
  205 ـ 226صفحات / 1394تابستان  ـ بهار/ 52شماره / المللي  حقوقي بينمجله
____________________________________________________________________ 

  
  المللي،  بينماندن معاهداتمتروك

   وين1969وراي عهدنامه 
  

   مسعود راعي
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  چكيده

شود، در حقوق شدن قوانين نيز اعمال ميهاي ملي درمورد متروكماندن كه در برخي نظامعنوان متروك
 ،ده و مقارن با آنمان بالاستفاده ن زما ازايدر برههاي شود كه معاهده به حالتي اطالق ميالملل بين

زمان عمل كرد، طور هم هتوان به عرف و معاهده بكند كه چون نمي ظهور مي،عرفي در آن خصوص
توان گفت كه معاهده   مياكنون سؤال اين است كه در چنين وضعيتي آيا. شوداجراي معاهده متوقف مي

  .  خاتمه يافته است،مزبور
 ،هرچند كنوانسيون حقوق معاهدات. توان از اختتام آن سخن گفتيبا توقف اجراي معاهده م

 عملي ه است، هم دكترين و هم رويه قضايي و هم رويهتندانسماندن معاهده را راهي براي اختتام  متروك
  .اندها آن را بر علل اختتام معاهدات افزودهدولت

گيرد، به رديفي يكسان با معاهده قرار ميالملل در  يكي از منابع حقوق بينعنوان بهكه عرف  ازآنجايي
درستي و با اجتماع شرايط الزم شكل گيرد، بتواند با معاهده به مبارزه  كه به آيد كه درصورتينظر مي

 دخيل در توان با عامل رضايت ضمني تابعانِاين واقعه را مي. ندكبرخاسته و آن را از دايره اجرا خارج 
  .آن، توجيه كردگيري  شكل
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  مقدمه
رسميت  بهالمللِبع حقوق بيناترين منترين و اصلي  يكي از مهمعنوان بهالمللي معاهدات بين

پايان تلفي هاي مخالمللي دادگستري، به گونه ديوان بين اساسنامه38شده در ماده شناخته
انجامد و عموماً مربوط به مرحله پيدايش و  معاهده مي1 فارغ از مواردي كه به بطالن.پذيرند مي

 2انعقاد معاهده است، در دوران حيات حقوقي هر معاهده نيز همواره علل و موجباتي سبب اختتام،
هاي  طرفارادهاين علل ممكن است ناشي از شود، كه المللي مي بين معاهده4يا تعليق 3فسخ

هاي بر بقاي معاهده، از عللي ناشي از وضعيت ها   آنرغم ارادهمعاهده بوده باشد يا علي
  .نشده، رخ دهدبيني پيش

 مثال، طور به. دده ميمعاهده پايان گوني به حيات اهاي معاهده، به انحاء گون طرفاراده
اند، تحقق شرط هدمنعقد شانقضاي مدت يك معاهده درمورد معاهداتي كه براي مدت موقت 

اي صريح و گونه ست كه بيشتر بها از مواردي ،جانبهگيري و فسخ يكفاسخ در معاهده، كناره
در كنار اين قيود صريح، قيودي ضمني نيز وجود . شوديافتن معاهدات ميپرده موجب خاتمه بي
. گيري از معاهده كناره و شرط ضمني فسخ يا5 مانند اختتام معاهده در پي اجراي كامل آن،دارد

 .خواهد بوداما موارد اختتام ارادي معاهدات، گاه بر اساس اراده و خواست بعدي اطراف معاهده نيز 
ام ، اختت)تفاسخ(گيري  هاي معاهده بر اختتام يا كنارههاي طرفاتفاق اراده: ند ازااين موارد عبارت

ها يا  طرف مؤخر كليهعاهده بر اثر ارادهجراي م، تعليق ا)نسخ( الحق معاهده بر اثر انعقاد معاهده
  . الحقهاجراي معاهده با انعقاد معاهدها و تعليق ضمني  مؤخر برخي از طرفبر اثر اراده

حيات و دوام معاهده پايان به هاي معاهده نيست كه اما همواره اين اراده و تمايل طرف
 نشده بيني هاي پيششود كه از وضعيتيگاه علل و موجباتي سبب خاتمه يك معاهده م. بخشد مي

  كليِتوان به دو دستهنشده را ميبينيهاي پيشاين وضعيت. گيرددر معاهده سرچشمه مي
هاي معاهده تقسيم هاي وابسته به رفتار طرفهاي معاهده و وضعيتهاي جدا از رفتار طرف وضعيت

بستگي تام ها   آنيد و نه به رفتار بعديآهاي معاهده برميهايي كه نه از خواست طرف وضعيت. كرد
 و تحقق )ربوس قاعده(واحوال ر بنيادين اوضاععدم امكان اجراي معاهده، تغيي:  ازاست دارد عبارت

المللي  بينهايي موجب اختتام معاهدهوضعيت گاه كنار اين موارد، در. جانشيني ميان كشورها
 

1. Invalidity 

2. Termination 

3. Denunciation 

4. Suspension 

يابد كه صرفاً براي انجام تعهد و عملي خاص منعقد شده باشند كه در اين صورت در خصوص معاهداتي تحقق مي اين امر .5
 پس از انجام موضوع و مبناي تحقق يك ،د، چرا كه در واقعنپذيرخود خاتمه ميخودي به،با اجراي تعهدات مقرر در آن

  . يافتاي بر بقاي معاهدهتوان دليل و زمينهنمي  ديگر،معاهده
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هاي هاي معاهده نبوده و از وضعيتي طرف اوليه يا بعدشود كه هرچند ناشي از اراده مي
هاي معاهده ـ بخصوص در زمان اجراي آيد، به رفتار بعدي طرفشمار مي نشده بهبيني پيش

 نقض اساسي :اين موارد را چنين برشمردتوان مي .ناپذير داردمعاهده ـ وابستگي و پيوندي اجتناب
  6.ابط ديپلماتيك يا كنسوليالمللي و قطع رو  بينمعاهده، آغاز مخاصمه مسلحانه

عرفي كه پس از معاهده شكل «از طرف ديگر، نظر به برابري قدرت حقوقي عرف و معاهده، 
يا د كنوتعديل گيرد، ممكن است تحت شرايطي، كليه يا قسمتي از مقررات آن معاهده را جرحمي

تام آن معاهده در صورت اخير، اخت. دشو مذكور موجب توقف آثار اجراي معاهدهبراي هميشه 
، ممكن استهاي مستمر  ناشي از رويه،دليل اين تأثير آن است كه چون عرف. پذيردتحقق مي

 هرگاه اين ، درنتيجه.فعل يا عدم اجراي تدريجي معاهده باشدها، تركاست موضوع اين رويه
اين وضعيت  در 7.»سازد خود آثار اجراي معاهده را متوقف مي، خودبهدشوها تبديل به عرف رويه

 .معاهده به ميان آورد» ماندنمتروك«توان سخن از است كه مي

الملل و حقوق معاهدات ـ شايد به پيروي از نظم نظر به اينكه در منابع موجود حقوق بين
 ـ بحث شاياني در اين خصوص انجام نشده است، نوشتار حاضر در صدد است تا وينكنوانسيون 

اي خاص و  جديد و معارض با عهدنامه عرفيِ پديداري قاعده پاسخ دهد كه آيابه اين سؤال
؟ خاتمه دهدالمللي  معاهده بين بهتواند مي،اي عرفيتبديل موارد عدم اجراي آن معاهده به قاعده
  و اگر چنين است، مبناي اين پديده چيست؟

  
  المللي معاهدات بينماندن متروك. 1
  لي المل معاهده بينماندن متروك مفهوم .1ـ1

 هم در حقوق داخلي و در خصوص قوانين و هم در حقوق ،، كه در معني اعمماندن متروك
 8،»علت عدم اجراالغا، به«شود، به معني كار برده مي المللي بهالملل در رابطه با معاهدات بين بين

 ،هادادگاه ،بر آن است و دكتريني است كه بنا»  عدم استفادهكهنگي درنتيجه«و » عدم كاربرد«
 داراي قدرت ،هاي طوالني مورد استفاده واقع نشده استكه در مدترا اي قانون يا عهدنامه

  9.، هرچند عمالً لغو نشده باشددانند ميآور نالزام
 
 ؛بيگدليمحمدرضا ضيايي: ك.ن ،گيري و تعليق معاهدات جهت مطالعه تفصيلي و دقيق علل و موجبات اختتام، فسخ، كناره.6

  .245- 304، صص1385 گنج دانش،  چاپ سوم،،يالملل بينحقوق معاهدات 
  .ات پيش گرفته است، تنظيم شده استمطالب دو بند اخير نيز بر اساس قاموسي كه كتاب مزبور در تشريح موارد اختتام معاهد

  .533 - 756، صص1383، فرهنگ نشر نو ، الملل معاهداتحقوق بين ؛اهللا فلسفي هدايت:ك.نهمچنين 
  .266 و 265، صص همان ؛بيگدلي ضيايي.7

8. “Desuetude”, Harvard Law Review, vol. 119, No. 7, May 2006, p. 2210. 
9. Garner, Bryan A., Black’s Law Dictionary, West and Thomsom, 2004, p. 479. 
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شود كه در رويه و الملل، زماني متروك خوانده مي نظام حقوق بينالمللي در عرصه بينمعاهده
 چشم  دنامه، نشاني از اجرا، استناد يا انطباق با مقررات آن بههاي آن عهعملكرد جاري در زمان طرف

 اين  ممكن است. آن را به فراموشي سپرده باشد،هاي عهدنامه طرف رويه،ديگر عبارت نيامده و به
هاي عهدنامه يا تحت فشار مقتضيات حقوقي و روابط  بنا بر ميل خود طرف،عدم استفاده از عهدنامه

 ،كه آنشود  الزم است با عنصري ديگر تكميل ،ين عنصر براي اينكه داراي اثر باشدا.  باشدالمللبين
  مثال، بناعنوان به 10.گيري عرفي مقارن با اين ترك اجرا و البته در خالف جهت عهدنامه استشكل
 به دانند، امروزهنوعي توسل به زور را مجاز مي  معاهداتي كه به كليه،المللاي در حقوق بينظريهبر ن

  11.انددليل حاكميت مطلق اصل منع توسل به زور و ممنوعيت جنگ، متروك مانده
   مقرراتي در، سال، محققان بر اين باور بودند كه هرگاه خود معاهده50براي مدتي بالغ بر 

هاي آن  يافتن نداشته باشد، عدم تدوام و استمرار عهدنامه از رفتار هريك از طرفخصوص خاتمه
طور تاريخي بر اساس دو  اين عدم استمرار عهدنامه به. شودگيري مينتيجهها   آنمهيا اكثر يا ه

 ماندن متروك «ـ2 12؛»واحوال تغيير بنيادين اوضاعقاعده «ـ1: شد تعريف و تنظيم مي،دكترين
سپردن معاهده در طي زمان؛ وشيفرامّ  به.الف: خود مشتمل بر چند عنصر است كه 13»معاهدات

هاي عهدنامه از حقوق  آمدن وضعيتي كه طرف پيش.دنامه با رضايت ضمني؛ جتتام عه اخ.ب
  15و14.كشندموجب عهدنامه دست مي خود به
  

   معاهداتماندن متروككنوانسيون وين و . 2ـ1
المللي نپرداخته  معاهدات بينماندن متروك مسئلهكنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات به 

 
گونه اثري بر اعتبار معاهده   هيچ،خودخودي نظر به اينكه صرف گذر زمان و عدم استفاده از عهدنامه در مدتي طوالني به.10

 معاهده ماندن روكمت، زين پس، در اين نوشتار، هرگاه سخن از ) خواهيم ديد1ـ4كه تفصيل آن را در قسمت ( داشت نخواهد
 همراه با ،توجه ترك اجرا و عدم استناد به عهدنامه در مدت زماني قابل:  اين عبارت را بايد مشتمل بر دو ركن دانست،شودمي

 را صرفاً ماندن متروكاصطالح نبايد لذا . دكرالمللي در جهتي متعارض با عهدنامه كه نتوان به هر دو عمل پيدايش عرف بين
  . عنصر زماني در نظر گرفتنظراز نقطه

  .268، ص همان ؛بيگدلي ضيايي .11
12. Rebus sic stantibus 

13. Desuetude 

14. Vamvoukos, Athanassios, Termination of Treaties in International Law: The Doctrine of ‘rebus sic 
stantibus’ and Desuetude, Oxford: Clarendon Press, 1985, p. 263. 

بر اينكه طبق بندي از متن   حقوقي كلي درمورد اجرا يا اسقاط يك عهدنامه وجود نداشته باشد، مبنيكه قاعده درصورتي.15
استناد به  زماني طوالني در اعمال ياهاي آن براي مدت  آن كه در خصوص زمان معاهده باشد، خاتمه يابد، قصور طرف

هاي آن را افاده كند كه   مثبِت ناكارآمدي عهدنامه، ممكن است توافقي ضمني ميان طرفعهدنامه، يا هرگونه رفتار ديگرِ
  :ك. ن.يافته جلوه دهدانگاشتن معاهده باشد، يا آن را خاتمهمتضمن ناديده

Cannizzaro, Enzo, The Law of Treaties beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, 
p.352 
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  16.است
هاي اختتام معاهدات در كنوانسيون  زمينهعنوان به» شدنمنسوخ«و » ماندن متروك «استثناي

الملل يا كنفرانس وين نبوده است بلكه توجهي كميسيون حقوق بينوين، به يقين ناشي از بي
ماده ( كنوانسيون 42  ماده)ب(رغم گفتگوهاي متعدد در اين زمينه، اعتقاد بر آن بود كه شق  علي
الملل معتقد است كه بند  كميسيون حقوق بين17.دهد نيز پوشش مياين موضوع را)  فعلي54

 البته اين سؤال مطرح بود كه آيا 18. را نيز شامل شودماندن متروك ظرفيت اين را دارد كه ،مزبور
اما كميسيون، درنهايت نتيجه . عنوان عاملي مستقل تعريف كرد  را بهماندن متروكتوان مي
 سبب واقعي براي اختتام معاهده باشد، ، معاهداتماندن متروكممكن است گيرد كه هرچند  مي

هاي معاهده به كنارگذاردن آن است كه اين  مبناي حقوقي چنين اختتامي، رضايت و تمايل طرف
  19. صورت قانوني يابد54  مادهطبقتواند امر نيز مي

اي براي مينهعنوان ز شدن معاهدات به يا منسوخماندن متروك مبناي حقوقي ،براي كميسيون
كردن عهدنامه كه از هاي عهدنامه در تركرضايت طرف«از است  عبارت ،اختتام يك معاهده

» ماندن متروك«اين امر در واقع دركي ويژه از . »شوددر ارتباط با معاهده برداشت ميها   آنرفتار
، اين حالرعيند. يابدهاي آن خاتمه مي توافق ضمني طرفوسيله ست؛ بدين معني كه معاهده بها

 در ماندن متروكآن مفهوم سنتي  شود و ميماندن متروكتنها برداشتي نيست كه از مفهوم 
خاطر گذر از   به،تام معاهدهماندن و اخت  مبنايي براي متروكةواقع، عقيد در. يسترم نيز نحقوق 
  20.اند كردهاجرا ن را  آن،عهدنامههاي طرف ،توجهي است كه در طول آن  زماني قابلبرهه

 
شود، به  آغاز مي42 گويد و با ماده معاهدات سخن مي بطالن، اختتام و تعليقدرباره قسمت پنجم كنوانسيون وين كه .16

 همان چند مورد ، معاهداتيافتنده و تمايل دارد كه موارد پايانكر توجهي ن، معاهدات در گذر زمانماندن متروكموضوع 
ها و مصاديق تحقق آن را خود  شد، زمينهكه توانسته است و به موارد اختتام يا تعليق مربوط مي آنجا د و تاباشحصري 

  .عهدنامه برشمرده است
 به الملل بينخوبي اين نكته نمايان است كه كميسيون حقوق   كنوانسيون انجام گرفته است به42 در تفاسيري كه بر ماده. 17

اي منفي  مطلوب است يا خير و به نتيجه،در كنوانسيون وين» ماندن متروك«پردازد كه آيا درج له ميئ اين مسمالحظه
 است كنوانسيون 54 ماده ، آن ماده كه در طرح نهايي)ب(رسد و استدالل آن نيز اين است كه اين وضعيت توسط شق  مي

  :ك.ن. تواند خاتمه يابدمي» ها طرفامه در هر زمان با رضايت كليهدنهر عه«گويد شود كه ميپوشش داده مي
Cannizzaro, op. cit, p.351 
18. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, p. 237. 

19. Ibid, para 5, p. 237. 

  :ك. ن.20
Villiger, Mark E., Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden-Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 548, 549. 

  :ك.ن ،همچنين
Dorr, Oliver & Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties- A Commentary, 
Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2012, pp. 978-979. 
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 ، كه اگرچه در مذاكرات و مباحث مقدماتي تدوين كنوانسيون وينشود الحظه مي مبنابراين
 علتي براي اختتام آن بوده است، كميسيون حقوق عنوان به معاهده ماندن متروكسخن از 

  استدالل آن نيز.عنوان عللي بر اختتام معاهده اجتناب ورزيده است عمد از ذكر آن به الملل به بين
 بهره جست و معاهدات 54 ن از اطالق و وسعت بند دوم مادهتوااين بوده است كه مي

  .يافته دانست خاتمه،مانده را نيز به استناد اين ماده متروك
 

   و مفاهيم مشابهماندن متروك. 3ـ1
  واحوال معاهده و تغيير اوضاعماندن متروك .الف

 با  مغايراحوال ِ و ي از تغييرات محسوس اوضاع بيشتر ناش، حاالت، توقف اجراي معاهدهبرخيدر «
عنوان موجبي براي اختتام معاهده، بسيار  احوال به و  تغيير اوضاعاين مورد، به قاعده.  استمعاهده

  .نزديك است
 سو، در اختالف با قاعده شود زيرا از يك مشابهت كامل ديده نمي،باوجود اين، ميان آن دو

كه گيرد، حال آنخود صورت مي به  عرف مغاير ناسازگار باشد، خوداي كه با، سقوط معاهدهربوس
 چندان ،ماندن معاهده  از سوي ديگر، نظام حقوقي متروك21.يست چنين نربوس در رابطه با قاعده

. اندهكردباره سكوت  هاي حقوق معاهدات در اين، مخصوصاً اينكه عهدنامهيستمشخص ن
  22.» قواعد عرفي حاكم بر موضوع را ناديده انگاشت وجود،صراحت توان به نمي،حال بااين

  
  شدن آن معاهده با منسوخماندن متروك رابطه .ب

 يكسان تلقي 23شدنالمللي را با منسوخ معاهدات بينماندن متروك ،الملل حقوق بينكميسيون
ر المللي دادگستري دان بينسان در هنگام طرح دعوا نزد ديو فرانسه نيز به همين. كرده است

  در پي انحالل جامعه1928 داوري  عاماي كه عقيده داشت معاهدهي هستهها آزمايشقضيه
مي لژيك نيز به مفاهيكه برسد نظر مي به.  متروك مانده است، بر آن نسق بوده است،ملل

) نگرو عليه بلژيك صربستان و مونته( مربوط به مشروعيت توسل به زور غيرمتمايز در قضيه
فصل قضايي و داوري  و  حل1930كند كنوانسيون صلح گاه كه استدالل ميت، آناستناد كرده اس

  24. متروك و منسوخ شده است،ميان پادشاهي يوگسالوي و بلژيك، بنا بر خواست طرفين
شدن از يكديگر،  و منسوخماندن متروكهم تفكيك و تمييز مفهوم   با تمام اين احوال، باز

 
  . است»اعمال اراده« نيازمند ، آنكاربرداي است كه   زمينه،ربوس زيرا قاعده .21
  .267 و 266، صص نهما ؛بيگدلي ضيايي.22

23. Obsolescence 

24. Legality of the Use of Force (Serbia and Montenegro v Belgium), Preliminary Objections of 
Belgium, ICJ Reports, 5 July 2000, 134–9, paras 412–423 
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اند، از مواد كنوانسيون وين حقوق معاهدات جامانده  هر دوچه حايز اهميت است، چرا كه اگر
  .مفاهيمي متفاوت هستند

هاي حقوقي كه عهدنامه بر رفتن وضعيت، به عدم امكان اجراي معاهده به دليل ازبينشدنمنسوخ
 كنوانسيون حقوق معاهدات وين، 61 در تقابل با ماده.  اشاره داردشكل گرفته استها   آنمبناي وجود

 به عدم امكان اجراي مادي معاهده به علت ناپديدي دائمي موضوعي كه براي اجراي معاهده كه
شدن قانوني يا غيرممكن آنچه موضوع بحث است، ،شدنضروري بوده پرداخته است، درمورد منسوخ

انجامد و در واقع اجراي   ميشدنشدن كه به منسوخممكن  غيرگونه اين بارز  نمونه26. است25حقوقي
 107 و 106، 53در مواد  27»دول متخاصم«كند، عبارت نامه را به لحاظ حقوقي دچار مشكل ميعهد

  .منشور ملل متحد است كه ديگر مصداق حقوقي و قانوني ندارد
ي الملل بينيافتن معاهدات  د كه اين جنبه از خاتمهشوالذكر عيان مي موارد فوقبنابراين، با مالحظه

عرفي  گيري ماندن معاهدات كه در پي شكل يم با متروككردشدن تعبير كه آن را به عبارت منسوخ
  . پيشين است، تفاوت دارددر جهت مانع اجراي عهدنامهشود كه مطرح مي ايقاعده
  

  ها و عملكرد دولتاستمرار اعتبار معاهدات قديمي در رويه. 1ـ4
تواند به توجه باشد نمي بلالمللي نشان داده است كه صرف گذر زمان، هرچند مدتي قا بينرويه

 28. خدشه وارد كند،ها و وقايع جديدنسبت به وضعيتها   آناستمرار و دوام معاهدات موجود و اعمال
.  به معاهدات بسيار قديمي استناد جسته است،المللي دادگستري نيز هر وقت الزم ديدهديوان بين

 مابين پرتغال و حاكم 1779 مورخ 29پونا ، معاهده»حق عبور« مثال، ديوان در قضيه عنوان به
در قضايايي كه با استناد به گذر زمان نسبت به يك معاهده در  31.گيردرا در نظر مي 30ماراتاس

در بيشتر . ، اين امر نتوانسته است موجب توقف اجراي معاهدات شودمحاكم نيز مطرح شده است
هاي مياني  و صخرهپاالئو، ا برانكاپدرقضيه مربوط به حاكميت بر مناطق «قضاياي اخير، ديوان در 

 
25. Legal Impossibility 

26. Cannizzaro, op. cit, p.358 

27. Enemy States 

 اختتام معاهده  موجب،ها و همچنين اجراي آنواقع، صرف گذر زمان و عدم استناد به عهدنامه در رويه دولت در .28
د، هرچند ده نجام نمي ا هيچ چيز،زمان. نفسه نيرويي مؤثر ندارد زمان، في«: كند بيان ميگروسيوسطور كه    و همان؛شود نمي

  .»پيونددوقوع مي همه چيز در بستر زمان به
Grotius, Hugo, De jure ac pacis libri tres, translated by F.W. Kelsey, Oxford: Clarendon Press, 1925, vol. 
II, p. 220. 

29. Poona 

30. Marathas 

31. Case Concerning Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India), Merits, Judgment of 12 
April 1960, ICJ Reports 1960, 6, at 37 
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هايي رجوع كرده است كه در ربع  به عهدنامه32،)دعواي ميان مالزي و سنگاپور(» هاي جنوبي و لبه
 ، معاهده)كنوانسيون لندن (1814  انگليسي ـ هلنديمعاهده:  از جمله،اندمنعقد شده 19اول قرن 

 ي قطع، برخي از اجزاطور به 33.جوهوروسط  هلندي ـ انگليسي و تعدادي معاهدات منعقده ت1824
هايي كه اند اما اين بدان معني نيست كه عهدنامه متروك و منسوخ شده، قديمي،اين معاهدات

  34.ندشويافته تلقي  خاتمه،صرف گذر زماناند بهيقين بدون درج زمان محدودي در آن انعقاد يافته به
وضوح پيداست  كنند، بهها منتشر مي گاه دولتاجرا نيز كه هاي قابلهاي عهدنامهدر فهرست

براي مثال، در . گونه تأثيري ندارد هيچها   آنكه قدمت اسناد در استمرار و دوام سنديت و اعتبار
 اين رانسه كه وزارت امور خارجه منعقده توسط دولت ف داراي قدرت اجراييِفهرست معاهداتِ

 ميان فرانسه  است، معاهدهترتيب تاريخ تنظيم شده ده است، اولين عهدنامه كه بهكركشور منتشر 
  35. قرار دارد1564و سوئيس به سال 

  
  شرايط و ضوابط الزم جهت تأثيرگذاري عرف بر معاهده. 5ـ1

  معاهده بيان شد كه معاهده در صورتي متروك خواهد شد كه عرفي پسماندن متروكدر تعريف 
حال بايد .  قديمي شود توقف اجراي معاهده يابد و موجبگرفته و ظهور  از آن معاهده شكل

 باشد تا قابليت مقابله با داشتههايي  چه ويژگيد بايدارددانست كه عرفي كه چنين قدرتي 
  .ن آن را داشته باشدكردعهدنامه و در واقع متروك

يك عرف و «د، كرالمللي دادگستري بيان  نيكاراگوئه، ديوان بينگونه كه در قضيه  همان
بندي و  بنابراين هيچ رده36.»توانند وجود داشته باشندزمان و برابر مي  همطور بههده يك معا

رو قواعد عرفي و قواعد معاهداتي هر دو  ازاين37.جايي ميان اين دو منبع وجود نداردهجاب
 چرا كه در حقوق 38نظر از آنچه در بر دارند باقي و موجود باشند طور مستقل، قطع توانند بهمي
 هريك ،مراتب وجود ندارد و عرف و معاهده سلسله، ميان منابع شكلي،لملل موضوعهابين

 
32. Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge 
(Malaysia/Singapore), ICJ Reports 2003, para. 21. 

آمد و در  به اشغال ژاپن در1942 و از سال  تحت كنترل بريتانيا بود1914 از سال  كه ايالتي در جنوب مالزي استجوهور .33
  .ه شد جمهوري فدراتيو ماليي پايه گذاشت،استقاللدستيابي به  ا ب1948سال 

34. Cannizzaro, op. cit, p.355. 

35. Ibid 

36. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), ICJ Reports 1984, para.177. And Also see: article 38 of the 1969 Vienna Convention on the 
Law of Treaties. 

37. Jia, Bing Bing, “The Relations between Treaties and Custom”, Chinese Journal of International Law, 
2010, p. 92 

38. Ibid, p. 97. 
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قدرت حقوقي عرف و معاهده در يك سطح است، «كه   در واقع، ازآنجايي39.ستا  نهادي مستقل
 اعتبار ساقط كنند يا موجب تغيير يا اصالح ن است يكديگر را باطل و از درجهدر مواردي ممك
 1890  ژوئيه2 مورخ بروكسل و معاهده 1815 فوريه 8 مثال، اعالميه وانعن به. يكديگر شوند

درمقابل، اتحاد . دشو بردگي لغو مسئلهپوستان و تا عرف مربوط به خريد و فروش سياهشد موجب 
 عرف مغاير، متروك و از  ايجادد، بلكه درنتيجهشسماً لغو ن هرگز ر1815 سپتامبر 14 40مقدس
 41.» اعتبار ساقط شددرجه

معني   تواند به معاهده خاتمه دهد؛ بدين بايد گفت كه عرف با اجتماع سه شرط ميدرنهايت
و ميان آن دو  داشته باشد مشترك هايطرف و موضوع ،كه با معاهده كه عرف درصورتي

  42.تواند موجب اختتام معاهده شودممكن نباشد، ميها   آنزمان باشد كه اجراي همناسازگاري
  

   يكي از موجبات اختتام معاهدهعنوان به» ماندن متروك«يده  ارزيابي پد.2
كه در طول را ماندن معاهداتي  توان متروكماند اين است كه آيا ميسؤالي كه همچنان مي

 به موارد مذكور در فصل ،هاي اختتام معاهده يكي از زمينهعنوان بهاند  اجرا نشده،هاي مديدمدت
  .ين افزود و1969سوم بخش پنجم كنوانسيون 

ها يا  اعمال است، دولت   مشخص قابلهدنامدر مواردي كه كنوانسيون وين درمورد يك عه
 به از آن شوند كههاي اين اسناد هستند ممكن است مانع المللي كه طرفهاي بينسازمان

مواردي غير از آنچه در كنوانسيون وين در خصوص بطالن، اختتام و تعليق معاهده آمده است، 
 ، كنوانسيون وينشود كه آيا خارج از محدوده  ميال مطرحؤدر اينجا، اين س. شودد استنا
الملل عرفي وجود دارد كه هايي براي بطالن، اختتام يا تعليق معاهدات در سطح حقوق بين زمينه

 كنوانسيون وين كه در بخش پنجم، علل و داليل 43؟در روند تدوين به آن تصريح نشده باشد
 

، 1 ماره، شپژوهش حقوق و سياست، »المللپيوندهاي بنيادين عرف و معاهده در حقوق بين «؛بيگدلي، محمدرضا  ضيايي.39
  .12، ص 1378

40. Holy Alliance 

  .162، ص 1391 گنج دانش، وسوم،  چاپ چهل،الملل عموميحقوق بين ؛بيگدلي، محمدرضا ضيايي.41
 عرف مؤثر در معاهده ،آيد كه وقتي صحبت از عرف و به تبع آنمي در خصوص موضوع موردبحث به نظر واضح .42
از آن . گرفته باشد  نحو صحيح شكل ه و به واجد تمام عناصر الزم بود،الملل عرفي است كه طبق حقوق بين،شود، مقصود مي

خود، گوياي اين مفهوم است كه خوديبه» عرف« حاضر پرهيز شده است كه ذكر عبارت جهت از پرداختن به اين موضوع در مقاله
 رويه به يلالمللي الزم است، تحقق يافته و در واقع از مرحله سنجش تبداي به عرف بين قاعدهعناصر و شرايطي كه براي تبديل

 عناصر الزم براي تشكيل عرف، جزو شرايط ايجادي عرف بوده و به مبحث ،تربه بيان ساده. ايمتر رفته پيش، عرفيقاعده
 .شودبر معاهده است، مربوط نمي) نحو كامل و صحيح ايجاد شده باشد  عرفي كه به(حاضر كه در مقام بيان شرايط تأثير عرف 

  .153ـ157، صص همان ؛بيگدليضيايي :ك.ن آن، دهندهعرف و عناصر تشكيلرمورد  بيشتر دجهت مطالعه
43. Cannizzaro, op. cit, p.351. 
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اي تنظيم شده است كه برخي از اين داليل گونه ق معاهدات را برشمرده است بهاختتام يا تعلي
اي كه متضمن مقرراتي درمورد  معاهده«شود، نظير مورد اختتام وضوح به گذر زمان مربوط مي به

 يا تغيير 44،»بيني نشده باشدگيري پيشه فسخ يا كنار،اختتام خود معاهده نباشد و در آن
 عرفي كه بتواند معاهده را ناكارآمد گيري قاعدهشكل  در اين كنوانسيون بهما ا45.واحوال اوضاع

 عنوان بهده و شاشاره ند شوطور كلي يا جزئي  ن معاهده بهدش موجب متروك،ساخته و در پي آن
 اين تا حدودي ،الذكرتوان از يكي از موجبات فوقموجبي براي اختتام ذكر نشده است، اگرچه مي

  46.داشت كرداحتمال را بر
تنها با اجراي «عباراتِ  كنوانسيون حقوق معاهدات، ازجمله 42  در مادهفاده مورد استعبارات
از اين قصه » پذير است  حاضر امكانعهدنامه... قط با اجراي مقررات ف«و »  حاضرعهدنامه

 ن قصد بوده به ايستا ترتيب در دو بند اين ماده استفاده شده حكايت دارند كه اين عبارات كه به
شده در مواد بيني پيشگيري و تعليقِاست كه نشان دهد كه موارد بطالن، اختتام، فسخ، كناره

  .ستاشده در خود معاهده، جامع، كامل و انحصاري نظر از موارد خاص بيانكنوانسيون، قطع
كه  54  با بند دوم ماده،شدنخ يا منسوماندن متروك موضوع ممكن است زعم كميسيون،به
پوشاني تواند خاتمه يابد، هممي» ها طرفدنامه در هر زمان با رضايت كليهعه هر«گويد مي

  47.تواند مورد استناد قرار گيردداشته و تحت لواي اين ماده مي
الملل ـ در حقوق بين» شدنمنسوخ«و » ماندن متروك«درنهايت براي سنجش وجود يا عدم 

المللي را به همراه  بين رفتار و رويهدالجرم بايعاهدات ـ الملل مطور خاص در حقوق بين و به
 طبيعت و با مالحظه) شدن و منسوخماندن متروك(ها   آناستنتاجي از مقتضيات منطقي وجود

المللي و همچنين وجود نهادهاي حقوقي ديگري كه كاركردي كامالً مشابه را در نظام حقوقي بين
  48.اين نظام دارند، به ارزيابي نهاد

  
  المللي قضايي و داوري بيندر رويه»  معاهداتماندن متروك «موضوع .1ـ2
 حاكي از آن است كه تنها يك رأي درمورد اعالم ،المللي بينسوابق موجود در رويه«

سناي  جديد عرفي صادر شده است و آن رأي اي به دليل ظهور قاعده معاهدهماندن متروك
 

  . وين در خصوص حقوق معاهدات1969 كنوانسيون 56 ماده .44
  . وين در خصوص حقوق معاهدات1969 كنوانسيون 62ماده . 45

46. Report of the International Law Commission, Treaties over Time in Particular: Subsequent 
Agreement and Practice, 60th session, 2008, Annex A, p. 367. 
Available at: http://legal.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm (last visited in: 23/06/2014) 

47. Ibid. 

48. Kohen, M. G., “Desuetude and Obsolescence of Treaties”, in: Cannizzaro, Enzo, The Law of Treaties 
beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, 2011, p.354. 
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) دعواي انگلستان و پرتغال (1861 اكتبر 21ورخ  م49يوئيل ـ شورتريج هامبورگ در قضيه
 البته رأيي ديگر نيز كه در سطح داخلي صادر شده است و معموالً درمورد اثبات 50.»است

 1973 مارس 13شود، رأي دادگاه قانون اساسي اتريش مورخ مثال واقع مي  شاهد،ماندن متروك
  52. مربوط باشدماندن متروك موضوع رسد دقيقاً به كه به نظر نمياست 51لند سِيلدر دعواي 

 مطرح المللي دادگستري در ديوان بين را معاهداتماندن متروكاستدالل  كشورها بارهااما 
 خود در خصوص عدم صالحيت ديوان  براي توجيه عقيده1974ه در سال فرانس«. اند كرده
رده است كه سند اي تأكيد كهاي هسته آزمايشي دادگستري براي رسيدگي به قضيهالملل بين

 هند نيز همين . نسخ ضمني شده است، ملل از هنگام زوال سيستم جامعه1927عمومي داوري 
ه به هنگام  مطرح ساخته و تركي1973 زندانيان جنگ پاكستاني نظريه را در قضيه محاكمه

 
49. The Yuille, Shortridge & Co. Arbitral Award. 

  .267، ص الملليحقوق معاهدات بين ؛ ضيايي بيگدلي.50
51. Land Sale to Alien Case (Amend v. Land Tirol) 

 دولت بريتانيا براي جبران خسارت وارده به برخي از اتباع خود يعني يوئيل ـ شورتريج و شركا، يوئيل ـ شورتريج قضيه در .52
هاي آن كشور را كه در سال  حكم دادگاه، خواستار دريافت غرامت از كشور پرتغال شد زيرا مقامات پرتغالي،با مراجعه به داوري

عنوان به (هامبورگبر اساس اين دادخواست، از سناي شهر آزاد .  و شركا صادر شده بود، اجرا نكردنديجشورتر به نفع 1838
 اصل ،اين رأي داوري. درخواست شد پرتغال را بابت خسارات ناشي از اجرانكردن حكم به پرداخت غرامت محكوم كند) داور

اجرابودن قاضي ابتدا به بررسي قابل. رسميت شناخت لمللي را بهادر معاهدات بين»  قانون الحقوسيله هتغيير قانون سابق ب«
. كند بين پرتغال و بريتانيا را مشخص ميين پرونده پرداخته است كه رابطه در ا1810 و 1654هاي هاي منعقده در سالمعاهده

دهد، اعتقاد داشت عمل متأخر دو  مقدم را تغيير مياصل كه عرف مؤخر، مقررات معاهدهپرتغال در اين دعوا با استناد به اين 
شد كه داور اين استدالل را رد كرد زيرا از رفتار دولت بريتانيا استنباط نمي. دولت، مقررات معاهدات موجود را تغيير داده است

ون  هماي: ترجمه،الملل عموميچكيده رويه قضايي در حقوق بين ؛چيكايا، بلز.  دست برداشته باشد،از اجراي اين معاهدات
  .2 و 1 ، صص1387حبيبي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي، 

ماندن معاهدات بيان  متروك مثالي براي اعمال عنوان به ديگري كه در سطح داخلي درمورد آن اتخاذ تصميم شد و اغلب قضيه
در اين دعوا، . است 1973 مارس 13 دادگاه قانون اساسي اتريش در در) Amend v. Land Tirol (لند سيل شود، قضيهمي

كه به دادن وثيقه هنگام خريد زميني در خاك  كرد كه كاربرد قانون موردنظر وي  مي شهروند آلمان بود و استدالل،خواهان
دادگاه تصميم . است 1930 آوريل 12 مورخ ، تجاري ميان اتريش و آلمانت در تناقض و مغايرت با عهدنامهاتريش اشاره داش

اي براي  كه زمينه،ه استد شماندن متروك تجاري رسماً منسوخ نشده است، وارد گود قررات عهدنامهفت كه ضمن اينكه مگر
 بر اساس 1930 تجاري يانه نشان داد كه اختتام معاهدهگرا هاي واقع البته تحليل.  استالمللاختتام معاهده طبق حقوق بين

 اتريش در سال اَنشلوسراي آن عهدنامه در هنگام حمله آلمان به واقع، اج در. دشوتواند تبيين  بهتر مي،ساير موارد اختتام
يك از اعالم دارد كه كدامها   آنپيمانان غربي از دولت اتريش خواستند تا به  هم،پس از جنگ جهاني دوم.  متوقف شد1938

  فهرستي كه دولت اتريش. شودوري آلمان بايد در روابط وي با دولت فدرال آلمان مجدداً اجراتهاي منعقده با امپراعهدنامه
 عنوان بهماندن معاهده در اين مورد خاص   متروك يا نظريهبنابراين، ايده. داشت را در بر ن1930 تجاري ارائه داد، عهدنامه

  )Cannizzaro, op. cit, p. 357. (است كامالً غريب و بيگانه ،اي براي اختتام آنزمينه
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  البته در هر سه53.» آن را عنوان كرده است1978 درياي اژه بررسي مناقشه درباره فالت قاره
  .دادن به اين موضوع طفره رود گفته شده ديوان توانسته است از پاسخ،مورد

گذاشتن مقررات   موجب كنار،المللي دادگستري، اين اصل را كه عرف مؤخرالبته ديوان بين
طور  ، به)1962 ژوئيه 20(» سازمان مللهاي برخي هزينه « مشورتيِمعاهده پيشين شود در نظريه

  54.طور صريح پذيرفته است به) 1971 ژوئن 21(شورتي خود درمورد ناميبيا  متلويحي و در نظريه
ئه نداده است،  ارايحل روشن  راه،المللي دادگستري در اكثر موارد اينكه ديوان بينرغم به

 ،د كه برخي از معاهدات كالسيككرتوان اين نكته را كتمان المللي نمي بينامروزه در جامعه«
 ناشي ،اي كه درهرحاليحاً نسخ شده و خاتمه يافته باشند، به داليل عديدهبدون آنكه رسماً و صر
 عرفي جديد است، متروك مانده و يل موارد عدم اجرا به قاعدهو تبدها   آناز عدم اجراي مستمر

 يا 1815 سپتامبر 14 مورخ ژرمنسن متوقف شده است، ازجمله معاهدهها   آندرنتيجه، اجراي
ها اي سالح يا بخشي از مقررات معاهدات ناظر بر كاربرد پارهعماري يا كليهبرخي از معاهدات است
با  امهعهدنممكن است شده است كه  امري قبول، پس در واقع55.»الملليدر مخاصمات بين

  مثال در قضيهعنوان به خاتمه يابد، هرچند كه ، عرفيوسيله قاعده شدن بهافتادن در ورطه متروك
 وين 1969 كنوانسيون 54 و 42گفته شد كه اين امر در قلمرو مواد  ياهاي هستهآزمايش

شود كه استقالل خود را اي عرفي ناشي ميدر واقع به نظر ديوان، اين تسلط از قاعده. گنجد نمي
  56.ده استكر حفظ ،نسبت به كنوانسوين وين

  
   قضايي مليدر رويه»  معاهداتماندن متروك« موضوع .2ـ2

 راهي براي اختتام معاهده عنوان به معاهدات ماندن متروك كه در تبيين موضوع هايييكي از جنبه
  .هاي ملي به اين موضوع استحايز اهميت است، رويكرد و نگرش دادگاه

 1925  ه م23عالي كشور آلمان در   حكمي از ديوان:  مربوطه از اين قرار استياهم آرا
 صريح دولت شوروي و با عدم  بيانيهلهوسي هب 57برست ـ ليتوسك تشخيص داد كه عهدنامه

هاي هلند نيز از دادگاه تجديدنظر شهر اعتراض طرف آلماني خاتمه يافته است؛ دو حكم از دادگاه
ترتيب مربوط  ، به1975 مارس 22 در دربار و همچنين رأي داوري 1971 مارس 23 در 58نهِمرآ
 

، جلد اول، ص 1382 حسن حبيبي، انتشارات اطالعات، :، ترجمهالملل عمومي بينحقوق ؛دين، نگوين و همكاران كك.53
507.  
  .2، ص همان ؛ چيكايا.54
  .267، ص همان ؛بيگدلي  ضيايي.55

56. Villiger, Mark E., op. cit, p. 548-549. 

57. Brest-Litovsk 

58. Arnhem 
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 به اين معني كه ؛يان هلند و اندونزي و تراضي ضمني مماندن متروك وسيله ه باختتامشد به مي
 هيچ واكنشي نشان ،جانبه از مقررات عهدنامه تخلف كرده بود و هلند درمقابل يكطور بهاندونزي 
 است كه با استناد 1973 مورخ ،توجه ديگر، رأي دادگاه قانون اساسي اتريش حكم قابل. نداده بود

اي را ميان آلمان و لغو معاهده، ت آلمانبه رفتار مقامات اجرايي اتريش و عدم اعتراض دول
 ،شدن معاهده از راه متروكي اين موارد به علت اين واقعيت كه الغا همه59.دهداتريش نشان مي

  60.برانگيز براي اختتام است، سزاوار تأكيد استيكي از موجبات بسيار بحث
  

  المللدر دكترين حقوق بين»  معاهداتماندن متروك «موضوع .3ـ2
 اي براي اختتام معاهده اصرار زمينهعنوان به، ماندن متروك مواضع نظري سنتي بر استناد به برخي
  را به قاعدهماندن متروك ، بر آنالملل وجود دارد كه بناتفسيري در حقوق بين. ورزند مي
 اختتام معاهده ،ماندن متروكداند؛ با اين تفاوت كه درمورد  وابسته و شبيه مي61،»تصرف«
 آنچه مورد بحث است، وجود يا عدم ،كه درمورد تصرف دهد درحالي گذر زمان روي مييلهوس به

هاي معاهده است كه بودن طرفدرمورد نخست، غيرفعال. عيني است حقوق و تكاليف غير
  62. حقوقبودن دارندهمورد دوم، غيرفعالشود و درمجوزي براي اختتام مي

خورد، چشم مي الملل به در حقوق بينماندن روكمت  ديگر كه درمورد پذيرش نظريِتفسيري
اگر از اين رويكرد . استها   آن شرطي براي وجودعنوان به تأثيرگذاري هنجارها مفهوم كلسنيِ

 اعتبار و مشروعيت خود را از ، خاص اعمال نشود زمانيِاي كه براي يك دوره شود، قاعدهپيروي
گاني كه طرفدار اين موضع نظري بودند در مالحظه است كه حتي نويسند قابل. دهددست مي
  63.ميل بودند  تا حدي بي، معاهداتماندن متروكقيدوشرط امكان  قبول بي

 بودن ده و با اذعان به غيرمدونكر معاهده اشاره ماندن متروك به موضوع يان براونليپروفسور 
وي بيان . كندور مي معاهده را راهي جهت اختتام آن تصماندن متروك حاكم بر آن، نظام حقوقيِ

 ذكري از آن به ميان ، معاهده، كه در هيچ ماده از كنوانسيونماندن متروكدارد كه موضوع مي
 اساسي به قطع تداوم اجراي عهدنامه مربوط بوده و بر اختتام معاهده همراه با طور بهنيامده، 

جانبه از حقوق تحت كپوشي يتواند به وضعيتي متمايز از چشمهرچند مي ؛كندرضايت داللت مي
 قديمي از نظر هاي عهدنامه، معاهدهافق طرفنظر از توعالوه، قطع هب. عهدنامه توسعه يابد

 
59. Judgment of 13 March 1973, Land Sale to Alien Case, 77 ILR 433. 

60. Conforti, Benedetto and Lobelia, Angelo, “Invalidity and Termination of Treaties: The Role of 
National Courts”, European Journal of International Law, 1990, No. 44, p. 60 

61. Prescription 

62. Cannizzaro, op. cit, pp. 353-354. 

63. Tucker, R.W., ”The Principle of Effectiveness in International Law”, in Law and Politics in the 
World Community, Essays on Hans Kelsen's Pure Theory and Related Problems in International Law 
(Berkeley–Los Angeles: University of California Press, 1953) 31–48, in particular at 34, and at 47–48. 
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  64.دشو ميمحتوا و ناممكن  بي،اجرايي
  

  الملل در جهت تبيين موضوع اخير كميسيون حقوق بيناقدامات .4ـ2
هاي مؤخر در  و رويهتوافقات« بررسي موضوع 2009الملل، در سال كميسيون حقوق بين

.  در دستور كار خود قرار داد65»معاهدات در گذر زمان«را تحت عنوان » خصوص تفسير معاهدات
 اين برنامه 66.كردوپنجمين نشست خود منتشر  سال، نخستين گزارش خود را در شصت4پس از 

ارشگر هاي بعدي براي تفسير آغاز شده است، در نخستين گزارش گزهرچند تحت عنوان رويه
تواند ازجمله شامل اختتام معاهده و اصالح آن  گسترده بوده و مي،ويژه آمده است كه اين موضوع

  67.نيز بشود
 به گستردگي موضوع و پيامدهاي متنوع ناشي از رويه و عملكرد مؤخر، هنوز ، نظر اينباوجود

  خاصمسئله هيچ گزارش نهايي و جامعي را در خصوص ،المللكميسيون حقوق بين
 2008كما اينكه در گزارش ساالنه خود به سال .  معاهدات به دست نداده استماندن متروك

قاعده عرفي در جهتي مخالف عهدنامه، كه ممكن است  تشكيل«: دارد كهصراحت بيان مي به
 عنوان بهدنبال داشته باشد، در كنوانسيون وين   عهدنامه را در كل يا در جزء بهماندن متروك

] واقعه[ اين ، مستدلطور بهشده است، حال آنكه ن اختتام عهدنامه در نظر گرفته موجبي براي
  68.»استيكي از آن موجبات 

المللي را منصرف از مقررات كنوانسيون وين  معاهدات بينماندن متروكتوان ترتيب مي  بدين
 المللي و رويهاين باور پس از بررسي عرف بين. اي براي اختتام معاهده پذيرفت گزينهعنوان به

الملل و  ها و عقايد و نظرات كميسيون حقوق بينالملل يعني دولت تابعان فعال حقوق بينعمليِ
  .ددانشمندان اين رشته بر اين نوشته چيره ش

ه است نيز به كرد كه موارد اختتام را محدود به مندرجات كنوانسيون 42گسستن حصر ماده 
 برابر عرف و معاهده، و درنتيجه آورِ با توجه به قدرت الزام،اوالً: شودمدد دو استدالل ميسر مي

 معاهده را اصل عرفي ماندن متروككه  توان نسخ و حتي الغاي معاهده توسط عرف، درصورتي
 ماندن متروك ثانياً، اگر . توان مقابله با اين اصل را نخواهد داشت42 بدانيم، درنتيجه بند دوم ماده
تر از مقررات كنوانسيون قرار گيرد، باز ته و درنتيجه در سطحي پايينرا واجد وصف عرفي ندانس

 
64. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford Press, 1998, p.622. 

65. Treaties over Time 

66. International Law Commission, First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in 
Relation to Treaty Interpretation, by Georg Nolte, Special Rapporteur, Sixty-fifth session, Geneva, 6 
May-7 June and 8 July-9 August 2013. 

67. Ibid, para 4. 

68. Report of the International Law Commission, Treaties over Time in Particular: Subsequent 
Agreement and Practice, 60th session, 2008, Annex. A, p. 367. 
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هاي ضمن عدم امكان اجتناب از پذيرش اين پديده، بايد آن را در قالب رضايت بعدي طرف
  .دكرن عمل ه آ كنوانسيون وين گنجاند و ب54 مذكور در بند دوم ماده ةمعاهد
 

   موجبي براي اختتام معاهدهانعنو به» ماندن متروك«مبناي حقوقي پذيرش . 3
اي براي اختتام معاهدات، الزم است مبناي اين  زمينهعنوان به معاهدات ماندن متروكبا پذيرش 

  .يافته نيز مشخص و به لحاظ حقوقي توجيه شود
، بايد بيان داشت كه به اين ماندن متروكدر رابطه با مبناي حقوقي اختتام معاهدات از طريق 

 ،ماندن متروكالملل درمورد دگاه متفاوت نگريسته شده است؛ كميسيون حقوق بينپديده از دو دي
هاي معاهده است كه آن را  پيش گرفته كه بنا بر آن، توافق ضمني ميان طرف69نظري قراردادي

 ني اي اصليدهنده معنا  نشان، وجهنيتنها به بهتر نه،رگي ددگاهيد. دهدبه سمت اختتام سوق مي
 اختتام ، طبق اين نظريه.دهد مقصود اصلي اين مفهوم را نيز نشان مي،حالرعين است، داصطالح

 مستمر و طوالني در جهت  خود حاكي از رويه،معاهده به دليل عدم اعمال آن در مدت طوالني
بنابراين در اين . شود خوانده مي70 نسخ عرفي،اصطالحه كه باست عهدنامه مندرجاتمخالف 
پيوندد كه عرفي در جهت خالف عهدنامه شكل گرفته وقوع مي   زماني به،ماندن متروكمفهوم، 

آوربودن اين  نيز همراه باشد، به اين معني كه اعتقاد به الزام 71 معكوس با عنصر روانيو رويهاست 
 اعتقاد راسخ داشته باشند ،هاي عهدنامه طرف،ديگر عبارت به . معكوس وجود داشته باشدرويه

  72.يستر قابل استفاده ن ديگ،كه عهدنامه
تواند در خصوص اما درعمل مي. يست متضمن هيچ ايراد نظري ن،دو استداللي كه ارائه شد

هاي آن بر اسقاط  موردنظر و اينكه آيا نيت و قصد طرفاثبات وجود يا عدم توافق ضمنيِ
  .آورد بار به هايي دشواري  كامل يا قسمتي از آن ـ قرار گرفته است،طور به سابق ـ عهدنامه

  
  هاي معاهده ضمني و بعدي طرفرضايت .1ـ3
 ماندن متروكممكن است «:  كهاين استالملل  كميسيون حقوق بيننظر اصل، عنوان به

 مبناي حقوقي چنين اختتامي، رضايت و تمايل . سبب واقعي اختتام معاهده باشد،معاهدات

 
69. Contractualist Theory 

70. Consuetudo abrogatoria 
71. Opinio juris 
72. Vamvoukos, op. cit, 325. 

  :ك.نهمچنين براي تحليل بهتر موضوع، 
N. Kontou, The Termination and Revision of Treaties in the Light of New Customary International Law, 
Oxford: Clarendon Press, 1994, pp. 24–31. 
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  73.»هاي معاهده به كنارگذاردن آن استطرف
شدن يا الملل بررسي كرده است كه آيا منسوخكميسيون حقوق بيندر اين رابطه، 

 74.هايي جداگانه براي اختتام معاهدات در نظر گرفته شود يا خير زمينهعنوان به د بايماندن متروك
و » ماندن متروك«ممكن است كه  گيرد كه تا زمانياين كميسيون درنهايت نتيجه مي

 مباني حقوقي چنين اختتامي رخ هرگاه تتام عهدنامه باشد، دليلي واقعي براي اخ،»شدنمنسوخ«
 در رابطه با معاهدهها   آن كه از رفتاراستبر گذشتن از معاهده  ،هاي آن رضايت طرفنشاندهد، 

  75.شودمزبور برداشت مي
گيري در خود هاي عهدنامه در خصوص اختتام يا كنارههرگاه رضايت و خواست طرف

متضمن آن نباشد، ) هنگام تصويب يا انعقاد( بنا بر تمايل اوليه ،عهدنامه بيان نشده و عهدنامه
 76االصول، چنين رضايت بعدي موجب اصالحعلي. آورد شودصورت متعاقب و ويژه برتواند به مي

شود كه كار برده مي  كنوانسيون وين در مواردي به54  ماده)ب( بند 77.شودي اصلي ممعاهده
در اين موارد است . گيري در كل نباشدعهدنامه مشتمل بر مقرراتي در خصوص اختتام يا كناره

يري از عهدنامه در وراي گكه رضايت بعدي موجب پديداري علتي نو براي اختتام يا كناره
هاي معاهده استوار است كه قادر خواهند بود تحت  طرفين امر بر ارادها. شودعهدنامه اصلي مي
ها   آن.شوند، بگذرنداي كه خود صاحب آن محسوب ميالملل عرفي از عهدنامهلواي حقوق بين

 ،هاي آنطور كامل از بين برود يا به يكي از طرف توانند در هر زمان بپذيرند كه معاهده بهمي
 يا هرگونه مقررات متعارض موجود در معاهده را برطرف عاهده را داده، خألگيري از ممجوز كناره

هاي ، لزوماً تمام يا برخي از طرف)در معني وسيع كلمه(اما بدان دليل كه نفس اختتام . سازند
 سازد، رضايت همهموجب مقررات عهدنامه محروم مي شده بهعهدنامه را از حقوق شناخته

  78.تهاي عهدنامه الزم اس طرف
هاي آن  اختتام معاهده را ضمن رضايت تمامي طرف، كنوانسيون وين54  ماده)ب(شق 

الملل، چنين رضايتي گونه كه گفته شد، در ديدگاه كميسيون حقوق بين همان. تجويز كرده است
 امكان ، اين كنوانسيون59 در همين راستا ماده. دست آيد از توافق ضمني نيز بهممكن است 
 سابق و در همان هاي عهدنامهطرفاي ديگر توسط همان اهده را با انعقاد معاهدهاختتام يك مع

 
73. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, para 5, p. 237. 

74. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, p. 237. 

75. Ibid. 

76. Amendment 

  . وين در خصوص حقوق معاهدات1969 كنوانسيون 39 ماده .77
78. Dorr & Schmalenbach, op. cit, p 957, para 37. 
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 نسخ ضمني و اختتام تلويحي موجبشده  گفتههر دو موردِممكن است . موضوع در نظر دارد
  79.كند نقش اساسي و قاطع در آن بازي مي،هاكه رضايت دولت شود عهدنامه
 را كه در 80»عمل متقابل «تواند نظريهوجه نمي چهيالملل به كميسيون، حقوق بينديداز 

 مورد قبول ،شود، در خصوص الغاي يك نهاد حقوقييافت مي هاي حقوق داخليبرخي نظام
هنگامي كه معاهده به داليلي غير از آنچه در «شود كه  يادآور مي، كميسيون با تأكيد81.بداند

الملل اما حقوق بين 82.»هاي آن الزم استمقررات آن وجود دارد خاتمه يابد، رضايت تمامي طرف
. هاي معاهده در شكل و چارچوب خاصي ابراز شودبيند كه رضايت بعدي تمامي طرفالزم نمي

 بدون ترديد و بدون هيچ ابهامي بروز يابد دالبته هرچند چنين الزامي وجود ندارد، اين رضايت باي
 ،بودن اعالم اين رضايتتشريفاتي بودن و غيررسمي خاطر غير  بارز و واضح باشد تا به،واقع و در

دارد كه  كنوانسوين حقوق معاهدات، مقرر مي65 از سوي ديگر، ماده. دشومشكل نموجب ايجاد 
آگاه گيري از معاهده بر كناره مبني  خودهاي معاهده را از ارادهاير طرفها سهرگاه يكي از طرف

تواند از اه دريافت نكند، طرف پيشنهاددهنده مي م3ها در مدت كند و اعتراضي از ساير دولت
قلمداد » رضايت«سان هاي معاهده در اين مورد نيز به اين سكوت طرف.ندكگيري معاهده كناره

تواند شبيه رضايتي  گونه نمي هيچ،شود البته رضايتي كه متعاقباً سبب اختتام معاهده مي83.شودمي
  .ستباشد كه به انعقاد معاهده انجاميده ا

هاي معاهده بايد كند كه رضايت طرف خود بيان نمي)ب( كنوانسيون مزبور، در بند 54 ماده
هاي معاهده در انتخاب شكل توافق به نظر به اين واقعيت كه طرف. شود صريح اظهار طور به

هاي يا كل طرف) گيريدرمورد كناره(طور معمول اگر برخي   آزادي عمل دارند، به،اختتام معاهده
اما الزم است كه اين . كندكفايت مي طور ضمني و تلويحي به اختتام رضايت دهند، معاهده به
 روشن و بدون دبايها   آنرضايت هر طرف يا همه) الف: د باش داشته شرايطي از اين قرار،رضايت

دن شگيري، نبايد موجب عقيمتجويز كفايت رضايت ضمني براي اختتام يا كناره) ابهام باشد؛ ب
   84.ها و مذاكرات ساير دول متعاهد شودايزنير

 و ماندن متروك كنوانسوين وين، دو بحث 54  در نگاه كميسيون، بند دوم مادهبر اين اساس
عناست كه رفتار اين بدان م. دهدعنوان موجبات اختتام پوشش مي شدن معاهدات را بهمنسوخ

 
79. Cannizzaro, op. cit, p.353 

80. Acte contraire 

81. Dorr & Schmalenbach, op. cit, p. 958, para. 38. 
See also: Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2nd edition, 
2002, p. 232 

82. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, p. 249, commentary to art. 51, para. 3 

83. Dorr & Schmalenbach, op. cit, p. 958, para. 38. 

84. Ibid, p. 959, para. 40. 
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انگاشتن به ناديدهها   آنت بر رضايتتواند داللهاي معاهده است كه ميطرف معاهدةمرتبط با 
يابد كه چندان نيازي نيست الملل درميبه همين خاطر است كه كميسيون حقوق بين. معاهده كند

  85. راهي متمايز براي اختتام معاهده نام برده شودعنوان به نيز ماندن متروككه 
  

  )نسخ عرفي( هنجار عرفي متأخر بر معاهده ثيرتأ .2ـ3
هاي  همواره بر رضايت ضمني طرف، معاهداتماندن متروكندگان، در اينكه برخي از نويس

كنند كه اين امر توسط هنجار متأخري از حقوق عهدنامه منطبق است ترديد دارند و اشاره مي
شود تا ند كه آنچه موجب ميا در واقع اين گروه برآن86.انجامد بهتر به الغاي عهدنامه مي،عرفي

تنها ناشي از د، نهشو متروك فرض شود و به آن عمل ن،هاي آنط طرفاي در روابعهدنامه
عنوان منبعي   حقوقي عرفي است كه بهه منتج از بروز و ظهور يك قاعدهها، ك رضايت ضمني آن

  .يابدالمللي در صورت تأخر آن بر معاهده، بر آن معاهده تفوق مي بينتراز با معاهدههم
الملل قواعد حقوق بين«: دارد كه حقوق معاهدات بيان ميمه واپسين بند مقدمه عهدناهرچند

چنان حاكم خواهد  حاضر به نظم در نيامده است، همدر مسائلي كه در مقررات عهدنامهعرفي 
 اين ماده . مزبور داردوم خود، مقرراتي متضاد با مقدمه اين كنوانسيون در بند د42 ، ماده»بود
 فراتر از آنچه در اين كنوانسيون ،عهدنامه بي براي اختتامدارد كه هيچ موجصراحت بيان مي به

  87.شدآمده است اعمال نخواهد 
 يكي از علل اختتام، عنوان به ماندن متروك بر آن بود كه مبناي واقعي پذيرش درو، باي ازاين

هاي عهدنامه است و نه تأثير يك هنجار  ـ طرفهمانا رضايت بعدي ـ اعم از ضمني و صريحِ
تواند بر رفي جديد كه مي عسته شود، آن قاعدهگر نيك نگرياواقع،  در. ظهور بر آنعرفي نو
نيز مبناي اختتام زعم برخي از نويسندگان و بهند ك پيشين تأثير گذارد و آن را متروك معاهده

 مبناي اختتام معاهده عنوان به است، در كنه خود با پذيرش رضايت ماندن متروك وسيله معاهده به
 عرفي پديدآمده كه عمدتاً در  چرا كه هم قاعده،ضي ندارد، منافات و تناقماندن متروك يلهوس به

گرفت و هم  رضايت نبود، شكل نميامه شكل گرفته است اگر در نتيجهجهتي مخالف با عهدن
آن ) صورت ضمني هاگرچه ب(هاي عهدنامه نبود گيري عرف، باز رضايت طرفاگر پس از شكل

  .و به آن خاتمه دهدند كدرستي معاهده را متروك  بهتوانست عرف نمي
شده در كميسيون  هاي مطرحو ايده) 54  و42مواد (درنهايت، نظر به مقررات خود كنوانسيون 

 
85. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Yearbook of the International Law 
Commission, 1966, vol. II, commentary to art 39, para 5, p. 249 

86. Simma, Bruno, “Termination and Suspension of Treaties: Two Recent Austrian Cases”, GYIL, 1978, 
vol. 21, p. 82. 

87. Kontou, op. cit, p 135. 
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توان مبناي اختتام المللي، ميداشتن ايجاد عرف بين الملل و همچنين ماهيت رضاييحقوق بين
 .هاي آن دانست و الغيرقب طرفمتعا» رضايت«شدن را  علت متروك معاهدات به

  
    نتيجه

للي، بدان علت كه هر دو الم، يعني عرف و معاهدات بينالمللترين منابع حقوق بيندو منبع از اصلي
 الزام برابري برخوردارند و قدرت حقوقي مساوي دارند، موجب تأثيرپذيري هريك از اين دو از درجه

ن عرف و معاهده  اين رويارويي ميالمللي نيز ثمرها بين معاهداتماندن متروك. شوداز ديگري مي
استفاده مانده و  هاي نسبتاً طوالني بالهاي آن براي مدتكه در رفتار طرف المللي بينمعاهده. است

زمان المللي در جهتي مخالف با آن همكه با تولد عرفي بين صورتي شود، درمورد عمل واقع نمي
معاهده خوانده » ماندن متروك «،الملل عامشود كه در حقوق بين ميايباشد، موجب بروز پديده

 مزبور در رفتار گيرد و عهدنامه عهدنامه شكل ميديگر، عرفي كه پس از  عبارت  به. شودمي
 ، مزبور متوقف شده و درحقيقتشود كه اجراي عهدنامه بالاستفاده باشد موجب مي،هاي آنطرف

 پيشين مؤثر واقع شود قدر بر عهدنامه ي كه قرار است آن عرف، اين مياندر. آن عهدنامه خاتمه يابد
 موضوع و ، و سپس اختتام سوق دهد، الزم است با معاهدهماندن متروككه آن را به ميدان 

كه  اين در حالي است. كرد واحد به هر دو منبع عمل هايي واحد داشته باشد و نيز نتوان در آنِطرف
  .كندواند معاهده را از دايره اجرا خارج ترف گذر زمان نميصِ

 آن، بايد محرز شود كه 42 يون حقوق معاهدات و همچنين ماده كنوانسبنابراين، نظر به مقدمه
 علتي براي اختتام معاهده ـ اگر نه تحت عنوان بهالمللي را  معاهدات بينماندن متروكتوان آيا مي

رد اختتام ا عام ـ تصور كرد و آن را در كنار ساير موالملللواي كنوانسيون وين، كه طبق حقوق بين
دانان  الملل و با توجه به نظرات و عقايد حقوقبا تأملي در قاموس كميسيون حقوق بين. نهاد
المللي و ملي و همچنين  قضايي و داوري بينان اين رشته و با نگاهي به رويهالمللي و انديشمند بين

توان به اين نتيجه دست يافت كه الملل مي حقوق بينانترين تابع اصليعنوان بهها عملكرد دولت
المللي در كنار  عنوان موضوعي براي اختتام معاهدات بين  معاهدات بهماندن متروكبه موضوع بايد 

درحقيقت، حقوق . كرديافته قلمداد مانده را خاتمهساير موارد اختتام نظر افكند و معاهدات متروك
 موجبي براي اختتام معاهدات به رسميت عنوان به اين موضوع را ، عمل و رويهالملل عام دربين

المللي و همچنين  قضايي و داوري بيناي در رويهتوان با مطالعها مياين شناسايي ر. شناخته است
هاي طرف» رضايت«طور كه مالحظه شد،   مبناي اين انتخاب نيز همان. كردملي مالحظه 

الملل و توان از اعتقاد كميسيون حقوق بيناين مبنا را مي. استي و صريح  اعم از ضمن،عهدنامه
  . قضايي دريافتيالمللي و همچنين آراعقايد برخي از انديشمندان بين
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