  

المللي شرايط امروزي، مقام و دستگاه بين

شود كه يا مؤسسات ذيصالحّيتي ديده نمي

بتوانيم بررسي اختالفات مربوط به تغيير 

اوضاع و احوال زمان عقد معاهده و 

نبودن تعّهدات  همچنين تشخيص قابل اجرا

را به آن مقام يا دستگاه رجوع نماييم و 

شود كه طرفهاي يجه حاصل ميطبعًا اين نت

عهد، خود بالّنفسه تغيير اوضاع و احوال 

زمان عقد و آثاري را كه بر آن مترّتب 

دهند و در صورت لزوم، گردد، تشخيص ميمي

جانبه فسخ رسمي معاهده را اعالن يك

ايم، نمايند و نيز چنانكه قباًل گفتهمي

امروزه در اثر تغييرات و تحّوالت سريع 

المللي و استقالل اقتصادي بين مناسبات

تعداد كثيري از كشورها قراردادهاي 

جانبة بسياري در باب همكاريهاي دو

نظامي، ديپلماسي، قضايي، حقوقي، 

شود لغو و فسخ شده و ميو غيره اقتصادي 

نويسد، اين موضوع مي« فلوري»كه  و بنحوي

 معتبر وگورستاني از قراردادهاي غير »

  188دهد.ميرا تشكيل « منسوخ

                                                           

188.  M. Flory, Droit International du développement, 1977, p.145. 



  تأثير تغيير اوضاع و احوال...  11 

البّته چنين وضعي احتمال بروز اين  

خطر را نيز دربر دارد كه در اثر تفسير 

تغيير اوضاع و احوال زمان عقد،  موسّع

المللي موجبات تزلزل حقوق قراردادي بين

فراهم گردد و به همين دليل متعاقدان 

اند تا از اين كوشيده 1969-معاهدة وين

قواعدي ناهنجاري و هرج و مرج، با وضع 

جلوگيري بعمل آورند. )ما بعدًا در قسمت 

 دّوم همين فصل در اين زمينه بحث خواهيم

 كرد(. 

منظور تكميل مطلب، در اينجا سه هب ـ 3

 مسئله را بايد مطرح ساخت: 

تغيير اوضاع و احوالي كه اصل  ـلاو   

گذارد، كدام ربوس... را به موقع اجرا مي

 است؟ 

وضاع و احوالي چه نوع تغيير ا ـدو م 

موجبات اجراي اصل ربوس... را با مطابقت 

سازد و در فراهم مي« حسن نّيت»با اصل 

نتيجه از شّدت تأثير قاعدة وفاي به 

 كاهد؟ عهد... مي

در چه موقعي ادامة اجراي  ـسو م 

 گردد؟ حسوب ميعدالتي فاحش ممعاهده، بي

محّقق است كه هرگونه تغيير اوضاع و  

توان دليل اجراي اصل مياحوال را ن
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چرا كه متعاقدان در ربوس... دانست؛ 

كوشند تا موقع عقد قرارداد معمواًل مي

انواع حوادثي را كه ممكن است در آينده 

روي دهد، در متن معاهده قيد نمايند. 

بنابراين اگر هرنوع تغيير اوضاع و 

احوال، حّق تجديد نظر و يا لغو قرارداد 

س... ايجاب كند، را بنا به قاعدة ربو

طبعًا عقيده به ايفاي تعّهدات قراردادي 

شود و در نتيجه متعاقدان كامالً متزلزل مي

توانند اميدي به انجام گرفتن تعّهدات نمي

المللي كه مورد حقوقي داخلي و يا بين

اند، داشته مذاكره و توافق قرارداده

 باشند. 

به همين مناسبت نوع خاّصي از تغيير  

احوال و در نتيجه، نوعي عدم  اوضاع و

تعادل را در ساختمان موضوع تعّهدات )كه 

در هر موقع ممكن است روي دهد، خاّصه در 

مورد توّجه  اّيام بحراني اقتصادي( بايد

قرار داد و از اين رو الزم است تا تغيير 

و احوالي را كه دليل اجراي اصل اوضاع 

 باشد، مشخّص ساخت. ربوس... مي

تغيير اوضاع و احوال به اين نوع  

تناسب اوضاع و احوال زمان عقد معاهده 

و  اصولييا  ذاتي، يا غيرعاديبايد مسّلمًا 
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باشد )اين صفات در رديف  اساسييا 

معاهدة  62يكديگر قرار دارند و ماّدة 

را دربارة   189« اساسي»صفت  1969-وين

تغيير اوضاع و احوال بكار برده است(. 

اوضاع و احوال زمان  زيرا وقتي كه تغيير

عقد، اساس و مبناي عيني معاهده را از 

ميان ببرد، طبعًا اصل ربوس... بايد 

موقع اجرا گذاشته شود. بنابر اين به

تغيير اوضاع و احوال بايد اساسي باشد 

تا مبناي قرارداد را مختل سازد؛ يعني 

از جملة اوضاع و احوال عاّدي كه ممكن 

بحساب آورده است در موقع عقد معاهده 

 نباشد. شود، 

تغيير اوضاع و احوال اساسي به دو  

است و يا   عملي و فعليصورت است: يا 

تغيير طرز تفّكر يك »رو . از اينحقوقي

مشي مهّم سياست خطّ »و يا تغيير « مّلت

، تغيير اوضاع و احوال اساسي و «خارجي

آيد؛ زيرا اين نوع مبنايي بشمار نمي

ي خود متعاقدان تغييرات به طرز تلقّ 

بستگي دارد. در نتيجه تنها تغييراتي را 

بايد مورد توّجه قرارداد كه بنا به 

خصوصّيت ذاتي، امكان داشته باشد بنحوي 

                                                           

189.   fordamental. 
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عيني در معاهدة تأثير كند كه بتوان 

طور متقن، متروك و منسوخ بودن آن را به

 بنا به اصل ربوس... اعالم نمود. 

انعقاد  تغيير اوضاع و احوال بعد از 

قرارداد بايد بنحوي باشد كه اوالً تأثير 

منفي در رسيدن به هدفهاي عيني قرارداد 

ا داشته باشد؛ ثانيًا دليل و تحّقق آنه

ود قرارداد را نيز مختل سازد. خ 190وجودي

عيني موافقتنامه  هدف»عبارت ديگر به

نتوان بنا به بنحوي لطمه ببيند كه ديگر 

مقرر را از  اصل حسن نيت، اجراي تعهدات

مطالبه نمود و اجراي متعاهد ديگر 

موافقتنامه را بنا به معناي واقعي آن 

در حقيقت، اين دو  191«.خواستار شد

خصوصّيت تغيير اوضاع و احوال، هم پاية 

د و هم نسازعيني معاهده را متزلزل مي

زنند. تعادل بين موضوعات تعّهد را بهم مي

است در عالوه، دو خصوصّيت مذكور ممكن به

چرا كه رديف يكديگر قرار داشته باشند؛ 

مستلزم ، در واقع وجود هر يك از آن دو

زيرا عدم تعادل ايجاد خصوصيت ديگر است؛ 

بين موضوعات تعّهد و نابرابري آنها با 

                                                           

190.  Ratio. 

191.  E.Kaufmann, “Régles générales du droit de la paix, R.C.A.D.I., Vol. 54 (1953-IV),P.482. 
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دف اصلي و دليل وجودي از ه« تجاوز»هم، 

 آيد. شمار ميقرارداد به

تخّطي از هدف اصلي معاهده نيز بنوبة  

الزامًا در موضوعات تعّهد )چه  خود

قرارداد يكجانبه باشد، چه چند جانبه( 

مؤّثر است و اعتدال آنها را نسبت به 

برد؛ زيرا متقابل و يكديگر از ميان مي

متعادل بودن موضوعات تعّهد، هدف و دليل 

فّني معاهده است و به همين دليل فساد 

پاية اساسي و عيني موافقتنامه، بايد به 

ولي از اسباب و موجبات به اجرا طريق ا

گذاشتن اصل ربوس... محسوب شود تا بتوان 

از بقا و اعتبار معاهده و الزام شاقّ 

  192اجراي آن اجتناب نمود.

 

و موضوع تغيير  1969ـ معاهدة وينـ 2

 اوضاع و احوال زمان عقد معاهده 

خصوصّياتي كه تغيير اوضاع و احوال  

ايد دارا زمان عقد معاهده و قرارداد ب

باشد با خصوصّيات و شرايطي كه در جملة 

دّوم از ماّدة چهل و چهارم طرح كميسيون 

الملل سازمان ملل مّتحد آمده حقوقي بين

است، اندكي تفاوت دارد؛ ولي در واقع از 

                                                           

192.  De Caviedes, op. cit., p. 172. 
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لحاظ عمق مطلب يكي است. طرح مزبور در 

مورد مطالعه قرار گرفت و كنفرانس وين 

عقايد علمي آنكه سرانجام كنفرانس بي

مختلف در اين باب را مورد بحث قرار 

دهد، ماّدة شصت و دّوم معاهده )راجع به 

را با «( تغيير اساسي اوضاع و احوال»

اكثرّيت بسيار قابل مالحظة آرا به تصويب 

 رسانيد. 

با اكثريت آرا در تصويب اين ماّده  

حقيقت به سهولت صورت نگرفت؛ زيرا 

ت شديد اعضا كنفرانس همواره با مبارزا

كه منافع متفاوتي را دارا بودند، روبرو 

بود. عالوه بر تضاّد بين كشورهاي غرب و 

شرق كه مبتني بر تفاوت نظام سياسي بود، 

تضاّد ديگري نيز وجود داشت كه بين 

كشورهاي شمال و جنوب، يعني بين كشورهاي 

قديمي صنعتي و كشورهاي در حال رشد و 

مبارزات يافته، توسعه و يا تازه استقالل 

 كرد. شديدي را ايجاد مي

بر طرز رفتار و  193ساية استعمار نوين 

كردار كشورهاي گروه دّوم همواره منعكس 

بود. هدف اساسي گروه مذكور اين بود كه 

قواعدي را كه امكان داشت آزادي عمل آنها 

                                                           

193.  Neo colonialisme. 
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هاي بعضي از روابط و يا عقد محدود كند را

تر محكم دانستند،را كه قابل قبول نمي

سازد، نپذيرند؛ ولي در عين حال نيز با 

المللي و وضع قواعدي دربارة معاهدات بين

مت تعّهداتي كه آزادانه بعهده با اصل حر

شود، موافقت كامل داشتند. زيرا گرفته مي

المللي را از مزبور همكاري بين كشورهاي

واجبات رشد و توسعة خود و شناخته شدن به 

انستند و داجتماع ملل ميعنوان عضو مستقّل 

« بسط تدريجي»از اين جهت مايل بودند كه 

اصول، راه را براي فسخ قراردادها و يا 

الاقّل تجديد نظر در معاهداتي كه غيرمتساوي 

آوردند، بازنمايد؛ چرا كه اين بحساب مي

قبيل معاهدات يا در شرايطي منعقد شده 

بودند كه آنها را به دليل برتري كشورهاي 

شناختند و يا آنكه سعه يافته، تحميلي ميتو

اوضاع و احوال زمان عقد، به سبب استقالل 

يا به مناسبت رشد و توسعه، بكّلي تغيير 

كرده بود. از اين گذشته، كشورهاي گروه 

خواستند خود را از بند تعّهداتي كه ّدوم مي

در اثر فشار نظامي، سياسي و اقتصادي 

ه بودند، يرفتاجبار پذ كشورهاي توانا به

آزاد سازند و از زير بار بعضي قيود 

قراردادي و مغاير با اصول عاّم حقوق خارج 
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گردند. به همين جهت كشورهاي مزبور مقّررات 

طرح معاهدة وين راجع به اسباب  و علل 

بطالن و انطفاي معاهدات را مورد دّقت و 

 توجّه بسيار قرار دادند....

ترين اعضاي فتهترين و پيشردر مقابل، قديمي

المللي، يعني كشورهاي اروپاي اجتماع بين

غربي و امريكا كاماًل از ثبات روابط 

المللي و ابقاي قواعد حاكم قراردادي بين

بر آن روابط و تأمين اجراي آن قواعد 

كردند. كشورهاي مذكور طرفداري مي

خواستند حرمت كامل معاهدات )يعني وفاي مي

راي كامل تعّهدات و به عهد...( و وظيفة اج

محدودّيت شديد موجبات بطالن و انطفاء و 

تعليق معاهدات را با وضع قواعد و مقّررات 

اصولي قرار دهند كه انعطاف  روشن، از جملة

پذير نباشد و وضع عاّدي و شرط صحّت معاهدات 

بشمار آيد و مايل بودند كه در هر صورت از 

ذكور وجبات مجانبة دول بنا به متصميمات يك

كوشيدند جلوگيري نمايند؛ درنتيجه جّدًا مي

تا حرمت، اجرا و تفسير معاهدات را به 

 بودند، مقّيد سازند...قواعدي كه مايل 

 

اين تضاّد عقايد بين اعضاي كنفرانس 

وين موجب بحثهاي مفّصل و مطّول شد كه 
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ممكن بود كنفرانس را به شكست دچار 

 سازد. سرانجام كشورهاي جهان سّوم و

كشورهاي جديد و همچنين كشورهاي اروپايي 

و امريكا چون بطور مثبت تمايل داشتند 

ارج شود، بطور بست خكه كنفرانس از بن

اي بسيار دند و نتيجهكنار آم كّلي با هم

متعادل و رضايت بخش براي همگان حاصل 

 شد...

كشورهاي جهان سوم و كشورهاي جديد 

 يدند: بخصوص در چهار موضوع به موفقّيت رس

تقويت تأثير منفي عيب رضايت و ـ 1

 اداره در صّحت و اعتبار معاهدات. 

شناسايي اهمّيت درجة اّول ـ 2

و غيرعادالنه از « اجبارغيرقانوني»

 جملة موجبات بطالن معاهده. 

 تدوين صريح اصل ربوس...ـ 3

شناسايي قطعي و رسمي وجود قواعد ـ 4

 الملل كه برحسب هرره در حقوق بينآم

ضيه هرگاه كه آن قواعد با محتواي ق

معاهده مغايرت داشته باشد، از علل 

بطالن و انطفاي معاهده محسوب 

   194گردد.مي

                                                           

194.  Roberto Ago, Droit des traités à la lumiére de la convention de Vienne, Recueil des cours     

de l’A.D.I. de la Haye, 1971, III, Tome 134 de la collection, p.p. 316-327. 
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از ميان اين چهار موضوع ما فقط 

تدوين صريح اصل »موضوع سّوم يعني 

هيم؛ درا مورد مطالعه قرار مي« ربوس...

زيرا سه موضوع ديگر كمابيش خارج از بحث 

 ما هستند. 

 

با  چنانكه گفتيم كنفرانس وين[]

اكثرّيت قابل مالحظة آرا، تغيير اساسي 

اوضاع و احوال را به عنوان دليل موجّه 

انطفاء و يا تعليق معاهده برسمّيت 

شناخت و در نهايت، اين اصل با كمال 

مالحظة اطراف و جوانب مطلب، در  دّقت و

معاهدة قيد گرديد. كميسيون تدوين 

ز در طرح خود در اين الملل نيحقوق بين

باب احتياط كامل را مراعات كرده و طّي 

عبارتي متذّكر گرديده است كه دليل 

تغيير اوضاع و احوال در صورتي اعتبار 

دارد كه اوضاع و احوال موجود در زمان 

عقد معاهده، اّوالً از مباني اصلي رضايت 

متعاهدان بوده و ثانيًا تغيير  و ارادة

بعدًا روي داده  اوضاع و احوالي كه

است، بطور كامل آثار تعّهدات را متغّير 

 ساخته باشد...
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اّما در كنفرانس وين بعضي از اعضا در 

عين حاليكه وجود اصل را در حقوق 

دانستند، دربارة الملل مردود نميبين

هده تدوين و قيد آن اصل در متن معا

ردند قيد كترديد داشتند؛ چون تصّور مي

ده، زياده رويهايي را اصل در متن معاه

اي بخشد كه تا موجب شود و به آن توسعه

آن زمان دارا نبوده است. با اين حال 

اعضاي كنفرانس در قبال تمايل اكثرّيت، 

اي كه اصل را تسليم شده و به ماّده

شناسد، رأي دادند؛ زيرا برسمّيت مي

ماّدة مذكور از لحاظ آيين رسيدگي به 

  195ي توأم بود.ت با تضمينات كافااختالف

 

كنفرانس وين ثابت كرد كه اكثرّيت  

اي از كشورها معتقدند كه قابل مالحظه

برطبق حقوق معتبر امروزي، تغيير اوضاع 

و احوال زمان عقد، از جملة اسباب 

شمار هانطفاء و يا تعليق معاهده ب

 آيد. مي

حدود اجراي آن موسّع نبوده، نهايتًا 

صّيت استثنايي مشروط و مضّيق است. اين خصو

اي بودن چنين انطفاء و يا تعليق معاهده

                                                           

   مأخذ. همان   .951
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توان از طرز انشاي جملة اّول از را مي

ماّدة شصت و دّوم معاهدة وين كه به حالت 

دارد: منفي بيان شده است و مقّرر مي

توان دليل تغيير اوضاع و احوال را نمي»

موّجه پايان معاهده و يا خروج از آن 

استنباط نمود. ...« دانست مگر آنكه 

نتيجة اين جمله اين است كه شرايط محدود 

تعيين  62اي كه با همان ماّدة كننده

گرديده است، بايد با كمال دّقت مراعات 

خصوصّياتي كه اين  62گردد. بر طبق ماّدة 

انطفاي معاهده بايد دارا نوع اسباب 

 گردد: باشد، به سه دسته تقسيم مي

وضاع و احوالي اوضاع و احوال بايد آن اـ 1

باشد كه موجوديتش در زمان انعقاد معاهده، 

مبناي اراده و توافق طرفهاي عهد كه »

اند معاهده را منعقد سازند، محسوب خواسته

 «. گردد

الزم است كه تغيير اوضاع و احوال از طرف ـ 2

 بيني نشده باشد. متعاهدان پيش

« اساسي»تغيير اوضاع و احوال بايد ـ 3

ن معني كه نتيجة آن تغيير باشد؛ به اي

تأثير و  196«دگرگوني اصلي»اوضاع و احوال 

 باشد كه هنوز انجام نگرفته وسعت تعّهداتي

                                                           

196.  transformation radicale. 
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است و بر حسب معاهده بايد به موقع اجرا 

 197گذاشته شود.

قدر اّول انطفاي معاهده، همين دربارة دستة

اوضاع و  ناظر بر 62بايد گفت كه ماّدة 

نعقاد معاهده احوالي است كه در زمان ا

بود، معاهده نيز منعقد اگر موجود نمي

شد و يا الاقّل محتواي آن، وضع ديگري نمي

گرفت؛ يعني آن اوضاع و احوالي بخود مي

باشد كه برطبق اراده و منظور نظر مي

خواست متعاقدان، موجبات انعقاد معاهده 

را فراهم آورده است. دربارة دستة دّوم 

اگر تغيير اوضاع و  اين توضيح الزم است كه

شد، بيني مياحوال از طرف متعاهدان پيش

مسّلمًا آن را براي ايجاد تعادل قراردادي 

گرفتند و در نتيجه، بين تعّهدات در نظر مي

طرفهاي عهد در موقع تغيير اوضاع و 

احوال، ديگر حاجتي به انطفاي معاهده 

كردند. بعالوه اين مطلب نيز احساس نمي

رگاه طرفهاي عهد، تغيير صحيح است كه ه

اوضاع و احوال زمان عقد را از موجبات 

انطفاي معاهده بدانند و آن را در خود 

چنين اهده قيد نمايند، روشن است كه اينمع

                                                           

197.  Francesco Capotorti, op. cit,. p.p. 542 et suiv. 
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قيدي جز قيد واقعي ربوس... چيز ديگري 

 نخواهد بود. 

كنفرانس وين در مورد خصوصّيت سّوم توجّهي 

عيني و  خاصّ مبذول داشته است؛ زيرا طبيعت

اصلي تغيير اوضاع و احوال را مورد تأييد 

قرارداده و بخصوص براي آن مقّررات ماّدة 

به موقع اجرا گذاشته شود، تغييرات  62

سادة سياست يكي از كشورهاي متعاهد را 

 كافي ندانسته است. 

بعضي از اعضاي كنفرانس )ازجمله انگلستان 

و استراليا( تأكيد نمودند كه تغييرات 

توان از ي كشورها را در هيچ وضعي نميسياس

موجبات پايان يافتن معاهده محسوب نمود. 

لكن در مقابل، اين نكته به آنان تذّكر 

داده شد كه آن نوع تغييرات سياسي كه 

موجبات دگرگوني اوضاع و احوال مباني 

اصلي اراده و خواست متعاهدان را فراهم 

شود مي 62سازد، حتمًا مشمول ماّدة 

يندة جمهوري فدرال آلمان( و همچنين )نما

نمايندة شوروي بنوبة خود تأكيد كرد كه 

دگرگوني عميقي كه حاصل انقالب »تفاوت بين 

اجتماعي واقعي و يا محصول از ميان رفتن 

استعمار است، با تغيير سادة سياست يك 

كشور متعاهد تفاوت كامل و روشني است و 
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و  بايد آن را تغيير سياسي اساسي اوضاع

 198«. احوال دانست

نتيجة تغيير اوضاع و احوال چنانكه گفته 

 62شد عبارت از اين است كه برحسب ماّدة 

معاهده اختيار دارد تغيير  نفع  ذيطرف 

اوضاع و احوال را دليل موجّه پايان دادن 

به معاهده و يا خروج از آن اعالم نمايد. 

يك از اعضاي كنفرانس اين در مقابل، هيچ

ا اظهار نكرد كه معاهده بخودي عقيده ر

محض تغيير اساسي اوضاع و احوال، خود به

يابد؛ لكن بعضي از نمايندگان پايان مي

كردند كه بايد اهمّيت اين موضوع را گوشزد 

متعاهدان را مكّلف ساخت كه نخست با 

در معاهده وارد  يكديگر براي تجديد نظر

س رسمًا فسخ معاهده را مذاكره شوند و سپ

م نمايند. اين نظر مورد توجّه كنفرانس اعال

واقع نشد؛ در نتيجه لزوم آييني كه برطبق 

آن بطور عيني، تغيير اوضاع و احوال زمان 

عقد بررسي و تشخيص داده شود، كامالً مشهود 

بود. به همين جهت موضوع آيين رسيدگي و 

دربارة كل ية موجبات انطفاء و تعليق بررسي 

موافقتنامه مورد در قسمت آخر  معاهدات 

مطالعه و تدوين قرار گرفت؛ ولي هيچ نوع 

                                                           

198.  Fracnesco Capotorti, op.cit., Note 81, p.p. 543 et suiv. 
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در نظر گرفته  62آيين خاصّي از لحاظ ماّدة 

 نشد. 

)جملة  62كنفرانس وين مقّرراتي در ماّدة 

آن، طرفي حسب سّوم( وضع نموده است كه بر

كه اختيار دارد به عّلت تغيير اساسي 

اوضاع و احوال به معاهده پايان دهد و يا 

آن خارج گردد، حّق دارد تعليق معاهده از 

را خواستار شود. دليل آنهم روشن است: 

قيد درخواست تعليق، مبتني بر اين است كه 

تغيير اوضاع و احوال ممكن است موّقتي 

كارشناس »ل گردد. با آنكه باشد و متحوّ 

داشت كه خصوصّيت اساسي بودن اظهار « مشاور

وّقتي تغيير اوضاع و احوال با محظورات م

جملة ذلك معدر اجراي معاهده مغاير است، 

از طرف كنفرانس پذيرفته  62سّوم از ماّدة 

شد. البّته بايد گفت كه از لحاظ عملي 

امكان درخواست تعليق ممكن است اين 

اختيار را به دولتها بدهد كه تغيير 

اوضاع و احوال را به سهولت بيشتري تفسير 

هده )بنا نمايند و در اثر آن، تعليق معا

به دليل تغيير اوضاع و احوال( در روابط 

المللي، اسباب عدم ثبات قابل حقوقي بين

  199اي را فراهم سازد.مالحظه

                                                           

199.  Fracnesco Capotorti, op. cit., p.p. 544-545.  
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براي آنكه بحث ما كامل باشد بايد 

در پايان اين قسمت، دو مطلب را متذّكر 

 شويم: 

برطبق ماّدة چهل و پنجم موافقتنامة  او ل:

وجه حقّ ندارد به هيچنفع ذيدولت  1969 -وين

انطفاء و يا تعليق معاهده را به دليل 

تغيير اوضاع و احوال اعالم نمايد 

پس از آگاهي از واقعّيت تغيير كه صورتيدر

اوضاع و احوال، صريحًا معاهده را معتبر و 

قابل اجرا محسوب نموده و يا طرز عملش 

معتبر بودن معاهده را به اثبات رسانده 

مني اعتبار معاهده با باشد. اّما قبول ض

اوضاع و احوال ممكن است اين  وجود تغيير

مشكل بخصوص را مطرح سازد كه اگر پس از 

ر اوضاع و احوال مّدتي بگذرد و وقوع تغيي

، آن تغييرات را دليل انطفاء نفعذيت لود

يا تعليق معاهده اعالم ننمايد، آيا بايد 

گفت كه دولت مزبور اعتبار معاهده  را 

ني پذيرفته است يا خير؟ مشكل بطور ضم

ه كگردد اين استري كه باز مطرح ميديگ

توان معّين كرد كه در چه موقعّيتي چگونه مي

از تغيير اوضاع نفع ذيو در چه وقتي دولت 

و احوال دقيقًا آگاه شده است؟ اين مشكالت 



   28 چهارممجلة حقوقي / شمارة 

حّل و فصل نشده  1969 -در موافقتنامة وين

 است. 

چهارم موافقتنامة برحسب ماّدة چهل و  دو م:

ور )يعني ماّدة مربوط به قاعدة قابل كمذ

ودن مقّررات معاهده( استناد به تقسيم ب

يير اوضاع و احوال، برطبق شروطي كه در تغ

ماّدة مذكور مقّرر گرديده است، براي لغو 

پذير فقط بعضي از قيود معاهده امكان

باشد؛ يعني بشرطي كه قيودي را كه مي

ازند با ساير مواّد خواهند ملغي سمي

معاهده داراي بستگي كامل و اساسي نباشد 

مستقّل از  و بتوان آن قيود را مجّزا و

 200ساير مواّد، به موقع اجرا گذاشت.

 

 حدود دايرة تأثير اصل ربوس...ـ 3

در اين قسمت بايد اين مطلب را مورد  

بحث قرارداد كه چنانچه اوضاع و احوال 

كرده باشد،  زمان انعقاد معاهده تغيير

توان به اصل درچه نوع معاهداتي مي

ربوس... استناد نمود تا موجبات متروك و 

منسوخ شدن آنها فراهم گردد، و دربارة 

المللي چه نوع معاهدات و قراردادهاي بين

 اين اصل قابل اعمال نيست. 

                                                           

200.  Fracnesco Capotorti, op. cit., p.p. 538-548. 
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متذّكر اين  قبل از ورود به مطلب بايد

نكته شد كه در زمينة بسيار وسيع 

هاي دات، قراردادها و موافقتنامهمعاه

توان فهرست كامل و جامعي المللي نميبين

بندي كرد و از آنها تهّيه و آنها را طبقه

تاكنون نيز اين امر صورت نگرفته است و 

فهرست كاملي در دست نيست. لكن آنچه 

منظور ما است اين است كه اصل ربوس... 

دربارة كدام معاهده نافذ و مؤّثر 

  201د.باشمي

در مرحلة نخست معاهدات را به  ـ او ل

 اند: دوسته تقسيم كرده

يكي معاهداتي كه داراي نتايج و آثار 

ديگر   202مداوم و مراحل متعّدد است،

معاهداتي كه يكباره و در يك مرحله اجرا 

  203يابد.شود و پايان ميمي

دانشمندان حقوق بطور كّلي معتقدند كه 

ارة معاهدات اصل ربوس... را تنها درب

دستة اّول، يعني معاهداتي كه داراي 

نتايج و آثار مداوم و مراحل متعّدد است 

توان اعمال و اجرا نمود؛ زيرا مي

معاهدات دستة دّوم را ممكن است مشابه 

                                                           

 .«كاويدس»ترجمه و اقتباس از درس . 201

202.  Traités exécutoires. 

203.  Traités executé. 



   30 چهارممجلة حقوقي / شمارة 

. هر تفروش ملك و يا حقوق ارتفاقي دانس

وقت ملكي بفروش رسيد ومعامله انجام 

نجام گرفت، قرارداد راجع به آن يكباره ا

يابد. برعكس، اصل گرفته پايان مي

تة توان دربارة معاهدات دس... را ميربوس

اّول اعمال نمود؛ زيرا چون خود معاهده 

دائمي نيست و فقط نتايج و آثار و حقوقي 

باشد، كه نتيجة معاهده است دائمي مي

لهذا تغيير اوضاع و احوال زمان عقد 

ر ممكن است دربارة اين نوع معاهدات مؤثّ 

باشد و اصل ربوس... به موقع اجرا 

 گذاشته شود. 

و معاهدات  204كطرفه معاهدات ي ـ دو م

  205 .طرفيني

اي است كه ّطي آن معاهدة يكطرفه معاهده

رف عهد طتعّهداتي را فقط يك حقوق يا

شود. گيرد يا بر عهدة وي بار ميبعهدة مي

معاهدة طرفيني )يا معاملة متقابل( 

طرفهاي عهد، حقوق و اي است كه معاهده

گيرند. مي اباًل بعهدةتعّهداتي را متق

رفه مورد ايراد قرار گرفته معاهدة يكط

اند كه چنين معاهداتي از است؛ زيرا گفته

                                                           

204.  Traités Unilatéraux. 

205.  Traités Synallagmatiques. 
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از لحاظ صوري و نه از جهت محتوا »سوئي 

از سوي ديگر »و « در نظر گرفته شده است

در اين امر تضاّدي وجود دارد كه يك عمل 

 207«. كطرفه باشدتواند يب 206قراردادي 

اّما بايد گفت اين نوع معاهدات در روابط 

چنين ذلك معالمللي هرچند نادر است بين

شود. بطور مثال معاهداتي منعقد شده و مي

دولت كامله »توان معاهدة مربوط به مي

را بشرطي كه عمل متقابل به مثل « الوداد

در آن قيد نشده باشد، ذكر نمود. همچنين 

انصراف از مطالبة »مربوط به  معاهدة

از  208« حقوق و اموال به نفع دولت ديگر

  209آيد.شمار ميمعاهدات يكطرفه به جملة

اّما معاهدات طرفيني: اين نوع  

معاهدات بهنگامي كه اوضاع و احوال بعد 

از انعقاد معاهده تغيير كرده باشد، 

ممكن است مشمول اصل ربوس... قرار گيرد؛ 

اثر تغيير اوضاع و  چرا كه اگر در

احوال، اعتدال تعّهدات از بين رفته باشد 

يا مخارجي كه بعهده گرفته شده است از 

توان حدود متعارف تجاوز كرده باشد، مي

                                                           

206.  Acte Conventionnel. 

207.  Ch. Rousseau, Principes généraux de droit international public p. 134. 

208.  Traité de renonciation. 

209.  De. Caviedes, op. cit., p.p. 117 et suiv. 
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دربارة اين نوع معاهدات به اصل ربوس... 

در قضية اختالف بين دولت »استناد نمود. 

با آنكه  210«تكزاكو»ليبي و شركت 

و يك شركت خصوصي  قرارداد بين يك دولت

امكان داشت به ذلك معمنعقد شده بود، 

اصل ربوس... استناد نمود؛ ولي دولت 

ليبي ترجيح داد در دادگاه داوري حضور 

  211«. بهم نرساند

 

 معاهدات دائمي و معاهدات مد ت دار  سو م ـ

 معاهدات دائمي و بدون مد ت ـ  الف

اين نوع معاهدات ممكن است مشمول  

س... واقع گردد؛ زيرا معاهدات قاعدة ربو

دائمي منافي با اوضاع و احوالي است كه 

باشد. بعالوه انعقاد در تغيير و تحّول مي

المللي، معاهدة دائمي در زمينة بين

گيرد و همين امروزه بندرت صورت مي

مالحظات نيز دربارة معاهداتي كه در آنها 

نشده صادق است؛ چرا كه بر طبق  مّدت قيد

عقايد علمي، هر قرارداد و كّلية 

اي كه بطور دائمي منعقد شده و يا معاهده

شود، طبيعتًا مشمول اصل ربوس... مي

                                                           

210.  Texaco. 

211.  Jean- Flavien Lalive, Contrats entre Etats ou entreprises étatiques et personnes privées,    

Recueil des Cours de l’A.D.I.,Tome 181.p.p. 122-124. 
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باشد و همين اصل نيز شامل معاهداتي مي

  است كه در آنها مّدتي قيد نشده باشد. 

 

 معاهدات با مد ت و موعد معي ن  ب ـ

قوق معتقدند كه اصل دانشمندان ح 

فقط دربارة  ايم ـگفتهنكه چناربوس...ـ 

معاهداتي كه بتدريج به موقع اجرا 

شود )و داراي آثار مداوم و گذاشته مي

بايد اعمال گردد و  متعاقب يكديگر است(

شود مشمول اره اجرا ميمعاهداتي كه يكب

اصل مذكور نيست. نتيجه اينكه دربارة 

معاهدات مربوط به واگذاري سرزمين 

عمال نمود؛ توان اصل ربوس... را انمي

زيرا اصل مزبور موجد حّق ابطال چنين 

معاهداتي نيست. ولي معاهدات با مّدت 

معّين )غير از معاهداتي كه بتدريج يا 

شود(، يكباره به موقع اجرا گذاشته مي

مورد بحث محّققان است؛ زيرا اين مسئله 

گردد كه آيا اصل مذكور شامل مطرح مي

توان نميشود، يا اينكه چنين معاهداتي مي

آن را دربارة چنين معاهداتي )حّتي 

آنهايي كه براي مّدت كوتاهي منعقد 

گردند( اعمال نمود؟ عالوه بر اين مي

مسئله، مشكل ديگري نيز در موضوع 
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معاهدات با مّدت معّين كه خودبخود در 

باشد؛ شود، مطرح ميسررسيد موعد تجديد مي

ه بنا به چرا كه اين قبيل معاهدات را ك

براي مّدت معّين  «بحّقّّ »عدة مقّرر و بنا قا

)يعني « بالفعل»توان ميمنعقد شده است، 

برحسب قاعدة تجديد خودبخود اعتبار 

بدون مّدت تبديل  معاهده( به معاهدة

 نمود. 

عقايد علمي در موضوع قابلّيت اعمال  

اصل يا قاعدة ربوس... دربارة معاهداتي 

بسيار باشد، كه داراي مّدت و موعد مي

اي از : نظر عّدة قابل مالحظهتمتشّتت اس

دانشمندان حقوق و محّققان براين است كه 

اصل ربوس... با هر نوع مّدت يا سررسيدي 

مغايرت  كه در معاهده قيد شده باشد،

ستة ديگري چنانكه د د. با اين حال ـدار

اين نظر اخير  گويند ـاز حقوقدانان مي

و نظري كه مبتني بر ارادة متعاهدان 

تحديدي است، منطقًا معنايي ندارد مگر در 

مورد تصميمات ارادي و قراردادي طرفهاي 

عهد؛ چون اگر عقيده براين باشد كه اصل 

يا قيد ربوس... يكي از شرايطي بشمار 

آيد كه وابسته به ارادة طرفهاي عهد مي

توان گفت كه است، فقط در اين صورت مي
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را خودبخود قيد موعد ومّدت، اصل ربوس... 

رط ديگري را نمايد و به جاي آن شنفي مي

سازد. موعد باشد، برقرار مي كه سررسيد

ولي اگر اصل ربوس... را يك قاعدة عيني 

مستقّل از ارادة طرفهاي عهد بدانيم،  و

در اين صورت عمل آن اصل به عنوان اسباب 

فسخ معاهده، مغايرتي با قيد مّدت و موعد 

واهد داشت مگر آنكه سررسيد در معاهده نخ

مّدت مقّرر بسيار كوتاه باشد؛ زيرا در 

تغيير اين حال يعني در مّدت كوتاه، 

اوضاع و احوال بسيار غيرمتحمل است. 

الملل سازمان ملل نظر كميسيون حقوق بين

اخير را در طرح خود پذيرفته و متذّكر 

  212گرديده است. 

معاهدات منعقد بين فقط چند  ـ چهارم

معاهدات محدود و بسته(، و دولت )يا 

معاهداتي كه مشاركت همة دولتها در آنها 

 آزاد است )يا معاهدات باز(. 

اين قبيل معاهدات از لحاظ موضوعي  

باشد و كه مورد تحقيق است قابل توّجه مي

 به چند دسته تقسيم كرد.  توان آنها رامي

برحسب تعداد  او الً،اين نوع معاهدات:  

معاهدة دوجانبه، يا يا متعاهدان، 

                                                           

212.  De. Caviedes, op.cit., p.178. 
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اي است كه معاهدة چند جانبه و يا معاهده

متعّدد ولي محدود داراي متعاهدان 

تعداد اسناد برحسب  ثانيًا،باشد؛ مي

ي است كه به آن، اقراردادي يا معاهده

گويند كه فقط معاهدة بسته و محدود مي

بين دو طرف يا بين تعداد معّيني از 

گردد، و مي عقدكشورها بطور دستجمعي من

ي است كه مشاركت اكه معاهدهيا آن

باشد و از كشورهاي ديگر در آن آزاد مي

اين جهت به اين قبيل معاهدات، معاهدة 

بر حسب موضوع ، ثالثاً گويند؛ باز مي

اي است كه قانوني را معاهده، يا معاهده

يا آنكه قراردادي را  213نمايدوضع مي

  214سازد.منعقد مي

 ق دربارة اين دستةدانشمندان حقو 

اخير از معاهدات، عقايد متفاوت و 

اند و فهرست ُكتبي كه كردهمختلفي بيان 

اند بسيار مفّصل و در اين باب نوشته

توان طوالني است؛ لكن بطور خالصه مي

معاهدات واضع قانون را تحت عنوان 

و معاهدات  215معاهدات عاّم و دستجمعي، 

                                                           

213.  Traité- loi. 

214. Traité-Contrat.  

215.  Traités généraux et collectifs. 
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دات خاصّ عاقد قرارداد را زير عنوان معاه

 مورد بحث قرار داد.  216

گردد سئوالي كه در اينجا مطرح مي 

اين است كه آيا امكان دارد اصل ربوس... 

هاي عاّم و دستجمعي را دربارة موافقتنامه

موقع اجرا يا معاهدات واضع قانون به

گذاشت، يا آنكه اصل مزبور فقط در مورد 

 باشد؟ معاهدات خاصّ قابل اعمال مي

جا كه اصل ربوس... از جملة از آن 

موجبات فسخ معاهده است )زيرا مبتني بر 

متعاهدان از بين رفتن تعادل بين تعّهدات 

عاّدي الزاماتي است و بر سنگين شدن غير

كه بر عهدة طرفهاي عهد بار شده اتكا 

هاي قراردادي دارد و اساس آن سستي پايه

و يا دليل وجودي معاهده است(، چگونه 

 آن اصل را دربارة معاهدات عاّم توان مي

   كه صورتيدرو دستجمعي اعمال نمود 

دانيم معاهدات عاّم و واضع قانون به مي

اين جهت از ديگر معاهدات متفاوت است كه 

تعّهداتي را كه بعهدة متعاهدان بار 

از طرفي تعّهداتي است كه بطور كند، مي

مطلق و خودبخود )و نه بطور متقابل و 

شود و از طرف بعهدة آنان بار مي نسبي(

                                                           

216.  Traités particuliers. 
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ديگر دليل وجودي اين قبيل معاهدات، 

قابل آن نيست كه تغيير اوضاع و احوال 

زمان انعقاد بتواند دربارة طرفهاي 

متعاهد )كه در حقيقت دراين نوع معاهدات 

شوند و عاّم و واضع قانون، عضو محسوب مي

نه طرف( مؤّثر واقع شود. هرقدر بخواهيم 

ل كنيم كه اصل ربوس... يكي از استدال

كه يا طرق انطفاي معاهداتي است اسباب 

باشد و الملل عاّم ميمورد قبول حقوق بين

دليلي ندارد كه اين سبب يا طريقه را 

فقط منحصر به معاهدات خاّص بدانيم و 

بايد اين اصل را دربارة تمام انواع 

ذلك معها اعمال نماييم، موافقتنامه

ر كرد كه اصل ربوس... توان تصوّ نمي

بتواند موجبات منسوخ شدن يا انطفاء و 

تجديد نظر و تعليق اين نوع معاهدات 

)يعني معاهدات عاّم و واضع قانون( را 

استدالل مذكور كه صورتيدرفراهم سازد. 

قابل قبول باشد بايد گفت اصل ربوس... 

فقط باعث خروج متعاهدي است كه به آن 

تواند معاهده يد، و نمينمااصل استناد مي

را بالّنفسه نسخ نمايد. در نتيجه آثار 

دربارة آن از آثاري كه بطور عاّدي 

 آيد، متفاوت است. معاهدات خاصّ بوجود مي
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در دست  با آنكه دليلي بطور مطلب 

وان دربارة نيست كه اصل مذكور را نت

معاهدات عاّم و واضع قانون اجرا كرد، 

صوصّيت ذاتي اصل بايد گفت كه خذلك مع

نمايد كه ربوس... اين امر را ايجاب مي

معموالً بيشتر در زمينة معاهدات خاصّ بايد 

به موقع اجرا گذاشته شود و برعكس، در 

قابلّيت مورد معاهدات عاّم و واضع قانون، 

باشد. با اين حال  اجراي كمتري را بايد

الملل رسد كه كميسيون حقوق بينبه نظر مي

ل مّتحد اصل ربوس... را قابل سازمان مل

آن دانسته است كه دربارة معاهدات 

دستجمعي و عاّم نيز به موقع اجرا گذاشته 

نويسد: تغيير اساسي شود؛ چنانكه مي

را بنا به شرايطي كه در اوضاع و احوال 

طرح آمده است  44دّوم از ماّدة  جملة

توان از اسباب پايان يافتن معاهده مي»

اهدة چند جانبه محسوب و يا خروج از مع

 «.به آن استناد نمود

بعالوه در عمل حقوقي قراردادي،  

موضوع تجديد نظر همواره در خود معاهدات 

شود و به اين عاّم و دستجمعي قيد مي

ترتيب اجراي اصل ربوس... دربارة اين 
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نوع معاهدات ضرورت خود را از دست 

  217دهد.مي

غيير وين ت معاهدة 62بنا به ماّدة  

اوضاع و احوال زمان عقد برحسب شرايطي 

كه مقّرر داشته، از موجبات فسخ معاهده 

يا خروج از آن محسوب گرديده است؛ ولي 

اي به معاهدات در آن ماّده هيچ نوع اشاره

عاّم و واضع قانون و معاهدات خاّص نشده 

 است. 

معاهدات مرزي و معاهداتي كه  ـ پنجم 

و احوال مشخّص و  در آنها يا تغيير اوضاع

بيني شده و يا تغيير اوضاع و معّيني پيش

احوال در اثر نقض نامشروع تعّهدات صورت 

 گرفته است. 

كمسيون  حقوق سازمان ملل مّتحد در  

طرح خود مقّرر نموده است كه اصل ربوس... 

دربارة دو نوع از معاهدات قابل اجرا 

 نيست: 

معاهداتي كه سرحّدي را تعيين ـ 1

 نمايد. مي

اي كه در آن تغيير اوضاع و معاهدهـ 2

بيني شده احوال نتايج و آثار آن پيش

توان به اصل نمي»نويسد: است. و مي

                                                           

217.  De Caviedes, op. cit., p.p. 179-180. 
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تغيير كه صورتيدرربوس... استناد نمود 

اوضاع و احوال در خود معاهده پيش بيني 

و مقّرراتي دربارة آثار و نتايج آن وضع 

 «.شده باشد

معاهدة  62ز ماّده حسب جملة دّوم ابر

احوال  تغيير اوضاع وين استناد به و

ا خروج از پايان دادن به معاهده يبراي 

اواًل برطبق  كه صورتيدرآن ممكن نيست 

معاهده، مرزهايي تعيين و برقرار شده 

 طرف متعاهدي كه صورتيدرباشد و ثانيًا 

كه به تغيير اوضاع و احوال زمان عقد 

آن تغيير اوضاع و نمايد، استناد مي

احوال را خود در اثر نقض تعّهدات 

المللي )در قبال متعاهدان ديگر( بين

بوجود آورده باشد. جملة دّوم از ماّدة 

كه  دارديكم معاهدة وين نيز مقّرر ميوشصت

منظور هتواند بمييك از طرفهاي عهد نهيچ»

پايان دادن به معاهده يا خروج از آن و 

غيرممكن بودن اجراي يا تعليق آن، به 

غيرممكن كه صورتيدرمعاهده استناد كند 

بودن اجراي معاهده را خود، بالّنفسه با 

نقض يكي از تعّهدات معاهده و يا نقض هر 

المللي در قبال طرفهاي عهد نوع تعّهد بين

 «. باعث شده باشد
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 معاهدة 62و  61منظور از وضع مواّد 

 وين اين است كه از عمل نامشروع

متعاهداني كه چنين تغيير اوضاع و 

گيري كنند آورند، جلواحوالي را بوجود مي

استفادة آنان گردند. و مانع سوء

كه اين نوع بنابراين عادالنه است دولتي 

كند، تغيير اوضاع و احوال را ايجاد مي

نتواند از زير بار تعّهدات خود خارج 

 گردد. 

اما دربارة مستثني ساختن معاهدات  

از اصل ربوس... اصوالً بايد گفت كه  مرزي

هرگاه سرزميني واگذار يا مرزهايي تعيين 

شود، در واقع نمايندة اين است كه وضع 

معّيني اكتساب شده باشد حقوقي و قضايي 

كه سرنوشت آن، ديگر وابسته به طوريبه

اي نيست كه آن وضع را ايجاد كرده معاهده

ر مقرّ  62دّوم از ماّدة  است. در جملة

براي پايان دادن به »گرديده است كه: 

توان به تغيير معاهده يا خروج از آن نمي

 اساسي اوضاع و احوال استناد نمود: 

اي هرگاه منظور نظر، معاهده ـالف 

 «. نمايدباشد كه سرحّدي را تعيين مي

شود، هدف عملي وضع چنانكه مالحظه مي 

اين ماّده عبارت از اين است كه قاعدة 
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س... را ديگر نبايد در مورد معاهدات ربو

مرزي قابل اجرا دانست؛ يعني اين نوع 

 باشد. معاهدات از آن قاعده مستثني مي

در كنفرانس وين پيشنهاد شد كه اين  

استثنا را شامل معاهداتي اعالم نمايند 

سازد كه رژيم سرزمين معّيني را برقرار مي

)از جمله مثالهايي كه ذكر شد معاهدات 

بوط به سرزمينهاي قطب جنوبي است(؛ مر

ولي اين پيشنهاد بنا به داليل سياسي 

پذيرفته نشد؛ چرا كه توسعة قاعدة مزبور 

اين نوع سرزمينها  218ممكن بود وضع موجود

را همواره به قّوت و اعتبار خود باقي 

حّق مردم سرزمين در »بگذارد و در نتيجه 

 220پايمال گردد. 219«تعيين سرنوشت آن

 

 ارم فصل چه

س... و آيين طرز اعمال و اجراي اصل ربو

دربارة  1969مقر ر در معاهدة وين ـ

 انطفاء و تعليق و اصالح معاهدات

 

 طرز اعمال و اجراي اصل ربوس...ـ 1

                                                           

218.  statu quo. 

219.  autodétermination.  

220.  Francesco Capatorti, op. cit., p.p. 545-546. 
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مطلبي كه در بدو مقال بايد مورد  

بحث قرار گيرد اين است كه طرز اعمال و 

اجراي اصل ربوس... به طبيعت و سرشت آن 

تام دارد؛ به اين معني كه اصل بستگي 

 گفته چنانكه قبالً  -مزبورقبول يا رّد اصل 

ن امر است كه اعمال و مربوط به اي -شد

پذير شود كه اجراي آن بايد بنحوي امكان

اصل حرمت عهد و قول كامالً پايمال نگردد 

و در عين حال امكان اين امر نيز وجود 

داشته باشد كه بتوان موضوع اعمال و 

اجراي اصل ربوس... را مورد رسيدگي 

داد؛ زيرا اگر طريقة  حقوقي ممكن قرار

صحيحي براي اعمال و اجراي آن اّتخاذ 

نشود، اصل مزبور از لحاظ حقوقي قابل 

بقا نيست و اجراي نادرست آن قابل قبول 

باشد. بنابراين ممكن است اجراي اصل نمي

 مزبور به دو صورت امكان پذير گردد: 

 

 طرز مطلق الف ـ

بعضي از محّققان معتقدند كه قيد،  

قاعدة ربوس... متّكي به اعالم  اصل يا

رسمي فسخ معاهده بطور يكجانبه از طرف 

دولتي است كه خود را در اثر تغيير 

دهد و در اوضاع و احوال، متضّرر تشخيص مي



  تأثير تغيير اوضاع و احوال...  45 

نتيجه آثار فسخ معاهده بخودي خود و 

آن دولت را از بار تعّهدات   221بالحّق،

سازد. در اين صورت معاهده با آزاد مي

شود و طرف و احوال، باطل مي تغيير اوضاع

متضّرر خود، بالنّفسه اين تغيير اوضاع و 

 دهد. احوال را تشخيص مي

را دانشمنداني قبول دارند طرز مطلق  

كه طرفدار اين عقيده هستند كه قيد 

ربوس... قيدي اصلي و بالاستثنا است. اّما 

دانيم دولت روسيه پس از آنكه مواّد مي

ردهم معاهدة صلح يازدهم، سيزدهم و چها

طرفي ي)مربوط به ب 1856پاريس موّرخ 

جانبه منسوخ طور يكدرياي سياه( را به

در اعالم نمود، متعاهدان ديگر بالفاصله 

با آنكه به  -1874پرتكل منعقد در سال 

دليل عدم وضوح، چيزي از مفاد آن دستگير 

اعالم  -شود و كاماًل قابل بحث استنمي

توانند وجه نميهيچ نمودند كه دولتها به

جانبه طور يكالمللي را بهمعاهدات بين

فسخ كنند و بالنتيجه فسخ معاهده نيز 

هرگاه مبتني بر اجرا و اعمال اصل 

 ربوس... باشد، پذيرفتني نيست.

 

                                                           

221.  Ipso Jure.  
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 طرز استناد به قاعدة ربوس... ب ـ

طرز مطلق اجراي اصل را   كه صورتيدر 

ماند كه كنار بگذاريم طرز ديگري باقي مي

بطور كّلي مورد قبول دانشمندان حقوق است 

و براساس آن تغيير اوضاع و احوالي كه 

آيد، فقط به پس از انعقاد معاهده پيش مي

دهد كه به دولت متضّرر اين حّق را مي

قاعدة ربوس... استناد جويد تا بتواند 

بعدًا منسوخ بودن معاهده را اعالم كند؛ 

ر پس از استناد به اين معني كه طرف متضرّ 

به قاعدة مزبور، حّق ندارد به همين 

استناد تنها اكتفا نمايد و خود را از 

بار تعّهداتي كه بعهده دارد، آزاد 

بداند. آزادي قطعي از بار تعّهدات وقتي 

گيرد كه صّحت استناد به تغيير صورت مي

 اساسي اوضاع و احوال محّقق گردد. 

كه  -در اين وضع اخير، دولت متضّرر 

عا و اثبات صّحت استناد به اثبات داليل ادّ 

در مرحلة اّول فقط حّق دارد  -عهدة آن است

با طرف عهد براي متروك بودن معاهده از 

جهت موّجه بودن اصل ربوس... وارد مذاكره 

صورتيكه در شود، و در مرحلة ثاني و

طرفهاي عهد دربارة متروك بودن معاهده 

متعاهدان به توافق نرسند، هر يك از 
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بايد پيشنهاد كند و طرف ديگر نيز بايد 

بپذيرد كه موضوع مورد بحث را به مراجع 

 المللي ارجاع نمايند. بين

مسئلة مربوط به انتخاب و خصوصّيت  

المللي، مورد مطالعه قرار مراجع بين

گرفته است. بعضي از محّققان معتقدند كه 

دستگاههاي  جع بايد از جملةارماين قبيل 

المللي و بنيادي و سياسي باشد و نبي

بعضي ديگر عقيده دارند كه چون مسئلة 

تجديد نظر در »ربوس... برخالف مسئلة 

اي حقوقي است، در نتيجه مسئله« معاهدات

تشخيص تغيير اساسي اوضاع و احوال نخست 

جزو صالحّيتهاي طرفهاي عهد است تا اراده 

و خواست حقيقي خود را از عقد معاهده 

توافقي كه صورتيدرر نمايند، و سپس تفسي

محاكم »بين طرفهاي عهد حاصل نگردد، 

صالحّيت دارند معاهده را مورد « الملليبين

مطالعه قرار دهند و تفسيري قانوني و 

عيني و قضايي از تغيير اساسي اوضاع و 

 احوال بيان نمايند. 

طرف مقابل حاضر نشود كه صورتيدراّما  

داند وارد د را متضّرر ميبا طرفي كه خو

مذاكره شود يا آنكه پيشنهاد رجوع اختالف 

المللي را رّد نمايد، عمالً به محكمة بين



   48 چهارممجلة حقوقي / شمارة 

رساند؛ خود را به اثبات مي 222«سوء نّيت»

نمايد كه برخالف زيرا وضعي را اّتخاذ مي

مالحظه و احترام متقابلي است كه دولتها 

دربارة يكديگر بايستي منظور نمايند و 

ايد گفت كه فقط در اين صورت، طرف ب

متضّرري كه به تغيير اساسي اوضاع و 

نمايد چون ديگر هيچ نوع احوال استناد مي

تواند به مرجع و راه حّلي ندارد، مي

عنوان آخرين برهان و اتمام حّجت، فسخ 

  223جانبه اعالم دارد.طور يكمعاهده را به

با در نظر گرفتن مطالبي كه ذكر  

 گردد: ل زير مطرح ميكرديم مشك

شود در طول مّدتي كه رسيدگي انجام مي 

كه آيا تغيير اوضاع و احوال استنادي 

مبناي صحيحي دارد يا خير، طرفي كه به 

آن استناد نموده است، آيا حّق دارد از 

اجراي تعّهدات خود )از زمان استناد به 

تغيير اوضاع و احوال( خودداري نمايد، 

تعّهداتي را كه بعهده  يا آنكه موّظف است

گرفته است تا زماني كه واقعّيت استناد 

يا غيرواقعي بودن آن به اثبات برسد، 

 همچنان از عهده برآيد و انجام دهد؟ 

                                                           

222.  Mala fide. 

223. De Caviedes, op.cit., p.p. 180-183. 
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بنا به قاعدة كّلي، هر يك از تابعان  

الملل حّق دارد بنحوي اقدام حقوق بين

نمايد كه آن اقدام را از جملة حقوق خود 

تشخيص براين دولتي كه د. بنادهتشخيص مي

هد موجبات انطفاي معاهده فراهم شده دمي

تواند از انجام دادن تعّهدات است، مي

منعقده بر حسب اصول كّلي حاكم بر 

المللي و بر طبق سوابق مناقشات بين

متعّدد عمل ديپلماسي خودداري ورزد. 

پس از رسيدگي يا كه صورتيدرنهايتًا 

شود كه تغيير  مذاكره با طرف عهد معلوم

اوضاع و احوال واقعيت نداشته است و 

توان به آن استناد نمود، طرفي كه از نمي

انجام دادن تعّهداتش خودداري ورزيده، 

موّظف است خسارات طرف ديگر را كه در اثر 

ده است، جبران عدم انجام تعّهدات وارد ش

كه اگر به اثبات نمايد. بايد افزود 

اجرا نكرده با  برسد طرفي كه معاهده را

نّيت فاحشي به تغيير اوضاع و احوال سوء

استناد نموده است، طبيعًا مسئولّيت جزايي 

 گردد.آن طرف عهد نيز محّقق و مسّلم مي

 

بستگي طرز اعمال و اجراي اصل به يك مد ت 

 معقول 
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بعضي از دانشمندان حقوق طرز اعمال  

شرط ديگري و اجراي اصل ربوس... را به

اند به اين ترتيب كه: ختهمشروط سا

استناد به اصل ربوس... در طول مّدت 

تغيير اساسي اوضاع و  معقولي از زمان

احوال بايد صورت بگيرد تا بتوان آن اصل 

را به موقع اجرا گذاشت. اين شرط به نظر 

رسد چون طرفي كه به اصل ربوس... صحيح مي

در هنگام تغيير اساسي اوضاع و احوال 

، در حكم اين است كه آن استناد نكرده

طور ضمني قابل قبول و تغييرات را به

معاهده را همچنان معتبر دانسته است. 

عنوان مظهر لكن بايد گفت تفسير سكوت به

خواست و ارادة طرف، بسيار مشكل و 

غيرمحتمل است و نيز تعيين مّدت معقول 

مسّلمًا با مشكالت عملي غيرقابل حّلي مواجه 

توان رحسب چه مالكي ميباشد؛ زيرا بمي

چنين مّدتي را معقول دانست و چه مرجعي 

صالحّيت و قدرت آن را خواهد داشت كه اين 

 نوع مّدت را تشخيص دهد؟ 

 

 شرط الزم براي اعمال و اجراي طرح 

شرط الزم براي آنكه استناد به اصل  

ربوس... منتج به نتيجه شود اين است كه 
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نبايد  نمايدطرفي كه به آن استناد مي

خود بالّنفسه تغيير اساسي اوضاع و احوال 

را ايجاد كرده باشد، و همچنين نبايد در 

بوجود آمدن چنين تغييري سهيم باشد. اين 

چنين شرط به نظر عادالنه است؛ زيرا اين

است « حسن نّيت»كرداري پايمال كنندة اصل 

قاعدة  -ايمچنانكه قباًل متذّكر شده -كه

  224ه تابع آن باشد.ربوس... بايد هموار

 

 1969ـآئين مقر ر در موافقتنامة وينـ 2

 دربارة ابطال، انطفاء و تعليق معاهدات 

درآغاز اين قسمت بايد توّجه را به  

اين نكته جلب نمود كه عاقدان 

موافقتنامة وين، موضوع آئين ابطال، 

ليق معاهدات را بطور كّلي و انطفاء و تع

ز اجراي قاعدة كه اختصاصًا دربارة طرآنبي

ربوس... مقّررات خاّصي را وضع كرده 

اند و كّلية مسايلي باشند، تدوين نموده

را كه از لحاظ طرق انطفاء و تعليق 

گردد، يكباره در قسمت معاهدات ايجاد مي

پنجم موافقتنامه بررسي و مقّرراتي را در 

 اند. اين باب وضع كرده

                                                           

224  .  De Caviedes, op.cit., p.p. 184-185. 
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وين از حيث  مهّمترين مشكل كنفرانس 

ق معاهدات عبارت از اين بودكه چه حقو

نوع آئيني را براي اجراي مقّررات مواّد 

مربوط به ابطال، انطفاء و تعليق 

معاهدات و نيز براي رفع اختالفات حاصله 

توان وضع نمود؟ زيرا از در اين زمينه مي

لحاظ حقوق معاهدات، هر يك از فروض فسخ 

يا خروج از معاهده كه برحسب اصول يا 

ن است كباشد، ممغيرمدّون مجاز ميقواعد 

دست دولتها را باز بگذارد كه از آن 

طور نامشروع استفاده اصول و قواعد به

و اصول  كنند. به همين جهت تدوين قواعد

تعيين حدود مشخّصي براي آنها داراي و 

اي است. لهذا براي اهمّيت قابل مالحظه

كه قواعد و اصول مدّون در موافقتنامه آن

ر صحيح به موقع اجرا گذاشته شود، طوبه

آيد كه مسايل عملي و حقوقي مربوط الزم مي

به هر قضيه، مورد بررسي عيني قرار گيرد 

و اين بررسي نيز بايد بوسيلة دستگاه 

ت ابرد تا بتوان ثطرفي انجام پذيبي كامالً 

 المللي راو امنّيت روابط قراردادي بين

 تضمين نمود. 
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مسئلة آيين اجراي  گانةجنبة سه الف ـ

 موافقتنامه 

مسئلة آيين اجراي مقّررات  

موافقتنامه كه به ابطال، انطفاء و 

گردد مسئلة تعليق معاهدات مربوط مي

 باشد:واحدي است كه داراي سه جنبه مي

 

به چه شكل و نفع ذيمتعاهد  ـلاو   

تواند به يكي از موجبات انطفاء صورتي مي

 نمايد؟ يا تعليق معاهده استناد 

نخستين، تعّلق به يك  اصواًل اين جنبة 

دسته از علل و اسباب دارد كه انطفاء يا 

تعليق معاهده را فقط به اراده و ابتكار 

سازد؛ يعني در مرتبط مينفع ذيمتعاهد 

جانبة انطفاء يا تعليق اين حال، اعالم يك

سازد؛ يعني در مرتبط مي نفع  ذيمعاهده 

جانبة انطفاء يا تعليق اين حال، اعالم يك

كند، زيرا در حقوق معاهده كفايت مي

الملل عرفي رسم بر اين است كه در بين

به هر  نفع ذيمتعاهد چنين حالتي، ارادة 

وسيلة متناسبي بايد به طرف متعاهد ديگر 

 ابالغ گردد. 
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جنبة ديگر مسئلة مذكور عبارت  ـ دو م 

از اين است كه آيا اضافه بر اظهار 

دة متعاهد به استناد يكي از علل و ارا

اسباب انطفاء يا تعليق معاهده، شرايط 

اضافي ديگري نيز كه خصوصّيت رسمي بودن 

را حايز باشد براي پايان يافتن يا 

 تعليق معاهده الزم است يا خير؟ 

الملل چنين شرايطي بنابر حقوق بين 

مقّرر نگرديده است و انطفاء و تعليق 

 -نفعذية طرف هر ارادمعاهده فقط به تظا

كه شرايط ماهوي اعمال چنين صورتيدر

ربوط م -اختياري وجود داشته باشد

 باشد. مي

 

سّومين جنبة مسئلة آيين اجراي  ـ سو م 

مقّررات مذكور، موضوع وسايل و طرقي است 

كه بايد براي حّل اختالفاتي پيش گرفته 

شود كه در مورد شرايط ماهوي مربوط به 

بر انطفاء و تعليق معاهدات،  قواعد ناظر

نمايد. نتيجة بروز چنين بروز مي

اختالفاتي عبارت از اين است كه در روابط 

بين متعاهدان محّقق نيست كه معاهده 

كه به دهد يا آناعتبار خود را از دست مي

ماند. اين عدم تحّقق قّوت خود باقي مي
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رود كه يا طرفهاي عهد وقتي از ميان مي

كه داور يا ق كنند و يا آنبا هم تواف

المللي كه مأمور رسيدگي است، قاضي بين

 حكم خود را صادر نمايد. 

آيين  1969 ـمتعاقدان معاهدة وين 

اي مقّررات مذكور را بدون در نظر اجر

اي كه ذكر كرديم، گانههاي سهگرفتن جنبه

اند؛ ولي با حو واحدي تنظيم نمودهبن

واحد داراي وجود عيوبي كه اين مقّررات 

عاقدان موافقتنامة وين ذلك معباشد، مي

اي را به حقوق معتبر بهبودي قابل مالحظه

اند كه تا حدودي نقايص آن زمان بخشيده

 225كند.را رفع مي

 

 معاهدة وين  65ماد ة  ب ـ

 65برحسب جملة اّول از ماّدة  

متعاهدي كه  1969-موافقتنامة وين

براي ناي موافقتنامه به داليلي ببرم

پايان دادن به معاهده، خروج يا تعليق 

نمايد، موّظف است كه اجراي آن استناد مي

خود را با ذكر منظوري كه دارد « ادعاي»

خواهد انجام دهد و اقدامي كه مي

)انطفاء، خروج يا تعليق( و بيان داليل 

                                                           

225  . Francesco Capotorti, op. cit., p.p. 562 et suiv. 
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اين اقدام، به متعاهدان ديگر ابالغ 

 نمايد. 

 67ماّدة  اّول از اين ابالغ، طبق جملة 

بايد كتبي باشد. پس از ابالغ كتبي، طبق 

يك هيچكه صورتيدر 65دّوم از ماّدة  جملة

از طرفهاي عهد، ظرف مّدتي كه كمتر از سه 

ماه از تاريخ دريافت ابالغ نمايد باشد، 

اعتراضي نكند و ايرادي نگيرد، متعاهدي 

كتبي را ارسال داشته است حّق كه ابالغ 

ر خود را به موقع عمل دارد منظور نظ

بگذارد. بنابر اين هر عمل و اقدامي كه 

، يا به خروج از دهدبه معاهده پايان مي

بخشد، آن و يا به تعليق آن تحّقق مي

و برمبناي  67بنابر جملة دّوم از ماّدة 

بايد  65مقّررات جملة دّوم و سّوم از ماّدة 

در يك سند رسمي قيد و براي ساير 

 گردد.  متعاهدان ارسال

آئيني كه ذكر كرديم دربارة سه  

موضوع كه ممكن است به فسخ معاهده يا به 

موقع و خروج از آن منجر شود،  تضميني به

روشن است. آن سه موضوع از اين قرار 

 است: 

فسخ معاهده يا خروج از آن  ـ او ل  

مبتني بر سرشت و خصوصّيت   كه صورتيدر
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اّول ماّدة معاهده باشد )بند ب از جملة 

56 .) 

آن  از فسخ معاهده يا خروج ـ دو م 

 ي معاهدهمبتني بر نقض عمد  كه صورتيدر

 (. 60باشد )ماّدة 

فسخ معاهده يا خروج از آن در  ـ سو م 

حاليكه مبتني بر تغيير اساسي اوضاع و 

 (. 62احوال زمان عقد باشد )ماّدة 

مذكور  بايد اضافه كرد كه همين آئين 

فسخ يا خروج از معاهده، در  در مورد

طور ضمني يا هموقعي كه طرفهاي عهد ب

ه باشند، به موقع تفصريحًا آن را پذير

شود )بند الف از جملة اجرا گذاشته مي

 (. 56اّول ماّدة 

بر حسب مقّررات آئيني كه ذكر كرديم  

طرفي كه ابالغ متعاهد ديگر را دريافت 

يد و نمايد حّق دارد به آن اعتراض نمامي

اّدعاي ابالغ كننده را به دليل غيرقانوني 

. در اين حال طبعًا بين كندبودن آن رّد 

آيد. در جملة متعاهدان اختالف بوجود مي

مقّرر گرديده است كه  65سّوم از ماّدة 

متعاهدان بايد اختالف را به طرقي كه در 

منشور سازمان ملل مّتحد مقّرر  33ماّدة 

رقي كه در ماّدة شده است، فيصله دهند. ط
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منشور مذكور بيان شد عبارت است از:  33

ميانجيگري، سازش،  ،تحقيقمذاكره، 

داوري، رسيدگي قضائي و مراجعه به 

اي. در سازمانها يا قراردادهاي منطقه

يا »: ت)جملة سّوم( آمده اس 65آخر ماّدة 

آميز ديگري كه خود انتخاب هر طريقة مسالمت

عاهدان انتخاب )يعني خود مت «نمايندمي

 كنند(. مي

اين نكته قابل توّجه است كه بر طبق  

منشور سازمان ملل رفع اختالفات  33ماّدة 

به طرقي كه در ماّدة مذكور ذكر شده 

اگر ادامه »محدود به اختالفاتي است كه 

يابد، ممكن است بقاي صلح و امنّيت 

به «. المللي را به مخاطره دچار سازدبين

 65سّوم از ماّدة جملة همين جهت 

موافقتنامة وين اين محدودّيت مندرج در 

منشور را حذف كرده  33جملة آخر از ماّدة 

و به آن توسعه بخشيده است؛ به اين معني 

كه هرگاه اعضاي سازمان ملل به 

موافقتنامة وين بپيوندند، هرنوع اختالفي 

كه با ساير متعاهدان داشته باشند )حّتي 

لح و امنّيت اختالفاتي كه بقاي ص

سازد( المللي را به مخاطره دچار نميبين

 33بايد آن را به طرقي كه در ماّدة 



  تأثير تغيير اوضاع و احوال...  59 

منشور ذكر شده است، فيصله دهند. به 

همين مناسبت بايد گفت جملة سّوم از ماّدة 

موافقتنامه، شمول و عمومّيت بيشتري  65

باشد و متعاقدان موافقتنامه را حائز مي

اي نوع اختالف قائل محدوّديت و خصوصّيتي بر

اند كه هرگونه اند و مقّرر نمودهنشده

اختالفي را بايد به طرق مذكور در ماّدة 

 منشور حّل و فصل نمايند.  33

كه مقّرر  65اّما جملة آخر از ماّدة  

آميز ديگري يا هر طريقة مسالمت»دارد مي

، در عمل قابل «دكننكه خود انتخاب مي

را محتمل است كه اشد؛ زيبنقد و ايراد مي

آميز ديگر حّل براي انتخاب طريقة مسالمت

اختالف، موافقت الزم صورت نگيرد يا چنين 

انتخابي غيرممكن باشد. در اين حال 

نامحدودي فيصله نيافته اختالف براي مّدت 

آيد ماند و در نتيجه وضعي پيش ميباقي مي

 كه با وضع زير شباهت دارد: 

المللي، بين در موقعّيت كنوني روابط 

هرگاه اختالفي درباب وجود يا عدم وجود 

موجبات قانوني انطفاء يا تعليق معاهده 

ايجاد گردد و فيصله نيابد و هر يك از 

متعاهدان بر عقيدة قضايي خود ثابت 

بماند، طرفي كه به آن موجبات استناد 
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جراي معاهده تواند از انموده است مي

اهوي كه موجبات مخودداري ورزد بشرطي

انطفاء يا تعليق وجود داشته باشد. لكن 

 65اين وضع در واقع با مفاد ماّدة 

مغايرت دارد و در نتيجه فيصلة اختالف به 

 گردد. بست منجر ميبن

وين اين نوع موافقتنامة برطبق  

بيني و راه حّلي براي آن در بست پيشبن

موافقتنامه  66نظر گرفته شده است: ماّدة 

كه هرگاه در مّدت دوازده  داردمقّرر مي

ماه از تاريخ اعتراض متعاهد ديگر، 

اختالف فيصله نيابد هر يك از متعاهدان 

جانبه طور يكتواند آيين خاّصي را بهمي

معمول دارد. چنانكه اگر اختالف، مربوط 

به اجرا يا تفسير يكي از مقّررات حقوق 

(، هر 64و  53الملل عاّم باشد )مواّد بين

عاهدان مختار است اختالف را با يك از مت

المللي ، به ديوان بينتتقديم دادخواس

كه دادگستري ارجاع نمايد مگر آن

متعاهدان موافقت كنند كه موضوع اختالف 

به داوري واگذار شود. اّما اگر اختالف  

انطفاء يا  مربوط به يكي از موجبات

بايد به  كه تعليق معاهده باشد، آئيني

سازش است كه  ه شود آئينموقع اجرا گذاشت
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راجع به آن در ضمائم موافقتنامه 

 مقّرراتي وضع گرديده است. 

ولي بايد اشاره كرد كه رجوع به  

المللي دادگستري با مراجعه به ديوان بين

كميسيون سازش، از لحاظ آثاري كه بوجود 

دارد: ديوان مزبور )و  آورد كامالً فرقمي

ي كامل نيز دادگاه داوري( پس از رسيدگ

ورزد. به اختالف به صدور حكم مبادرت مي

باشد كه اّدعا  موافق نظر دولتي ،اگر حكم

ا موازين حقوق كرده است معاهده ب

الملل عاّم مغايرت دارد، طبيعي است بين

كه بنا بر آن حكم، بايستي معاهده را 

طور رسمي و قطعي پايان يافته محسوب به

م اين صورت بر حسب حك نمود. در غير

مذكور، معاهده به اعتبار خود باقي 

يار خواهد ماند. ولي كميسيون سازش اخت

در نتيجه اّتخاذ تصميم را دارا نيست؛ 

اگر متعاهدان استنتاجات كميسيون را 

نپذيرند و موضوع اختالف به عقد قرارداد 

جديدي منجر نگردد، وضع اختالف، حال سابق 

خود را حفظ خواهد كرد و اين نقص اضافي 

ا نيز خواهد داشت كه متعاهدان براي ر

رفع اختالف هيچ نوع آيين ديگري نيز 

نخواهند داشت؛ زيرا رجوع به كميسيون 
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گيرد كه متعاهدان سازش وقتي صورت مي

تمام وسايل و طرق حّل اختالف مندرج در 

منشور سازمان ملل مّتحد را  33ماّدة 

 معمول داشته باشند. 

ست كه اين مطلب نيز قابل توّجه ا 

 در 66)جملة اّول و جملة سّوم( و  65مواّد 

باب رجوع به كميسيون سازش متفاوتند: 

اي دارد كه براي دستهمقّرر مي 65ماّدة 

معّين از موجبات انطفاء و تعليق، بايد 

براي ديگر متعاهدان نيز ابالغ رسمي صادر 

و ارسال نمود تا اگر مورد قبول قرار 

به كميسيون نگرفت بتوان در موقع خود 

 66ماّدة   كه صورتيدرسازش مراجعه كرد. 

هر يك از طرفهاي »: ددار)بند ب( مقّرر مي

اختالفي كه دربارة اجرا يا تفسير تمامي 

تواند مي« مواّد قسمت پنجم روي داده است

به كميسيون سازش مراجعه نمايد. 

گردد كه: آيا بنابراين اين سؤال مطرح مي

 66و  65را كه مواّد  سيستم رفع اختالفي

اند شامل معاهداتي نيز برقرار ساخته

 ايشود كه در مواّد قسمت پنجم اشارهمي

ست؟ پاسخ به اين سؤال بنابر نشده ا

است؛ زيرا اوالً عقايد علمي منفي 

تمامي حقوق  1969موافقتنامة وين ـ 
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موجود امروزي را تدوين نكرده و فقط 

ست؛ ثانيًا راههاي جديدي را ابالغ نموده ا

به كمسيون  66ارجاع اختالف بر طبق ماّدة 

سازش فقط محدود به اختالفاتي است كه 

مواّد قسمت پنجم موافقتنامة وين ذكر 

 گرديده است. 

بنابر آنچه تاكنون بيان كرديم بايد  

چنين نتيجه گرفت كه كنفرانس وين با 

ايجاد كميسيون سازش و ذكر آن در 

را ابداع كرده سيستمي  1969موافقتنامة 

است كه براي حّل  اختالفات تقريبًا با 

دستگاه داوري مشابهت دارد. هرچند 

كميسيون مزبور اختيار ندارد استنتاجات 

خود را به طرفهاي اختالف تحميل نمايد، 

براي آنكه آنها را به قبول گزارش ذلك مع

خود وادار سازد، داراي نفوذ سياسي و 

ايي كه اغلب جيي بسيار است و از آنقضا

كشورها از متابعت حّق قضاوت دستگاههاي 

قضايي اكراه دارند، بايد اذعان نمود كه 

نس وين با مقّرر داشتن مراجعة كنفرا

جانبه به يك دستگاه اختصاصي، اقدام يك

مؤّثري را انجام داده است؛ زيرا ساختمان 

و اختيارات چنين دستگاهي، فيصلة 
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تعليق اختالفات را در باب انطفاء و 

 226نمايد.معاهدات بنحو مثبتي تسهيل مي

در پايان اين قسمت بايد اضافه كرد  

گر بدّقت محتواي موافقتنامة وين ـ كه ا

بررسي كنيم، بخوبي مشهود  را 1969

الملل بندي حقوقي بينكه استخوانشودمي

موجود در باب حقوق معاهدات، به قّوت خود 

ليل باقي مانده و حّتي بايد گفت كه به د

تر توافق بسياري از كشورهاي جهان مستحكم

الحاق تعداد كثيري از كشورها شده است. 

)كه به كّلية نواحي و به تمامي سيستمهاي 

سياسي، اقتصادي و اجتماعي دنياي امروز 

تعّلق دارند( به آن موافقتنامه، طبعًا 

اين وضع را ايجاد كرده است كه وجود 

عاهدات ي و اصولي در مورد مقواعد اساس

شود، عنوان قواعد عرفي شناخته ميكه به

بوسيلة موافقتنامة مذكور صريحًا تأييد 

تر شده و تا حدودي از وضع گرديده و روشن

عرفي به وضع قراردادي تحّول يافته و يكي 

يعني « حقوق مردم»از فصول مّهم و مبنايي 

فصلي كه شامل قواعد ناظر برايجاد و 

المللي بينحيات و فناي قراردادهاي 

                                                           

226.  Francesco Capotorti, l’extinction et la suspension des traités, op.cit., p.p. 559-581.  
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باشد، تحّقق  بيشتري را كسب كرده مي

 227است.

 

 آثار و نتايج اعمال اصل ربوس...ـ 3

موضوع آثار و نتايج اعمال اصل يا  

قاعدة ربوس...، با موضوع طرز و طريقة 

و  -ان شدكه قباًل بي -اعمال و اجراي آن

نيز با موضوع اساس و مبناي آن اصل 

قت هر سه ارتباط ناگسستني دارد و در حقي

موضوع در يكديگر تأثير متقابل دارند و 

توان آنها را از يكديگر مجّزا دانست. نمي

به همين جهت آثار و نتايج اعمال اصل 

 مود: توان چنين خالصه نمذكور را مي

 

آثار و نتايج اصل و يا قاعدة  او ل ـ

 خودبخود صورت پذير نيست. 

در بدّو امر بايد به اين نكته اشاره  

د كه هرگاه اوضاع و احوال زمان عقد نمو

طور اساسي تغيير كرد، معاهده معاهده به

محض تغيير وضع، فسخ و قرار خودبخود و به

. بدين جهت اوالً، اعالن شودو منطفي نمي

جانبة فسخ معاهده از طرف يكي از رسمي يك

                                                           

227. Roberto Ago, Droit des traités à  la lumière de la Convention de Vienne, Recueil des 

Cours de D.I., A.D.I., Tome 134, 1971, p.p. 328-329. 
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متعاهدان پذيرفتني نيست )مگر در حاالتي 

قاعدة كه قباًل شرح داديم(؛ ثانيًا، 

ربوس... اين حّق را به طرفي كه متضّرر 

كند كه با طرف يا شده است، اعطا مي

عهد وارد مذاكره شود تا كمال طرفهاي 

ردد و اگر در اين وي مسّلم گ« حسن نّيت»

باب وجود يا عدم وجود صورت اختالفي در 

تغيير اساسي اوضاع و احوال بروز نمايد، 

للي و چه المچه برحسب عرف بينطرف متضّرر 

موجب مقّررات موافقتنامة وين اين حقّ به

را خواهد داشت كه به يك دستگاه 

المللي )كميسيون سازش يا دادگاه بين

داوري و يا ديوان بين المللي دادگستري( 

رجوع نمايد حّل مشكل را خواستار شود. به 

الملل عاّم، همين جهت با آنكه حقوق بين

فسخ يا  اصل ربوس... را از جملة اسباب

المللي متروك شدن معاهده و قرارداد بين

آثار و نتايج اعمال  ذلك معشناخته است، 

اصل يا قاعدة مذكور براساس حّق غيرقابل 

آيد. پروفسور ايرادي بوجود نمي

 نويسد: باره ميدر اين 228«بسدوان»

سرانجام از لحاظ نظري، تغيير اوضاع و 

دن شوك ت براي مترساحوال ممكن ا

                                                           

228. Basdevant. 



  تأثير تغيير اوضاع و احوال...  67 

ه شود؛ لكن در تدات كافي شناختعهّ 

و  يقت امر، الزم است كه اين تغييرحق

اساسي بودن آن مسّلم گردد و آثار و 

باشد )مترك نتايجي كه به آن مربوط مي

 229شدن معاهده( برسمّيت شناخته شود. 

 

از اين لحاظ بايد گفت كه نخستين  

توان دربارة آثار و نتايج خصوصّيتي كه مي

وس... قايل شد، اين است اصل يا قاعدة رب

و نتايج، بالحّق و به خودي كه اين آثار 

آيد هرچند كه اصل مزبور خود بوجود نمي

الملل از جملة قواعد عيني حقوق بين

  كه صورتيدراخته شده باشد. نهايتًا شن

طرف عهد حاضر براي مذاكره نشود يا رجوع 

المللي را رّد نمايد، به يك دستگاه بين

پس از  -ست كه طرف متضّررطبيعي ا

ناچار  -ايماقداماتي كه قباًل ذكر كرده

است كه يا به كميسيون سازش رجوع كند و 

يا فسخ معاهده را به طور يك جانبه اعالم 

  230نمايد.

 

                                                           

229.  J. Basdevant, Règles générales du droit de la paix, Vol. 58(1936-IV), p.653. 

230.  De Caviedes, op. cit., P.P.186-189.  



   68 چهارممجلة حقوقي / شمارة 

اعمال اصل، آثار و نتايج خود را از  دو م ـ

 آورد.بوجود مي 231تاريخ انطفاي معاهده

مال اصل دّومين خصوصّيت آثار و نتايج اع

يا قاعدة مذكور عبارت از اين است كه 

اين آثار و نتايج، از تاريخ اعالم فسخ و 

انطفاي معاهده و نه از تاريخ انعقاد 

گردد؛ چرا كه در واقع حاصل مي 232آن، 

توان با گاه نمياصل ربوس... را هيچ

قرارداد كه همه چيز را « خيار فسخ»

، دهدتمامًا به وضع نخستين خود عودت مي

اشتباه نمود؛ زيرا آثار و نتايج اعمال 

شود و تأثير اصل ربوس... عطف بماسبق نمي

اعمال اصل از زماني است كه تغيير اساسي 

اوضاع و احوال، موجبات اجراي اصل يا 

قاعدة مزبور را فراهم ساخته است. در 

نتيجه تعّهداتي كه تا آن تاريخ انجام 

ا هتوان آنشده معتبر و صحيح است و نمي

كه در را حذف نمود و وضع را به صورتي

زمان عقد معاهده وجود داشته است رجعت 

داد. به همين دليل اصل ربوس... دربارة 

معاهداتي كه به موقع اجرا گذاشته شده 

 233است، قابل اعمال نيست.

                                                           

231.  Ex nuc 

232.  Ex tunc 

 همان مأخذ. .233
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آثار و نتايج تام  و آثار و نتايج  سو م ـ

 قسمتي 

هرگاه كّل معاهده بنا به تغيير  

در معرض فسخ و اوضاع و احوال  اساسي

است كه اعمال انطفاء قرار گيرد، طبيعي 

طور كامل و تام، آثار و اصل ربوس... به

آورد؛ ولي اگر فسخ نتايج خود را ببار مي

يك قسمتي يا بعضي از مقررات معاهده 

نتايج اعمال اصل مطالبه شود، آثار و 

خواهد بود و فقط شامل  نيز جزيي و قسمي

شود كه فسخ آن و مقّرراتي مي آن قسمت

مورد مطالبه قرار گرفته است. بايد 

افزود كه هرگاه خصوصّيت تغيير اساسي 

اوضاع و احوال، دائمي ياموّقتي باشد، 

روشن است كه آثار را نيز كه بوجود 

  234آورد دائمي يا موّقتي خواهد بود.مي

 

آثار و نتايجي كه به تجديد نظر  چهارم ـ

 گرددمي ده منجريا انطفاي معاه

اي كه در اينجا مطرح شده و مسئله

مورد بحث قرار گرفته عبارت از اين است 

كه آيا آثار و نتايج اعمال اصل يا 

                                                           

 همان مأخذ. .234
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قاعدة ربوس... فقط به تجديد نظر در 

شود، يا آنكه معاهده را معاهده منجر مي

 سازد؟ طور قطع منطفي ميبه

بعضي از محّققان معتقدند كه اثر و  

ة اصل ربوس... دربارة معاهداتي كه نتيج

بتوان اصل مزبور را اعمال نمود، منحصرًا 

عبارت از تجديد نظر و تطبيق معاهده با 

گاه به اوضاع و احوال تازه است و هيچ

لغو يا انطفاي معاهده منجر نمي گردد؛ 

زيرا لغو يا انطفاي معاهده عملي منفي 

است؛ در حاليكه تجديد نظر يا تطبيق 

ه با وضعي كه بوجود آمده عملي معاهد

مثبت است. در مقابل، بسياري از 

نظر مخالف بوده دانشمندان حقوق با اين 

و معتقدند كه اثر و نتيجة اعمال اصل 

مزبور درباة معاهدات، يا متروك شدن يا 

 انطفاء و يا لغو كامل آنها است. 

البّته بايد متذّكر شد كه اين بحث در 

است؛ زيرا بين متروك حقيقت بحثي اصطالحي 

شدن معاهده )به معناي انطفاء يا تجديد 

نظر كامل( و تجديد نظر )به معناي تطبيق 

معاهده با اوضاع و احوال تازه( مغايرتي 

كه اساسي باشد وجود ندارد؛ چرا كه 

اي به دليل هرگاه متروك شدن معاهده
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اساسي اوضاع و احوال عنوان شود،  تغيير

انطفاي معاهده و يا طبيعي است كه يا به 

گردد. به تجديد نظر در آن منجر مي

اي متروك شدن معاهدهكه صورتيدربنابراين 

)در اثر تغيير اساسي اوضاع و احوال( 

گانة زير را توان حاالت سهعنوان شود، مي

 تصّور نمود: 

تطبيق اجراي معاهده به دليل  ـ الف

موّقتي بودن تغيير اساسي اوضاع و 

 احوال. 

انطفاء يا لغو معاهده به دليل  ب ـ

خواست و ارادة طرفهاي عهد و يا به 

دليل سرشت و خصوصّيت معاهده كه مجّوز 

بلكه برعكس، لغو و  تجديد نظر نباشد؛

 يا انطفاي كامل آن را ايجاب نمايد. 

انطفاي جبري معاهده به دليل  پ ـ

المللي؛ رجوع اختالف به يك محكمة بين

مللي حّق ندارد نه الزيرا محكمة بين

ه اراده و اي را وضع كند و نقاعده

نظر خود را بر اراده و نظر طرفهاي 

عهد تحميل نمايد و به جاي آنان 

المللي در تصميم بگيرد. محكمة بين

موقعي كه اختالف مربوط به متروك بودن 

يا متروك نبودن معاهده را رسيدگي 
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نمايد، فقط حّق دارد حكم كند كه مي

كافي براي متروك بودن معاهده موجبات 

چنين كه صورتيدريا خير، و وجود دارد 

موجباتي وجود داشته باشد، حكم بر 

نمايد؛ ولي انطفاي معاهده را صادر مي

حّق ندارد معاهدة ديگري را جانشين 

به جاي معاهدة متروكه كند و يا آنكه 

طرفهاي عهد در معاهده تجديد نظر 

 نمايد. 

ظور تكميل مطلب بايد در اينجا به من

اضافه كرد كه عاقدان موافقتنامة وين 

انطفاء و تعليق فقط براي ابطال، 

اند و با معاهدات مقّرراتي را وضع نموده

آنكه بعضي از نمايندگان كنفرانس مزبور 

تري )آلمان غربي و استراليا( روش ماليم

را )اضافه بر ابطال، انطفاء و تعليق( 

اد كردند كه در نظر گرفته و پيشنه

معاهده را اوضاع و احوال جديد بوسيلة 

تغيير و اصالح آن معاهده مطابقت دهند، 

پيشنهاد مزبور مورد قبول  ذلك مع

 كنفرانس قرار نگرفت. 

كه تغيير و اصالح  ايتًا بايد گفتنه

در اجتماع  معاهدات از اموري است كه

شمار المللي از جملة واجبات بهكنوني بين
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همين جهت عاقدان معاهدة وين،  آيد. بهمي

قسمت چهارم موافقتنامه را به اصالح و 

 39تغيير معاهدات اختصاص دادند و مواّد 

ناظر به اين مطلب است و مادر  41و  40و 

اينجا اين موضوع را فقط در ارتباط با 

كنيم و اصل ربوس... به اختصار برگزار مي

 دهيم. به بحث خود خاتمه مي

 

 عاهدات غيير ماصالح و تـ 4

 مفهوم اصالح و تغيير معاهده  ـ 1

 هاصالح و تغيير معاهد از لحاظ حقوقي

« جانشين»عبارت است از عملي كه هدف آن 

كردن مقّررات جديد به جاي مقّررات سابق 

باشد. به همين دليل بايد گفت موجودّيت مي

معاهده در واقع دستخوش تبديل و تغيير 

اتي كه گيرد؛ زيرا مقّررميقرار 

رود و منطفي كرده است، از ميان ميتغيير

اصالح و شود. بنابراين مفهوم كّلي مي

تغيير معاهده دو مطلب را دربر دارد كه 

يكي اصالح و تغيير و ديگري انطفاء است و 

بين اين دو مطلب تفاوت محسوسي وجود 

دارد؛ چرا كه نتيجة انطفاي معاهده، 

ه منطفي اي كاي منفي است و معاهدهنتيجه

رود و اثري از ميان مي شود، بكّلي ازمي
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ي امعاهدهكه صورتيدرماند. قي نميآن با

شود، درواقع و در عمل پايان كه اصالح مي

يابد؛ بلكه برعكس، بهبودي يافته و نمي

آورد كه از نظر نظم ببار مينتيجة مثبتي 

رژيم »آثار مهّمي است. زيرا داراي  قضائي

اين دو موضوع، دو  رحاكم ب« قضائي

متفاوت است: انطفاي معاهده كّل « رژيم»

نمايد؛ در اعتبار ساقط مياز آن را 

و حاليكه اصالح، معمواًل بعضي از مقّررات 

دهد يا اكثر مقّررات معاهده را تغيير مي

اي و به اعتبار خود معاهده لطمه

  235زند.نمي

 

 

 

 اصالح و تغيير مسالمت آميزـ 2

هر ايم نيز اشاره كرده چنانكه قبالً 

اجتماعي تابع دو حال آمرانه و متغاير 

باشد كه يكي حال ثبات و دوام و ديگري مي

حال حركت و تحّول است. و براي آنكه 

بتوان اين دو حال را با يكديگر در 

آيد كه آرامش كامل سازگار ساخت، الزم مي

هر نظم حقوقي، ثبات حّق را با تحّرك 

                                                           

235.  Nguyen Quoc Dinh et Daillier, op. cit., p. 284. 
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در حقوق داخلي تنظيم  تكامل مطابقت دهد.

اين وضع با مقّررات قانون اساسي )درباب 

گيرد؛ ولي در گذاري( صورت ميآيين قانون

الملل اين مسئله براي نخستين حقوق بين

المللي اّول مطرح بار پس از جنگ بين

گرديد و فاتحان جنگ برآن شدند كه براي 

حفظ صلح، بهترين وسيله را بيابند و آن 

يند. آنها يقين داشتند كه را اعمال نما

دوام صلح بستگي به اين امر دارد كه هر 

وضع سياسي موجود و واقعّيت جديد  وقت بين

بوجود آميزي المللي تضاّد مخاطرهحيات بين

آميز آن وضع سياسي را آيد، بطور مسالمت

تغيير دهند و اصالح كنند. اّما متأسفانه 

 در اين راه توفيقي حاصل نكردند و جامعة

ميثاق آن جامعه با جنگ  19ملل و ماّدة 

 دّوم جهاني از ميان رفت. 

در روزگار ما يعني زماني كه اجتماع 

اقد دستگاه عالية حاكمه المللي فبين

اخالت دستگاههاي سياسي سازمان بوده و مد

تصادفي و غيرمحّقق  ملل مّتحد نيز تقريباً 

رسد كه آيين باشد، چنين به نظر ميمي

غيير معاهدات تنها وسيلة طبيعي اصالح و ت

است كه در صورت لزوم بتواند به تغيير 

المللي آميز اوضاع قراردادي بينمسالمت
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تحّقق بخشد. از اين لحاظ، اصالح و تغيير 

معاهدات، تنها طرز اساسي انجام دادن 

وظايف اجتماعي و تنها طريقة تطابق بين 

آي است كه ذكر كرديم. دو حال آمرانه

يعني مورد مطالعة ما ـ ع ووضدر مبويژه 

 ـ لة تغيير اوضاع و احوال زمان عقدمسئ

اصالح و  تغيير معاهده كه به انطفاء و 

گردد، يك يا به تصحيح معاهده منجر مي

و  حّل عقاليي است كه بسياري از مسائلراه 

المللي را فيصله مشكالت اجتماع بين

دهد. به همين جهت نبايد تصّور كرد كه مي

الملل تأييد نمايد كه ر وقت حقوق بينه

معاهدات قابل تغيير و اصالح هستند و 

براي آن آييني نيز برقرار سازد، كفايت 

را كه حقوق  كند. برعكس، آنچهمي

مايد و آييني را كه نالملل تأييد ميبين

دارد بايد بقدري مؤّثر باشد كه مقّرر مي

در واقعّيت امر بتوان قواعد مقّرر را به 

موقع اجرا گذاشت؛ واال در غيراين صورت 

معاهده به دليل تحّول و  فسخ يك جانبة

المللي، همواره تحّرك الزامي اجتماع بين

 صورت پذير خواهد بود. 

ن اصالح و تغيير معاصر، آئيدر دورة 

معاهدات در اثر تكامل شگرف حقوق 
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المللي به پيشرفتهاي بسيار قراردادي بين

نائل شده است؛ ولي با اين اي قابل مالحظه

حال بايد گفت تا زماني كه ساختمان فعلي 

المللي اين پيشرفتها را اجتماع بين

سازد، موضوع آيين اصالح و تغيير محدود مي

 معاهدات به كمال خود نخواهد رسيد.
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